«نبض البلد» تهنئ بالعيد
وتحتجب وتعاود الصدور االحد
نب�ض البلد -عمان
ترفع �صحيفة “ نب�ض البلد “ مبنا�سبة حلول عيد
الأ�ضحى املبارك� ،إىل مقام ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك
عبداهلل الثاين املعظم ،و�إىل ويل عهده الأمري احل�سني
ب��ن ع �ب��داهلل ال �ث��اين وامل�ل�ك��ة ران �ي��ا ال �ع �ب��داهلل وال�شعب
الأردين �أ�سمى �آي��ات التهنئة والتربيك وتهنئ قرائها

بهذه املنا�سبة امل�ب��ارك��ة .وب�ه��ذه املنا�سبة تعلن “ نب�ض
البلد “ انها حتتجب ع��ن ال�صدور بن�سختها الورقية
غدا الثالثاء و�أيام االربعاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت
على �أن ت�ع��اود ال���ص��دور ي��وم االح ��د ،علما �أن موقعها
الإلكرتوين و ح�سابها على مواقع التوا�صل االجتماعي
�سيوا�صل ن�شر الأخبار والتقارير ،وتغطية كافة الأحداث
املحلية والعربية والعاملية على مدار ال�ساعة.
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بايدن :سنقف دوما إلى جانب األردن

الملك :نحارب « كورونا» وتحديات كبيرة
ويجب العمل معا لمواجهتها كشركاء أقوياء

تنفيذا للتوجيهات الملكية..
الخيرية األردنية الهاشمية تس ّير
طائرة مساعدات طبية إلى تونس

نب�ض البلد -عمان

تنفيذا لتوجيهات جاللة امللك عبداهلل
ال �ث��اين ،ق��ام��ت ال�ه�ي�ئ��ة اخل�يري��ة الأردن �ي��ة
الها�شمية وبالتن�سيق م��ع وزارة ال�صحة
والقوات امل�سلحة الأردنية– اجلي�ش العربي،
بتجهيز طائرة م�ساعدات طبية عاجلة �إىل

* نشكر الدعم األميركي لألردن خالل جائحة كورونا
نب�ض البلد -عمان

ب� � ��د�أ ج�ل�ال ��ة امل� �ل ��ك ع � �ب� ��داهلل ال �ث��اين
مباحثات مو�سعة مع الرئي�س الأمريكي جو
بايدن يف املكتب البي�ضاوي يف البيت الأبي�ض
ب��وا��ش�ن�ط��ن� ،أع ��رب فيها ع��ن ��ش�ك��ره للدعم
الأمريكي للأردن خالل جائحة كورونا.
و�أ� �ض��اف امل�ل��ك خ�ل�ال ال �ل �ق��اء“ :نحارب

جائحة كورونا عامليا ،وخمتلف الدول تواجه
حتديات كبرية ويجب العمل معا ملواجهتها
ك�شركاء �أقوياء».
وتابع امللك “ت�شرفت و�سعدت بلقائكم،
و� �س �ع��دت مب�ع��رف�ت��ك م��ع وال� ��دي ق�ب��ل عقد
من ال��زم��ان ،وم��ن دواع��ي �سروري �أن �أراك��م
بهذا املن�صب ،و�أ�شكركم على �سخائكم الذي

تقدموه دائما لبالدي».
وق ��ال ب��اي��دن �إن “وا�شنطن �ستوا�صل
ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون م��ع الأردن” ،م�ضيفا �أن
“الواليات املتحدة �ستقف دوما �إىل جانب
الأردن».
«ن�ت�ط�ل��ع ق��دم��ا مل���س��اع��دت�ك��م يف م��واج�ه��ة
التحديات التي يواجهها الأردن”� ،أ�ضاف

الذكرى السبعون الستشهاد الملك
المؤسس تصادف اليوم
نب�ض البلد -عمان

ت�صادف اليوم الثالثاء الذكرى ال�سبعون
ال�ست�شهاد م�ؤ�س�س اململكة املغفور له ،ب�إذن
اهلل ،جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني ،طيب
اهلل ث��راه ،ال��ذي القى وجه ربه �شهيدا على
عتبات امل�سجد الأق���ص��ى امل �ب��ارك وه��و يهم

ب ��أداء �صالة اجلمعة يف الع�شرين من �شهر
متوز عام .1951
وا��س�ت���ش�ه��د امل �ل��ك امل��ؤ��س����س م ��ؤم �ن �اً ب��اهلل
تعاىل ،وحافظا لعهد بني ها�شم الأبرار بعد
كفاح طويل من �أج��ل �أم��ة العرب ووحدتها
وم�ستقبلها ،حامال راية �أطهر ثورة عرفها
تاريخ ه��ذه الأم��ة ،والتي انطلقت من مكة

وزيرة الصناعة والتجارة تتفقد الحركة
التجارية قبيل العيد
نب�ض البلد -عمان

ت��وا� �ص��ل وزارة ال �� �ص �ن��اع��ة وال �ت �ج��ارة
والتموين اجلوالت الرقابية املكثفة ،ملراقبة
الأ�سواق قبيل وخالل فرتة عيد الأ�ضحى
املبارك ،للت�أكد من التزام التجار مبتطلبات
ق ��ان ��ون ال �� �ص �ن��اع��ة وال� �ت� �ج ��ارة ،واالل� �ت ��زام
بالإعالن عن الأ�سعار.

وت �ف �ق��دت وزي � ��رة ال���ص�ن��اع��ة وال �ت �ج��ارة
وال �ت �م��وي��ن ،امل �ه �ن��د� �س��ة م �ه��ا ع �ل��ي ،ام����س
االث �ن�ين ،وقبيل عيد الأ��ض�ح��ى ،الأ� �س��واق
وامل�ح�لات التجارية ،يف ع��دد م��ن املناطق،
و� �س��وق امل�ؤ�س�سة اال�ستهالكية امل��دن�ي��ة يف
منطقة بيادر وادي ال�سري .وقالت علي �إن
�أ�سعار غالبية ال�سلع.
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محلل إسرائيلي« :الشاباك» لم يواجه
سابقًا هذا الحجم من العمليات في الداخل

نب�ض البلد-وكاالت

ك �� �ش��ف ت �ق��ري��ر مل ��وق ��ع “واال” ال �ع�ب�ري،
�أن ج�ه��از خم��اب��رات االح �ت�لال “ال�شاباك”
اعتقل مئات الفل�سطينيني يف الداخل املحتل
ع��ام  ،1948م ��ؤخ��راً ،ب��زع��م م�شاركتهم يف

التظاهرات خالل الهبة ال�شعبية التي تزامنت
مع العدوان على غزة
وق ��ال �صاحب التقرير املعلق الع�سكري
“�أمري بوخبوط”� ،أن ال�شاباك مل يجد نف�سه
يف مواجهة هذا احلجم من العمليات.
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بايدن.
وو�� �ص ��ل ج�ل�ال ��ة امل� �ل ��ك وج�ل�ال ��ة امل�ل�ك��ة
ران�ي��ا ال�ع�ب��داهلل و�سمو الأم�ي�ر احل�سني بن
ع�ب��داهلل ال �ث��اين ،ويل ال�ع�ه��د ،االث �ن�ين� ،إىل
البيت الأبي�ض يف زيارته الر�سمية للعا�صمة
الأمريكية وا�شنطن.
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ال�شعب التون�سي ال�شقيق� ،ستتوجه �إىل
تون�س �صباح اليوم الثالثاء.
وحت �م ��ل ال� �ط ��ائ ��رة ع�ل�اج ��ات و�أج� �ه ��زة
وم�ستلزمات طبية للتخفيف من �آثار جائحة
كورونا و�سيتم ت�سليمها اىل اجلهات املخت�صة
هناك.
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تسجيل  14وفاة و 803إصابات
بفيروس كورونا في المملكة
نب�ض البلد -عمان

�أعلنت وزارة ال�صحة ،ام�س االثنني ،عن
ت�سجيل 14وفاة ،و� 803إ�صابات جديدة
بفريو�س كورونا امل�ستجد يف اململكة ،لريتفع
ال �ع ��دد الإج� �م ��ايل ل �ل��وف �ي��ات �إىل 9910

وفيات ،و� 762028إ�صابة.
و�أ�شار املوجز الإعالمي ال�صادر عن وزارة
ال�صحة �إىل �أن عدد احلاالت الن�شطة حال ّيا،
و��ص��ل �إىل  8252ح��ال��ة ،بينما ب�ل��غ ع��دد
احلاالت التي �أدخلت اليوم �إىل امل�ست�شفيات
 74حالة،
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اليعقوب :القمة الثالثية فتحت المجال امام
المقاول االردني لدخول السوق العراقي

على يد والده �شيخ الثوار ال�شريف احل�سني
بن علي ،طيب اهلل ثراه.
وت�ستذكر الأ�سرة الأردنية الواحدة وهي
حتيي هذه الذكرى بكل الفخر واالعتزاز،
ذلك القائد الذي خرج من مكة املكرمة على
ر�أ�س كوكبة من �أحرار العرب.
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نب�ض البلد -عمان

دع��ا نقيب امل �ق��اول�ين م.اح �م��د اليعقوب
املقاولني اىل ا�ستثمار الفر�ص التي اتاحتها
القمة الثالثية االردنية العراقية امل�صرية،
للمقاول االردين لدخول ال�سوق العراقي.
ج��اء ذل��ك خ�لال االجتماع ال��ذي عقدته

تحسن الطلب في قطاعي المطاعم
والحلويات بنسبة %30
نب�ض البلد -عمان

حت���س��ن ال �ط �ل��ب يف ق �ط��اع��ي امل�ط��اع��م
واحللويات خ�لال الأي��ام القليلة املا�ضية،
بن�سبة  30باملئة ،بح�سب نقيب �أ�صحاب
املطاعم واحللويات عمر العواد.
وق��ال ال�ع��واد يف ت�صريح �صحفي ،ام�س
االث� �ن�ي�ن� ،إن الأو� � �ض� ��اع ب ��دت ت�ت�ج��ه نحو

الأف �� �ض��ل مب ��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ق�ط��اع��ي امل�ط��اع��م
واحللويات ،حيث �شهد القطاع �إقبا ًال جيداً
وم�ل�ح��وظ�اً ع�ل��ى ال�ط�ل��ب ،م�ق��ارن��ة ب��ال�ع��ام
املا�ضي.
و�أو�� �ض ��ح �أن � �ص��رف ال ��روات ��ب م �ب �ك � ًرا،
وتقلي�ص �ساعات احلظر ،و�أعمال الدليفري
(خدمة التو�صيل)،
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النقابة مع رئي�س احتاد املقاولني العراقيني
علي ال�سنايف ،بح�ضور عدد من املقاولني مت
خالله مناق�شة ت�صدير املقاوالت اىل العراق
بناء على تو�صيات القمة الثالثية االردنية
العراقية امل�صرية.
وا��ض��اف اليعقوب ان هناك العديد من
املقرتحات ل�ضمان حقوق امل�ق��اول االردين

من بينها “النفط مقابل البناء” اوان يتم
ال��دخ��ول اىل ال���س��وق ال�ع��راق��ي حت��ت مظلة
وزارة اال�شغال العامة واال�سكان.
وا�شار اىل ان عدد من املقاولني االردنيني
دخلوا اىل ال�سوق العراقي وحققوا جناحات
هناك،
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انخفاض أسعار النفط بنسبة
تقارب %4
نب�ض البلد -وكاالت

انخف�ضت �أ� �س �ع��ار ال�ن�ف��ط ،ظ�ه��ر ام�س
االث �ن�ي�ن� ،إىل م��ا ي�ق��رب م��ن  ،% 4حيث
بلغ �سعر خ��ام غ��رب تك�سا�س الو�سيط �أقل
من  69دوال ًرا للربميل ،و�سعر خام برنت
�أق��ل من  71دوال ًرا للربميل ،وذل��ك وفقا
لبيانات التداول.

مو�سكو � -سبوتنيك .وابتدا ًء من ال�ساعة
 14.59بتوقيت مو�سكو ،بلغ �سعر العقود
الآجلة ل�شهر �أيلول�/سبتمرب للنفط ماركة
برنت  71.05دوالر للربميل بانخفا�ض
بلغت ن�سبته  3.83يف املئة ،يف حني بلغت
�أ�سعار العقود الأجلة ل�شهر �سبتمرب للنفط
ماركة غرب تك�سا�س .
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بالحلوى والتكبير في ساحة السجن ..هكذا يحيي األسرى الفلسطينيون طقوس العيد

نب�ض البلد-وكاالت

لن يكون مبقدور �أكرث من خم�سة �آالف فل�سطيني ،بينهم
مئات الأط�ف��ال وع�شرات الن�ساء ،معاي�شة �أج��واء العيد بني

�أ��س��ره��م� ،أو ر�ؤي��ة مظاهر العيد املتمثلة بالأ�ضاحي وعناق
�أطفالهم� ،أو �أمهاتهم ،ب�سبب تلك الأ�سوار العالية والق�ضبان
احل��دي��دي��ة ال�ت��ي ت�ضعها ��س�ل�ط��ات االح �ت�ل�ال ،ح��ول م��راك��ز
االعتقال وال�سجون التي يتواجدون فيها ،وتفتقر لأب�سط

مقومات احلياة
فهناك لن ت�سمع �آذان�ه��م تكبريات العيد التي ت�صدح من
م�آذن امل�ساجد ،ولن يرتدي الأطفال منهم تلك املالب�س التي
يرتديها �أق��ران�ه��م يف دول ال�ع��امل الإ��س�لام��ي ،وه�ن��اك �أي�ضا
ل��ن ت��رى الأ� �س�يرات �أطفالهن ،ول��ن ي��رى الأط�ف��ال الأ��س��رى
�أمهاتهم ،فيما يعي�ش ع�شرات الأ�سرى الكبار والقدامى ح�سرة
البعد عن الأهل ،فمن بينهم من عاي�ش �أكرث  70عيدا بعيدا
عن الأهل ،بعد جتاوز �سنوات �سجنه الثالثني عاما
ويف العيد ال تقدم �سلطات االحتالل التي تتفنن يف �إيذاء
الأ�سرى وعقابهم ،على تقدمي ت�سهيالت للأ�سرى ،بخ�صو�ص
ال��زي��ارات ،كما ت��ؤك��د الهيئات التي تعنى ب�أو�ضاعهم ،وعلى
خ�ل�اف ف�ت�رات ��س��اب�ق��ة ،ل��ن يتمكن الأ� �س ��رى م��ن احت�ضان
�أطفالهم �أو �آبائهم ،يف زي��ارات خا�صة� ،إذ حتول بينهم �ألواح
زجاجية �أو �شبك حديدي ،دون ذلك
ويحل العيد اجلديد ،وهناك قرابة � 5300أ�سري يف �سجون
االح �ت�لال ،منهم م��ا ي�ق��ارب م��ن � 40أ� �س�يرة ،فيما بلغ عدد
املعتقلني الأط�ف��ال يف �سجون االحتالل قرابة  250طفال،
فيما و�صل عدد املعتقلني الإداري�ين �إىل نحو  520معتقال،
ويعي�شون يف ظ��روف قا�سية ،وجميعهم حمرومون من �أدنى
احلقوق الأ�سا�سية والإن�سانية.
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املـحـلـي
الثالثاء
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بايدن :سنقف دوما إلى جانب األردن

الملك :نحارب « كورونا» وتحديات كبيرة ويجب العمل معا
لمواجهتها كشركاء أقوياء
نشكر الدعم األميركي لألردن خالل جائحة كورونا
نب�ض البلد -عمان
ب � � ��د�أ ج �ل�ال� ��ة امل � �ل� ��ك ع � �ب� ��داهلل ال� �ث ��اين
مباحثات مو�سعة م��ع الرئي�س الأم�يرك��ي
ج��و ب��اي��دن يف املكتب البي�ضاوي يف البيت
الأبي�ض بوا�شنطن� ،أع��رب فيها عن �شكره
ل�ل��دع��م الأم�ي�رك��ي ل �ل��أردن خ�ل�ال جائحة
كورونا.
و�أ� �ض��اف امل �ل��ك خ�ل�ال ال �ل �ق��اء« :ن �ح��ارب
ج��ائ �ح��ة ك ��ورون ��ا ع��امل �ي��ا ،وخم �ت �ل��ف ال ��دول
ت��واج��ه حت��دي��ات ك�ب�يرة وي�ج��ب ال�ع�م��ل معا
ملواجهتها ك�شركاء �أقوياء».
وتابع امللك «ت�شرفت و�سعدت بلقائكم،
و� �س �ع��دت مب�ع��رف�ت��ك م��ع وال� ��دي ق�ب��ل عقد
من الزمان ،ومن دواع��ي �سروري �أن �أراكم
بهذا املن�صب ،و�أ�شكركم على �سخائكم الذي
تقدموه دائما لبالدي».
وقال بايدن �إن «وا�شنطن �ستوا�صل تعزيز
التعاون مع الأردن» ،م�ضيفا �أن «ال��والي��ات
املتحدة �ستقف دوما �إىل جانب الأردن».
«ن�ت�ط�ل��ع ق��دم��ا مل���س��اع��دت�ك��م يف م��واج�ه��ة
التحديات التي يواجهها الأردن»� ،أ�ضاف

بايدن.
وو�صل جاللة امللك وجاللة امللكة رانيا
العبداهلل و�سمو الأمري احل�سني بن عبداهلل
ال �ث��اين ،ويل ال �ع �ه��د ،االث �ن�ي�ن� ،إىل البيت
الأب �ي ����ض يف زي ��ارت ��ه ال��ر��س�م�ي��ة للعا�صمة
الأمريكية وا�شنطن.
وي � �ت � �ن� ��اول ل � �ق� ��اء امل � �ل� ��ك م� ��ع ال��رئ �ي ����س
الأم�ي�رك ��ي ،وه ��و الأول ل��زع�ي��م ع��رب��ي مع
ال��رئ�ي����س ب��اي��دن م�ن��ذ ان�ت�خ��اب��ه ،ال�ع�لاق��ات
اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة ب�ي�ن الأردن وال ��والي ��ات
امل � �ت � �ح� ��دة ،و�� �س� �ب ��ل ت� �ع ��زي ��زه ��ا يف خم�ت�ل��ف
امل �ج��االت� ،إ� �ض��اف��ة �إىل �آخ ��ر ال �ت �ط��ورات يف
املنطقة.
ال�ب�ي��ت الأب �ي ����ض ،ق ��ال �إن «زي � ��ارة امل�ل��ك
�ست�سلط ال �� �ض��وء ع�ل��ى ال ���ش��راك��ة ال��دائ�م��ة
واال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ب�ي�ن الأردن وال ��والي ��ات
امل� �ت� �ح ��دة ،وه� ��و � �ش��ري��ك رئ �ي �� �س��ي وح �ل �ي��ف
للواليات املتحدة».
و�أ�ضاف يف بيان�« ،ستكون فر�صة ملناق�شة
العديد من التحديات التي تواجه منطقة
ال�شرق الأو�سط و�إبراز دور الأردن القيادي
يف تعزيز ال�سالم واال�ستقرار يف املنطقة».

