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ق���راءه���ا  ت��ه��ن��ئ  “االنباط”،  اأ�����س����رة 

ال�سعيد،  ال��ف��ط��ر  ع��ي��د  ح��ل��ول  مبنا�سبة 

وترفع اإىل مقام ح�سرة �ساحب اجلاللة 

امللك عبداهلل الثاين املعظم، وويل العهد 

االأم������ر احل�����س��ن ب���ن ع���ب���داهلل ال���ث���اين، 

االأردين،  وال�سعب  العبداهلل  رانيا  وامللكة 

اأ���س��م��ى اآي�����ات ال��ت��ه��ن��ئ��ة وال��ت��ري��ك ب��ه��ذه 

املنا�سبة املباركة.

وتت�سرع اإىل اهلل اأن يرفع عن االأردن 

“كورونا”،  جائحة  �سر  اأج��م��ع  وال��ع��امل 

ا�ستثنائية  ظروفا  تفر�ض  ت��زال  ما  التي 

حتى على االحتفال بالعيد.

“االنباط”  ت��ع��ل��ن  امل��ن��ا���س��ب��ة،  وب���ه���ذه 

واالإل��ك��رون��ي��ة  ال���ورق���ي���ة  ن�سختيها  اأن 

)اأيام:  ال�سدور،  عن  �ستتوقفان   )pdf(

اعتبارا  اأي  ال�سبت(،  اخلمي�ض،اجلمعة، 

م��ن اأول اأي����ام ال��ع��ي��د ال����ذي ي��ح��ل ال��ي��وم 

على  املقبل،  ال�سبت  يوم  وحتى  اخلمي�ض 

اأن تعود ب�سورة طبيعية اعتبارا من يوم 

االحد

يف  ع���م���ل���ه���ا  “االنباط”  وت����وا�����س����ل 

والتحليالت  ب��االأخ��ب��ار  اجلمهور  ت��زوي��د 

ع��ل��ى  ب�������اأول  اأوال  امل��ع��م��ق��ة  وال���ت���ق���اري���ر 

http://( االإل�������ك�������روين  م���وق���ع���ه���ا 

دون  م��ن   )alanbatnews.net
توقف وعلى مدار ال�ساعة.
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في الضفة الغربية وقطاع غزة
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 االعالم العبري: »إسرائيل« تحترق
االنباط-وكاالت

الكيان  يعرف مركز  »ك��ان هجوما مل 

�سحيفة  ا�ستهلت  ق��ب��ل«،  م��ن  ل��ه  مثيال 

مل��ا ج��رى  اأح���رون���وت« و�سفها  »ي��دي��ع��وت 

اأم�ض يف مدن و�سط االأرا�سي املحلتة، مبا 

فيها »تل اأبيب«

وكتبت حت��ت ع��ن��وان ب��ال��ل��ون االأح��م��ر 

االأ���س��وات  اأن  حت��رق«،  »البلد  العري�ض 

ب��اأك��م��ل��ه��ا  امل��زع��ج��ة »اأرع����ب����ت غ��و���ض دان 

املحتلة(،  )فل�سطن  اإ���س��رائ��ي��ل  وو���س��ط 

وم����الأت اأ����س���داء االن��ف��ج��ارات وم�����س��ارات 

ع�سرات  اإط���الق  مت  ال�سماء،  ال�����س��واري��خ 

بع�سها  اإ�سابة  وكان  غزة  من  ال�سواريخ 

قا�سيا«

ال��ك��رى  امل��ن��ط��ق��ة  و«غ���و����ض دان« ه��ي 

التي جتمع مدن ومناطق و�سط االأرا�سي 

املحتلة، واإىل جانب هذا العنوان ظهرت 

�سورة حلافلة حترق

ال�سحيفة  يف  يهو�سع،  يو�سي  وك��ت��ب 

»املهمة التي حددها رئي�ض االأركان، اأفيف 

كوخايف، لعملية )حرا�ض االأ�سوار( لي�ست 

االكتفاء باإعادة الردع بل تعزيز الردع«

وا���س��ت��درك »االإ���س��ك��ال��ي��ة، ال��ت��ي يجب 

االعراف بها، هي اأنه من ال�سعب جعل 

حتقيق هذا الطموح هدفا«

ولفت اإىل وجود اإخفاقات ا�ستخبارية 

اإ�سرائيلية وقال »مل يقّدر اأحد يف اجلي�ض 

نحو  تتجه  كانت  حما�ض  اأن  االإ�سرائيلي 

اإطالق  االأوىل هي  �سفعتها  واأن  احل��رب 

النار على القد�ض«

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-وكاالت

 ب���رز ا���س��م حم��م��د ال�����س��ي��ف ق��ائ��د هيئة 

اأرك�����ان ك��ت��ائ��ب ع��ز ال��دي��ن ال��ق�����س��ام ال����ذراع 

ال��ع�����س��ك��ري��ة حل��رك��ة امل��ق��اوم��ة االإ���س��الم��ي��ة 

)ح��م��ا���ض( يف االأي�����ام االأخ�����رة م���ن خ��الل 

املقد�سين،  م��ظ��اه��رات  يف  با�سمه  ال��ه��ت��اف 

اأو يف مناطق  امل�سجد االأق�سى،  �سواء داخل 

القد�ض  ملدينة  القدمية  البلدة  من  اأخ��رى 

كانت  االح��ت��الل  ق��وات  اأن  ل��درج��ة  املحتلة، 

عدم  الفل�سطينين  املحتجن  م��ن  تطلب 

ذك��ر ا�سمه يف امل��ظ��اه��رات وع��دم رف��ع العلم 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي وف�����ق م����ا ذك����رت����ه م��را���س��ل��ة 

ال  وذل��ك حتى  البديري،  اجل��زي��رة جيفارا 

يقمع االحتالل مظاهرات املقد�سين

ب����ات ���س��ع��ار اإح���ن���ا رج����ال حم��م��د �سيف 

مظاهرات  يف  ت��ردي��دا  ال�سعارات  اأك��ر  م��ن 

ال�سباب املقد�سين

وج����اء ت���ردي���د ا���س��م ق��ائ��د ه��ي��ئ��ة اأرك����ان 

املطلوبن  اأب���رز  م��ن  وه��و  ال��ق�����س��ام،  كتائب 

الفل�سطينين لدى تل اأبيب، يف مظاهرات 

ال��ق��د���ض، ع��ق��ب حت��ذي��ره االأ���س��ب��وع املا�سي 

اإن  اأن���ه  وامل�ستوطنن  االح��ت��الل  ل�سلطات 

اأهايل حي ال�سيخ  مل يتوقف العدوان على 

ف��اإن  املحتلة، يف احل���ال،  ال��ق��د���ض  ج���راح يف 

االأي���دي،  مكتوفة  تقف  ل��ن  الق�سام  كتائب 

و�سيدفع االحتالل الثمن غاليا.

التفا�صيل �ص »5«

الضيف ٠٠ قائد أرعب االحتالل ومظاهرات القدس تتغنى باسمه

  العودات يدعو البرلمانات العربية لتوحيد المواقف 
بوجه ممارسات االحتالل المتطرفة

   الصفدي يواصل لقاءاته واتصاالته لبحث االوضاع 
الخطيرة في القدس واالراضي الفلسطينية

االنباط- عمان

امل��ح��ام��ي عبد  ال��ن��واب  رئ��ي�����ض جمل�ض  اأك���د   

املنعم العودات، يف كلمة خالل اجلل�سة الطارئة 

اأه��م��ي��ة توحيد  ال��ع��رب��ي��ة  ال���رمل���ان���ات  ل���روؤ����س���اء 

امل��وق��ف ع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ن ال�����س��ع��ب��ي وال��ر���س��م��ي، 

اإىل  القد�ض  تتعدى  التي  اإ�سرائيل  ن��واي��ا  اإزاء 

اأن ما قد نغ�ض  الكرى، موؤكداً  اإ�سرائيل  حلم 

ال���ط���رف ع��ن��ه ال���ي���وم ���س��ن��دف��ع ث��م��ن��ه ال��ب��اه��ظ 

ذلك  جماح  كبح  على  اأق���در  ال��ي��وم  ونحن  غ���داً، 

اإذا اجتمعت كلمتنا، وتوحدت  الكيان االإرهابي، 

اإرادتنا.

ل��ه ام�����ض االأرب���ع���اء عر  ج���اء ذل���ك يف كلمة 

ت��ق��ن��ي��ة االت�������س���ال امل����رئ����ي ب���اأع���م���ال اجل��ل�����س��ة 

دعا  التي  العربي  ال��رمل��اين  ل��الحت��اد  الطارئة 

اإل��ي��ه��ا ال���ع���ودات م��ط��ل��ع االأ���س��ب��وع اجل����اري من 

بوجه  العربية  الرملانية  املواقف  توحيد  اأج��ل 

امل���م���ار����س���ات امل��ت��ط��رف��ة حل���ك���وم���ات االح���ت���الل 

الفل�سطينية  االأرا�سي  يف  امل�ستوطنن  وقطعان 

امل��ح��ت��ل��ة، ودع����م امل��راب��ط��ن يف االأق�����س��ى وح��ي 

املقد�سين  اإن  ال��ع��ودات  وق���ال،  ج���راح.  ال�سيخ 

وجنتاز  عليه،  من�سي  كي  االأعلى  املثل  منحونا 

االختبار الذي نعي�سه اليوم، وهو اختبار يتعلق 

اأج��ي��ال��ه��ا،  ومب�ستقبل  ب��اأك��م��ل��ه��ا،  اأم���ة  مب�����س��ر 

وحقها الطبيعي يف احلرية والتقدم والرقي.

ب��ال��ق�����س��ي��ة  االأردن  ع����الق����ة  اأن  واأك�����������د، 

اأن  اأو موت، ذلك  الفل�سطينية هي عالقة حياة 

ما يجمع بيننا من وحدة الهدف.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- وا�صنطن

وا������س�����ل ن����ائ����ب رئ����ي���������ض ال������������وزراء ووزي������ر 

اأمي��ن ال�سفدي  امل��غ��رب��ن  اخل��ارج��ي��ة و���س��وؤون 

ام�������ض االت���������س����االت وال����ل����ق����اءات ال���ت���ي ب��ح��ث��ت 

االأرا�سي  وبقية  القد�ض  يف  اخلطرة  االأو�ساع 

���س��رورة  ع��ل��ى  و����س���ددت  امل��ح��ت��ل��ة  الفل�سطينية 

ال�سقيق  الفل�سطيني  لل�سعب  احلماية  توفر 

يف  االإ�سرائيلية  واالنتهاكات  االعتداءات  ووقف 

القد�ض واملقد�سات والعدوان على غزة.

ال�����س��ف��دي م��ب��اح��ث��ات ع��ر الهاتف  واأج����رى 

اأكد  اأوغلو،  الركي مولود  مع وزير اخلارجية 

خاللها الوزيران اإدانة االعتداءات واالنتهاكات 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة و����س���رورة اإط����الق حت���رك دويل 

ال�سعب  وحماية  االع��ت��داءات  هذه  لوقف  فاعل 

الفل�سطيني.

املبذولة  اجل��ه��ود  واأوغ��ل��و  ال�سفدي  وب��ح��ث 

ل���ب���ل���ورة ه�����ذا امل����وق����ف ال�������دويل وات���ف���ق���ا ع��ل��ى 

امل�سرك  والعمل  والتن�سيق  الت�ساور  ا�ستمرار 

الإ���س��ن��اد ال�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ال�����س��ق��ي��ق. كما 

مع  ات�����س��االت  يف  اجل��ه��ود  ه��ذه  ال�سفدي  بحث 

وال�سيا�سة  اخل��ارج��ي��ة  لل�سوؤون  االأع��ل��ى  املمثل 

االأم�����ن�����ي�����ة يف االحت���������اد االأوروب��������������ي ج����وزي����ب 

نيكو�ض  ال��ق��ر���س��ي  ب��وري��ل ووزي����ر اخل��ارج��ي��ة 

خ��ري�����س��ت��ودول��ي��دي�����ض. وال���ت���ق���ى ال�����س��ف��دي يف 

وا����س���ن���ط���ن ن���ائ���ب م�����س��اع��د وزي������ر اخل���ارج���ي���ة 

ه��ادي  واإ�سرائيل  فل�سطن  ل�سوؤون  االأم��رك��ي 

عمرو يف اجتماع تابع بحث االأو�ساع اخلطرة 

يف القد�ض.