وت �� �ش �ه��د ال ��زي ��ارة اج �ت �م��اع��ات جل�لال�ت��ه
م��ع �أرك � ��ان الإدارة الأم�ي�رك� �ي ��ة ،وق �ي��ادات
ال�ك��ون�غ��ر���س ،وجل��ان اخل��دم��ات الع�سكرية،
وال �ع�ل�اق��ات اخل��ارج �ي��ة ،وامل �خ �� �ص �� �ص��ات يف

جمل�س ال�شيوخ� ،إ�ضافة �إىل جلنة ال�ش�ؤون
اخل��ارج�ي��ة ،واللجنة الفرعية ملخ�ص�صات
وزارة اخل��ارج �ي��ة وال �ع �م �ل �ي��ات اخل��ارج �ي��ة
وال�برام��ج ذات ال�صلة يف جمل�س ال�ن��واب،

وزيرة الصناعة والتجارة تتفقد الحركة التجارية قبيل العيد
نب�ض البلد -عمان
ت ��وا�� �ص ��ل وزارة ال �� �ص �ن ��اع ��ة وال� �ت� �ج ��ارة
والتموين اجل��والت الرقابية املكثفة ،ملراقبة
الأ� �س ��واق ق�ب�ي��ل وخ�ل�ال ف�ت�رة ع�ي��د الأ��ض�ح��ى
املبارك ،للت�أكد من التزام التجار مبتطلبات
قانون ال�صناعة والتجارة ،وااللتزام بالإعالن
عن الأ�سعار.
وت� �ف� �ق ��دت وزي � � ��رة ال �� �ص �ن��اع��ة وال� �ت� �ج ��ارة
والتموين ،املهند�سة مها علي ،ام�س االثنني،
وق �ب �ي��ل ع �ي��د الأ� �ض �ح��ى ،الأ�� �س ��واق وامل �ح�ل�ات
التجارية ،يف عدد من املناطق ،و�سوق امل�ؤ�س�سة
اال��س�ت�ه�لاك�ي��ة امل��دن�ي��ة يف منطقة ب�ي��ادر وادي
ال�سري .وقالت علي �إن �أ�سعار غالبية ال�سلع،
ك��أ��ص�ن��اف ال��زي��وت وال���س�ك��ر والأرز م�ستقرة،
وذل ��ك وف �ق �اً ل��ر��ص��د الأ� �س �ع��ار ال ��ذي ت �ق��وم به
ال ��وزارة ،م��ن خ�لال ك��وادر م��راق�ب��ة الأ� �س��واق.
و�� �ش ��ددت ال� ��وزي� ��رة ،ي��راف �ق �ه��ا رئ �ي ����س غ��رف��ة
جتارة عمان خليل احلاج توفيق على �ضرورة
املحافظة على ا��س�ت�ق��رار الأ��س�ع��ار ،وا�ستمرار
ال�ت�ق�ي��د ب ��أوام ��ر ال��دف��اع امل�ت�ع�ل�ق��ة مب�ت�ط�ل�ب��ات
الوقاية من وباء كورونا.
وا�ستمعت علي لعدد من م��رت��ادي امل��والت،
وامل�ؤ�س�سة اال�ستهالكية عن اخلدمات املقدمة،
ووفرة املنتجات ،ومدى ا�ستقرار الأ�سعار.
ك �م��ا ا� �س �ت �م �ع��ت ال� ��وزي� ��رة م ��ن م ��دي ��ر ف��رع
امل ��ؤ� �س �� �س��ة اال� �س �ت �ه�لاك �ي��ة امل��دن �ي��ة يف ال �ب �ي��ادر

دع � ��ا حم ��اف ��ظ ال �ب �ل �ق��اء ن ��اي ��ف ه ��داي ��ات
احل �ج��اي��ا ،امل��واط �ن�ين �إىل االل� �ت ��زام ب ��أوام��ر
ال��دف��اع خ�لال ف�ترة عيد الأ��ض�ح��ى امل�ب��ارك،
مل��واج�ه��ة وب��اء ك��ورون��ا وخ�صو�صا م��ع ظهور
�سالالت جديدة للفريو�س.
وق��ال امل�ح��اف��ظ احل�ج��اي��ا ل �ـ(ب�ت�را) ،ام�س
االث �ن�ي�ن� ،إن ع�ي��د الأ� �ض �ح��ى امل �ب��ارك فر�صة
لاللتقاء بالأهل ،ولكن يجب �أن يكون هناك
ال� �ت ��زام ب��ال�ت�ب��اع��د ول �ب ����س ال �ك �م��ام��ة وجت�ن��ب
االلتما�س املبا�شر بني الأ�شخا�ص.
و�أك � ��د �أن ف ��رق ال�ت�ف�ت�ي����ش ع �ل��ى امل�ن���ش��آت
ال �ع��ام��ة�� ،س�ت�ك��ون ع��ام�ل��ة ط ��وال ف�ت�رة عطلة

عيد الأ�ضحى ،ل�ضمان عدم وجود خمالفات
لأوامر الدفاع.
و�أ� �ش ��ار �إىل �أن ��ه ب ��د�أ ال�ع�م��ل ع�ل��ى �صيانة
طريق املا�سورة الوا�صل بني ق�ضاء العار�ضة
ول��واء دي��ر ع�لا ،حم��ذراً �سالكي الطريق من
ال�سرعة ،ك��ون الطريق منحدر ب�شكل قوي،
وي�شكل خطورة على غري امللتزمني بال�سرعة
املقررة.
و�� �ش ��دد ع �ل��ى �� �ض ��رورة االل � �ت� ��زام ال �ك��ام��ل
م��ن ب��ائ�ع��ي الأ� �ض��اح��ي ب��الأم��اك��ن املخ�ص�صة
لهم ب�ع�ي��داً ع��ن الأح �ي��اء ال�سكنية ،و��ض��رورة
املحافظة على نظافة مكان احلظائر ،م�ؤكداً
�أن ال �ب �ل��دي��ات � �س �ت �ق��وم ب�ع�م�ل�ه��ا ب�خ���ص��و���ص
النظافة كاملعتاد.

محافظ عجلون :حمالت مكثفه للتأكد
من االلتزام باالشتراطات الصحية
نب�ض البلد -عجلون

ع��ن وف��رة ال�ك�م�ي��ات وا��س�ت�ق��رار الأ��س�ع��ار حيث

خف�ضت امل�ؤ�س�سة �أ�سعار � 200سلعة م��ؤخ��راً

لتخفيف الأعباء عن املواطنني.

نب�ض البلد -املفرق

ق � ��ال حم ��اف ��ظ ع� �ج� �ل ��ون ،رئ �ي ����س جل�ن��ة
ال�صحة وال�سالمة العامة �سلمان النجادا،
�إن اللجنة ب��د�أت بتنفيذ خطتها الرقابية
املكثفة على الأ�سواق.
و�أ�ضاف النجادا يف حديث لـ(برتا) ،ام�س
االثنني� ،إنه بالتعاون مع اجلهات املعنية ،مت
تعزيز تواجد اللجان امليدانية يف الأ�سواق،
م ��ن �أج � ��ل م �ن��ع امل �خ��ال �ف��ات وال� �ت� �ج ��اوزات،
والت�أكد من �سالمة امل��واد الغذائية ،خا�صة

يف ظل االرتفاع الكبري على درجات احلرارة.
و� �ش��دد ع�ل��ى �أه�م�ي��ة التقيد بالتعليمات
ال �� �ص��ادرة ع��ن اجل �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ،واالل �ت ��زام
بالتباعد اجل�سدي ،ولب�س الكمامات ،حفاظاً
على �سالمة اجلميع خ�صو�صاً خالل عطلة
العيد التي ت�شهد ازدحامات وجتمعات.
و�أ�شار �إىل �أنه مت الت�أكيد على البلديات
م ��ن �أج � ��ل �إدام � � ��ة ال �ن �ظ��اف��ة وم �ن ��ع ت��راك��م
النفايات تالفياً النبعاث ال��روائ��ح وانت�شار
احل�شرات التي ت�ؤثر على ال�صحة وال�سالمة
العامة.

الطاقة :تغير طفيف على أسعار
المشتقات النفطية عالميًا

قال مدير ا�شغال املفرق املهند�س امين
ال�سعايدة انه مت فتح طريق املفرق رحاب
ام��ام امل��واط�ن�ين ب�ع��د ان�ت�ه��اء ب�ل��دي��ة امل�ف��رق
من م�شروع بوابة رقم  ، 2وازالة احلواجز
عن حرم الطريق.
وبنب رئي�س جلنة بلدية املفرق الكربى
ح�سن اجلبور �أنه مت االنتهاء من م�شروع
ال �ب��واب��ة رق ��م  2يف اجل �ه��ة ال �غ��رب �ي��ة م��ن
املدينة ،وذلك وفق متطلبات العمل والتي
ت ��أت��ي �ضمن م���ش��روع��ات ال�ب�ل��دي��ة ال�ه��ادف��ة
لإ�ضفاء جمالية على مداخل البلدية.
و�أو� �ض��ح م��دي��ر اخل��دم��ات الهند�سية يف
بلدية املفرق الكربى املهند�س �إبراهيم ابو
�سماقة �أنه �سيتم �إن��ارة البوابة بعد عطلة
عيد الأ�ضحى املبارك.

نب�ض البلد -عمان

عرض وثيقة بمناسبة الذكرى الـ  70الستشهاد
الملك عبداهلل األول
ع ��ر� ��ض م ��رك ��ز ال �ت��وث �ي��ق امل �ل �ك��ي الأردين
ال�ه��ا��ش�م��ي ،وث�ي�ق��ة مبنا�سبة ال��ذك��رى الـ70
ال�ست�شهاد ج�لال��ة امل�غ�ف��ور ل��ه امل�ل��ك ع�ب��د اهلل

محافظ البلقاء يشدد على ضرورة
االلتزام بأوامر الدفاع خالل العيد
نب�ض البلد -البلقاء

فتح طريق المفرق رحاب بعد االنتهاء من مشروع بوابة رقم 2

نب�ض البلد -عمان

ومراكز البحوث الأمريكية.
وت�أتي زيارة العمل امللكية ،بعد عدد من
اللقاءات والأن�شطة الدبلوما�سية الأردنية
بقيادة جاللة امللك ،حيث كان جاللته قد

التقى الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س،
و�شارك يف القمة الثالثية الأردنية امل�صرية
العراقية ال��راب�ع��ة يف ب�غ��داد ،قبيل امل�غ��ادرة
�إىل الواليات املتحدة.

الأول بن احل�سني  -ط ّيب اهلل ث��راه  -وال��ذي
ي�صادف الـ  20من متوز.
وقال املركز يف بيان �صحفي ،ام�س االثنني،
�إن ال��وث �ي �ق��ة ه��ي اف�ت�ت��اح�ي��ة جم �ل��ة ال���ص��ري��ح
القد�س ّية ،يف عددها  111ال�صادر بتاريخ 21

متوز  ،1951يرثي فيها رئي�س حترير املجلة
ها�شم ال�سبع ،جاللة امللك عبد اهلل الأول ط ّيب
اهلل ثراه ،حيث عمد الكاتب للتذكري بالن�سب
ال�ه��ا��ش�م��ي ال���ش��ري��ف ل�ل�ف�ق�ي��د ،و�إىل ال�ع�لاق��ة
التاريخية ال��وط�ي��دة ال�ت��ي ت��رب��ط الها�شميني

بالقد�س ،حيث ا�ست�شهد الفقيد «ب�ج��وار قرب
والده ال�شهيد» وعلى عتبات امل�سجد الأق�صى.
وبني الكاتب دور ال�شهيد يف ت�أ�سي�س الدولة
الأردن �ي��ة ،م�ستعر�ضاً م��آث��ر الفقيد القومية
والوطنية.

�أظ �ه��رت �أ� �س �ع��ار امل���ش�ت�ق��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة يف
الأ��س��واق العاملية ،تغرياً طفيفاً يف الأ�سبوع
الثاين من �شهر مت��وز مقارنة مع معدالت
�أ� �س �ع��اره��ا يف الأ� �س �ب ��وع الأول م ��ن ال���ش�ه��ر
احلايل وفقاً لبيانات �أعلنتها وزارة الطاقة
والرثوة املعدنية ،اليوم االثنني.
وبح�سب البيانات� ،سجل البنزين �أوكتان 90
�سعراً بلغ  708.5دوالر للطن مقارنة مع معدل
��س�ع��ره يف الأ� �س �ب��وع الأول وال ��ذي ب�ل��غ 712.2
دوالر وبن�سبة انخفا�ض بلغت  0.5باملئة.
كما �سجل البنزين �أوكتان � 95سعراً بلغ
 730.2دوالر ل�ل�ط��ن م �ق��اب��ل  735.3دوالر
امل�سجل يف الأ�سبوع الأول وبن�سبة انخفا�ض
بلغت  0.7باملئة.
و�سجل ال��دي��زل ��س�ع��راً بلغ  597.1دوالر
ل �ل �ط��ن م �ق��اب��ل  594.8دوالر امل �� �س �ج��ل يف

الأ� �س �ب��وع الأول وبن�سبة ارت �ف��اع بلغت 0.4
باملئة ،يف حني �سجل الكاز �سعراً بلغ 618.9
دوالر ل�ل�ط��ن م�ق��اب��ل  615.8دوالر امل�سجل
يف الأ�سبوع الأول وبن�سبة ارتفاع بلغت 0.5
باملئة .م��ن جانب �آخ��ر ،انخف�ض �سعر زيت
ال��وق��ود يف الأ��س�ب��وع ال�ث��اين م��ن �شهر متوز
احلايل �إىل  410.1دوالر للطن مقابل 414.4
دوالر يف الأ��س�ب��وع الأول وبن�سبة انخفا�ض
بلغت  1باملئة.
وب��امل �ق��اب��ل ارت �ف��ع ��س�ع��ر ال �غ��از ال �ب�ترويل
امل�سال يف �شهر مت��وز �إىل  620دوالراً للطن
مقارنة مع �سعره امل�سجل يف �شهر حزيران
امل��ا� �ض��ي وال� ��ذي ب�ل��غ  524.7دوالر وبن�سبة
ارتفاع بلغت  18.2باملئة.
و�سجل �سعر خام برنت يف الأ�سبوع الثاين
م��ن ال���ش�ه��ر احل ��ايل � �س �ع��راً ب �ل��غ  76دوالراً
ل �ل�برم �ي��ل م �ق��اب��ل  76.5دوالر امل �� �س �ج��ل يف
الأ�سبوع الأول.

الثالثاء
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تنفيذا للتوجيهات الملكية ..الخيرية األردنية
الهاشمية تس ّير طائرة مساعدات طبية إلى تونس
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تسجيل  14وفاة و 803إصابات
بفيروس كورونا في المملكة

نب�ض البلد -عمان

نب�ض البلد -عمان

تنفيذا لتوجيهات جاللة امللك عبداهلل
ال�ث��اين ،قامت الهيئة اخل�يري��ة الأردن�ي��ة
الها�شمية وبالتن�سيق مع وزارة ال�صحة
وال� �ق ��وات امل���س�ل�ح��ة الأردنية– اجل�ي����ش
العربي ،بتجهيز طائرة م�ساعدات طبية

ع��اج�ل��ة �إىل ال���ش�ع��ب ال�ت��ون���س��ي ال�شقيق،
�ستتوجه �إىل تون�س �صباح اليوم الثالثاء.
وحت �م��ل ال �ط��ائ��رة ع�ل�اج��ات و�أج �ه��زة
وم���س�ت�ل��زم��ات طبية للتخفيف م��ن �آث��ار
ج��ائ �ح��ة ك ��ورون ��ا و� �س �ي �ت��م ت���س�ل�ي�م�ه��ا اىل
اجلهات املخت�صة هناك.
وق� � ��ال �أم �ي ��ن ع � ��ام ال �ه �ي �ئ��ة اخل�ي�ري ��ة

الأردن � �ي� ��ة ال �ه��ا� �ش �م �ي��ة ال ��دك� �ت ��ور ح���س�ين
ال���ش�ب�ل��ي “تنفيذا ل �ل �ت��وج �ي �ه��ات امل�ل�ك�ي��ة
ال�سامية مت التوا�صل مع وزارة ال�صحة
ل�ت��أم�ين امل�ستهلكات وامل ��واد الطبية بناء
على االحتياجات التي مت احل�صول عليها
م ��ن احل �ك��وم��ة ال �ت��ون �� �س �ي��ة ،وب��ال�ت�ن���س�ي��ق
م��ع ال�ق��وات امل�سلحة الأردن �ي��ة – اجلي�ش

ال �ع ��رب ��ي ل �ي �ت��م ت �� �س �ل �ي �م �ه��ا �إىل اجل �ه��ات
املخت�صة يف تون�س لدعم اجلهود الطبية
وال�صحية والتخفيف من �آثار اجلائحة”.
و�سيكون يف ا�ستقبال طائرة امل�ساعدات
االن �� �س��ان �ي��ة ال���س�ف�ير الأردين يف ت��ون����س
م��اه��ر ال �ط��راون��ة وع ��دد م��ن امل���س��ؤول�ين
هناك.

الذكرى السبعون الستشهاد الملك المؤسس تصادف اليوم

نب�ض البلد -عمان
ت�صادف ال�ي��وم الثالثاء ال��ذك��رى ال�سبعون
ال�ست�شهاد م�ؤ�س�س اململكة املغفور له ،ب�إذن اهلل،
ج�لال��ة امل�ل��ك ع�ب��داهلل ب��ن احل���س�ين ،طيب اهلل
ث��راه ،ال��ذي الق��ى وج��ه رب��ه �شهيدا على عتبات
امل�سجد الأق�صى املبارك وه��و يهم ب ��أداء �صالة
اجلمعة يف الع�شرين من �شهر متوز عام .1951
وا�ست�شهد امللك امل�ؤ�س�س م�ؤمناً باهلل تعاىل،
وح��اف�ظ��ا لعهد ب�ن��ي ه��ا��ش��م الأب � ��رار ب�ع��د كفاح
طويل من �أجل �أمة العرب ووحدتها وم�ستقبلها،
حامال راية �أطهر ثورة عرفها تاريخ هذه الأمة،
وال �ت��ي انطلقت م��ن مكة على ي��د وال ��ده �شيخ
الثوار ال�شريف احل�سني بن علي ،طيب اهلل ثراه.
وت�ستذكر الأ� �س��رة الأردن �ي��ة ال��واح��دة وهي
حت�ي��ي ه ��ذه ال��ذك��رى ب�ك��ل ال�ف�خ��ر واالع� �ت ��زاز،

ذل��ك القائد ال��ذي خ��رج م��ن مكة املكرمة على
ر�أ���س كوكبة من �أح��رار العرب الأوائ ��ل ،مب�شرا
ب��ال�ن�ه���ض��ة ال �ع��رب �ي��ة احل��دي �ث��ة ووح � ��دة الأم ��ة
ور��س��ال�ت�ه��ا ال�ن�ب�ي�ل��ة ،واحل��ري��ة واالن �ع �ت��اق من
االحتالل والو�صاية و�إعالن فجر �أمته املاجدة
اجلديد.
ويف الوقت ال��ذي ا�ضطلع به امللك امل�ؤ�س�س
بدور قومي رائد يف حركة التحرر العربي التي
ب��زغ فجرها مع بدايات القرن الع�شرين وبذل
جهدا مو�صوال لدى ممثلي القيادات الفكرية
وال�سيا�سية ،و�سعى مل�ستقبل �أك�ثر �إ�شراقا لأمة
ال �ع��رب ،ي��وا��ص��ل ج�لال��ة امل�ل��ك ع �ب��داهلل الثاين
نهج الها�شميني واجلد امل�ؤ�س�س من �أجل تر�سيخ
القوا�سم امل�شرتكة للأمة العربية التي حتقق
ل�ه��ا امل�ن�ع��ة وامل���س�ت�ق�ب��ل الأف �� �ض��ل ،ك�م��ا ي��وا��ص��ل
جاللته جتذير النهج الدميقراطي الذي �أر�ساه

اجلد منذ عام .1920
ومتيز الفكر ال�سيا�سي للملك امل�ؤ�س�س ب�أنه
ان�ط�ل��ق م��ن م �ب��ادئ ال �ث ��ورة ال�ع��رب�ي��ة ال�ك�برى
و�أه��داف�ه��ا ،واعتمد يف تنفيذها منهجية تتفق
م��ع �سمة الع�صر وال�ت��داع�ي��ات ال�ت��ي متخ�ضت
ع��ن خلخلة م��وازي��ن ال�ق��وى يف �أع �ق��اب احل��رب
ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة ،ف �ج��اءت ات���ص��االت��ه م��ع ق��ادة
الدول الكربى من�صبة يف الدرجة الأوىل ،على
االعرتاف بامل�شروع القومي النه�ضوي العربي،
ال��ذي ج�سده ،طيب اهلل ث ��راه ،خطة �سيا�سية
تنفيذية قائمة على منهج الإ��س�لام والعروبة
وبعث �أجماد الأمة و�إحياء تراثها وح�ضارتها.
ونتيجة حلر�ص ال�شريف احل�سني بن علي،
قائد الثورة العربية الكربى ،على �إعداد �أبنائه
الأم ��راء �سيا�سيا وع�سكريا ورج��ال دول��ة ،فكان
امللك امل�ؤ�س�س �أول وزير للخارجية يف احلكومة
العربية الأوىل ال�ت��ي مت ت�شكيلها بعد �إع�لان
الثورة العربية الكربى.
كما كان امللك امل�ؤ�س�س من �أب��رز ق��ادة الثورة
الع�سكريني� ،إذ توىل قيادة اجلي�ش ال�شرقي الذي
حا�صر املدينة امل�ن��ورة و�شل ق��درة �أك�بر حامية
ع�سكرية تركية كانت تتمركز هناك وقوامها 14
�أل��ف جندي ،وبقيت حتت احل�صار حتى نهاية
احل��رب العاملية الأوىل حيث ا�ست�سلمت لقوات
الثورة بقيادة امللك امل�ؤ�س�س عام .1918
وخ��رج امللك امل�ؤ�س�س يف �أوىل حتركاته من
احلجاز متوجها �إىل ال�شام على ر�أ�س كوكبة من
جند الثورة العربية الكربى ،وحني بلغ مدينة
معان وجه النداء لأحرار العرب لالن�ضمام �إليه،
بعد �أن �أعلن تطلعاته يف حماية الأم��ة العربية
واحلفاظ على ا�ستقاللها والدفاع عن ق�ضاياها
العادلة.
وي���س�ج��ل ال �ت��اري��خ و�أح� � ��رار الأردن والأم ��ة
العربية بكل اعتزاز دور امللك امل�ؤ�س�س يف �إنقاذ
الأردن وتخلي�صه من كل املخططات التي كانت
ت�ستهدف عروبته وحريته والتي ا�ستهدفت �أي�ضا
الأر�ض والهوية العربية ،بعد �أن متكن من �إقناع
ال��دول الكربى �آن��ذاك ويف مقدمتها بريطانيا

بذلك ،مثلما ي�سجل له التاريخ بحروف من نور
تلك احلكمة ال�سيا�سية وال�ق��درة الفائقة على
التعامل مع الغرب ،خا�صة بريطانيا التي كانت
مت�سك بزمام الأمور يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
وت��رج �م��ة ل�ف�ك��ر امل �ل��ك امل ��ؤ� �س ����س ال��وح��دوي
وان�ت�م��ائ��ه ال�ق��وم��ي الأ� �ص �ي��ل ،ف�ق��د ف�ت��ح �أب ��واب
الأردن �أمام �أحرار العرب لي�صبح يف عهده موئال
لهم ،فوفدوا �إليه من �سوريا وفل�سطني ولبنان
والعراق واحلجاز ،وهي�أ لهم فر�ص امل�شاركة يف
بناء الأردن احلديث و�صنع �سيا�سته الداخلية
واخلارجية.
وك ��ان ،طيب اهلل ث ��راه� ،أول م��ن و�ضع لبنة
الدميقراطية ،و�أول امل�ن��ادي��ن يف تلك املرحلة
ب��ال�ت�ع��ددي��ة ال�سيا�سية ،ح�ي��ث �شهد الأردن يف
ب��داي��ة حكمه ت�أ�سي�س �أول ح��زب �سيا�سي هو
حزب اال�ستقالل العربي ،فيما حظيت املعار�ضة
ال�سيا�سية يف عهده برعايته ،وكان يحر�ص على
جمال�سة الكتاب وال�شعراء واملفكرين يحاورهم
ويناق�شهم يف خمتلف الأمور والق�ضايا التي تهم
الوطن واملواطن والأم��ة ،ويتقبل ال��ر�أي الأخر
بكل رحابة �صدر.
لقد كان امللك امل�ؤ�س�س طيب اهلل ثراه ،ح�صيفا
ثاقب النظر يف ا�ستقراء ما يتهدد الأمة العربية
وم��ا ه��ي مقبلة عليه م��ن حت��دي��ات ،وك��ان �أول
الزعماء العرب الذي يطلق �صيحته حمذرا من
�ضياع فل�سطني ،وحني هبت اجليو�ش العربية
مل�ساندة الأ��ش�ق��اء يف فل�سطني و�إن�ق��اذ م��ا ميكن
�إن �ق��اذه ،ك��ان اجلي�ش ال�ع��رب��ي الأردين البا�سل
يف مقدمة اجليو�ش العربية ،يخو�ض معارك
ال�شرف والبطولة والفداء ،ويحافظ على عروبة
القد�س التي روي��ت �أ�سوارها ب��دم ال�شهداء من
اجلي�ش العرب ،الذين ق�ضوا نحبهم دفاعا عن
ثرى فل�سطني والقد�س ال�شريف.
و�إىل ج��ان��ب ال��دع��م ال�ع���س�ك��ري وف ��ر امللك
امل�ؤ�س�س الدعم ال�سيا�سي واملادي لتمكني الأ�شقاء
يف فل�سطني من ال�صمود على �أر�ضهم وموا�صلة
كفاحهم م��ن �أج��ل هويتهم الوطنية وحتقيق
تطلعاتهم امل�شروعة.