التفا�صيل �ص »2«

منظمة التعاون اإلسالمي تثمن 
الجهود األردنية في الدفاع عن 

القدس الشريف

 الغارات الحربية اإلسرائيلية تمزق 
مالبس العيد وتحرق أجساد

 أطفال غزة
االنباط- عمان

 ث��م��ن��ت م��ن��ظ��م��ة ال���ت���ع���اون االإ����س���الم���ي 

الطارئ  االجتماع  ختام  يف  االأربعاء  اليوم 

ال��دائ��م��ن  امل��ن��دوب��ن  للجنة  االف��را���س��ي 

املخ�س�ض  امل��ن��ظ��م��ة  يف  االأع�������س���اء  ل���ل���دول 

ل���ب���ح���ث اع��������ت��������داءات ق���������وات االح�����ت�����الل 

الفل�سطينية  االأر������ض  ع��ل��ى  االإ���س��رائ��ي��ل��ي 

ال�سريف،  القد�ض  مدينة  على  وخ�سو�ساً 

امل��دي��ن��ة  ع����ن  ال����دف����اع  يف  االأردن  ج���ه���ود 

امل��ق��د���س��ة ودع�����م ���س��م��ود اأه���ل���ه���ا. واك����دت 

�سدر  ال���ذي  اخل��ت��ام��ي  ال��ب��ي��ان  يف  املنظمة 

ام�ض االأربعاء،.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-وكاالت

 مل تكتفي قوات االحتالل بن�سر رائحة 

املوت واخلوف والدمار يف كل اأماكن غزة، 

فقد  العنيفة،  اجلوية  ال��غ��ارات  خ��الل  من 

حتويل  على  ال��ع��دوان  خ��الل  اأي�سا  عمدت 

اأجواء الفرح التي كانت ت�سبق عيد الفطر، 

ب�سقوط عدد كبر من  وم��اأمت،  اأت��راح  اإىل 

ال�سهداء واجلرحى وبينهم اأطفال ون�ساء

وب�������دال م����ن اإخ����������راج م���الب�������ض ال��ع��ي��د 

اجل�����دي�����دة ال����ت����ي ا����س���رت���ه���ا اأ������س�����ر غ���زة 

اأرفف املالب�ض. الأطفالها، لو�سعها على 

التفا�صيل �ص »6«

االنباط- عمان

ال�����س��ح��ف��ي��ن  ن����ق����اب����ة  جم���ل�������ض  دان 

ب�  ب�سدة ق�سف قوات االحتالل  االردنين 

3 �سواريخ ا�ستطالع لرج اجلوهرة الذي 

اع��الم  وو�سائل  اململكة  قناة  مكتب  ي�سم 

اخرى وتدمره بالكامل .

وا����س���ار امل��ج��ل�����ض خ����الل ب���ي���ان ا����س���دره 

ا�ستهداف  يف  االح��ت��الل  ت�ساعد  ان  ام�ض 

هي  وال�سحفين  االع��الم��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 

يف  ال�سحافة  الإ���س��ك��ات  فا�سلة  حم����اوالت 

ج��رائ��م��ه  ت��غ��ط��ي��ة  م���ن  وم��ن��ع��ه��ا  فل�سطن 

ال��ي��وم��ي��ة ب��ح��ق ال�����س��ك��ان ك��م��ا ان��ه��ا ت�سب 

وت��روي��ع��ه��م  ال�سحفين  اره����اب  اط����ار  يف 

لثنيهم عن القيام بواجبهم املهني. واعرب 

املجل�ض عن قلقه الكبر ورف�سه املطلق.

التفا�صيل �ص »2«

 مجلس نقابة الصحفيين يدين بشدة 
قصف االحتالل لمكتب قناة المملكة

االنباط- عمان

 وجه جاللة امللك عبداهلل الثاين احلكومة 

لالأ�سقاء  عاجلة  طبية  م�ساعدات  اإر���س��ال  اإىل 

غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينين 

اعتداءات  املدنّيون من  له  يتعر�ض  ما  يف �سوء 

اإ�سرائيلية.

الهيئة  خالل  من  امل�ساعدات  اإي�سال  و�سيتم 

اخل���ري���ة االأردن����ي����ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 

اخلدمات الطبية امللكية.
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الملك يتبادل االتصاالت مع 
قادة دول شقيقة

الملك يجري اتصاال هاتفيا مع 
الرئيس الفلسطيني

 مندوب االردن لدى التعاون االسالمي 
يؤكد ضرورة وقف االعتداءات االسرائيلية

 بحث التعاون بين جامعة مؤتة وشركة 
الصخرة للخدمات واالستشارات األمنية

 الزرقاء: تحرير20 مخالفة لمنشآت 
تجارية ومواطنين

االنباط- عمان

 تبادل جاللة امللك عبداهلل الثاين، 

الهاتفية  االت�����ص��االت  االأرب��ع��اء،  ام�س 

مب��ن��ا���ص��ب��ة ع���ي���د ال���ف���ط���ر م���ع ج��الل��ة 

اآل خ��ل��ي��ف��ة،  ب���ن ع��ي�����ص��ى  امل���ل���ك ح��م��د 

م���ل���ك مم���ل���ك���ة ال���ب���ح���ري���ن، وج���الل���ة 

�صلطان  ب��ن ط����ارق،  ه��ي��ث��م  ال�����ص��ل��ط��ان 

عبدالفتاح  امل�صري  والرئي�س  ُعمان، 

قي�س  التون�صي  وال��رئ��ي�����س  ال�صي�صي، 

����ص���ع���ّي���د، ورئ���ي�������س جم���ل�������س ال�������وزراء 

الكاظمي. العراقي م�صطفى 

االنباط- عمان

 اأج��������رى ج����الل����ة امل����ل����ك ع���ب���داهلل 

الثاين، ام�س االأربعاء، ات�صاال هاتفيا 

م���ع ال��رئ��ي�����س ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي حم��م��ود 

عبا�س.

ومت، خ���الل االت�����ص��ال، ب��ح��ث اآخ��ر 

م���دي���ن���ة  اخل�����ط�����رة يف  ال�����ت�����ط�����ورات 

ال���ق���د����س ال�������ص���ري���ف، وق����ط����اع غ����زة، 

لوقف  التن�صيق  م��وا���ص��ل��ة  و����ص���رورة 

ال�صعب  على  االإ�صرائيلية  االعتداءات 

الفل�صطيني.

االنباط- جدة

منظمة  ل����دى  االأردن  م���ن���دوب  اأك����د 

ال����ت����ع����اون االإ�����ص����الم����ي ������ص�����رورة وق���ف 

االإ�صرائيلية  واالن��ت��ه��اك��ات  االع���ت���داءات 

يف ال���ق���د����س وغ������زة وب����اق����ي االرا�����ص����ي 

املحتلة. الفل�صطينية 

االج��ت��م��اع  خ���الل  كلمته  يف  واأ����ص���اف 

ال��ط��ارئ ال���ذي ع��ق��د اف��را���ص��ي��اً للجنة 

ل��ل��دول االأع�����ص��اء يف املنظمة  امل��ن��دوب��ن 

ل��ب��ح��ث االع����ت����داءات االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة، اأن 

جاللة  م��ن  وم��ت��اب��ع��ة  وب��ت��وج��ي��ه  االأردن 

امل���ل���ك ع����ب����داهلل ال����ث����اين ال���و����ص���ي ع��ل��ى 

امل��ق��د���ص��ات االإ���ص��الم��ي��ة وامل�����ص��ي��ح��ي��ة يف 

ال����ق����د�����س، ���ص��ي�����ص��ت��م��ر يف ت���ك���ري�������س ك��ل 

وهويتها  امل��ق��د���ص��ات  حل��م��اي��ة  اإم��ك��ان��ات��ه 

والو�صع  وامل�صيحية  االإ�صالمية  العربية 

ال���ق���ائ���م ال���ت���اري���خ���ي وال����ق����ان����وين ف��ي��ه��ا 

وال��ت�����ص��دي ل���الع���ت���داءات واالن��ت��ه��اك��ات 

االإ�صرائيلية.

ات���خ���اذ املجتمع  ع��ل��ى ����ص���رورة  واأك����د 

لوقف  وفاعلة  ف��وري��ة  خ��ط��وات  ال���دويل 

االإ�صرائيلية  واالن��ت��ه��اك��ات  االع���ت���داءات 

يف امل�����ص��ج��د االأق�������ص���ى امل����ب����ارك ووق����ف 

اأه��ايل  لتهجر  الال�صرعية  االإج���راءات 

حي ال�صيخ ج��راح ووق��ف االع��ت��داءات يف 

االرا�صي الفل�صطينية املحتلة.

ويف البيان الذي �صدر عن االجتماع، 

اأكدت منظمة التعاون االإ�صالمي اأهمية 

ال��و���ص��اي��ة ال��ه��ا���ص��م��ي��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة على 

وامل�صيحية  االإ�صالمية  املقد�صة  االأماكن 

ال���ق���د����س، ودوره�������ا يف ح��م��اي��ة ه��ذه  يف 

القانوين والتاريخي  املقد�صات والو�صع 

الهوية  على  احلفاظ  ويف  فيها،  القائم 

لهذه  وامل�صيحية  االإ���ص��الم��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

املقد�صات، والتاأكيد على اأن اإدارة اأوقاف 

ال���ق���د����س وامل�������ص���ج���د االأق�������ص���ى امل���ب���ارك 

االأردن���ي���ة ه��ي اجل��ه��ة ال��وح��ي��دة املخولة 

امل�صجد  ���ص��وؤون  جميع  ع��ل��ى  ب��االإ���ص��راف 

االأق���������ص����ى امل�����ب�����ارك/احل�����رم ال��ق��د���ص��ي 

ال�صريف.

االع�������ت�������داءات  ال����ب����ي����ان  ادان  ك����م����ا 

و يف  االأق�����ص��ى  امل�صجد  اال���ص��رائ��ي��ل��ي��ة يف 

االأرا�صي الفل�صطينية املحتلة.

االنباط- الكرك

ب����ح����ث رئ����ي���������س ج����ام����ع����ة م����وؤت����ة 

ال��دك��ت��ور ع��رف��ات ع��وج��ان م��ع وف��د 

مي��ث��ل ���ص��رك��ة ال�����ص��خ��رة ل��ل��خ��دم��ات 

واال����ص���ت�������ص���ارات االأم���ن���ي���ة ب��رئ��ا���ص��ة 

م���دي���ره���ا ال��ع��م��ي��د امل��ت��ق��اع��د خ��ال��د 

ال�����ص��وب��ك��ي ام�������س ال���ث���الث���اء اوج����ه 

تعزيز التعاون امل�صرك بن جامعة 

جماالت  يف  ال�صخرة  و�صركة  موؤتة 

ال��ت��دري��ب ال��ف��ن��ي وال��ت��ق��ن��ي وت��ب��ادل 

اخلربات بن الطرفن.

وق���ال ع��وج��ان، اأن ج��ام��ع��ة م��وؤت��ة 

امل�������ص���رك م��ع  ال���ت���ع���اون  اإط������ار  ويف 

ك���اف���ة ق���ط���اع���ات امل���ج���ت���م���ع امل��ح��ل��ي 

وم���وؤ����ص�������ص���ات���ه ب����ه����دف اال����ص���ت���ف���ادة 

امل�����ص��رك يف  ال��ت��ع��اون  وت��ع��زي��ز �صبل 

واأن �صركة  الق�صايا ال�صيما  خمتلف 

واال�صت�صارات  للخدمات  ال�صخرة 

االأم����ن����ي����ة ل���دي���ه���ا خ�������ربات ت��ق��ن��ي��ة 

م��ت��ق��دم��ة يف جم����ال اال���ص��ت�����ص��ارات 

مما  االأمنية  واخل��دم��ات  والتدريب 

تدريبية  ب��رام��ج  اإق���ام���ة  يف  ي�����ص��اه��م 

م�صركة تهدف اإىل خدمة اجلامعة 

املحلي. واملجتمع 

ب�������دوره اأك������د ال�������ص���وب���ك���ي اأه��م��ي��ة 

ال�����ص��راك��ة م���ع م��وؤ���ص�����ص��ات ال��ت��ع��ل��ي��م 

خا�صة  موؤتة  وجامعة  عامة  العايل 

وال���ت���ي ت�����ص��ك��ل م�������ص���درا ل��ل��م��ع��رف��ة 

وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي مم���ا ي�����ص��اه��م يف 

ال�����ص��رك��ة وخططها  ق���درات  ت��ط��وي��ر 

امل�صتقبلة.

االنباط- الزرقاء

 ق�����ال م���دي���ر م���دي���ري���ة ���ص��ن��اع��ة 

وجت�������ارة ومت����وي����ن ال�����زرق�����اء ع��م��اد 

امل����دي����ري����ة  ك������������وادر  ان  ال��������ب��������زور، 

ق���ام���ت خ����الل ج���والت���ه���ا ال��رق��اب��ي��ة 

وال���ت���ف���ت���ي�������ص���ي���ة خ�������الل ال���ي���وم���ن 

بحق  خمالفة   20 بتحرير  املا�صين 

م��ن�����ص��اآت جت��اري��ة وم��واط��ن��ن ل��ع��دم 

ال��ت��ق��ي��د ب���االأ����ص���ع���ار وع�����دم ارت�����داء 

الكمامة.