استقرار في أسعار األلبسة واألحذية بالسوق المحلية
نب�ض البلد -عمان
ق��ال ممثل ق�ط��اع الأل�ب���س��ة وامل �ج��وه��رات يف
غرفة جتارة الأردن �أ�سعد القوا�سمي �إن الأ�سعار
يف �سوق الألب�سة والأح��ذي��ة م�ستقرة يف ال�سوق
املحلية ،وهناك عرو�ض وتخفي�ضات كبرية يف

خمتلف املحال واملراكز التجارية.
و�أ�شار القوا�سمي يف ت�صريح لوكالة الأنباء
الأردنية (برتا) ام�س االثنني �إىل �أن الطلب على
الألب�سة والأحذية �أقل من معدالته االعتيادية،
مقارنة مع الأعوام ال�سابقة.
و�أ�ضاف �إنه على الرغم من فتح القطاعات،

وال�سماح باحلركة ل�ساعات �أطول� ،إال �أن ن�شاط
احلركة التجارية �ضعيف بالن�سبة ملو�سم العيد،
الفتاً �إىل �أن هذا يعد م�ؤ�شرا على �ضعف القدرة
ال�شرائية للمواطنني.
وتوقع �أن تن�شط احلركة خالل اليوم ويزداد
الطلب على ب�ضائع القطاع.

وجدد القوا�سمي مطالبة القطاع بتخفي�ض
�ضريبة املبيعات للن�صف ،وتخفي�ض خمتلف
ال��ر� �س��وم اجل�م��رك�ي��ة ،وت�ع��دي��ل ق��ان��ون املالكني
وامل�ست�أجرين ،مب��ا يحقق م�صلحة الطرفني،
وي �خ �ف��ف ال �ت �ك��ال �ي��ف امل�ت�رت �ب ��ة ع �ل��ى ال �ت��اج��ر
واملواطن.

اليعقوب :القمة الثالثية فتحت المجال امام المقاول االردني لدخول السوق العراقي
نب�ض البلد -عمان
دعا نقيب املقاولني م.احمد اليعقوب املقاولني
اىل ا�ستثمار الفر�ص التي اتاحتها القمة الثالثية
االردن �ي��ة ال�ع��راق�ي��ة امل���ص��ري��ة ،للمقاول االردين
لدخول ال�سوق العراقي.
جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقدته النقابة
مع رئي�س احتاد املقاولني العراقيني علي ال�سنايف،
بح�ضور ع��دد م��ن امل�ق��اول�ين مت خ�لال��ه مناق�شة
ت�صدير املقاوالت اىل العراق بناء على تو�صيات
القمة الثالثية االردنية العراقية امل�صرية.
وا� � �ض� ��اف ال �ي �ع �ق��وب ان ه �ن ��اك ال �ع��دي��د من
امل�ق�ترح��ات ل�ضمان ح�ق��وق امل �ق��اول االردين من
بينها “النفط مقابل البناء” اوان يتم الدخول اىل
ال�سوق العراقي حتت مظلة وزارة اال�شغال العامة
واال�سكان.
وا� �ش��ار اىل ان ع��دد م��ن امل�ق��اول�ين االردن �ي�ين

دخلوا اىل ال�سوق العراقي وحققوا جناحات هناك،
خا�صة وان هناك ترحيب عراقي باملقاول االردين،
واع�ت�راف بالت�صنيف االردين املقاولني ،و�سيتم
معاملتهم معاملة املقاول العراقي عند الدخول
لتنفيذ عطاءات يف العراق.
و� �ش��دد ال�ي�ع�ق��وب ع�ل��ى � �ض��رورة ع ��دم ال�ت��أخ��ر
ال�ستغالل الفر�صة املتاحة كونها متاحة لالخرين
ك �م��ا ه ��ي م �ت��اح��ة ل �ل �م �ق��اول االردين واال�� �س ��راع
للمناف�سة يف تنفيذ امل�شاريع يف العراق .
ومن جانبه اكد ال�سنايف على �ضرورة ترجمة
العالقات االخوية بني البلدين ،ومن ا�شكال ذلك
م�ساهمة امل �ق��اول االردين يف تنفيذ امل�شاريع يف
العراق ا�سوة باملقاولني ال�صينيني واالتراك.
وا�شار ان عوائد النفط العراقي اال�ستثنائية
ت�ساهم يف اع��ادة بناء البنية التحتية يف العراق
واعادة اعماره ب�شكل كبري.
ول �ف��ت ان  28م�ك�ت��ب ه�ن��د��س��ي اردين لديهم

م �� �ش��اري��ع يف ال � �ع� ��راق ،وان ع� ��دد م ��ن امل �ق��اول�ين
االردنيني يعملوا هناك.
وا�ستعر�ض ام�ين �سر النقابة ف ��ؤاد ال��دوي��ري
اب��رز النقاط املتعلقة بقطاع امل�ق��اوالت يف البيان
اخل �ت��ام��ي للقمة ال�ث�لاث�ي��ة  ،وال �ت��ي ت��رك��ز على
قطاع اال�سكان والبنى التحتية ،وم�شاريع الطاقة
والريط الكهربائي ونقل النفط اخلام بني الدول

ال �ث�لاث ،وم���ش��رع امل��دي�ن��ة االق�ت���ص��ادي��ة االردن �ي��ة
ال �ع��راق �ي��ة ،واق ��ام ��ة � �ش��راك��ات ب�ي�ن امل�ستثمرين
واملقاولني يف الدول الثالث.
ودار خ �ل�ال ال �ل �ق��اء ن �ق��ا���ش ا� �س �ت �ع��ر���ض فيه
مقاولون جتاربهم يف العراق ،ومطالبهم لت�سهيل
دخ ��ول ال���س��وق ال �ع��راق��ي وال ��دخ ��ول يف م�شاريع
جديدة هناك.

�أعلنت وزارة ال�صحة ،ام�س االثنني،
ع��ن ت���س�ج�ي��ل 14وف � ��اة ،و� 803إ� �ص��اب��ات
ج ��دي ��دة ب �ف�ي�رو���س ك� ��ورون� ��ا امل���س�ت�ج��د
يف امل �م �ل �ك��ة ،ل�يرت �ف��ع ال �ع��دد الإج �م��ايل
ل�ل��وف�ي��ات �إىل  9910وف �ي��ات ،و762028
�إ�صابة.
و�أ�شار املوجز الإعالمي ال�صادر عن
وزارة ال���ص�ح��ة �إىل �أن ع ��دد احل ��االت
الن�شطة حال ّيا ،و�صل �إىل  8252حالة،
بينما ب�ل��غ ع��دد احل ��االت ال �ت��ي �أدخ �ل��ت
اليوم �إىل امل�ست�شفيات  74حالة ،كما بلغ
ع��دد احل��االت التي غ��ادرت امل�ست�شفيات
 77حالة ،يف حني بلغ العدد الإجمايل
للحاالت امل�ؤ ّكدة التي تتلقى العالج يف
امل�ست�شفيات  487حالة.
وب�ين امل��وج��ز �أن ن�سبة �إ��ش�غ��ال �أ��س� ّرة
العزل يف �إقليم ال�شمال بلغت  7باملئة،
بينما بلغت ن�سبة �إ�شغال �أ�س ّرة العناية
احل�ث�ي�ث��ة  20ب��امل �ئ��ة ،ف�ي�م��ا ب�ل�غ��ت ن�سبة
�إ�شغال �أجهزة التنفّ�س اال�صطناعي يف

الإقليم ذاته  10باملئة.
و�أ�ضاف �أن ن�سبة �إ�شغال �أ�س ّرة العزل
يف �إق �ل �ي��م ال��و� �س��ط ب�ل�غ��ت  14ب��امل �ئ��ة ،يف
حني و�صلت ن�سبة �إ�شغال �أ�س ّرة العناية
احلثيثة يف الإقليم ذات��ه �إىل  23باملئة،
بينما بلغت ن�سبة �إ�شغال �أجهزة التنفّ�س
اال�صطناعي  8باملئة.
وبلغت ن�سبة �إ�شغال �أ��س� ّرة العزل يف
�إقليم اجل�ن��وب  8باملئة ،ون�سبة �إ�شغال
�أ� �س � ّرة ال�ع�ن��اي��ة احلثيثة  9ب��امل�ئ��ة ،فيما
ب�ل�غ��ت ن���س�ب��ة �إ� �ش �غ��ال �أج� �ه ��زة ال�ت�ن� ّف����س
اال�صطناعي يف الإقليم ذاته  6باملئة.
و�أ�شار املوجز �إىل ت�سجيل  505حاالت
�شفاء ،لي�صل العدد الإج�م��ايل حلاالت
ال�شفاء املتوقعة بعد انتهاء فرتة العزل
 14يوماً �إىل  743866حالة.
كما �أ��ش��ار امل��وج��ز �إىل �إج ��راء 23991
ف �ح �� �ص �اً ،ل �ي �� �ص �ب��ح ال � �ع ��دد الإج � �م ��ايل
ل�ل�ف�ح��و��ص��ات ال �ت��ي �أج ��ري ��ت م �ن��ذ ب��دء
الوباء وحتى الآن  8252203فحو�صات،
الف � �ت � �اً �إىل �أن ن �� �س �ب��ة ال �ف �ح��و� �ص��ات
الإيجاب ّية لهذا اليوم بلغت  3.35باملئة.

التربية تفتح باب التسجيل في برنامج
تعويض الفاقد التعليمي
نب�ض البلد -عمان

�أعلنت وزارة الرتبية والتعليم ،ام�س
االثنني ،فتح باب الت�سجيل يف برنامج
تعوي�ض ال�ف��اق��د التعليمي ،وال��ذي مت
الإع�ل�ان عنه �سابقاً لتعوي�ض الطلبة
ع�م��ا ف��ات�ه��م م��ن درو� ��س خ�ل�ال جائحة
ك��ورون��ا ،ول�سد ال�ف��اق��د التعليمي وفق
م�ن�ه�ج�ي��ات ع�ل�م�ي��ة ودرا�� �س ��ات و�أب �ح��اث
عاملية.
ودع � ��ت ال� � � ��وزارة ،ال �ط �ل �ب��ة و�أول� �ي ��اء
الأم � ��ور �إىل امل� �ب ��ادرة ب��ال�ت���س�ج�ي��ل عرب

زيارة موقعها الإلكرتوين
(،)/https://moe.gov.jo
م�شرية �إىل �أن هذا الربنامج �سي�ساعد
تهيئة الطلبة ذهن ًّيا وعلم ًّيا م��ن �أج��ل
العودة �إىل املدر�سة وتعوي�ض ما فاتهم
م��ن ت�ع�ل��م امل �ع��ارف واك �ت �� �س��اب امل �ه��ارات
الأ�سا�سية.
و�أك ��دت ال� ��وزارة �أن دوام الطلبة يف
برنامج “تعوي�ض الفاقد التعليمي”
��س�ي�ك��ون ي��وم �ي �اً يف امل ��دار� ��س ،و��س�ي�ب��د�أ
يف منت�صف �آب امل�ق�ب��ل ،وي�ستمر حتى
الثاين ع�شر من �أيلول املقبل.

تحسن الطلب في قطاعي المطاعم
والحلويات بنسبة % 30
نب�ض البلد -عمان

حت�سن الطلب يف قطاعي املطاعم
واحل � �ل� ��وي� ��ات خ �ل��ال الأي � � � ��ام ال �ق �ل �ي �ل��ة
املا�ضية ،بن�سبة  30باملئة ،بح�سب نقيب
�أ�� �ص� �ح ��اب امل �ط��اع��م واحل� �ل ��وي ��ات ع�م��ر
العواد.
وق� ��ال ال �ع ��واد يف ت���ص��ري��ح ��ص�ح�ف��ي،
ام�س االث�ن�ين� ،إن الأو��ض��اع ب��دت تتجه
ن �ح��و الأف� ��� �ض ��ل مب ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب�ق�ط��اع��ي
املطاعم واحللويات ،حيث �شهد القطاع
�إق �ب��ا ًال ج �ي��داً وم�ل�ح��وظ�اً ع�ل��ى الطلب،
مقارنة بالعام املا�ضي.
و�أو� �ض��ح �أن ��ص��رف ال��روات��ب مبك ًرا،

وت �ق �ل �ي ����ص � �س��اع��ات احل� �ظ ��ر ،و�أع� �م ��ال
الدليفري (خدمة التو�صيل) ،والعمل
ب�ط��اق��ة ا�ستيعابية  100ب��امل�ئ��ة ،و�إرادة
امل ��واط ��ن �أن ي�ع�ي����ش ب �ط �ق��و���س ال �ف��رح
والأع� �ي ��اد�� ،س��اه�م��ت جميعها يف تعزيز
ال �ن �� �ش��اط ال� �ت� �ج ��اري ،وحت �� �س��ن ن���س�ب��ة
الطلب نحو  30باملئة ،عما �سبق ،متوقعاً
حت�سن الطلب خالل �أيام العيد.
ودع� ��ا ال� �ع ��واد �إىل �� �ض ��رورة م��راع��اة
ك ��اف ��ة � � �ش� ��روط ال �� �ص �ح��ة وال �� �س�ل�ام��ة
العامة ،والتقييد بجميع اال�شرتاطات
ال�صحية ،وال�بروت��وك��والت املو�ضوعة
ل�ضمان ا��س�ت�م��راري��ة العمل وامل�صلحة
الف�ضلى للجميع.

حركة تسوق نشطة في معان
نب�ض البلد -معان

ت���ش�ه��د �أ�� �س ��واق م��دي �ن��ة م �ع��ان ح��رك��ة
�شرائية ن�شطة� ،ضمن قطاعات الألب�سة
وح�ل��وي��ات العيد واخل���ض��ار والأ��ض��اح��ي،
وذل� ��ك م��ع ق ��رب ح �ل��ول ع �ي��د الأ� �ض �ح��ى
املبارك.
وق��ال رئي�س ق�سم رق��اب��ة الأ� �س��واق يف
مديرية �صناعة وجت��ارة حمافظة معان
ب�ل�ال � �ص�لاح ل��وك��ال��ة الأن� �ب ��اء الأردن �ي ��ة
(ب�ترا) ام�س االث�ن�ين� ،إن �أ��س��واق املدينة
ت�شهد ح��رك��ة ��ش��رائ�ي��ة ن���ش�ط��ة ،و�إق �ب��اال
ملحوظا على ��ش��راء م�ستلزمات العيد،
وال�سيما بعد �صرف رواتب املوظفني.
و�أ� �ض ��اف �أن ج�م�ي��ع امل� ��واد التموينية
واخل �� �ض��ار وال �ف ��واك ��ه ��س�ت�ك��ون م�ت��وف��رة
خ�لال �أي��ام العيد وبكميات كافية ،الفتا
�إىل �أن املديرية تتابع برامج املناوبة املعدة
للمخابز وذلك لتوفري مادة اخلبز خالل
�أيام العيد.
و�أ�شار �إىل �أن قطاع الألب�سة والأحذية
ي�شهد �إق�ب��اال ملحوظا ب�سبب العرو�ض
التجارية املطروحة ،والتي توفر �أ�سعارا
معتدلة يف متناول يد اجلميع ،وكذلك
حمال بيع احللويات والتمور وم�ستلزمات
العيد تقدم عرو�ضا مقبولة للم�ستهلك.

وح� ��ول �أ� �س �ع��ار الأ� �ض��اح��ي واخل �� �ض��ار
والفواكه ،قال �صالح �إن �سعر الأ�ضحية
البلدية يف معان ي�تراوح ما بني – 230
 330دي�ن��ارا بح�سب ال��وزن ،و�أن املديرية
ت�ع�م��ل ع �ل��ى م��راق �ب��ة م �ع��دالت الأ� �س �ع��ار
وت���ش��دد على �إع�ل�ان ال�سعر ،م�ضيفا �أن
�أ� �س �ع��ار اخل �� �ض��ار ال زال ��ت ��ض�م��ن امل�ع��دل
الطبيعي با�ستثناء ارتفاع طفيف يف بع�ض
�أ�صناف الفواكه.
وب�ي�ن �أن ق�سم ال��رق��اب��ة ب ��د�أ بتكثيف
ح �م�ل�ات��ه ال��رق��اب �ي��ة ع �ل��ى الأ�� � �س � ��واق يف
خمتلف م�ن��اط��ق امل�ح��اف�ظ��ة ،ل�ل�ت��أك��د من
�إع�ل�ان �أ��س�ع��ار ال�سلع وامل ��واد التموينية
والألب�سة والأ��ض��اح��ي ،ومتابعة م�ستوى
االل� �ت ��زام ب��ال �ق��وان�ين والأن� �ظ� �م ��ة ،حيث
يتم ت�ق��دمي تقرير ي��وم��ي ل �ل��وزارة حول
معدالت الأ�سعار.
و�أو�ضح �صالح �أنه �سيتم التوا�صل مع
بلدية معان ال�ستيفاء البيانات الالزمة
املتعلقة ب�ت�ج��ار الأ� �ض��اح��ي للتمكن من
مراقبة عمليات البيع وال���ش��راء وم��دى
التزامها بالقوانني والأنظمة ،ا�ضافة اىل
متابعة ال�ت��زام امل��والت التجارية وحمال
اخل �� �ض��ار وامل �خ��اب��ز ب�ف�ت��ح �أب��واب �ه��ا �أث �ن��اء
ف�ترة العيد ،وذل��ك ل�ضمان توفري امل��واد
الغذائية للم�ستهلك.

االقت�صادي
الثالثاء
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بريطانيا تضطر إلى إعادة النظر في اتفاق تجاري حساس مع أوكرانيا بعد أخطاء في النص
نب�ض البلد-وكاالت
علمت «اندبندنت» �أن اململكة املتحدة ا�ضطرت �إىل
�إعادة النظر يف اتفاق جتاري عقدته مع �أوكرانيا ،وهو
من �أكرث اتفاقات ما بعد خروج بريطانيا من االحتاد
الأوروب � ��ي ح���س��ا��س�ي��ة ،ب�ع��د اك�ت���ش��اف �أخ �ط��اء يف الن�ص
الأ�صلي.
وك��ان رئي�س ال ��وزراء الربيطاين بوري�س جون�سون
قد وق��ع االت�ف��اق يف �أكتوبر (ت�شرين الأول) من العام
املا�ضي ،و�أثنى عليه باعتباره مثا ًال رئي�ساً لل�سيا�سات
ال�ت�ج��اري��ة واخل��ارج �ي��ة للمملكة امل�ت�ح��دة ب�ع��د اخل��روج
ال�بري �ط��اين م��ن االحت� ��اد الأوروب � � ��ي .ه ��ذا االت �ف��اق ال
يقت�صر على العالقات التجارية بني بريطانيا ودولة
يف �شرق �أوروب ��ا فح�سب ،ب��ل يتعداها لي�شمل التعاون
الدفاعي لدعم �سيادة كييف على الأرا�ضي الأوكرانية.
وترتكز �أهمية هذه ال�صفقة على �أنها ت�أتي بعد �ضم
رو�سيا �شبه ج��زي��رة ال�ق��رم يف ع��ام  ،2014وه��ي منطقة
ما زال املجتمع ال��دويل يعرتف بها على �أنها جزء من
�أوك��ران �ي��ا .وت ��أت��ي �أي���ض�اً يف وق��ت ت�شهد فيه العالقات
بني مو�سكو ولندن توتراً �شديداً بعد ت�سميم �سريغي
�سكريبال (كولونيل متقاعد يف امل�خ��اب��رات الع�سكرية
ال��رو��س�ي��ة ح�ك��م عليه يف ع��ام  2006بال�سجن  13ع��ام�اً
بتهمة التج�س�س مل�صلحة بريطانيا) يف �سالزبوري عام
.2018
وق��د ع��ادت العالقات بني اململكة املتحدة و�أوكرانيا
�إىل دائ��رة ال�ضوء ال�شهر املا�ضي ،عندما زعمت رو�سيا
�أن�ه��ا وج�ه��ت طلقات ن��اري��ة لتحذير �سفينة بريطانية
عربت املياه بالقرب من �شبه جزيرة القرم.
ويف م �ع��ر���ض ال �ت ��أك �ي��د ع �ل��ى الأه �م �ي ��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة
ل�لات�ف��اق� ،أع�ل��ن رئي�س ال ��وزراء ال�بري�ط��اين يف �أكتوبر
(ت���ش��ري��ن الأول) امل��ا� �ض��ي� ،أن امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة ك��ان��ت
«من أ�ك�ثر ال��دول امل�ؤيدة لأوكرانيا حما�سة» .و�أ�ضاف،
«�سواء �أك��ان الأم��ر يتعلق بالدعم الدفاعي� ،أو بجهود

حتقيق اال��س�ت�ق��رار� ،أو تقدمي امل�ساعدة الإن�سانية� ،أو
ال�ت�ع��اون الوثيق يف الق�ضايا ال�سيا�سية ،ف ��إن ر�سالتنا
هي وا�ضحة ،ومفادها� :إننا ملتزمون التزاماً تاماً دعم
�سيادة �أوكرانيا و�سالمة �أرا�ضيها».
�إال �أن م���س��ؤول�ين بريطانيني ك�شفا ل�ـ»ان��دب�ن��دن��ت»
عن �أن هذا االتفاق كان يجب �أن تعاد �صياغته ،بعد �أن
تبني وجود �أخطاء يف �صياغة البنود املتعلقة بالتجارة
ف�ي��ه .و�أك��د امل���س��ؤوالن �أن بع�ض ه��ذه الأخ �ط��اء ناجمة
عن عملية «ن�سخ ول�صق» لأق�سام تلزم اململكة املتحدة
بقواعد االحتاد الأوروبي.
وط �ف��ت امل���ش�ك�ل��ة ع �ل��ى ال �� �س �ط��ح ،ع �ن��دم��ا ��س�ع��ت وزارة
التجارة الربيطانية يف �شهري فرباير (�شباط) ومار�س
(�آذار)� ،إىل و��ض��ع توجيهات يف ��ش��أن طريقة ا�ستخدام
ال�شركات لهذه ال�صفقة ،بعد دخول االتفاق حيز التنفيذ
يف ي�ن��اي��ر (ك��ان��ون ال �ث��اين) .وال�لاف��ت �أن وزارة ال�ت�ج��ارة
ال��دول�ي��ة مل تعلن ع��ن احل��اج��ة �إىل �إع ��ادة �صياغة بنود
ال�صفقة و�إجراء مفاو�ضات جديدة يف �ش�أنها (مع كييف).
و�أ� �ش��ار �أح��د امل�س�ؤولني احلكوميني �إي��اه�م��ا� ،إىل �أن
ه��ذه ال�صفقة بالتحديد «مل ي�ش�أ �أح��د �أن ي�شوبها �أي
خ �ط ��أ» ،خ���ص��و��ص�اً �أن �ه��ا �أخ���ض�ع��ت ل�ت��دق�ي��ق ��ش��دي��د من
جانب االحتاد الأوروب��ي .ويف هذا ا إلط��ار� ،أكد م�س�ؤول
يف االحتاد الأوروبي ل�صحيفة «اندبندنت»� ،أن بروك�سل
ك��ان��ت ق��د �سجلت مالحظاتها ال�ت��ي ت�ق��ول �إن االت�ف��اق
يلزم اململكة املتحدة يف بع�ض جوانبه بقواعد مل تكن
تتوقعها.
وزارة التجارة الدولية �أو�ضحت على ل�سان متحدث
ب��ا��س�م�ه��ا �أن ��ه «ل�ي����س م��ن غ�ي�ر امل �ع �ه��ود �أن ي�ت��م �إدخ ��ال
تعديالت على �أق�سام �صغرية يف االتفاقات وحتديثها
مع مرور الوقت �إن جلهة مواكبة التطورات� ،أو لإ�ضافة
مزيد من التو�ضيح الذي يكون مفيداً لل�شركات».
ل�ك��ن ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل ��ك ،ق ��ال �أح ��د امل���س��ؤول�ين
املطلعني على تطوير االتفاق� ،إن التغيريات التي يتعني
�إج��را�ؤه��ا لي�ست ب�سيطة ،وميكن �أن يكون لها انعكا�س

انخفاض أسعار النفط بنسبة
تقارب %4

نب�ض البلد -وكاالت
ان�خ�ف���ض��ت �أ� �س �ع��ار ال �ن �ف��ط ،ظ�ه��ر ام����س
االث �ن�ي�ن� ،إىل م��ا ي �ق��رب م��ن  ،% 4حيث
بلغ �سعر خ��ام غ��رب تك�سا�س الو�سيط �أق��ل
من  69دوال ًرا للربميل ،و�سعر خام برنت
�أق��ل من  71دوال ًرا للربميل ،وذل��ك وفقا
لبيانات التداول.
مو�سكو � -سبوتنيك .وابتدا ًء من ال�ساعة
 14.59بتوقيت مو�سكو ،بلغ �سعر العقود
الآجلة ل�شهر �أيلول�/سبتمرب للنفط ماركة
برنت  71.05دوالر للربميل بانخفا�ض
بلغت ن�سبته  3.83يف املئة ،يف حني بلغت
�أ�سعار العقود الأجلة ل�شهر �سبتمرب للنفط
م��ارك��ة غ ��رب ت�ك���س��ا���س ال��و��س�ي��ط 68.83
دوالر ل�ل�برم�ي��ل ب��ان�خ�ف��ا���ض ب�ل�غ��ت ن�سبته
 3.81يف امل �ئ��ة ،وان�خ�ف����ض �سعر العقود
الآج� �ل ��ة ل���ش�ه��ر �آب�/أغ �� �س �ط ����س م��ن اخل��ام
نف�سه بن�سبة  3.61يف امل�ئ��ة ليبلغ �سعر

الربميل  69.24دوالر.
واتفق وزراء «�أوبك »+الأحد املا�ضي علي
زيادة �إمدادات النفط من �أغ�سط�س لتهدئة
الأ� �س �ع��ار ال�ت��ي ��ص�ع��دت ه��ذا ال�شهر لأع�ل��ى
م���س�ت��وى يف �أك �ث�ر م��ن ع��ام�ين م��ع ت�ع��اف��ى
االقت�صاد العاملي من جائحة كوفيد.-19
ك� �م ��ا ات� �ف� �ق ��ت امل� �ج� �م ��وع ��ة ال� �ت ��ي ت���ض��م
ال��دول الأع�ضاء مبنظمة البلدان امل�صدرة
للبرتول «�أوب��ك» وحلفاء مثل رو�سيا على
ح���ص����ص �إن� �ت ��اج ج ��دي ��دة م ��ن م ��اي ��و� /أي ��ار
.2022
وقالت �إي ��ه�.إن.زد ري�سري�ش« :حتى مع
زي ��ادة الإن �ت��اج ،ت�ظ��ل ال���س��وق يف ��ش��ح بع�ض
ال�شيء ...تظهر البيانات التي تتواتر ب�شكل
كبري م�ؤ�شرات �إيجابية بالن�سبة للنفط� ،إذ
��س�ج��ل ال�ط�ل��ب ع�ل��ى ال�ب�ن��زي��ن يف ال��والي��ات
املتحدة م��ؤخ��را م�ستوى قيا�سيا .ه��ذا من
�ش�أنه �أن يحد من مدة البيع».

صادرات السيارات الصينية تسجل
رقما شهريا قياسيا

كبري على ال�شركات .و�أك��د �أن��ه مت اكت�شاف �أخ�ط��اء يف
الن�صو�ص ،و�أن امل�س�ألة لي�ست جمرد حتديث.
و�أ� �ض��اف امل���س��ؤول �أن �إح ��دى ال���ش��رك��ات ال�ت��ي ت��زاول
�أعمالها يف �أوك��ران�ي��ا والتي مل ي�ش�أ ذك��ر ا�سمها ب�سبب
ح�سا�سيات جت��اري��ة ذات ��ص�ل��ة� ،أ� �ش��ارت ه��ي �أي���ض�اً �إىل
وج ��ود م���ش�ك�لات �إ� �ض��اف �ي��ة يف ن����ص االت �ف ��اق .و�أك� ��د �أن
امل�سائل املطروحة تتعلق مبو�ضوع التجارة على م�ستوى
اخلدمات وال�سلع.
�إميلي ثورنبريي وزيرة التجارة الدولية يف حكومة
ال �ظ��ل «ال �ع �م��ال �ي��ة» �أ�� �ش ��ارت �إىل �أن «ه ��ذه ل�ي���س��ت امل��رة
الوحيدة التي ترتكب فيها احلكومة �أخطاء �أ�سا�سية ،يف
�سياق �إبرامها �سل�سلة معاهدات جديدة خ��ارج االحتاد
الأوروب ��ي (ه��دف ه��ذه االت�ف��اق��ات اخلا�صة ه��و الإب�ق��اء
ب�ع��د «ب��ري�ك���س��ت» ع�ل��ى ال���ش��روط ال�ت�ج��اري��ة ال�ت��ي كانت
ت�ستفيد منها بريطانيا خالل وجودها �ضمن االحتاد

الأوروبي) ،لكنها الأكرث خطورة �إىل حد بعيد».
و�أ�ضافت ثورنبريي« :م��ن بني جميع البلدان غري
الأع���ض��اء يف االحت��اد الأوروب ��ي البالغ ع��دده��ا  67التي
وقعت معها اململكة املتحدة اتفاقات متجددة يف الفرتة
املمتدة ما بني عام  2019وعام  ،2020كانت ال�صفقة مع
�أوكرانيا هي الوحيدة التي اكت�سبت �أهمية ا�سرتاتيجية
كافية ليوقع عليها رئي�س ال��وزراء الربيطاين بنف�سه،
م��ا ي�ج�ع��ل م �� �س ��أل��ة �إع � ��ادة ��ص�ي��اغ�ت�ه��ا �أم � ��راً م���ض��اع�ف�اً
للده�شة� .إن هذا العمل الذي ينطوي على انعدام فادح
يف الكفاءة ،ال يقت�ضي ت�صحيحه على الفور فح�سب ،بل
يتعني (على احلكومة) تف�سريه ب�شكل عاجل».
وك��ان ق��د مت الت�أكيد على ح�سا�سية ال�ع�لاق��ات بني
اململكة املتحدة و�أوكرانيا ،يف مراجعة متكاملة �أجرتها
�أخ�ي��راً احل�ك��وم��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة ال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال��دف��اع
وال�سيا�سة اخل��ارج �ي��ة .وي ��ؤك��د �أح��د الأج� ��زاء املتعلقة

ب��رو��س�ي��ا ف�ي�ه��ا� ،أن اململكة امل�ت�ح��دة �ستزيد م��ن دعمها
ل��دول يف �أوروب��ا ال�شرقية  -مبا فيها �أوك��ران�ي��ا« ،حيث
�سنوا�صل ب�ن��اء ق ��درات ق��وات�ه��ا امل���س�ل�ح��ة» ،ك�م��ا ج��اء يف
حرفية الن�ص.
�� �س ��ام ل� ��وي �أح � ��د ال� ��زم �ل�اء ال��رئ �ي �� �س�ين يف «م��رك��ز
الإ�صالح الأوروب��ي» Centre for European
 ،Reformو�صف الأخطاء يف ال�صفقات التجارية
ب� ��أن� �ه ��ا «م� ��ؤ�� �س� �ف ��ة ،ل �ك �ن �ه��ا ل �ي �� �س��ت غ�ي�ر � �ش��ائ �ع��ة ع�ل��ى
الإطالق» .ور�أى �أنه «لي�س م�ستغرباً �أن يحدث ذلك يف
�سياق جتديد االتفاقات ،وذلك الحتمال حدوث �أخطاء
�شائعة كالن�سخ والل�صق للن�صو�ص� ،أكرث من ال�صفقات
التي ت�صاغ من �أ�سا�سها».
و�أو��ض��ح ل��وي �أن «ه��ذا االتفاق يعد �أك�ثر �أهمية من
غريه من حيث العمق ،ويت�ضمن التزامات باتباع قواعد
االحتاد الأوروبي يف بع�ض املجاالت .و�إذا كان هناك من
در���س واح��د ق��د ا�ستخل�صناه ،فهو �أن حكومة اململكة
املتحدة ال حتب التزام قواعد االحتاد الأوروبي».
وقال �أحد كبار املفاو�ضني التجاريني الأ�سرتاليني
ال���س��اب�ق�ين ل�ـ»ان��دب�ن��دن��ت» �إن ��ه م��ن ال�صحيح �أن بع�ض
االتفاقات تقت�ضي التعديل يف بع�ض الأحيان ،ف�إنه ال
يتم �إجراء تغيريات جوهرية بعد وقت ق�صري من و�ضع
اللم�سات الأخرية على ن�ص االتفاق.
ولفت املفاو�ض ال�سابق �إىل �أن هذا قد يكون م�ؤ�شراً
على اندفاع وزارة التجارة (الربيطانية) وت�سرعها من
�أجل ت�أمني اتفاقات ت�ستهدف �ضمان اال�ستمرارية بعد
اخل��روج الربيطاين من االحت��اد الأوروب��ي .واعترب �أن
تعديالت �صغرية وغ�ير �صحيحة �أو الف�شل يف �إج��راء
التغيري املنا�سب يف ن�صو�ص املعاهدات ،ميكن �أن يت�سبب
بـ»م�شاكل ك�ب�يرة» .و�أ��ش��ار �إىل �أن��ه يف ظل ه��ذا الت�سرع
ال��راه��ن يف ط��رح االت �ف��اق��ات ،ع�ل��ى ال�ن��ا���س �أن يتوقعوا
مبادرات مماثلة جلهة �إعادة النظر يف �صفقات جتارية
�أخ ��رى يف الأ��ش�ه��ر امل�ق�ب�ل��ة .وخ�ت��م ب��ال�ق��ول �إن عمليات
«الن�سخ والل�صق ميكن �أن تكون �شديدة اخلطورة».

نادي باريس بصدد شطب  14مليار دوالر مستحقة على السودان
نب�ض البلد-وكاالت
رج��ل ي�ع��د �أوراق ن�ق��د ��س��ودان�ي��ة يف ف��رع
ب�ن��ك ال �� �س��ودان امل��رك��زي ب��اخل��رط��وم� .صار
ال �� �س��ودان م ��ؤه� ً
لا لتخفيف ع��بء ال��دي��ون
بعد قبول �صندوق النقد الدويل له ال�شهر
املا�ضي يف مبادرة البلدان الفقرية املثقلة
بالديون بناء على ال�ت��زام �إ��ص�لاح��ات على
�صعيد االقت�صاد الكلي
رج��ل ي�ع��د �أوراق ن�ق��د ��س��ودان�ي��ة يف ف��رع
ب�ن��ك ال �� �س��ودان امل��رك��زي ب��اخل��رط��وم� .صار
ال �� �س��ودان م ��ؤه� ً
لا لتخفيف ع��بء ال��دي��ون
بعد قبول �صندوق النقد الدويل له ال�شهر
املا�ضي يف مبادرة البلدان الفقرية املثقلة
بالديون بناء على ال�ت��زام �إ��ص�لاح��ات على
�صعيد االقت�صاد الكلي
ق� ��ال �إمي ��ان ��وي ��ل م ��ول�ي�ن رئ �ي ����س ن ��ادي
باري�س ،اليوم اجلمعة� ،إن ن��ادي الدائنني
الر�سميني وافق على �إلغاء  14مليار دوالر
م�ستحقة على ال�سودان ،و�إع��ادة هيكلة ما
يتبقى من  23مليار
دوالر م �� �س �ت �ح �ق��ة ع �ل �ي��ه .ويف ح��دي �ث��ه
لل�صحفيني بعد التو�صل �إىل اتفاق �أم�س
اخلمي�س ،ح��ث مولني الدائنني الآخ��ري��ن
م��ن ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام واخل��ا���ص ل�ل���س��ودان
ع �ل��ى ت�خ�ف�ي��ف �أع �ب ��اء ال �ب�ل�اد م��ن ال��دي��ون
بنف�س الطريقة.
اق � ��ر�أ �أي �� �ض �اً� � :ص �ن��دوق ال �ن �ق��د ال ��دويل
ي� ��� �ش� �ط ��ب  28م� �ل� �ي ��ار دوالر م � ��ن دي � ��ون
ال���س��ودان���ص��ار ال �� �س��ودان م ��ؤه� ً
لا لتخفيف
ع ��بء ال��دي��ون ب�ع��د ق �ب��ول � �ص �ن��دوق النقد
ال� � ��دويل ل ��ه ال �� �ش �ه��ر امل ��ا�� �ض ��ي ،يف م �ب��ادرة

البلدان الفقرية املثقلة بالديون ،بناء على
ال �ت��زام �إ� �ص�لاح��ات ع�ل��ى �صعيد االق�ت���ص��اد
الكلي.
ي�ل�غ��ي ات �ف��اق ن ��ادي ب��اري����س  14.1مليار
دوالر ب�شكل م�ب��ا��ش��ر ،وي�ع�ي��د ج��دول��ة 9.4
م �ل �ي��ار دوالر ب �ف�ت�رات � �س �م��اح ط��وي �ل��ة مبا
يكفي ،حتى ال ي�ضطر ال�سودان �إىل �سداد
م ��دف ��وع ��ات ق �ب��ل  ،2024ب �ح �� �س��ب م��ول�ين

ال��ذي �أ��ض��اف« :يو�ضح ه��ذا اجلهد الكبري
دع � ��م امل �ج �ت �م��ع ال� � � ��دويل ل�ل�ان� �ت� �ق ��ال �إىل
ال��دمي �ق��راط �ي��ة يف ال� ��� �س ��ودان ،و��س�ي���س��اع��د
ال �� �س��ودان ع�ل��ى االن �خ��راط م��ن ج��دي��د مع
املجتمع امل��ايل ال��دويل وموا�صلة �سيا�سات
الإ�صالح ومكافحة الفقر».
وببلوغها  23.5مليار دوالر ،ت�شكل ديون
ال �� �س��ودان ل �ن��ادي ب��اري����س (معظمها ناجم

عن مت�أخرات وغرامات ت�أخري يف ال�سداد)
ن�سبة كبرية من �أك�ثر من  56مليار دوالر
تدين بها بالد لدائنني �أجانب ب�شكل عام.
وق ��ال وزي ��ر امل��ال �ي��ة ال �� �س��وداين ج�بري��ل
�إبراهيم على «تويرت»�« :سن�سعى للح�صول
ع �ل��ى ن �ت��ائ��ج مم��اث �ل��ة �أو �أح �� �س��ن م�ن�ه��ا مع
ال ��دول ال��دائ�ن��ة خ��ارج ن��ادي ب��اري����س .ه��ذه
بداية موفقة ،لها ما بعدها ب�إذن اهلل».

مندوبية التخطيط :نمو اقتصاد المغرب سيتباطأ
إلى  %2.9في 2022
نب�ض البلد-وكاالت

نب�ض البلد-وكاالت
�سجلت �صادرات ال�صني من ال�سيارات ،يف
يونيو/حزيران الفائت ،رقما قيا�سيا بف�ضل
ال�ت�ع��ايف امل�ت��زاي��د يف ال���س��وق العاملية ،وف��ق ما
�أظهرت بيانات �شركات ال�صناعة.
و� � �ص � �دّرت � �ش ��رك ��ات � �ص �ن��اع��ة ال �� �س �ي��ارات
ال�صينية ما �إجماليه � 158ألف �سيارة خالل
ال�شهر املا�ضي ،بزيادة  1.5مرة على �أ�سا�س
��س�ن��وي ،وزي ��ادة بن�سبة  5يف امل��ائ��ة ع��ن �شهر
مايو�/أيار ،وفقا للجمعية ال�صينية مل�صنعي
ال�سيارات.
و�أظ� �ه ��رت ب �ي��ان��ات اجل�م�ع�ي��ة �أن ��س�ي��ارات

الطاقة اجلديدة �ساهمت بن�سبة  11يف املائة
من �إجمايل ال�صادرات يف يونيو .ويف الن�صف
الأول م ��ن ال� �ع ��ام احل � ��ايل ،مت ت �� �ص��دي��ر ما
�إجماليه � 828ألف �سيارة ،بزيادة  1.1مرة
على �أ�سا�س �سنوي.
وارت �ف �ع��ت م�ب�ي�ع��ات ال �� �س �ي��ارات يف ال�صني
بن�سبة  25.6يف امل��ائ��ة ع�ل��ى �أ��س��ا���س �سنوي
ل �ت �ت �ج��اوز  12.89م �ل �ي��ون وح � ��دة خ�ل�ال
الن�صف الأول من ع��ام  ،2021بينما بلغت
ح��وايل  2.02مليون وح��دة يف �شهر يونيو،
بانخفا�ض  12.4يف املائة على �أ�سا�س �سنوي،
ح�سبما �أظهرت بيانات �صادرة عن اجلمعية
�سابقا.