واأو���ص��ح ال��ب��زور ل��وك��ال��ة االأن��ب��اء 

ال����ك����وادر  اأن  )ب���������را(،  االأردن������ي������ة 

خم���ال���ف���ات   8 ح��������ررت  امل���خ���ت�������ص���ة 

ب����ح����ق م����ن���������ص����اآت جت������اري������ة ل���ع���دم 

ال��ت��ق��ي��د ب��ال��ب��ي��ع ���ص��م��ن ال�����ص��ق��وف 

ال�����ص��ع��ري��ة امل����ح����ددة مل�����واد ال�����ص��ك��ر 

وال���دج���اج وال���زي���وت ال��ن��ب��ات��ي��ة، و7 

خم���ال���ف���ات ب��ح��ق م��ن�����ص��اآت جت��اري��ة 

على  االأ�صعار  باإعالن  التقيد  لعدم 

اىل  ا�صافة  للبيع،  املعرو�صة  امل��واد 

مواطنن  بحق  خمالفات   5 حترير 

ل����ع����دم ارت���������داء ال���ك���م���ام���ات داخ����ل 

. التجارية  املن�صاآت 

امل���دي���ري���ة  ك������وادر  اأن  واأ������ص�����اف، 

���ص��ت��ك��ث��ف ال���رق���اب���ة ع��ل��ى االأ�����ص����واق 

اجلغرافية  امل��ن��اط��ق  ك��اف��ة  وتغطية 

يف امل���ح���اف���ظ���ة، ل��ل��ت��اأك��د م���ن ت��وف��ر 

اخل���ب���ز ال���ع���رب���ي ال���ك���ب���ر واإع������الن 

باالأ�صعار  االل��ت��زام  وم��دى  االأ���ص��ع��ار 

ب��ال��ب��ي��ع ح�صب  ال��ت��ق��ي��د  و   ، امل��ح��ددة 

االأوزان  ومطابقة  املعلنة  االأ���ص��ع��ار 

امل���ث���ب���ت���ة ع���ل���ى ع����ب����وات ال���ب���ي���ع م��ع 

. البيان  بطاقة 

ال���ك���وادر  اأن  اإىل  ال���ب���زور  واأ����ص���ار 

موؤ�صرات  بر�صد  �صتقوم  الرقابية 

والغذائية  االأ�صا�صية  ال�صلع  اأ�صعار 

وال��ت��م��وي��ن��ي��ة وال���ت���ي ت�����ص��ك��ل ���ص��ل��ة 

ال���غ���ذاء ال��رئ��ي�����ص��ي��ة، وال��ت��ح��ق��ق من 

م���دى ال���ت���زام امل��ن�����ص��اآت وامل��واط��ن��ن 

ال��ن��اف��ذة  ال���دف���اع  ب���اأوام���ر  مب���ا ورد 

املخالفن  بحق  املخالفات  وحترير 

االنباط- وا�شنطن

وا�����ص����ل ن���ائ���ب رئ���ي�������س ال���������وزراء ووزي�����ر 

اخلارجية و�صوؤون املغربن اأمين ال�صفدي 

ام�����س االت�����ص��االت وال���ل���ق���اءات ال��ت��ي بحثت 

االأو�������ص������اع اخل����ط����رة يف ال���ق���د����س وب��ق��ي��ة 

على  و�صددت  املحتلة  الفل�صطينية  االأرا�صي 

�صرورة توفر احلماية لل�صعب الفل�صطيني 

واالن��ت��ه��اك��ات  االع����ت����داءات  ووق����ف  ال�صقيق 

االإ�صرائيلية يف القد�س واملقد�صات والعدوان 

على غزة.

الهاتف  واأج��رى ال�صفدي مباحثات عرب 

اأوغلو،  مولود  الركي  اخلارجية  وزي��ر  مع 

اأك����د خ��الل��ه��ا ال���وزي���ران اإدان�����ة االع���ت���داءات 

اإط��الق  و���ص��رورة  االإ�صرائيلية  واالنتهاكات 

حت��رك دويل فاعل لوقف ه��ذه االع��ت��داءات 

وحماية ال�صعب الفل�صطيني.

وبحث ال�صفدي واأوغلو اجلهود املبذولة 

ل��ب��ل��ورة ه���ذا امل���وق���ف ال�����دويل وات��ف��ق��ا على 

ا�صتمرار الت�صاور والتن�صيق والعمل امل�صرك 

كما  ال�صقيق.  الفل�صطيني  ال�صعب  الإ���ص��ن��اد 

بحث ال�صفدي هذه اجلهود يف ات�صاالت مع 

املمثل االأعلى لل�صوؤون اخلارجية وال�صيا�صة 

االأم���ن���ي���ة يف االحت�������اد االأوروب����������ي ج���وزي���ب 

نيكو�س  القرب�صي  اخلارجية  ووزي��ر  بوريل 

يف  ال�����ص��ف��دي  وال��ت��ق��ى  خري�صتودوليدي�س. 

وا���ص��ن��ط��ن ن��ائ��ب م�����ص��اع��د وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 

االأم����رك����ي ل�������ص���وؤون ف��ل�����ص��ط��ن واإ���ص��رائ��ي��ل 

االأو�صاع  تابع بحث  اجتماع  ه��ادي عمرو يف 

اخل����ط����رة يف ال���ق���د����س وب���ق���ي���ة االأرا�����ص����ي 

ال�صفدي خالل  واأكد  املحتلة.  الفل�صطينية 

االت�صاالت واللقاءات �صرورة وقف اإ�صرائيل 

جميع ممار�صاتها الالقانونية واال�صتفزازية 

الفل�صطيني  االأرا����ص���ي  وب��ق��ي��ة  ال��ق��د���س  يف 

واأهمية  غ��زة  على  ال��ع��دوان  ووق���ف  املحتلة 

حت���رك امل��ج��ت��م��ع ال����دويل ل��ت��وف��ر احلماية 

من  ال�صفدي  وح��ذر  الفل�صطيني.  لل�صعب 

يف  انتهاكاتها  يف  اإ�صرائيل  ا�صتمرار  تبعات 

احل����رم ال��ت��ي ت��دف��ع امل��ن��ط��ق��ة ب��رم��ت��ه��ا نحو 

امل���زي���د م���ن ال��ت�����ص��ع��ي��د وال��ع��ن��ف. واأك�����د، اأن 

باالحتالل  القائمة  القوة  ب�صفتها  اإ�صرائيل 

الدويل باحلفاظ على  القانون  ملزمة وفق 

كما  ال��ق��ائ��م.  وال��ق��ان��وين  التاريخي  الو�صع 

���ص��دد ال�����ص��ف��دي ع��ل��ى ال���ص��رع��ي��ة حم���اوالت 

ج��راح  ال�صيخ  ح��ي  �صكان  تهجر  اإ���ص��رائ��ي��ل 

من بيوتهم وعلى اأن ال�صلطات االإ�صرائيلية 

ملزمة وفق القانون الدويل باحرام ملكية 

ال�صفدي  اأك��د  كما  لبيوتهم.  الفل�صطينين 

على �صرورة حترك املجتمع الدويل الإيجاد 

حق  وتلبية  االح��ت��الل  الإن��ه��اء  �صيا�صي  اأف���ق 

امل�صتقلة  والدولة  احلرية  يف  الفل�صطينين 

املحتلة  ال��ق��د���س  وعا�صمتها  ال�����ص��ي��ادة  ذات 

ع��ل��ى خ��ط��وط ال���راب���ع م���ن ح���زي���ران 1967 

لتحقيق  وحيدا  �صبيال  الدولتن  حل  وف��ق 

ال�����ص��الم ال���ع���ادل واال����ص���ت���ق���رار. واأك������د، اأن 

القد�س  �صهدتها  ال��ت��ي  اخل��ط��رة  االأو���ص��اع 

املحتلة وبقية االأرا�صي الفل�صطينية اأظهرت 

ال��و���ص��ع  ا���ص��ت��م��رار  ا���ص��ت��ح��ال��ة  ب�صكل وا���ص��ح 

قائمة  االأم��ور  تفجر  احتماالت  واأن  القائم 

وق��ت ما مل يكن هناك جهد حقيقي  اأي  يف 

واأفق وا�صح الإنهاء االحتالل وتلبية حقوق 

الفل�صطينين وحتقيق حل الدولتن.