ق ��ال ��ت امل �ن��دوب �ي��ة ال �� �س��ام �ي��ة ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط
امل�غ��رب�ي��ة ام ����س االث �ن�ين �إن �ه��ا ت�ت��وق��ع ت�ب��اط��ؤ
النمو االقت�صادي املغربي �إىل  %2.9يف ،2022
من  %5.8هذا العام.
وق��ال��ت امل�ن��دوب�ي��ة يف ت�ق��ري��ر �إن التوقعات
ت�شري �إىل انتعا�ش الطلب املحلي والأجنبي،
ل�ك�ن�ه��ا ال ت ��زال ي�ك�ت�ن�ف�ه��ا ال �غ �م��و���ض ب��ال�ن�ظ��ر
�إىل ت �ط��ورات ج��ائ�ح��ة «ك��وف �ي��د »19-وج�ه��ود
التطعيم.
املغرب لديه �أكرب عدد من ال�سكان الذين
تلقوا التطعيمات يف �إفريقيا� ،إذ قدم ما يقرب
�اح��ي «�أ� �س�ت�را
م��ن  20م�ل�ي��ون ج��رع��ة م��ن ل �ق� َ
زينيكا» و»�سينوفارم» حتى الآن.
ويف ال�ع��ام امل��ا��ض��ي ،انكم�ش ال�ن��اجت املحلي
الإجمايل للمغرب بن�سبة  %6.3بفعل الت�أثري
امل�شرتك للجائحة واجلفاف.
وت�شري التوقعات �إىل تقل�ص العجز املايل
�إىل  %6يف  ،2022من  %6.3هذا العام ،ب�سبب
زي��ادة الإن�ف��اق احلكومي مل�ساعدة القطاعات
الإنتاجية وتقليل التفاوتات.
وق� ��ال �أح� �م ��د حل�ل�ي�م��ي رئ �ي ����س م�ن��دوب�ي��ة

ال�ت�خ�ط�ي��ط �إن حت�ف�ي��ز ال �ن �م��و ي �ت��وق��ف على
التعامل مع البطالة واالقت�صاد غري الر�سمي
والتفاوتات.
ومن املتوقع �أن يزيد العجز التجاري �إىل
 %16.8يف  ،2022من  %15.9هذا العام.

وبالنظر �إىل ال�سندات التي قد ي�صدرها
امل�غ��رب والتدفق امل�ستمر للتحويالت املالية
م��ن امل �غ��ارب��ة يف اخل � ��ارج ،ال �ت��ي ع��و� �ض��ت �أث��ر
ت��راج��ع ن �� �ش��اط ال �� �س �ي��اح��ة ،ف �م��ن امل �ت��وق��ع �أن
ي�ب�ل��غ اح�ت�ي��اط��ي امل �غ��رب م��ن ال�ن�ق��د الأج�ن�ب��ي

 311مليار دره��م ( 34.7مليار دوالر) ،وهو
ما يكفي لتغطية �ستة �أ�شهر وت�سعة �أيام من
الواردات .
وقالت الوكالة �إن منو املعرو�ض النقدي
�سيتباط�أ �إىل  %4يف  ،2022بعد  %5.7يف .2021
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القضاء األميركي لن يتمكن من ارغام وسائل االعالم
على كشف مصادرها
نب�ض البلد-وكاالت
م �ن ��ع وزي� � ��ر ال � �ع ��دل االم�ي��رك� ��ي م�يري��ك
غ ��ارالن ��د االث� �ن�ي�ن ال� �ف ��رق ال �ت��اب �ع��ة ل ��ه م��ن
اللجوء اىل مذكرات او ا�ستدعاءات ق�ضائية
الج�ب��ار ال�صحافيني على ك�شف م�صادرهم،
وذل��ك بعدما تبني �أن ادارة الرئي�س ال�سابق
دونالد ترامب بذلت جهودا يف هذا ال�سياق
وك� �ت ��ب ال ��وزي ��ر يف م ��ذك ��رة م��وج �ه��ة اىل
امل ��دع�ي�ن ال �ف��درال �ي�ي�ن �أن وزارة ال �ع ��دل ل��ن
ت �� �س �ت �خ��دم ب �ع��د ال � �ي ��وم الآل � �ي� ��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة
االل��زام �ي��ة ب �ه��دف احل���ص��ول ع�ل��ى م�ع�ل��وم��ات
ح� ��ول �أف � � ��راد يف و� �س ��ائ ��ل االع� �ل ��ام ،ت��رت �ب��ط
ب�أن�شطتهم جلمع املعلومات
و�أو�ضح �أن القاعدة اجلديدة تنطبق �أي�ضا
على ن�شر معلومات �سرية
لكنها تت�ضمن بع�ض اال��س�ت�ث�ن��اءات � :إذا
ا�شتبه بارتكاب ال�صحايف فعال غري قانوين
�أو ب��ا��س�ت�خ��دام��ه و��س�ي�ل��ة حم �ظ��ورة ك��اخ�تراق
�أن �ظ �م��ة حم�م�ي��ة �إذا ك��ان ال �ه��دف م�ن��ع وق��وع

عمل خطري (خطف �أو هجوم )
ول� ��� �ض� �م ��ان ا�� �س� �ت� �م ��راري ��ة ت �ط �ب �ي��ق ه ��ذا
الإج� ��راء ،ط�ل��ب م�يري��ك غ��ارالن��د �أي��ً��ض��ا من

�أج �ه��زت��ه م��راج �ع��ة ج�م�ي��ع ال �ق��واع��د املتعلقة
بال�صحافيني من �أجل ت�سهيل مترير قانون
يف الكونغر�س

ت ��أت��ي ه��ذه ال�ت��وج�ي�ه��ات ب�ع��د ال�ك���ش��ف عن
معركة ق�ضائية خا�ضتها �إدارة دونالد ترامب
ب�ع�ي��دا ع��ن الأ� �ض��واء ل�ل�ح���ص��ول ع�ل��ى ال�بري��د
الإل�ك�تروين ملرا�سلي نيويورك تاميز لك�شف
م�صادرهم
وق��ال��ت �شبكة �سي �إن �إن �أي�ضاً �إن الإدارة
ال �� �س��اب �ق��ة ب �ح �ث��ت � � �س� ��راً ع� ��ن ال �ت �� �س �ج �ي�لات
ال� �ه ��ات� �ف� �ي ��ة وال �ب��ري � ��د الإل � � �ك �ت ��روين لأح� ��د
مرا�سليها وح�صلت عليها
يف الواليات املتحدة يعد ت�سريب املعلومات
ال���س��ري��ة �أم� � ًرا غ�ير ق��ان��وين ومي�ك��ن للمدعني
الفدراليني �إ�صدار �أوامر تفتي�ش لتتبع امل�صدر
و�أ� � � � �ص� � � ��درت احل� � �ك � ��وم � ��ات اجل� �م� �ه ��وري ��ة
وال��دمي��وق��راط �ي��ة م��ذك��رات ا� �س �ت��دع��اء بحق
�صحافيني يف املا�ضي .وبعد ف�ضيحة يف عام
 ،2013و��ض�ع��ت ح�ك��وم��ة ال��رئ�ي����س اال�سبق
ب � � ��اراك �أوب � ��ام � ��ا ق ��واع ��د ج ��دي ��دة وف��ر� �ض��ت
احل �� �ص��ول ع �ل��ى ال �� �ض��وء الأخ �� �ض��ر م��ن ك�ب��ار
امل�س�ؤولني يف وزارة العدل لأي مذكرة بحق
�صحافيني ،بدون التخلي عن هذه املمار�سة

حصيلة العنف في جنوب إفريقيا ترتفع إلى  215قتيال
مع استئناف محاكمة زوما
نب�ض البلد-وكاالت
ا��س�ت��ؤن�ف��ت الإث �ن�ين حم��اك�م��ة رئ�ي����س جنوب
افريقيا ال�سابق جاكوب زوم��ا ( 79عاما) على
خلفية ق�ضية ف�ساد ت�ع��ود لأك�ثر م��ن عقدين،
وجت� ��ري امل �ح��اك �م��ة ب���ش�ك��ل اف�ت�را� �ض��ي لتجنب
جتدد العنف الذي �أودى ب� 215شخ�صا
اندلعت �أعمال العنف يف التا�سع من يوليو
�إثر اي��داع زوما ال�سجن بتهمة ازدراء الق�ضاء،
يف معقله يف ك��وازول��و ن��ات��ال (� �ش��رق) ق�ب��ل �أن

مت�ت��د �إىل ج��وه��ان���س�برغ ع�ل��ى خلفية البطالة
امل�ست�شرية وال�ق�ي��ود امل�ف��رو��ض��ة ب�سبب تف�شي
وباء كوفيد
�ساد ه��دوء ح��ذر �شوارع البالد خ�لال نهاية
الأ��س�ب��وع امل��ا��ض��ي ،بعد خ�سائر و�أ� �ض��رار مادية
ق� ��درت � �ش��رك��ة «ان �ت��ل دك ����س» ق�ي�م�ت�ه��ا ب�ن�ح��و 3
مليارات يورو
�أعلنت احلكومة الإثنني عن م�صرع ثالثة
�أ�شخا�ص ،لريتفع �إجمايل عدد القتلى �إىل 215
ق��ال��ت وزي� ��رة � �ش ��ؤون ال��رئ��ا� �س��ة خ��وم �ب��ودزو

نت�شافيني خ�ل�ال م ��ؤمت��ر ��ص�ح��ايف �إن الو�ضع
«م���س�ت�ق��ر مت��ام��ا» يف ج��وه��ان �� �س�برغ ،ب�ي�ن�م��ا هو
«م�ستقر» يف ك��وازول��و ناتال حيث مل يبلغ عن
�أحداث نهب جديدة
�أ� �ض��اف��ت �أن ��ه ج��رى ت��وق�ي��ف ��س�ت��ة �أ��ش�خ��ا���ص
ي�شتبه يف �ضلوعهم ب�أعمال عنف
وات �ه��م �أن���ص��ار زوم ��ا ب ��إث��ارة ال�ف��و��ض��ى التي
و�صفها الرئي�س �سرييل رامافوزا ب�أنها حماولة
«خمططة» لزعزعة ا�ستقرار البالد
ورغ��م �أن املحاكمة جت��ري ع��ن ب�ع��د ،انت�شر

�صباح الإث�ن�ين جنود وعنا�صر �شرطة ب��أع��داد
ك �ب�ي�رة يف ب �ي�ت�رم��ارت �� �س�ب�رغ ،ع��ا� �ص �م��ة �إق �ل �ي��م
ك ��وازول ��و ن��ات��ال (� �ش��رق) ح�ي��ث ت�ق��ع امل�ح�ك�م��ة.
كما حلقت مروحية فوق املنطقة ،وفق ما �أفاد
مرا�سل وكالة فران�س بر�س يف املكان
ظ �ه��ر زوم� ��ا م��رت��دي��ا ب��دل��ة � �س ��وداء ورب �ط��ة
عنق حمراء على ال�شا�شة من �سجن �إ�ستكورت
الواقع على بعد �أق��ل من مئة كيلومرت .وبُثت
املحاكمة ،كما يحدث غالباً يف جنوب �إفريقيا،
على التلفزيون

محلل إسرائيلي« :الشاباك» لم يواجه سابقًا هذا الحجم
من العمليات في الداخل
نب�ض البلد-وكاالت
ك���ش��ف ت�ق��ري��ر مل��وق��ع «واال» ال �ع�ب�ري� ،أن
جهاز خمابرات االحتالل «ال�شاباك» اعتقل
م �ئ��ات ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين يف ال ��داخ ��ل امل�ح�ت��ل
ع ��ام  ،1948م� ��ؤخ ��راً ،ب��زع��م م���ش��ارك�ت�ه��م يف
ال �ت �ظ��اه��رات خ�ل�ال ال �ه �ب��ة ال���ش�ع�ب�ي��ة ال�ت��ي
تزامنت مع العدوان على غزة
وق��ال �صاحب التقرير املعلق الع�سكري
«�أمري بوخبوط»� ،أن ال�شاباك مل يجد نف�سه
يف مواجهة هذا احلجم من العمليات التي
ينفذها فل�سطينيون يف ال��داخ��ل ،منذ عام
1948
وزع ��م �أن امل�ع�ت�ق�ل�ين مل ي �ج��رب��وا ��س��اب�ق�اً
�أ�ساليب التحقيق التي ينفذها «ال�شاباك»
م �ع �ه��م ،ح �ي��ث �إن م�ع�ظ�م�ه��م اع� �ت ��ادوا على
حتقيقات ال���ش��رط��ة ال�ت��ي تت�سم «بالق�سوة
وال�سرعة» ،لكن املخابرات ت�ستخدم �أ�ساليب
منع الأ��س�ير من زي��ارة حماميه ،وحماولة
«اخرتاق الأدمغة» للح�صول على املعلومات
كما زع��م �أي���ض�اً �أن امل�خ��اب��رات ح��ددت 90

الكشف عن موعد تسمية رئيس
الحكومة اللبنانية المقبل
نب�ض البلد-وكاالت
ح ��ددت رئ��ا� �س��ة اجل �م �ه��وري��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة،
موعد اال�ست�شارات النيابية لت�سمية رئي�س
احلكومة القادم ،وذلك بعد �أيام من اعتذار
رئي�س ال ��وزراء املكلف �سعد احل��ري��ري عن
مهمة ت�شكيل احلكومة
وو��ض�ع��ت رئ��ا��س��ة اجل�م�ه��وري��ة اللبنانية،
ي� ��وم االث� �ن�ي�ن امل �ق �ب��ل 26 ،مت � ��وز /ي��ول �ي��و،
موعداً لال�ست�شارات النيابية لت�سمية رئي�س
احلكومة املقبل ،بح�سب ما جاء على موقع
(�سكاي نيوز)
وك ��ان ال��رئ�ي����س ال�ل�ب�ن��اين م�ي���ش��ال ع��ون
قد �أك��د يف وق��ت �سابق �أن «لبنان �سيتمكن
من جتاوز الظروف ال�صعبة التي مير بها
حاليا على خمتلف امل�ستويات ،لأن الأحداث
�أث �ب �ت��ت �أن �إرادة احل �ي��اة ع�ن��د اللبنانيني
مكنتهم دائ�م��ا م��ن التغلب على �صعوبات

جماعات استيطانية تطلق
دعوات القتحام األقصى أول أيام
عيد األضحى
نب�ض البلد-وكاالت
�أط �ل �ق��ت ج �م��اع��ات ا� �س �ت �ي �ط��ان �ي��ة دع� ��وات
ل�ت�ن�ظ�ي��م م �� �س�يرات ح ��ول امل���س�ج��د الأق �� �ص��ى
امل �ب��ارك ،ظ�ه��ر ي��وم غ��د ال �ث�لاث��اء ،وحم��اول��ة
اقتحام امل�سجد
ويف ت�ف��ا��ص�ي��ل ال ��دع ��وات ،ف � ��إن امل���س�يرات
ال�ت��ي تخطط ل�ه��ا اجل�م��اع��ات اال�ستيطانية
�ستكون عند ال�ساعة  1:30ظهراً ،و�ستحاول
اقتحام امل�سجد الأق�صى املبارك ،بعد منعها
من اقتحامه �صبيحة �أول �أيام عيد الأ�ضحى
املبارك
ون �ظ �م��ت اجل �م��اع��ات اال��س�ت�ي�ط��ان�ي��ة ع��دة
اقتحامات للم�سجد الأق�صى ،خالل ال�ساعات
املا�ضية ،بحماية من �شرطة االحتالل

ع�م�ل�ي��ات وا� �ض �ح��ة ،ب�ي�ن�ه��ا �� 30ص�ن�ف��ت �أن�ه��ا
خطرية ،منها عمليات �إطالق نار
وق ��ال �إن فل�سطيني ال��داخ��ل ن �ف��ذوا 30
ع�م�ل�ي��ة خ�ل�ال ال �� �س �ن��وات ال�ع���ش��ر امل��ا��ض�ي��ة،

بينما وقعت يف �أي��ام خ�لال الهبة ال�شعبية
 70عملية
ب��وخ�ب��وط ق��ال �إنّ «�إغ�ل�اق احل���س��اب مع
املتظاهرين باعتقالهم وحماكمتهم كانت

ويف ال �� �س �ي��اق ،ق ��ال ال �ن��اط��ق ب��ا��س��م ح��رك��ة
اجلهاد الإ�سالمي ،ط��ارق �سلمي� ،إن �إ�صرار
االح� �ت�ل�ال ع �ل��ى ال �� �س �م��اح ب��اق �ت �ح��ام امل�سجد
الأق�صى يف هذه الأي��ام املقد�سة «ع��دوان على
امل�سلمني جميعاً وم�سا�س مب�شاعر كل م�سلم
على وجه الأر�ض»
و�أ��ض��اف :هذه ال�سيا�سات العدوانية التي
ت�سعى لتوتري الأو��ض��اع معروفة ومك�شوفة،
فامل�شروع ال�صهيوين اال�ستعماري هو �أخطر
امل�ك��ون��ات ال�ع��دائ�ي��ة ول��ن ت�ت��وق��ف �سيا�ساتهم
العدائية �إال بالقوة
و�أكد �أن «معركة �سيف القد�س مل تتوقف
وال���ش�ع��ب الفل�سطيني م�ستعد ل�ل��دف��اع عن
امل �� �س �ج��د الأق� ��� �ص ��ى وال� �ق ��د� ��س م �ه �م��ا ك��ان��ت
الت�ضحيات»

المصادقة على تعيين مستشار
جديد لألمن القومي اإلسرائيلي
نب�ض البلد-وكاالت

ال�ب�ط��ان�ي��ة ال �ت��ي �أل �ق �ي��ت ع �ل��ى ��ش�ع�ل��ة ال �ن��ار
ومكنت من �إخمادها ،التحدي الآن يكمن يف
موا�صلة مراقبة اجلمر الكامن حتت الرماد
للت�أكد من عدم ا�شتعال النار جمد ًدا»

كثرية يف املا�ضي»
وجاءت ت�صريحات عون بعد خطوة زعيم
تيار امل�ستقبل �سعد احلريري باالعتذار عن
ت�شكيل احلكومة ،يف �أح��دث ف�صول الأزم��ة
ال�سيا�سية امل�م�ت��دة م�ن��ذ ف�ترة بينما تغرق
ال�ب�لاد يف �أ� �س��و�أ �أزم��ات�ه��ا االقت�صادية التي
و�صلت حد �شح البنزين واخلبز والدواء
وانهار �سعر �صرف العملة املحلية ب�شكل
غري م�سبوق ،ف�صار الدوالر ي�ساوي � 23ألف
لرية لبنانية
وك� ��ان احل ��ري ��ري ق��د �أع� �ل ��ن ،اخل�م�ي����س،
اع �ت��ذاره ع��ن ت�شكيل احل�ك��وم��ة يف ال�ب�لاد،
رغ��م �أن��ه م�ضى على ت�سميته ل�ه��ذه املهمة
منذ � 9أ�شهر .وجاء موقفه هذا بعدما رف�ض
الرئي�س ت�شكيلته للمجل�س الوزاري
و�سرعان ما اندلعت احتجاجات وا�سعة
يف م�ع�ظ��م امل �ن��اط��ق ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ام �ت��دت من
طرابل�س �شمايل البالد �إىل �شوارع بريوت

��ص��ادق��ت ح�ك��وم��ة االح �ت�لال الإ��س��رائ�ي�ل��ي
��ص�ب��اح ام ����س الإث �ن�ي�ن ع�ل��ى ت�ع�ي�ين م�ست�شار
ج��دي��د ل ل��أم��ن ال �ق��وم��ي خ �ل �ف �اً للم�ست�شار
ال�سابق مئري ب��ن ��ش��اب��ات امل�ق��رب م��ن رئي�س
الوزراء الأ�سبق بنيامني نتنياهو
وذك��رت �صحيفة «م�ع��اري��ف» العربية �أن��ه
جرى امل�صادقة على تعيني ال�ضابط يف املو�ساد
«د .اي ��ال خ��ول�ت��ا» م���س�ت���ش��اراً ج��دي��داً ل�ل�أم��ن
القومي ،حيث �سيبد�أ مهام من�صبه منت�صف
�شهر �آب�/أغ�سط�س القادم
وب�ي�ن��ت ال�صحيفة �أن امل�ست�شار اجل��دي��د
ال ��ذي يبلغ م��ن العمر 46ع��ا ًم��ا �شغل ع��دة
منا�صب قيادية يف جهاز املهام اال�ستخبارية
اخلارجية «املو�ساد» ومن بينها م�سئوال ل�شعبة
الأب �ح��اث وال�ت�ط��وي��ر ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي ورئ�ي���س�اً

لق�سم التكنولوجيا
ً
بالإ�ضافة لعمله رئي�سا ل�شعبة التخطيط
اال�سرتاتيجي و�سيا�سة اجلهاز وكان م�سئوال
عن �إدارة عالقات �سيا�سية ا�سرتاتيجية
يف حني ح�صل خالل عمله يف املو�ساد على
جائزة «�أمن �إ�سرائيل» نظراً مل�ساهمته يف �أمن
الكيان
كما �شغل يف ع��ام  2015من�صب مدير
�إدارة �شعبة ال�سالح الغري تقليدي يف املو�ساد
ورئي�ساً ل�شعبة التخطيط اال�سرتاتيجي
وي�ع�ت�بر م��ن امل �ع��ار� �ض�ين مل��وق��ف نتنياهو
من االتفاق النووي الإي��راين ،الفتاً �إىل �أنه
م��ن م�صلحة الكيان ع��دم معار�ضة االت�ف��اق
وحماولة الت�أثري عليه من الداخل
وخالل فرتة عمله يف املو�ساد التي ا�ستمرت
 17عامًا ح�صل على �شهادة الدكتوراه يف
الفيزياء من جامعة تل �أبيب

بالحلوى والتكبير في ساحة السجن ..هكذا يحيي األسرى الفلسطينيون طقوس العيد
نب�ض البلد-وكاالت
ل��ن ي �ك��ون مب �ق��دور �أك �ث�ر م��ن خ�م���س��ة �آالف
فل�سطيني ،بينهم مئات الأطفال وع�شرات الن�ساء،
معاي�شة �أجواء العيد بني �أ�سرهم� ،أو ر�ؤية مظاهر
العيد املتمثلة بالأ�ضاحي وع�ن��اق �أطفالهم� ،أو
�أمهاتهم ،ب�سبب تلك الأ�سوار العالية والق�ضبان
احلديدية التي ت�ضعها �سلطات االحتالل ،حول
مراكز االعتقال وال�سجون التي يتواجدون فيها،
وتفتقر لأب�سط مقومات احلياة
فهناك لن ت�سمع �آذانهم تكبريات العيد التي
ت�صدح من م�آذن امل�ساجد ،ولن يرتدي الأطفال
منهم تلك امل�لاب����س ال�ت��ي يرتديها �أق��ران�ه��م يف
دول ال�ع��امل الإ��س�لام��ي ،وه�ن��اك �أي�ضا ل��ن ترى
الأ�سريات �أطفالهن ،ولن يرى الأطفال الأ�سرى
�أم�ه��ات�ه��م ،فيما يعي�ش ع�شرات الأ� �س��رى الكبار
والقدامى ح�سرة البعد عن الأه��ل ،فمن بينهم
من عاي�ش �أك�ثر  70عيدا بعيدا عن الأه��ل ،بعد
جتاوز �سنوات �سجنه الثالثني عاما
ويف العيد ال ت�ق��دم �سلطات االح �ت�لال التي
تتفنن يف �إي��ذاء الأ��س��رى وعقابهم ،على تقدمي
ت�سهيالت ل�ل�أ��س��رى ،بخ�صو�ص ال��زي��ارات ،كما
ت ��ؤك��د ال�ه�ي�ئ��ات ال �ت��ي ت�ع�ن��ى ب��أو��ض��اع�ه��م ،وعلى
خ�لاف ف�ترات �سابقة ،ل��ن يتمكن الأ� �س��رى من
احت�ضان �أطفالهم �أو �آبائهم ،يف زي��ارات خا�صة،

�إذ حتول بينهم �ألواح زجاجية �أو �شبك حديدي،
دون ذلك
وي�ح��ل ال�ع�ي��د اجل��دي��د ،وه �ن��اك ق��راب��ة 5300
�أ�سري يف �سجون االحتالل ،منهم ما يقارب من
� 40أ��س�يرة ،فيما بلغ ع��دد املعتقلني الأط�ف��ال يف
�سجون االحتالل قرابة  250طفال ،فيما و�صل
ع��دد املعتقلني الإداري�ي�ن �إىل نحو  520معتقال،
ويعي�شون يف ظروف قا�سية ،وجميعهم حمرومون
من �أدنى احلقوق الأ�سا�سية والإن�سانية
وهناك يف زنازين ال�سجون ،ورغ��م الأ�سى� ،إذ
تنك�أ الأع�ي��اد ج��راح الأ��س��رى ،وتذكرهم بالأهل،
خا�صة و�أن ع��ددا كبريا منهم فقد �أبويه خالل
�سنوات االعتقال ،وكثريا من �أحبائه �أي�ضا ،وقبل
العيد ب�أيام قليلة فقد الأ�سري بالل ّ
متام والدته،
و��س��ام��ي الفتيلي وال��دت��ه ،وك�لاه�م��ا حمكومان
بال�سجن امل�ؤبد
� 5300أ� �س�ير بينهم  250ط�ف�لا و� 40أ� �س�يرة
يحرمون من فرحة العيد مع ذويهم
ويعمل الأ�سرى جميعا على مواجهة �إجراءات
ال�سجان ،بفعاليات حم ��دودة� ،إذ يتبادل ه ��ؤالء
التهاين يف �ساحات ال�سجون ،وينجح بع�ضهم يف
حماوالت �صنع �أ�صناف من احللوى ،مبا يتوفر
ل��دي�ه��م م��ن م �ع��دات و�أغ ��را� ��ض ،ح�ي��ث ال ت��وف��ر
�سلطات ال�سجون كل احتياجاتهم ،ويقوم ه�ؤالء
ب� ��أداء �صالة العيد يف ب��اح��ات ال�سجون ،وهناك

ي��رددون التكبريات ،فيما يحر�ص الكثري منهم
على ا��س�ت�ب��دال مالب�س ال�سجن يف ذل��ك ال�ي��وم،
مبالب�س ج��دي��دة ،مل�ح��اك��اة ��ص��ورة ال��واق��ع خ��ارج
ال�سجون
وتقول امل�ؤ�س�سات التي تعنى ب�أو�ضاع الأ�سرى،
�إنهم يتحدون بهذه الإجراءات الواقع املرير ،من
�أج��ل بث الأم��ل يف نفو�سهم ،ملقاومة خمططات
االحتالل الرامية لتحطيم معنوياتهم
ويف هذا ال�سياق يقول ح�سن قنيطة م�س�ؤول

ه �ي �ئ��ة الأ� � �س� ��رى يف غ� ��زة لأ�� �س ��ران ��ا يف ��س�ج��ون
االح �ت�ل�ال م�ع�ن��ى خم�ت�ل��ف للعيد  ،وي���ض�ي��ف يف
�أيام جتديد للعهد على البقاء يقظني مرابطني
على ح��دود االنتماء والتحدي ،ليحفظوا هوية
الأج��داد الوطنية والن�ضالية ب�شكلها ال�صحيح
وال�سليم لأال يتوه من بعدهم من يحتل مكانهم
يف م�ع��ادل��ة ال���ش�م��وخ وال �ك�بري��اء داخ ��ل الأ� �س��وار
والأ�سالك ال�شائكة
ويو�ضح �أن��ه يف العيد جتتمع حل�ظ��ات الأمل

مع �صناعة الفرح والغياب مع اال�ستح�ضار ،و�أداء
الطقو�س الدينية مع الإ�صرار على التحدي يف
�ساحات وباحات ال�سجن
وي���ش�ير وه��و �أ� �س�ير ��س��اب��ق �إىل �أن ��ه يف العيد
يكون ل��دى الأ��س��رى الفل�سطينيني ع��امل خا�ص
وطقو�س خا�صة خمفية وغري ظاهرة ،وي�ضيف
ت�ت�ج�ل��ى ب �� �ص��ورة الأب� � ��وة �أو الأخ� � ��وة �أو احل �ي��اة
ال��زوج�ي��ة �أو العائلية  ،حيث يحييها ك��ل منهم
بطريقته اخل��ا��ص��ة ،وي�ت��اب��ع فمنهم م��ن يجدد
احل�ي��اة م��ع م��ن يحب بالكتابة ومنهم بالدعاء
ومنهم بالنوم والتحليق يف عامل الروح الذى ال
يحده �سجان وال �أ�سوار
وي��و� �ض��ح �أن� ��ه ق�ب��ل ال �ع �ي��د ،ي���ش�ح��ذ الأ� �س��رى
الهمم ،وي�ستعدون للن�ضال والقتال ب�أمعائهم،
لإرغ��ام �إدارة �سجون االح�ت�لال على اال�ستجابة
لطقو�سهم اخل��ا��ص��ة يف ال�ع�ي��د ،وال���س�م��اح لهم
ب ��أداء �صالة العيد يف موعدها ،وكذلك ال�سماح
لهم ب��زي��ارات غ��رف بع�ضهم لبع�ض ل�سويعات
حمدودة ،لتبادل التهاين
م��ن ج�ه�ت��ه ي �ق��ول ال��دك �ت��ور ر�أف� ��ت ح�م��دون��ة
مدير مركز الأ��س��رى للدرا�سات �إن � 5300أ�سري
و�أ� �س�يرة فل�سطينية يف ال�سجون الإ�سرائيلية،
يحرمون من فرحة العيد مع ذويهم ،الفتا �إىل
�أن �إدارة م�صلحة ال�سجون متار�س بحق الأ�سرى
والأ�سريات الكثري من االنتهاكات اخلارجة عن

االتفاقيات واملواثيق الدولية والقانون الدويل
الإن���س��اين ،حيث تتجاهل خ�صو�صية العيد يف
مو�ضوع الزيارات واالت�صاالت واللقاء بالأهايل،
و�إدخ��ال احللويات ،واملالب�س واجتماع الأ�سريات
الأم �ه��ات ب��أب�ن��ائ�ه��ن وغ�ي�ر ذل��ك م��ن احتياجات
�إن�سانية
وي�ؤكد حمدونة �أن �شعور الأ�سرى طوال �أيام
العيد خمتلف عن كل فرتات االعتقال لبعدهم
ع��ن ذوي �ه ��م ،وع� ��دم م���ش��ارك�ت�ه��م ل�شعبهم ه��ذه
املنا�سبة العظيمة ،مطالبا امل�ؤ�س�سات احلقوقية
والدولية بال�ضغط على االحتالل الإ�سرائيلي
لاللتزام مبواد وبنود اتفاقيات جنيف التي ت�ؤكد
على حقوق الأ�سرى يف ت�أدية العبادات والأعياد
وط��ال��ب و�سائل الإع�ل�ام امل�شاهدة وامل�ق��روءة
وامل �� �س �م��وع��ة ب��ال�ترك �ي��ز ع �ل��ى ت �ل��ك االن �ت �ه��اك��ات
وف�ضحها وت �ق��دمي ��ش�ك��اوى م��ن ق�ب��ل املنظمات
احلقوقية العربية والدولية بحق مرتكبيها من
�ضباط �إدارة م�صلحة ال�سجون واجلهات الأمنية
الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة يف جت� ��اوز االت �ف��اق �ي��ات ال��دول �ي��ة
اخلا�صة بحقوق الأ�سرى
وخ ��ارج �أ� �س��وار ال���س�ج��ون ،تتفطر ق�ل��وب �أ�سر
�أول �ئ��ك الأ� �س��رى ح��زن��ا ،وت ��ذرف ع�ي��ون الأم�ه��ات
والآباء دموعا �صبيحة �أيام العيد ،وحني جتتمع
الأ�سرة على موائد الطعام ،التي تكون خالية �إما
من الأب �أو الأم �أو من �أحد الأبناء

الثالثاء
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بعدما ُسحب منها في آخر نسختين ..إسطنبول تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023
نب�ض البلد-وكاالت

�أك� ��د االحت � ��اد الأوروب � � ��ي ل �ك��رة ال �ق ��دم (ي��وي �ف��ا)
ا�ست�ضافة �إ�سطنبول نهائي م�سابقة دوري �أب�ط��ال
�أوروب ��ا ملو�سم  ،2023-2022بعدما ُ�سحِ ب منها هذا
احل ��ق يف ال�ن���س�خ�ت�ين الأخ�ي�رت�ي�ن ن�ت�ي�ج��ة ت��داع�ي��ات
فريو�س كورونا.
وا�ست�ضافت ل�شبونة نهائي ن�سخة  ،2020عو�ضاً
عن �إ�سطنبول بعدما ا�ستكملت البطولة ،اعتباراً من
ربع النهائي ،يف فقاعة �صحية بنظام التجمع ب�إق�صاء
من مباراة واحدة يف ربع ون�صف النهائي عو�ضاً عن
ذه ��اب و�إي ��اب ب�سبب ف�يرو���س ك��ورون��ا ،و ُت � � ِّوج ب��اي��رن
ميونيخ الأمل ��اين باللقب ع�ل��ى ح���س��اب ب��اري����س �سان
جريمان الفرن�سي.
نهائي دوري �أبطال �أوروبا  2023يف �إ�سطنبول
وك��ان م��ن امل�ق��رر �أن ت�ست�ضيف �إ�سطنبول نهائي
 2021الذي فاز به ت�شيل�سي الإجنليزي على مواطنه
م��ان �� �ش �� �س�تر � �س �ي �ت��ي ،ل �ك��ن ق �ي��ود ال �� �س �ف��ر امل��رت �ب �ط��ة
بتف�شي “كوفيد ”19-ح��رم��ت املدينة الرتكية من

اال�ست�ضافة ونابت عنها بورتو الربتغالية.
وقال االحتاد القاري يف ح�سابه على تويرت“ :بعد
نقل نهائي  2021لدوري �أبطال �أوروبا من �إ�سطنبول
�إىل بورتو� ،ست�ست�ضيف �إ�سطنبول نهائي .”2023
وبعدما كانت املدينة امل�ضيفة لنهائي  2021قبل
تف�شي اجلائحة وما نتج عن ذلك من تعليق امل�سابقات
امل�ح�ل�ي��ة وال �ق��اري��ة لأ��ش�ه��ر ع��دة ح�ت��ى ��ص�ي��ف ،2020
�ستكون �سان بطر�سبورغ الرو�سية املدينة امل�ضيفة
لنهائي املو�سم املقبل ( ،)2022-2021بح�سب االحتاد
ال �ق��اري ،ع�ل��ى �أن ت �ك��ون ل �ن��دن وم�ي��ون�ي��خ م�ضيفتي
املباراتني النهائيتني لعامي  2024و.2025
وكان من املقرر �أن ي�ست�ضيف ا�ستاد كري�ستوف�سكي
يف �سان بطر�سربغ نهائي  ،2020لكن ب�سبب ت�أجيل
امل� �ب ��اراة ال �ن �ه��ائ �ي��ة و�إق��ام �ت �ه��ا يف ل �� �ش �ب��ون��ة ،ت �� َّأج �ل��ت
ا�ست�ضافة املدينة الرو�سية للنهائي �إىل .2022
و�ستقام املباراة النهائية لن�سخة  2025يف ميونيخ
التي كانت من املقرر �أن ت�ست�ضيف نهائي  ،2023بينما
�سيحتفظ ا�ستاد وميبلي يف لندن بحقه يف ا�ست�ضافة
نهائي .2024

بيان بشأن إصابة بكورونا
في بعثة أمريكا األولمبية

نب�ض البلد-وكاالت

قال االحتاد الأمريكي للجمباز ،ام�س
الإثنني� ،إن العبة فريق ال�سيدات للجمباز
الفني التي ثبت �إ�صابتها بفريو�س كورونا،

كانت �ضمن قائمة البدالء.
و�أ��ض��اف االحت��اد الأمريكي يف تغريدة
على تويرت� ،إن بقية �أع�ضاء الفريق نقلوا
�إىل م �ك��ان �آخ ��ر وي��وا� �ص �ل��ون اال��س�ت�ع��داد
للألعاب الأوملبية.

كومان يطالب أجويرو باالنفصال
عن العالم
نب�ض البلد-وكاالت

ح��ر���ص رون��ال��د ك��وم��ان ،امل��دي��ر الفني
ل�بر��ش�ل��ون��ة ،ع�ل��ى ال�ت��وا��ص��ل م��ع املهاجم
الأرجنتيني �سريجيو �أجويرو.
وان �� �ض��م �أج ��وي ��رو �إىل ب��ر��ش�ل��ون��ة ه��ذا
ال�صيف ،يف �صفقة جمانية بعد رحيله
عن مان�ش�سرت �سيتي عقب نهاية املو�سم
املن�صرم.
وب�ح���س��ب ��ص�ح�ي�ف��ة “�سبورت” ،ف ��إن
�أجويرو �سين�ضم �إىل املو�سم التح�ضريي
ل�بر��ش�ل��ون��ة م�ط�ل��ع �أغ �� �س �ط ����س�/آب ،بعد
نهاية فرتة راحته عقب م�شاركته يف كوبا
�أمريكا.
و�أ�ضافت �أن كومان ال ي�ساوره �أي قلق

جتاه حالة �أجويرو ،م�شرية �إىل �أن املدرب
ال�ه��ول�ن��دي ي ��درك �أن ال�لاع��ب �سيحتاج
لبع�ض الوقت من �أجل الت�أقلم.
وت��اب �ع��ت ال���ص�ح�ي�ف��ة �أن ك��وم��ان �أب �ل��غ
�أج��وي��رو �شخ�ص ًيا ،خ�لال مكاملة هاتفية،
ب�ضرورة قطع االت�صال واالنف�صال عن
ال �ع��امل خ�ل�ال ق���ض��اء ال�ع�ط�ل��ة ،م��ن �أج��ل
الو�صول �إىل بر�شلونة بطاقة هائلة.
ووا��ص�ل��ت �أن امل ��درب يتوقع �أن الأم��ر
��س�ي�ك��ون ��ص�ع� ًب��ا ع �ل �ي��ه ،ل�ك�ن��ه ك ��رر طلبه
ب�ضرورة احلفاظ على الن�سق من خالل
التدرب مبفرده ،واحل�صول على �أكرب قدر
ممكن من الراحة.
من جهته ،قام �أجويرو بتوجيه ال�شكر
ملدربه اجل��دي��د ،و�أب��دى له حما�سه لبدء
اللعب مع بر�شلونة.

مانشستر سيتي يستعد لتحصين محرز
نب�ض البلد-وكاالت

ي�ستعد مان�ش�سرت �سيتي للتقدم بعر�ض
ج��دي��د للنجم اجل��زائ��ري ري��ا���ض حم��رز،
من �أجل جتديد تعاقده ،بعد الدور البارز
الذي لعبه يف ح�صد لقب الربميريليج.
وي�ن�ت�ه��ي ع�ق��د حم ��رز م��ع امل ��ان �سيتي
يف  ،2023وه �ن��اك ال �ع��دي��د م��ن الأن��دي��ة
الأوروبية املهتمة باحل�صول على خدمات
الدويل اجلزائري.
لكن كلماته الأخ�ي�رة ،التي �أ��ش��ار من
خاللها �إىل رغبته يف ا�ستكمال م�سريته
مع �سيتي ،منحت مدربه بيب جوارديوال،

دفعة معنوية كبرية بالنظر �إىل خططه
للفريق ،وذل��ك بح�سب �صحيفة “ديلي
ميل”.
وق��دم حمرز �أف�ضل م�ستوياته املو�سم
املا�ضي منذ قدومه من لي�سرت يف 2018
مقابل  45مليون جنيه �إ�سرتليني ،وذلك
بعدما �سجل  14هد ًفا و�صنع � 9آخرين يف
 48مباراة خا�ضها بجميع امل�سابقات.
وب �ع��د �أن � �ش��ارك ال �ع��دي��د م��ن الع�ب��ي
امل��ان �سيتي �سواء يف مناف�سات ال�ي��ورو �أو
ك��وب��ا �أم��ري�ك��ا ،ح�صل ري��ا���ض حم��رز على
راحة �أكرب هذا ال�صيف ،مما ي�ساعد بيب
ريا يف بداية املو�سم.
جوارديوال كث ً

صراع إنجليزي ثالثي على نجم
بايرن ميونخ
نب�ض البلد-وكاالت

ي�ب�ق��ى م���ص�ير ال �ف��رن �� �س��ي كينج�سلي
ً
غام�ضا داخل نادي بايرن ميونخ،
كومان
وذلك يف ظل عدم تو�صله التفاق مع بطل
الدوري الأملاين ب�ش�أن جتديد عقده ،الذي
ينتهي يف �صيف .2023
وك�شفت �صحيفة “ليكيب” الفرن�سية
عن اهتمام كبار الدوري الإجنليزي ب�ضم
ك��وم��ان ،ع�ل��ى ر�أ��س�ه��م مان�ش�سرت �سيتي،
ت�شيل�سي وليفربول.
وبعد تعاقده مع الوكيل ال�شهري بيني

زاه��ايف م�ؤخ ًرا� ،أ�صبحت املفاو�ضات �أكرث
�صعوبة ب�ين م���س��ؤويل ال �ن��ادي ال�ب��اف��اري
واجلناح الفرن�سي ب�ش�أن جتديد التعاقد.
و�أ� �ش ��ارت ت�ق��اري��ر �صحفية �إىل طلب
�صاحب ال �ـ 25ع��ا ًم��ا احل�صول على رات��ب
��ص��ايف (ب ��دون ��ض��رائ��ب) يبلغ  12مليون
ي� ��ورو ،ل�ك��ن ال �ب��اي��رن ع��ر���ض ع�ل�ي��ه رات�ب��ا
�إجماليا يبلغ  13مليون يورو فقط.
وا�شرتط بايرن ميونخ احل�صول على
 90م�ل�ي��ون ي ��ورو ن�ظ�ير ب�ي��ع ك��وم��ان لأي
م��ن ال��راغ�ب�ين يف �ضمه ،وه��و م��ا ي�صعب
تلبيته يف الوقت الراهن ،نظ ًرا للأ�ضرار
االقت�صادية التي خلفتها جائحة كورونا.