االنباط- عمان

ال�������ص���ح���ف���ي���ن  ن����ق����اب����ة  جم���ل�������س  دان 

ب�  االحتالل  قوات  ق�صف  ب�صدة  االردنين 

3 �صواريخ ا�صتطالع لربج اجلوهرة الذي 

اع��الم  وو�صائل  اململكة  قناة  مكتب  ي�صم 

اخرى وتدمره بالكامل .

وا����ص���ار امل��ج��ل�����س خ����الل ب���ي���ان ا����ص���دره 

ا�صتهداف  يف  االح��ت��الل  ت�صاعد  ان  ام�س 

هي  وال�صحفين  االع��الم��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات 

حم����اوالت ف��ا���ص��ل��ة الإ���ص��ك��ات ال�����ص��ح��اف��ة يف 

ف��ل�����ص��ط��ن وم��ن��ع��ه��ا م���ن ت��غ��ط��ي��ة ج��رائ��م��ه 

ال��ي��وم��ي��ة ب��ح��ق ال�����ص��ك��ان ك��م��ا ان��ه��ا ت�صب 

يف اط����ار اره����اب ال�����ص��ح��ف��ي��ن وت��روي��ع��ه��م 

لثنيهم عن القيام بواجبهم املهني.

واع�������رب امل���ج���ل�������س ع����ن ق���ل���ق���ه ال��ك��ب��ر 

ال�صحفين  عمل  الإعاقة  املطلق  ورف�صه 

اإن  مبينا  ال���ظ���روف  م��ن  ظ���رف  اأي  حت��ت 

م���ا ي��ج��ري م���ن اع����ت����داءات م��ن��ظ��م��ة بحق 

ال�����ص��ح��ف��ي��ن وه�����ذا احل���ج���م ال��ك��ب��ر من 

للهبة  تغطيهم  اأث��ن��اء  عليهم  االع��ت��داءات 

ي��وؤك��د  االأق�����ص��ى  امل�صجد  يف  اجل��م��اه��ري��ة 

اإعاقة االحتالل لعمل الطواقم ال�صحفية 

التي تنقل اعتداءات قوات االحتالل بحق 

امل��دن��ي��ن وامل�����ص��ل��ن يف امل�����ص��ج��د االأق�����ص��ى 

املبارك.

ودع����������ا امل����ج����ل���������س االحت������������اد ال��������دويل 

لل�صحفين واحتاد ال�صحفين العرب اإىل 

�صمان  اأج��ل  من  والعاجل  اجل��اد  التحرك 

يف  عملهم  وام��اك��ن  لل�صحفين  احلماية 

ظ��ل ا���ص��ت��م��راري��ة ت��ع��ر���ص��ه��م ل��الن��ت��ه��اك��ات 

اجل�صيمة من قبل قوات االحتالل.

االنباط- عمان

الكربى  اأم��ان��ة عمان  رئي�س جلنة  ق��رر   

الدكتور يو�صف ال�صواربة اإعادة هيكلة دائرة 

�صبط البيع الع�صوائي امل�صوؤولة عن مراقبة 

و�صبط الب�صطات والبيع الع�صوائي.

و�صيقوم مديرو املناطق يف االأمانة مبهام 

واالإ���ص��راف  الع�صوائي  البيع  �صبط  دائ���رة 

وم���راق���ب���ة ال��ب��ي��ع ال��ع�����ص��وائ��ي يف االأ����ص���واق 

االإداري��ن.  احلكام  مع  والتعاون  بالتن�صيق 

الكوادر  بتدريب  اأي�صا  االأم��ان��ة  وتقوم  كما 

ال��ع��ام��ل��ة ل��غ��اي��ات م��راق��ب��ة و���ص��ب��ط ال��ب��ي��ع 

التحقيق  اأن  ال�����ص��وارب��ة  واأك����د  ال��ع�����ص��وائ��ي. 

ال��ك��وادر للوقوف  م���ازال ج��اري��ا م��ع بع�س 

ع��ل��ى خم��ت��ل��ف االإج���������راءات غ���ر ال��الئ��ق��ة 

و�صيتم اتخاذ ما يلزم بعد اكتمال التحقيق.

االنباط-عمان

 اأعلنت وزارة االأوقاف وال�صوؤون واملقد�صات اال�صالمية، عن 

يف  اخلمي�س،  غد  يوم  العيد  ل�صالة  الرئي�صي  امل�صلى  اإقامة 

مدينة احل�صن الريا�صية لل�صباب.

اإن جميع  ال��وزارة يف بيان �صحفي ام�س االأرب��ع��اء،  وقالت 

بوابات املدينة الريا�صية ومن كل االجتاهات �صتكون مفتوحة 

اأمام امل�صلن الراغبن باأداء �صالة العيد يف امل�صلى الرئي�صي، 

جتنبا  وذل���ك  ل��ل��ن�����ص��اء،  م�صلى  ع��ل��ى  اأي�����ص��اً  ي�صتمل  وال����ذي 

لالزدحام وحتقيق اإجراءات ال�صالمة العامة.

للوقاية  املحددة  ب��االإج��راءات  االلتزام  اإىل  امل�صلن  ودعت 

خا�صة،  �صالة  �صجادة  واح�صار  كورونا،  فرو�س  انت�صار  من 

عند  العيد  �صالة  اق��ام��ة  موعد  اأن  علما  الكمامة،  وارت���داء 

ال�صاعة 7�صباحاً.

االنباط- عمان

 اأكد رئي�س جمل�س النواب املحامي عبد 

اجلل�صة  خ��الل  كلمة  يف  ال��ع��ودات،  املنعم 

الطارئة لروؤ�صاء الربملانات العربية اأهمية 

ال�صعبي  امل�صتوين  على  امل��وق��ف  توحيد 

والر�صمي، اإزاء نوايا اإ�صرائيل التي تتعدى 

القد�س اإىل حلم اإ�صرائيل الكربى، موؤكداً 

اأن ما قد نغ�س الطرف عنه اليوم �صندفع 

ثمنه ال��ب��اه��ظ غ����داً، ون��ح��ن ال��ي��وم اأق���در 

على كبح جماح ذلك الكيان االإرهابي، اإذا 

اجتمعت كلمتنا، وتوحدت اإرادتنا.

جاء ذلك يف كلمة له ام�س االأربعاء عرب 

اجلل�صة  ب��اأع��م��ال  امل��رئ��ي  االت�����ص��ال  تقنية 

التي  العربي  الربملاين  لالحتاد  الطارئة 

دعا اإليها العودات مطلع االأ�صبوع اجلاري 

م����ن اأج������ل ت���وح���ي���د امل����واق����ف ال��ربمل��ان��ي��ة 

ال���ع���رب���ي���ة ب���وج���ه امل���م���ار����ص���ات امل��ت��ط��رف��ة 

حلكومات االحتالل وقطعان امل�صتوطنن 

ودعم  املحتلة،  الفل�صطينية  االأرا���ص��ي  يف 

املرابطن يف االأق�صى وحي ال�صيخ جراح.