ووافقت مدينتا دبلن وبيلباو ،بعد عدم مت ُّكنهما
من ا�ست�ضافة مباريات يف بطولة �أوروبا العام احلايل،
ع�ل��ى ت���س��وي��ة م��ع ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة لـ”اليويفا”
و�ست�ست�ضيفان نهائي الدوري الأوروب��ي عامي 2024
و 2025على الرتتيب.
ً
و�ست�ست�ضيف بيلباو �أي���ض�ا نهائي دوري �أب�ط��ال
�أوروبا لل�سيدات يف .2024
وق��ال جوناثان هيل ،الرئي�س التنفيذي لالحتاد
الأي��رل �ن��دي ل�ك��رة ال �ق��دم ،يف ب�ي��ان�“ :شعرنا جميعاً
بخيبة �أم ��ل ع�ن��دم��ا ت�سببت ج��ائ�ح��ة ك��وف �ي��د 19-يف
نقل �أربع مباريات يف بطولة �أوروبا العام احلايل من
دب�ل��ن ،لذلك ه��ذا �شيء نتطلع �إل�ي��ه حقاً بعد ثالث
�سنوات من الآن”.
و�أ�ضاف�“ :سيكون نهائي الدوري الأوروبي ،2024
ح��دث�اً ت��اري�خ�ي�اً و�سيفيد دب�ل��ن اق�ت���ص��ادي�اً و�أي��رل�ن��دا
كذلك”.
و��س�ي�ق��ام ن�ه��ائ��ي ال� ��دوري الأوروب � ��ي ال �ع��ام املقبل
( )2022يف �إ�شبيلية ،بينما �ست�ست�ضيف بوداب�ست
ن�سخة .2023

مع اقتراب تجديد عقده مع برشلونة 4 ..أرقام قياسية تقترب من ميسي
نب�ض البلد-وكاالت

ب��ات النجم الأرجنتيني ليونيل مي�سي
على �أعتاب جتديد عقده مع بر�شلونة ،وفقاً
ل�صحيفة  sportالتي �أك��دت �أن الالعب
�سيقبل تخفي�ض راتبه بن�سبة .%50
والالفت يف تقرير ال�صحيفة �أن مي�سي
ال �ب��ال��غ م��ن ال �ع �م��ر  34ع��ام �اً ��س�ي�ج��دد مع
ب��ر��ش�ل��ون��ة ب�ع�ق��د مي �ت��د ل� �ـ� � 5س �ن��وات ولي�س
عامني كما كان يدور احلديث.
وح��ال �إمت��ام جتديد العقد وبقاء مي�سي
مع بر�شلونة حتى نهايته يف يونيو/حزيران
 2026ف ��إن الأرجنتيني �سيكون ق��د بلغ 39
عاماً ،ق�ضى بينها  22عاماً يف الفريق الأول
للنادي الكتالوين.
و� �س �ج��ل م �ي �� �س��ي ال �ع ��دي ��د م ��ن الأرق � � ��ام
ال �ق �ي��ا� �س �ي��ة م ��ع ب��ر� �ش �ل��ون��ة ف �ه��و ال� �ه ��داف
التاريخي للنادي الكتالوين بر�صيد 672
ه��دف �اً ،ول� �ل ��دوري الإ� �س �ب��اين ب��ر��ص�ي��د 474
هدفاً ،و�أك�ثر العب �أجنبي نال لقب الليغا
بر�صيد � 10ألقاب.
ويف حال جتديد عقد مي�سي حتى 2024
ف ��إن امل��زي��د م��ن الأرق� ��ام القيا�سية �ستكون
بانتظاره ،ن�ستعر�ض  4منها.
الأكرث تتويجاً بالألقاب
�أك�ث�ر الع ��ب ت ��وج ب��الأل �ق��اب ح��ال �ي �اً على
�صعيد ال ��دوري ��ات الأوروب� �ي ��ة ال �ك�برى ،هو
الويلزي رايان غيغز الذي ح�صد  36لقباً مع
مان�ش�سرت يونايتد ،يف حني نال مي�سي ،35
وبالتايل يحتاج مي�سي التتويج بلقب وحيد

ملعادل غيغز ولقبني للتفوق عليه.
وتوزعت �ألقاب مي�سي على � 10ألقاب يف
الدوري الإ�سباين ،و 4يف دوري �أبطال �أوروبا،
و 7يف ك�أ�س ملك �إ�سبانيا ،و 8يف ك�أ�س ال�سوبر
الإ�سباين ،و 3يف ك�أ�س العامل للأندية ،و3
يف ك�أ�س ال�سوبر الأوروب��ي ،علماً �أنه نال مع
الأرجنتني لقباً يف كوبا �أمريكا ،وح�صل مع
التانغو على امليدالية الذهبية يف �أوملبياد
بكني ،وك�أ�س العامل حتت  20عاماً.
�أطول فرتة يف الفريق الأول لرب�شلونة
�إذا �شارك مي�سي يف مباراة وحيدة ،ف�إنه
�سيكون يف ر�صيده  17مو�سماً مع بر�شلونة،
ل �ي �ع��ادل رق ��م ت���ش��ايف ه��رن��ان��دي��ز وك��ارل�ي����س
ريك�سا�ش� ،صاحبي �أط��ول ف�ترة يف الفريق
الأول لرب�شلونة.
ول �ك��ن م�ي���س��ي ��س�ي���ش��ارك ع�ل��ى الأق� ��ل يف
مو�سمني ،ما يعني �أنه �سي�صل �إىل  18مو�سماً
على الأقل يف كامب نو ،وهو رقم مل يحققه
�أي العب من قبل مع النادي الكتالوين.
الأكرث م�شاركة بدوري الأبطال
�شارك مي�سي يف  149مباراة مع بر�شلونة
يف دوري �أبطال �أوروبا ،وهو ثاين �أكرث العب
م�شاركة يف البطولة العريقة مع البلوغرانا،
ويتفوق عليه ت�شايف هرينانديز الذي �شارك
يف  ،151وهو رقم ميكن �أن يحطمه مي�سي يف
دور املجموعات ،و�سيكون �أكرث العب ارتدى
قمي�ص بر�شلونة يف دوري �أبطال �أوروبا.
هداف بر�شلونة يف ك�أ�س امللك
رغ��م ال �غ��زارة التهديفية الكبرية ملي�سي

ف�إنه لي�س الهداف التاريخي لرب�شلونة يف
ك�أ�س ملك �إ�سبانيا.
و��س�ج��ل مي�سي  56ه��دف �اً يف ك ��أ���س ملك
�إ�سبانيا ويحل باملركز الثاين يف قائمة هدايف
ال�ن��ادي الكتالوين ،ويت�أخر ب �ـ 24ه��دف�اً عن
جوزيب �ساميتيري.
ي��ذك��ر �أن الأ� �س �ط��ورة م�ي���س��ي ي�ح�م��ل يف
جعبته �أرق��ام �اً قيا�سية ع��دي��دة ،م��ن بينها
كونه الهداف التاريخي للدوري الإ�سباين
بر�صيد  474ه��دف�اً ،وال�لاع��ب ال��ذي ح�صل
على �أكرب عدد من الكرات الذهبية لأف�ضل
الع��ب يف ال�ع��امل واحل ��ذاء الذهبي لأف�ضل
ه ��داف يف �أوروب � ��ا ( 6م ��رات ل�ك��ل منهما)،
و�أول العب ي�سجل خم�سة �أهداف يف �إحدى
م�ب��اري��ات دوري �أب �ط��ال �أوروب� ��ا (�أم ��ام باير

ليفركوزن عام .)2012
وم�ي���س��ي ��س��اب��ع �أك�ث�ر الع��ب م���ش��ارك��ة يف
ال� � ��دوري الإ� �س �ب��اين ب��ر��ص�ي��د  520م �ب��اراة
ويت�أخر بـ 100مباراة عن �أندوين زوبيزاريتا
ال � ��ذي �� �ش ��ارك يف  620م� �ب ��اراة م ��ع �أن��دي��ة
بر�شلونة وفالن�سيا و�أتلتيك بلباو.
جت��در الإ��ش��ارة �إىل �أن مي�سي ن��ال جائزة
هداف الدوري الإ�سباين  8مرات وبات �أكرث
العب تتويجاً بجائزة الهداف يف الدوريات
اخلم�سة الكربى بر�صيد  8مرات (متفوقاً
على غ�يرد مولر ال��ذي ن��ال جائزة الهداف
 7م��رات) ،وفاز مي�سي بجائزة هداف الليغا
 5م ��رات م�ت�ت��ال�ي��ة ،ل�ي�ت�ج��اوز �أل �ف��ري��دو دي
�ستيفانو وهوغو �سان�شيز بر�صيد  4مرات
لكل منهما.

تشيلسي ال يمانع التضحية بفيرنر
نب�ض البلد-وكاالت

ي �ب �ح��ث ت �� �ش �ي �ل �� �س��ي ع ��ن �إم� �ك ��ان� �ي ��ة ب�ي��ع
مهاجمه تيمو ف�يرن��ر ،وذل��ك بعد مو�سم
واح ��د ق���ض��اه ال ��دويل الأمل� ��اين يف �صفوف
قلعة �ستامفورد بريدج.
وارت �ب ��ط ا� �س��م ت���ش�ي�ل���س��ي ب��ال �ع��دي��د من
املهاجمني خ�لال ه��ذا ال�صيف ،بعد ف�شل
فرينر يف ت��رك ب�صمة وا�ضحة م��ع البلوز
خالل املو�سم املا�ضي.
وب�ح���س��ب “�سكاي �سبورت�س” ،يبحث
ت���ش�ي�ل���س��ي ع ��ن �أن ��دي ��ة ال �ق �م��ة يف �أوروب� � ��ا،
الراغبة يف التعاقد مع فرينر.

و��س�ج��ل ف�ي�رن��ر ،ال �ب��ال��غ م��ن ال�ع�م��ر 25
عامًا� 6 ،أهداف فقط يف  35مباراة خا�ضها
يف الربميريليج املو�سم املا�ضي ،بعد انتقاله
للبلوز مقابل  48مليون �إ�سرتليني.
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ان �خ �ف��ا���ض م���س�ت��واه
امل��و� �س��م امل��ا� �ض��ي� ،إال �أن ف�يرن��ر ي�ب�ق��ى من
�أف���ض��ل مهاجمي �أمل��ان�ي��ا ب�ع��د ت�سجيله 28
ه��د ًف��ا يف البوند�سليجا رف�ق��ة الي�ب��زي��ج يف
مو�سم (.)2020 -2019
وي���س�ت�ه��دف ت�شيل�سي ،ب�ي��ع ف�يرن��ر من
�أج ��ل اال� �س �ت �ف��ادة م��ن �أم ��وال ��ه ،يف التعاقد
م��ع �إي��رل �ي �ن��ج ه ��االن ��د ،م �ه��اج��م ب��ورو��س�ي��ا
دورمتوند.

بيلباو يواجه ليفربول وديا في أنفيلد
نب�ض البلد -وكاالت

�أع � �ل� ��ن ن� � ��ادي �أت� �ل� �ت� �ي ��ك ب �ي �ل �ب��او �أن� ��ه
�سيخو�ض م �ب��اراة ودي��ة �أم ��ام ليفربول
الإجن �ل �ي��زي ع�ل��ى م�ل�ع��ب �أن�ف�ي�ل��د ي��وم 5
�أغ���س�ط����س�/آب املقبل (يف مت��ام ال�ساعة
 ،)17:00لتكن ب��ذل��ك خام�س مواجهة
م��ؤك��دة للفريق الإ��س�ب��اين خ�لال فرتة
الإعداد للمو�سم اجلديد.
وتعر�ض �أتلتيك ،بقيادة مار�سيلينو
ج��ار� �س �ي��ا ت � ��ورال ،ي ��وم ال���س�ب��ت امل��ا��ض��ي
ل � �ه� ��زمي� ��ة ع � �ل� ��ى ي� � ��د � � �س� ��ان� ��ت ج ��ال�ي�ن
ال�سوي�سري بهدفني لهدف ،و�سيواجه
دي �ن��ام��و ك �ي �ي��ف يف م��دي �ن��ة ف �ي �ن�ترت��ور
ال���س��وي���س��ري��ة غ ��دا ال �ث�لاث��اء (ال���س��اع��ة
.)15:00
و�سيختتم الفريق الإ�سباين مع�سكره
ال � ��ذي ي �ق �ي �م��ه يف � �س��وي �� �س��را مب��واج �ه��ة
بورو�سيا دورمت��ون��د ي��وم ال�سبت املقبل
(ال���س��اع��ة  ،)16.00وي�سافر �إىل �أملانيا
ي ��وم  30م��ن ال���ش�ه��ر اجل� ��اري مل��واج�ه��ة
�أونيون برلني (ال�ساعة .)15.30

وك��ان��ت �آخ ��ر م��واج�ه��ة ب�ين ‘الريدز’
و�أت�ل�ت�ي��ك ق�ب��ل �� 4س�ن��وات ،حت��دي��دا يف 5

�أغ�سط�س�/آب  ،2017وكانت �أي�ضا مباراة
ودية يف دبلن ،انتهت بفوز كتيبة يورجن

كلوب بثالثة �أهداف مقابل هدف واحد
للفريق البا�سكي.
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أكبر استحواذ في تاريخها« ..زووم» تشتري
«فايف  »9مقابل  14.7مليار دوالر
نب�ض البلد –وكاالت

واف � �ق� ��ت �� �ش ��رك ��ة «زووم» الت� ��� �ص ��االت
الفيديو على القيام ب�أكرب عملية ا�ستحواذ
لها على الإطالق ،من خالل �شراء �شركة
«ف��اي��ف � 9إن ��ك» م�ق��اب��ل  14.7م�ل�ي��ار ،لكي
ي���س��اع��ده��ا م� ��ز ّود م��راك��ز االت �� �ص��ال على
ت�ع��زي��ز تطبيقها ال���ش�ه�ير ��ض��د امل�ن��اف���س��ة
ال�شديدة التي تواجهها يف ال�سوق.
ومب��وج��ب االت �ف��اق امل�ع�ل��ن ي��وم الأح ��د،
�ست�ستخدم «زووم» ارت �ف��اع ثمن �أ�سهمها
يف �إمت ��ام ال���ص�ف�ق��ة ،ليح�صل امل���س��اه��م يف
«فايف  »9على � 0.5533سهم من �أ�سهمها
العادية من الفئة (�أ) ،و�ست�صبح ال�شركة
امل�ستهدفة وحدة ت�شغيلية تابعة لـ»زووم»
ب �ع��د ال �� �ص �ف �ق��ة ال �ت��ي ��س�ت�خ���ض��ع مل��واف �ق��ة
امل�ساهمني ،على �أن تغلق يف الن�صف الأول
من عام .2022
قالت ال�شركة �إن اال�ستحواذ قد يدفع
«زووم» �إىل دخ��ول �سوق م��راك��ز االت�صال

عالمة
مصريات
ُتصاب بحالة
ذهول عقب
دخولها مقبرة
«توت عنخ
آمون»..
رأت غرفة
مليئة بالنجوم
الذهبية
االنباط-وكاالت

ق��ال��ت ع��امل��ة امل���ص��ري��ات ،ال�بروف�ي���س��ورة ج��وان
فليت�شر� ،إنها �أ�صيبت بحالة من الذهول عقب
دخ��ول�ه��ا م�ق�برة امل�ل��ك «ت��وت ع�ن��خ �آم ��ون» املُلقب
بالفرعون الذهبي ،وذلك على خلفية املحتويات
الرائعة التي �شاهدتها بعينيها ،م�ضيفة�« :إنها
تدعونا �إىل داخ��ل ال�ع��امل ال�سفلي وه��ي جتذبنا
فقط نحو ال�ظ�لام� ،إن�ه��ا م�ق�برة عميقة للغاية
حقاً».
ج � ��اء ذل� � ��ك ،خ �ل��ال م �� �ش��ارك �ت �ه��ا يف ال �ف �ي �ل��م
ال��وث��ائ �ق��ي «The Valley Of Kings:
،»The Egyptian Golden Age
ب �ع��دم��ا ُم �ن �ح��ت �إذن� � � �اً خ��ا� �ص �اً ب ��دخ ��ول امل �ق�ب�رة
ال�ف��رع�ي��ة ل�ل�ف��رع��ون الأ��ش�ه��ر يف م���ص��ر ،ط�ب�ق�اً ملا
�أوردته �صحيفة  Expressالربيطانية ،الأحد
 18يوليو/متوز .2021
فليت�شر حت��دث��ت ع��ن ت�ل��ك امل �ق�برة ،ب��ال�ق��ول:
«�إن� �ه ��ا  174م �ت�راً م��ن امل� �م ��رات وال� �غ ��رف ،كلها
منقو�شة باليد ومغطاة من الأر���ض �إىل ال�سقف
ببع�ض النقو�ش املذهلة حقاً .يا لها من غرفة

كي ال تتعرض
للخداع ..هكذا
ُتم ّيز زيت
الزيتون البكر
األصلي عن
المغشوش
نب�ض البلد-وكاالت
ي�ع�ت�بر زي ��ت ال��زي �ت��ون م��ن امل � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة
غالية الثمن ن�سبياً وه��ذا م��ا ي�ستغله البع�ض،
ف�ي�خ�ل�ط��ون��ه ب ��زي ��وت �أخ � ��رى �أرخ� �� ��ص ث �م �ن �اً ثم
يبيعونه على �أنه زيت زيتون �أ�صلي ممتاز!
فكيف ت�ستطيع التمييز ب�ين زي��ت الزيتون
البكر الأ�صلي وال��زي��ت املغ�شو�ش؟ �إليك كل ما
حتتاج �إىل معرفته:
ال�ت�م�ي�ي��ز ب�ين زي��ت ال��زي �ت��ون ال�ب�ك��ر الأ��ص�ل��ي

ال �ت��ي ت�ب�ل��غ ق�ي�م�ت�ه��ا  24م�ل�ي��ار دوالر ،ما
�سي�ساعدها على التناف�س ب�شكل �أف�ضل
مع �شركات من �أمثال «رينغ �سنرتال �إنك»
( )RingCentral Incالتي تربط
امل�ستخدمني حول العامل عرب الإنرتنت.
� ُ��ص �م �م��ت ال �� �ص �ف �ق��ة مل �� �س��اع��دة «زووم»
ع�ل��ى ب�ن��اء خ��دم��ة االت���ص��ال ال�ق��ائ�م��ة على
ال�سحابة «زووم ف��ون» ،وفقاً لبيان �صادر
عن ال�شركتني.
ح �� �س��ب م��وق �ع �ه��ا الإل� � �ك �ت��روين ،ت���ض��م
قائمة عمالء «فايف � »9أ�سماء كبرية مثل
«�أندر �أرمور» (،)Under Armour
و»� �س �ي�ت�ري �ك ����س» ( ،)Citrixو»�أث �ي �ن��ا
ه � �ي � �ل ��ث» ()Athena Health
و»لولوليمون» ( ،)Lululemonكما
ُ�صممت ال�صفقة �أي���ض�اً بطريقة ت�سمح
لكل من «زووم» و»فايف  »9ببيع املنتجات
لعمالء كلتيهما.
ق ��ال �إري� ��ك ي ��وان ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي
ل� �ـ»زووم» يف ب�ي��ان« :نبحث با�ستمرار عن

من�صتنا ،و�إ�ضافة (فايف
ط��رق لتح�سني ّ
� )9أمر طبيعي».
طفرة الوباء
برزت �أهمية تطبيق «زووم» بعد تف�شي
وباء كورونا يف �أوائل عام  ،2020وانت�شر يف
جميع �أنحاء العامل بعدما ُ
ا�ضطر النا�س،
�َب�ون ع�ل��ى ال�ب�ق��اء يف امل �ن��ازل ب�سبب
امل �ج رَ
الإغالق� ،إىل ا�ستخدام اخلدمة لالت�صال
عن بُعد بالعمل ،وامل��در��س��ة ،والأ��ص��دق��اء،
والعائلة ،لكن هذه العام �أثار امل�ستثمرون
خم��اوف ب�ش�أن ا�ستمرار منو ال�شركة مع
زيادة التطعيمات وانتهاء الإغالق.
ت�ستفيد «زووم» م��ن ارت �ف��اع �أ�سهمها
امل��ذه��ل يف متويل عملية اال�ستحواذ على
� �ش��رك��ة «ف ��اي ��ف � ،»9إذ ت �� �ض��اع �ف��ت ق�ي�م��ة
ال�سهم  5م��رات خ�لال ع��ام  ،2020وارتفع
بن�سبة � %7.3أخرى خالل هذا العام حتى
الآن ،ما دفع قيمتها ال�سوقية لتتجاوز 1
 00مليار دوالر.
ً
ُي� � َع� � ّد اال�� �س� �ت� �ح ��واذ ،وف� �ق� �ا ل �ل �ب �ي��ان��ات

ال �ت��ي ج �م �ع �ت �ه��ا «ب� �ل ��وم�ب�رغ» ،ال���ص�ف�ق��ة
ال��راب �ع��ة ل���ش��رك��ة «زووم» م �ن��ذ ال��وب��اء،
ف� �ل� �ق ��د �أع � �ل � �ن� ��ت يف �� �ش� �ه ��ر ي ��ون� �ي ��و ع��ن
ت��وق�ي�ع�ه��ا الت �ف��اق �ي��ة ،دون ال �ك �� �ش��ف عن
�شروطها ،مع ال�شركة الأملانية النا�شئة
«ك��ارل��زروه��ي �إن�ف��ورم�ي���ش�ين تكنولوجي
�سوليو�شنز -ك��اي�ت����س ج��ي �إم ب��ي �إت����ش»
(Karlsruhe Information
Technology Solutions ،)kites GmbHامل�ت�خ���ص���ص��ة يف

ت�صنيع برجميات الرتجمة.
ويف �شهر م��ار���س ،كانت «زووم» ج��زءاً
م ��ن جم �م��وع��ة ا� �س �ت �ح��وذت ع �ل��ى ح���ص��ة
�أقلية يف �شركة الربجميات�« ،أ�سيمبيلد
�إن � � � ��ك» (،)Assembled Inc
وفقاً للبيانات .ويف مايو  2020ا�شرتت
� �ش��رك��ة «ك �ي �ب �ي ����س ف��اي �ن��ان �� �ش �ي��ال غ ��روب
�إن� ��ك» (Keybase Financial
 ،)Group Incامل �ت �خ �� �ص �� �ص��ة يف
تقدمي خدمة الر�سائل الآمنة وم�شاركة

امل �ل �ف��ات ،ب �� �ش��روط غ�ي�ر م�ع�ل�ن��ة ،ب�ه��دف
تعزيز تقنية الت�شفري اخلا�صة بها.
ت�ق��دم «غ��ول��دم��ان ��س��اك����س» م�شورتها
�إىل �شركة «زووم» يف �صفقة اال�ستحواذ،
وت �ق ��وم «ك��ات��ال �ي �� �س��ت ب ��ارت�ن�رز» ب��ال��دور
نف�سه ل�شركة «ف��اي��ف  ،»9كما �س ُي�صبح
روان ت� ��رول� ��وب ،ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي
ل�شركة «ف��اي��ف  ،»9رئي�ساً ل� �ـ»زووم» ،مع
اال��س�ت�م��رار يف �إدارة «ف��اي��ف  »9ك��وح��دة
ت�شغيلية .