املقد�صين منحونا  اإن  ال��ع��ودات  وق��ال، 

امل��ث��ل االأع���ل���ى ك��ي من�صي ع��ل��ي��ه، وجن��ت��از 

اختبار  اليوم، وهو  نعي�صه  الذي  االختبار 

ومب�صتقبل  باأكملها،  اأم��ة  مب�صر  يتعلق 

اأج��ي��ال��ه��ا، وح��ق��ه��ا ال��ط��ب��ي��ع��ي يف احل��ري��ة 

والتقدم والرقي.

بالق�صية  االأردن  ع���الق���ة  اأن  واأك������د، 

م��وت،  اأو  ح��ي��اة  ع��الق��ة  ه��ي  الفل�صطينية 

ذلك اأن ما يجمع بيننا من وحدة الهدف 

وامل�صر اأعمق من كل التفا�صيل، واأقوى 

عنها  التعبر  يتم  اأن  من  ال��رباه��ن  بكل 

من  فنحن  وال��ت��ط��ورات،  ل��الأح��داث  تبعاً 

املقد�صات  الها�صمية على  الو�صاية  خالل 

اأمانتها  التي حمل  االإ�صالمية وامل�صيحية 

ال��ث��اين، وجمل�س  امل��ل��ك عبد اهلل  ج��الل��ة 

الها�صمي  وال�����ص��ن��دوق   ، ال��ق��د���س  اأوق����اف 

الإع���م���ار امل�����ص��ج��د االأق�����ص��ى امل���ب���ارك وقبة 

مع  يومي  ا�صتباك  يف  امل�صرفة  ال�صخرة 

ال��رام��ي��ة  امل���ح���اوالت االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  جميع 

لب�صط ال�صيطرة على املقد�صات واالأوقاف 

االإ����ص���الم���ي���ة وامل�����ص��ي��ح��ي��ة ، وال��ت�����ص��دي 

امل�صتوطنون  ميار�صها  التي  لالإنتهاكات 

وامل��ك��اين  ال���زم���اين  التق�صيم  ومل�����ص��اري��ع   ،

للحرم القد�صي.

واأك�����د ال����ع����ودات، اأن اج��ت��م��اع االحت����اد 

من  ي��ك��ون  اأن  يجب  ال  العربي  ال��ربمل��اين 

اأج�����ل ال��ت��ن��دي��د وال���وع���ي���د ل���ه���ذا ال��ك��ي��ان 

الكالمي  التعاطف  اإظ��ه��ار  وال  ال�صرير، 

مع اأهلنا يف القد�س وفل�صطن، واإمنا من 

اأجل ا�صتخال�س موقف حا�صم يف�صل بن 

واملماطلة  الت�صويف  م��ن  طويلة  �صنوات 

والتزوير ، وبن مرحلة جديدة من �صراع 

به  ويتحدى  ال�صهيوين،  الكيان  يفتعله 

املعاهدات واالتفاقيات وقرارات ال�صرعية 

الدولية.

االإ�صرائيلي  التمادي  اإن  بالقول،  وزاد 

ب��ل��غ ح���د م���ن���ازع���ة اأه������ايل ال���ق���د����س على 

ممتلكاتهم، بفر�س االأمر الواقع، اعتماداً 

ال�صابق  االأم���رك���ي  ال��رئ��ي�����س  ق����رار  ع��ل��ى 

دون����ال����د ت����رام����ب االع��������راف ب��ال��ق��د���س 

ع��ا���ص��م��ة الإ�����ص����رائ����ي����ل، ون���ق���ل ال�����ص��ف��ارة 

ت�صتبدل  بذلك  وكاأنها  اإليها،  االأمركية 

ال�����ص��رع��ي��ة ال��دول��ي��ة ب��ق��رار رئ��ي�����س اأه���وج 

اأث��ارت م�صلكياته الغريبة اجلدل حتى يف 

بلده الذي تخل�س منه ب�صق االأنف�س.

ال��ت��ي  ال��ل��ع��ب��ة  اأن  ال�����ع�����ودات،  واع���ت���رب 

على  ت��ق��وم  ال�����ص��ه��ي��وين،  ال��ك��ي��ان  يلعبها 

الوقت الإظهار ما  واق��ع ير�صخ مع  خلق 

حول  خ��الف  اأن��ه  على  القد�س  يف  يجري 

املحاكم  واأن  والعقارات،  االأرا���ص��ي  ملكية 

االإ�صرائيلية تق�صي بهذه االأمور بناء على 

ت�صحك  بذلك  وهي  قانونية،  مقت�صيات 

الت�صليل  ذلك  ب��اأن  تعتقد  اإذ  نف�صها  على 

ميكن اأن يغر احلقائق القائمة على عدم 

�صرعية وجودها اأ�صال فوق تلك االأرا�صي 

، بل اإنها تتغا�صى عن حقيقة اأنها ت�صتوىل 

على ملكية ال�صعب الفل�صطيني على اأر�س 

فل�صطن التاريخية كلها.

اإن حي  ال���ن���واب،  رئ��ي�����س جمل�س  وق���ال 

ق�صية  االآن جم��رد  يعد  ج��راح مل  ال�صيخ 

اأو معنوية،  اأدبية  اإىل م�صاندة  حتتاج منا 

معترباً اأننا اأمام مراجعة �صاملة وعميقة 

مل��وق��ف اأم��ت��ن��ا م��ن ه��ذا االع��ت��داء ال�صارخ 

بل  وحقوقنا  وك��رام��ت��ن��ا  معتقداتنا  على 

وق��ي��م��ة وج���ودن���ا يف احل���ي���اة االإن�����ص��ان��ي��ة، 

الفاعلة  القوى  �صكوت  ثمن  ندفع  ونحن 

اإىل  وعنجهيته  ب�صلفه  يعيدنا  كيان  عن 

اأزم���ن���ة اال���ص��ت��ع��م��ار ال��ب��غ��ي�����س ، وج��رائ��م 

والديني،  العن�صري  والتمييز   ، احل��رب 

واالنتهاك الفا�صح حلقوق االإن�صان.

اإىل  العربية  الربملانات  ال��ع��ودات  ودع��ا 

اإيجاد و�صيلة الإعادة �صياغة موقف دويل 

 ، امل��ت��ح��دة  ع��رب اجلمعية ال��ع��ام��ة ل���الأمم 

الهيئات  ، وبقية  ال��دويل  االأم��ن  وجمل�س 

العاملية  القانونية  واملرجعيات  واملنظمات 

، مبا يف ذلك املحكمة اجلنائية الدولية.