مدن إيطالية تستعد لدفع  33ألف
دوالر لكل شخص يرغب في العيش
بها ..مناطق خالبة لكن هناك شروط!
نب�ض البلد-وكاالت

مذهلة ،مليئة متاماً بالنجوم الذهبية ال�صغرية
واملت�ألقة!».
مقربة �سيتي الأول
ل�ك��ن ج� ��دران م �ق�برة ل �ف��رع��ون م���ص��ر �سيتي
الأول من الأ��س��رة التا�سعة ع�شرة حتمل ر�سالة
وا��ض�ح��ة ،ت��دل على «ع��ودة الآل�ه��ة التقليدية يف
م�صر بكامل قوتها» ،بح�سب عاملة امل�صريات.
ي�شار �إىل �أن املقربة رقم  ،17الواقعة يف وادي
امل �ل��وك مب���ص��ر ،وه ��ي م �ق�برة ��س�ي�ت��ي ،ال �ت��ي تعد
واح��دة م��ن �أف�ضل املقابر امل��زخ��رف��ة يف ال��وادي،
وال�ت��ي اكت�شفها �أ�شهر م�ستك�شف �أث��رى بتاريخ
م�صر ،جيوفاين باتي�ستا بيلزوين يف � 16أكتوبر/
ت�شرين الأول  ،1817ولكنها �أُغلقت منذ �أوائ��ل
ال�ستينيات ،ب�سبب الأ�ضرار الكبرية التي حلقت
بهيكلها.
يف ح�ي�ن حت �ت��وي ه ��ذه امل �ق�ب�رة ع �ل��ى زخ ��ارف
حم �ف��وظ��ة ج �ي ��داً يف ج �م �ي��ع ال �غ ��رف ب��ا��س�ت�ث�ن��اء
غرفتني من جمموع  11غرفة رئي�سية وجانبية.
وق��د ُزي �ن��ت �إح ��دى ال �غ��رف اخل�ل�ف�ي��ة ب��ر��س��وم��ات
ل�ط�ق��و���س ف �ت��ح ال �ف��م ،وال �ت��ي ُت �ب�ي�ن �أن �أع �� �ض��اء
املومياء يف الأكل وال�شرب تعمل ب�شكل �صحيح.
ع��امل��ة امل���ص��ري��ات �أو� �ض �ح��ت �أن ��ه ب�ع��د �أن م��ات
امللك «توت عنخ �آمون» دون وريث ،خلفته �ساللة
واملغ�شو�ش
زي��ت الزيتون الأ�صلي هو بب�ساطة الع�صري
امل���س�ت�خ��رج م��ن ال��زي �ت��ون ال� �ط ��ازج ،ب ��دون م��واد
كيميائية �أو حرارة �أو �أي نوع من �أنواع املعاجلة.
ول�ك��ي ي�صنف زي��ت ال��زي�ت��ون على �أن��ه « ِب� ْك��ر»
يجب �أن يجتاز التحليل املختربي واالختبارات
احل�سية التي يحددها املجل�س الدويل للزيتون
ومقره مدريد.
ل�ك��ن يف ك�ث�ير م��ن الأح �ي ��ان ي�ت��م خ�ل��ط زي��ت
الزيتون الأ�صلي ب��زي��وت �أخ��رى �أق��ل ثمناً مثل
زي��ت ال �ف��ول �أو زي��ت ال �ب��ذور �أو ب��زي��ت ال��زي�ت��ون
منخف�ض اجلودة والذي خ�ضع لعمليات تكرير
�صاف لكنه من
كيميائية �أو حتى بزيت زيتون ٍ
ح�صاد �أعوام �سابقة.
كل تلك العمليات جتعل من املنتج النهائي
�أق ��ل ج ��ودة وت�ق�ل��ل م��ن ف��وائ��ده ال���ص�ح�ي��ة ،وه��ي
م��ع الأ� �س��ف ع�م�ل�ي��ات ��ش��ائ�ع��ة ب��ال��رغ��م م��ن �أن�ه��ا
لي�ست قانونية ،ففي عام  2012على �سبيل املثال
حكم على رجلي �أعمال بال�سجن ملدة عامني يف
�إ�سبانيا ب�سبب بيعهما �آالف ال�ل�ترات على �أنها
زي��ت زيتون بكر ممتاز يف حني كانت يف حقيقة
الأمر خليطاً من زيت عباد ال�شم�س بن�سبة -70
 %80ومن زيت الزيتون بن�سبة .%30-20
ويف  2008مت �إغ�لاق �أك�ثر م��ن  90م��زرع��ة يف
�إيطاليا حتتوي على معا�صر زيتون بعد اكت�شاف
عمليات اح�ت�ي��ال و�إ��ض��اف��ة ال�ك�ل��وروف�ي��ل والبيتا
كاروتني وزيوت عباد ال�شم�س وفول ال�صويا �إىل

من «احلكام الع�سكريني» ،وهم الأ�سرة التا�سعة
ع���ش��رة ،م�ضيفة« :م��ع ع��دم وج ��ود �أ� �ص��ل ملكي
م�ب��ا��ش��ر ،ك��ان��ت ال���س�لال��ة اجل��دي��دة ب�ح��اج��ة �إىل
�إعادة التوا�صل مع ما�ضي م�صر الالمع ،لذلك
�أع ��ادت ال�ع�ب��ادات التقليدية يف ع�صر النه�ضة،
وذل��ك ب�ق�ي��ادة �أح��د �أك�ث�ر حكامها ن �ف��وذاً� ،سيتي
الأول».
�أكرب مقربة لفرعون م�صري
فيما �أ�شارت فليت�شر �إىل �أن مقربة الفرعون
ال��ذه�ب��ي تقع يف وادي امل �ل��وك ،مبدينة الأق�صر
(ج �ن��وب��ي م �� �ص��ر) ،وه ��ي �أك�ب�ر م �ق�برة ل�ف��رع��ون
�أُن �� �ش �ئ��ت ه �ن��ا ع �ل��ى الإط� �ل��اق ،م �ن��وه��ة �إىل �أن �ه��ا
ح�صلت على �إذن خا�ص ال�ستك�شاف «متاهة الكنز
هذه».
و»توت عنخ �آمون» من �أ�شهر ملوك الفراعنة،
و ُلقب بالفرعون ال�صغري؛ لكونه حكم م�صر يف
�سن التا�سعة من � 1334إىل  1325ق.م.
يف ه��ذا الإط� ��ار ،ي���ش��رح اخل�ب�راء ك�ي��ف ُزي�ن��ت
و ُنق�شت مقربة الفرعون؛ لإظهار قوته و�ضمانه
تذكرة عبوره �إىل الآخرة.
التحنيط واملوتى
كما �أردفت فليت�شر« :هذه غرفة رائعة ،وهي
زيت الزيتون وبيعه على �أنه زيت بكر من النخب
الأول.
والأمثلة على ذلك كثرية من خمتلف �أرجاء
ال �ع��امل وف �ق �اً ل �ـ  ،The Guardianفكيف
حتمي نف�سك م��ن عمليات االح�ت�ي��ال تلك عند
�شراء زيت الزيتون؟
كيف ت�شرتي زيت الزيتون؟
�إل � � � �ي � � ��ك  7ن � �� � �ص � ��ائ � ��ح ي � �ق � ��دم � �ه � ��ا م� ��وق� ��ع
 epicuriousل�ضمان �شراء زيت زيتون من
النوع املمتاز:
رت �أبدًا املنتجات غري
الن�صيحة رقم  :1ال ت�ش ِ
«ال ِب ْكر»
قبل �أن ت�شرتي زيت الزيتون ت�أكد من وجود
ع �ب��ارة «زي ��ت زي �ت��ون ِب � ْك��ر مم �ت��از» ع�ل��ى املل�صق،
وال ت�شرتي املنتجات التي ال حتتوي على هذه
ال �ع �ب��ارة ،ف�م�ع�ظ��م امل�ن�ت�ج��ات ال �ت��ي حت �ت��وي على
ع �ب��ارات م�ث��ل «زي��ت زي �ت��ون � �ص��ايف» �أو «ن �ق��ي» �أو
غريهما ق��د خ�ضعت بالغالب لعمليات تكرير
كيميائية.
وعلى الرغم من �أن العبارة ال ت�شكل وحدها
�ضماناً كافياً ب�أنك ت�شرتي زيت زيتون من النوع
املمتاز� ،إال �أن املنتجات التي ال حتتوي مل�صقاتها
على هذه العبارة هي منتجات منخف�ضة اجلودة
بكل ت�أكيد.
ف�ض ً
ال عن �أن احلكومات يف �أغلب دول العامل
ت�لاح��ق امل�ح�ت��ال�ين ال��ذي��ن ي �ق��وم��ون ب�غ����ش زي��ت

م��زي�ن��ة ب���ص��ور م �ت �ك��ررة ل�ل�ف��رع��ون م��ع الآل �ه��ة.
هنا ن��راه مع �أنوبي�س ،الإل��ه على �شكل اب��ن �آوى
الأ��س��ود الأن�ي��ق ،وه��و خا�ص بالتحنيط واملوتى.
وه��ا ه��و ي�ق��دم ال �ق��راب�ين حل�ت�ح��ور� ،إل �ه��ة احل��ب
الأم ،التي ت�أخذ جميع الأرواح امليتة يف رعايتها.
وميثل الإله �ست �أقوى ات�صال مبا�ضي م�صر يف
النقو�ش اخلا�صة بالإله الأ�سا�سي� ،أوزوري�س� ،إله
العامل ال�سفلي».
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن م�ق�برة «ت��وت ع�ن��خ �آم��ون»
اك � ُت �� �ش �ف��ت ع� ��ام  ،1922م ��ن ِق �ب ��ل ع� ��امل الآث � ��ار
الربيطاين واملتخ�ص�ص بتاريخ م�صر القدمية
«ه � ��وارد ك ��ارت ��ر» ،وت ��ويل م���ص��ر اه �ت �م��ام �اً الف�ت�اً
ملقتنياته ،بف�ضل �ضخامة ع��دد قطعها والعثور
عليها كاملة.
جت��در الإ��ش��ارة �إىل أ�ن��ه يف م��ار���س�/آذار ،2018
انطلقت من والي��ة كاليفورنيا الأمريكية رحلة
�أثرية ت�شمل مدناً عاملية ،لعر�ض الكنوز الأثرية
ل�ـ»ت��وت عنخ �آم��ون» ،التي تتوا�صل على م��دار 7
�سنوات ،مقابل حزمة عوائد مالية ت�صل لنحو
 50مليون دوالر.
بينما عادت  293قطعة �أثرية م�صرية ،خالل
��ش�ه��ر م ��ار� ��س�/آذار امل��ا� �ض��ي ،م��ن رح�ل��ة ب��اخل��ارج
ام �ت��دت ل�ن�ح��و � � 6س �ن��وات�� ،ض�م��ن م�ع��ر���ض ع��امل��ي
بعنوان «�أ�سرار م�صر الغارقة».
الزيتون ويل�صقون كلمة «بكر» على منتجاتهم
رغم �أنها لي�ست كذلك.
الن�صيحة رقم  :2ابحث عن «تاريخ احل�صاد»
وا�سم امل�صنع
اب �ح��ث دائ� �م� �اً ع ��ن زي ��ت ال��زي �ت��ون ال� ��ذي مت
ح�صاده حديثاً ،ويف�ضل �أن ت�شرتي ح�صاد العام.
وتذكر �أنه كلما زادت التفا�صيل املذكورة على
مل�صق املنتج كلما كانت ج��ودت��ه �أف�ضل غالباً؛
لذا ابحث عن املنتجات التي تذكر ا�سم امل�صنع
�أو امل��زرع��ة ال �ت��ي ُع���ص��ر ف�ي�ه��ا ال��زي �ت��ون ،وال�ت��ي
حتتوي على تفا�صيل �أخ��رى مثل ن��وع الزيتون
امل�ستخدم.
كذلك ابحث عن م�ستوى احلمو�ضة الدهنية
�أو  FFAل �ل��زي��ت ،ف�غ��ال�ب�اً م��ا ي�ت��م �إدراج ه��ذه
املعلومة على مل�صق املنتجات عالية اجل��ودة،
ول �ك��ي ي �ك��ون ال��زي��ت مم �ت��ازاً ي�ج��ب �أن ت �ك��ون ال�ـ
 FFAبن�سبة � %0.2أو �أقل.
ال�ن���ص�ي�ح��ة رق ��م  :3جت��اه��ل امل �ن �ت �ج��ات ال�ت��ي
حتتوي على تاريخ التعبئة يف الزجاجة
يف ب �ع ����ض الأح � �ي � ��ان ال حت� �ت ��وي م �ل �� �ص �ق��ات
املنتجات تاريخ �إنتاج الزيت �إمن��ا حتتوي تاريخ
ت�ع�ب�ئ�ت��ه يف ال ��زج ��اج ��ات ،وح �ت��ى ل��و ك ��ان ت��اري��خ
التعبئة ح��دي�ث�اً ف�م��ن امل�م�ك��ن �أن ��ه ق��د مت حفظ
الزيت يف خزانات ملدة عام �أو عامني قبل �أن يتم
تعبئته يف الزجاجات.
الن�صيحة رقم  :4ابحث عن ختم �شهادة من
جهة خارجية

بد�أ �إقليم كاالبريا الإيطايل تنفيذ
خطة تهدف �إىل زي��ادة �أع��داد قاطني
ب�ع����ض ال �ب �ل��دات ال �ت��ي ي�ت���ض��اءل ع��دد
��س�ك��ان�ه��ا ،وذل ��ك ع�بر �إغ��رائ �ه��م مبلغ
مايل مهم يقدر بنحو � 33ألف دوالر،
�ستد َفع �إليهم من �أج��ل االنتقال �إىل
ق ��رى خ��ام�ل��ة ي�ق��ل ع ��دد ��س�ك��ان�ه��ا عن
 2000ن���س�م��ة ،وف �ق �اً ل�ت�ق��ري��ر ن�شرته
��ص�ح�ي�ف��ة New York Post
الأم��ري �ك �ي��ة ،الأح ��د  18ي��ول�ي��و/مت��وز
.2021
ح� ��� �س ��ب امل � �� � �ص� ��در ن� �ف� ��� �س ��ه ،ف � � ��إن
الأ�شخا�ص الراغبني يف االنتقال لهذا
الإق�ل�ي��م لديهم �أك�ثر م��ن �سبع قرى
لالختيار من بينها ،وتقع بع�ضها يف
اجل�ب��ال وي�ط��ل بع�ضها على املحيط،
غري �أنه توجد بع�ض ال�شروط.
هل تتوفر على هذه ال�شروط؟
�إذ ي �ت �ع�ين ع �ل��ى امل �ت �ق ��دم ال�ت�ع�ه��د
ب ��إط�لاق م���ش��روع �صغري� ،إم��ا ب�شراء
�شركة قائمة و�إما بفتح �شركة خا�صة
به.
ك�م��ا ال ب��د �أن يجيد مهنة ت��واج��ه
ه ��ذه ال �ق ��رى ع �ج ��زاً ف �ي �ه��ا ،وف �ق �اً ملا
�أوردته �شبكة .CNN
�إ� �ض��اف��ة �إىل ذل ��ك ،ال ُي���س�م��ح ب ��أن
يكون املتقدم من جيل طفرة املواليد،
حيث م��ن ال���ض��روري �أال يزيد عمره
ع �ل��ى  40ع��ام �اً و�أن ي �ك��ون م���س�ت�ع��داً
ل�لان �ت �ق��ال يف غ �� �ض��ون  90ي��وم �اً من
املوافقة على طلبه.
ي� �ق ��ول ج �ي��ان �ل��وك��ا ج� ��ال� ��و ،ع���ض��و
جم�ل����س الإق �ل �ي��م ،ل���ش�ب�ك��ة :CNN
«ن� �ح ��ن ب �� �ص��دد جت �ه �ي��ز ال �ت �ف��ا� �ص �ي��ل
الفنية ،واملبلغ امل�ح��دد �شهرياً وم��دة
التمويل ،ودرا��س��ة �إ�ضافة ق��رى �أكرب
ق�ل�ي� ً
لا ي�صل ع��دد �سكانها �إىل 3000
ن �� �س �م��ة .وح �ت��ى الآن ن ��رى اه �ت �م��ام �اً

تبعاً للبلد الذي ت�شرتي منه زيت الزيتون،
اخرت املنتجات احلا�صلة على �شهادة اجلودة من
جهة معتمدة يف هذا املجال.
على �سبيل املثال ،هناك جهات مثل PDO
اخل ��ا�� �ص ��ة ب � ��االحت � ��اد الأوروب� � � � � ��ي �أو DOP
الإي �ط��ال �ي��ة وغ�ي�ره ��ا ت �ك��ون خم�ت���ص��ة ب ��إج ��راء
اختبارات للمنتجات وفق معايري حمددة ،وعلى
�أ��س��ا���س ه��ذه االخ�ت�ب��ارات يتم منح املنتج �شهادة
تدل على جودته.
ال�ن���ص�ي�ح��ة رق ��م  :5ال ت �ق��ع يف ف��خ ال �ع �ب��وات
الفاخرة وال�سعر املرتفع
�إذا كان زيت الزيتون معب أ� يف عبوات فاخرة �أو
�إذا كان �سعره مرتفعاً فهذا ال يعني بال�ضرورة

كبرياً بهذه القرى ،ون�أمل� -إذا جنح
هذا امل�شروع الأول� -أن يتبعه املزيد يف
ال�سنوات القادمة».
حتى ال تختفي هذه القرى
ي �ق��ول ج�ي��ان�ب�ي�ترو ك��وب��وال ،عمدة
م��دي�ن��ة �أل�ت��وم��ون�ت��ي ،ال ��ذي ��س��اه��م يف
امل�شروع� ،إنه ُيطلق على هذا امل�شروع
ا�سم «دخل الإقامة الن�شط» ،ويهدف
�إىل زي� ��ادة ج��اذب �ي��ة ك��االب��ري��ا «لعمل
اجلنوب» ،اال�سم الذي يطلقه جنوب
�إيطاليا على العمل عن بعد.
يف � � �ص� ��ري� ��ح ل� ��� �ش� �ب� �ك ��ة CNN
الأم ��ري �ك �ي ��ة ي��و� �ض��ح امل �ت �ح��دث ذات ��ه
ق��ائ� ً
لا« :ن��ري��د �أن يكون ه��ذا امل�شروع
جتربة لالندماج االجتماعي .ونريد
ج� ��ذب ال �ن��ا���س ل�ل�ع�ي����ش يف الإق �ل �ي��م،
واال�ستمتاع باملكان ،وجتميل مواقع
امل ��دن غ�ير امل���س�ت�خ��دم��ة م�ث��ل ق��اع��ات
امل � � ��ؤمت� � ��رات والأدي � � � � ��رة ب��ا� �س �ت �خ��دام
الإنرتنت عايل ال�سرعة».
� �س �ي �ن �ط �ل��ق ه � ��ذا امل� ��� �ش ��روع ،ال ��ذي
ُخ�ص�ص له �أكرث من � 850ألف دوالر،
خ�ل�ال الأ� �س��اب �ي��ع امل�ق�ب�ل��ة و��س�ي�ج��ري
تلقي الطلبات عرب الإنرتنت.
ُي �� �ش��ار �إىل �أن ��ه ال ي�ع�ي����ش يف �أك�ث�ر
م��ن  %75م��ن نحو  320قرية ب�إقليم
كاالبريا �سوى � 5000شخ�ص �أو �أقل،
وف � �ق � �اً ل �� �ش �ب �ك��ة  .CNNوي �خ �� �ش��ى
ال���س�ك��ان امل�ح�ل�ي��ون �أن تختفي بع�ض
القرى ما مل ينتقل ال�شباب �إليها.
ي �ق��ول ج��ال��و« :ال �ه��دف ه��و تعزيز
االق�ت���ص��اد املحلي وب��ث ح�ي��اة جديدة
يف ال�ق��رى ال�صغرية .نريد �أن جنعل
ال�ط�ل��ب ع�ل��ى ال��وظ��ائ��ف ي �ت��واف��ق مع
ال �ع��ر���ض ،ول �ه��ذا ال���س�ب��ب ط�ل�ب�ن��ا من
القرى �إخبارنا بنوع املهن التي تواجه
ع� �ج ��زاً؛ جل ��ذب ع��ام �ل�ين يف جم��االت
بعينها»

جودة عالية.
الن�صيحة رقم  :6ثق يف حوا�سك
قد يكون طعم زيت الزيتون املزيف دهنياً �أو
فا�سداً �أو عدمي النكهة �أو غري لطيف ،يف حني �أن
زيت الزيتون الأ�صلي ذو رائحة وطعم مميزين.
�إذا كانت رائحة زيت الزيتون وطعمه جيدين
فهو بالغالب ذو جودة عالية.
الن�صيحة رقم  :7اخرت العبوة املثالية
بعيداً عن ج��ودة زيت الزيتون ،ح��اول كذلك
الرتكيز على التعبئة.
اخ�تر ال��زي��وت املعب�أة يف ح��اوي��ات نظيفة من
ال�ف��والذ امل�ق��اوم لل�صد�أ ،وم��ن الأف�ضل �أن تكون
زجاجات التعبئة حتمي املنتج من ال�ضوء.