اأك����رب  اإن  ب���ال���ق���ول:  ال�����ع�����ودات  وخ���ت���م 

باأننا  االعتقاد  هو  نرتكبه  اأن  خطاأ ميكن 

جمتمعون من اأجل التعبر عن ت�صامننا 

مع �صعبنا الفل�صطيني ال�صقيق ، 

ه��ذا  اجتماعنا  ع��ن  ي�����ص��در  ب��ي��ان��ا  واأن 

���ص��ي��ك��ون مب��ث��اب��ة ب��ط��اق��ة م��ع��اي��دة الأه��ل��ن��ا 

امل��راب��ط��ن يف القد�س ، ف��ال ب��د م��ن فهم 

اأر���س الواقع يف االأرا�صي  ما يجري على 

الفل�صطينية املحتلة ، والنظر اإىل احلالة 

تركيبتها  يف  اإ�صرائيل  عليها  �صارت  التي 

، ف�صال عن  ال�صيا�صية  واأزماتها  الدينية 

على  ال��ع��دوان  يف  متاديها  اأ�صباب  معرفة 

ق��ط��اع غ���زة وع��ل��ى ���ص��وري��ا ول��ب��ن��ان ، اإىل 

املنطقة  امل�����ص��ب��وه��ة يف  ج��ان��ب حت��رك��ات��ه��ا 

كلها.

 الصفدي يواصل لقاءاته واتصاالته لبحث االوضاع الخطيرة في القدس واالراضي الفلسطينية

 مجلس نقابة الصحفيين يدين بشدة قصف االحتالل لمكتب قناة المملكة

 الشواربة يقرر إعادة هيكلة دائرة ضبط البيع العشوائي

األوقاف: المصلى الرئيسي لصالة العيد بمدينة الحسين للشباب وبواباتها جميعها مفتوحة

 العودات يدعو البرلمانات العربية لتوحيد المواقف بوجه ممارسات االحتالل المتطرفة
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 وزارة الصحة: 29 وفاة و483 إصابة جديدة بفيروس كورونا 

منظمة التعاون اإلسالمي تثمن الجهود األردنية 
في الدفاع عن القدس الشريف

 جرش المراكز الشبابية تنظم ورشات 
توعوية بمناسبة عيد العمال

وقفات تضامنية تنديدا باالعتداءات 
االسرائيلية على حي الشيح جراح وقطاع غزة

 العقبة: قرار تقليص ساعات الحظر 
أعاد االمل الى القطاع السياحي

 مديرية اوقاف المفرق تحدد مواقع 
اقامة صالة عيد الفطر السعيد

 الملك : اللهم احفظ اهلنا في 
القدس الشريف

االنباط- جر�ش

 ن��ظ��م��ت امل����راك����ز ال�����ش��ب��اب��ي��ة ام�����س 

االرب����ع����اء ور����ش���ات ت��وع��وي��ة مب��ن��ا���ش��ب��ة 

الدولة  ت�أ�سي�س  ومئوية  العم�ل  عيد 

االردن���ي���ة م��ن خ���ال االت�����س���ل امل��رئ��ي 

)زووم( مب�س�ركة �سب�ب املح�فظة.

تنظيم  مت  بليا  �س�ب�ت  مركز  ففي 

�سمن  ال��ع��م���ل  عيد  مبن��سبة  اح��ت��ف���ل 

حم����ور امل�����س���رك��ة وامل���واط���ن���ة ال��ف���ع��ل��ة 

امل�شاركة  واأ�شارت   . �شابة   20 مب�شاركة 

اي���ر  م��ن  االأول  اأن  اإىل  ال�����س��راري  �سب�أ 

ي�����وم اإجن��������ز وازده����������ر حت���ق���ق ب��ف�����س��ل 

ال��ه������س��م��ي��ن ال��ذي��ن ك���ن��وا االأوائ�����ل يف 

ال��ب��ن���ء وال��ع��ط���ء م��ن اج���ل ب��ن���ء اأردن 

العزة والفخ�ر.

وحت�������دث�������ت امل�����������س������رك�����ة م����ري�����ن����� 

احلراح�سة عن االجن�زات التي حتققت 

ع��ل��ى اأي�����دي ع��م���ل ال���وط���ن وج��ه��ده��م 

املمزوج ب�لعط�ء والبن�ء واالأعم�ر.

�سمن  �س�كب  �س�ب�ت  مركز  نفذ  كم� 

حمور ال�سب�ب واملواطنة الف�علة ور�سة 

ت�أ�سي�س  ومئوية  العم�ل  عيد  مبن��سبة 

�شابة.   20 مب�س�ركة  االردن��ي��ة  ال��دول��ة 

عن  عي��سرة  �سلمى  امل�س�ركة  وحتدثت 

ت�أ�سي�س الدولة االردنية واأهمية تعزيز 

حب الوطن واالنتم�ء اإليه.

احتف�ال  جر�س  �س�ب�ت  مركز  ونفذ 

روؤ�س�ء  بح�سور  العم�ل  عيد  مبن��سبة 

املراكز ال�شبابية وم�شاركة 20 �شابة.

العتوم  ليم�  امل��رك��ز  رئي�سة  وق���ل��ت 

اأي��ن��م���  االردن  ع��م���ل  اإىل  ن��ت��وج��ه  ان��ن��� 

وج�������دوا ب����ل���ت���ق���دي���ر واالع�����ت�����زاز ف��ه��م 

ب��ن���ة ال��وط��ن و���س��واع��ده ال��ذي��ن �سيدوا 

على  زال��وا  وم�  االردن  �سرح  بجهدهم 

درب والبن�ء والعط�ء.

االنباط-اإربد

وقف�ت  وح��زب��ي��ة  �سعبية  فع�لي�ت  نظمت 

اح��ت��ج���ج��ي��ة يف ع���دد م���ن امل��ح���ف��ظ���ت ال��ي��وم 

االرب���ع����ء ت�س�من� م��ع ال��ق��د���س وغ���زة ن��ددت 

ب�العتداءات اال�سرائيلية الهمجية والوح�سية 

وم�ستوطنون  االح��ت��ال  ق��وات  تنفذه�  التي 

�سد اه�يل حي ال�سيخ جراح ب�لقد�س ال�سريف 

والهجم�ت على قط�ع غزة .

االإحتج�جية  الوقفة  يف  امل�س�ركون  ون��دد 

ع��ق��ب ����س���اة ال��ع�����س���ء ال���ي���وم ام������م م�سجد 

خميم اربد الكبري ب�العتداءات اال�سرائيلية 

ال��ه��م��ج��ي��ة وال��وح�����س��ي��ة ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��� ق���وات 

االحتال وامل�ستوطنون �سد اه�يل حي ال�سيخ 

جراح ب�لقد�س ال�سريف والهجم�ت على قط�ع 

غزة .

واكد امل�س�ركون يف الوقفة التي دعت اليه� 

�سي��سية  وق��وى  و�سعبية  ا�سامية  ف�علي�ت 

العودة  مفت�ح  ال�سريف  القد�س  ان  وحزبية 

والن�سر واأن امل�س��س بحقوق ا�سح�ب االر�س 

ال�����س��رع��ي��ن يف ال�����س��ي��خ ج����راح وب����ق���ي اح��ي���ء 

الفل�سطينية  ب�لق�سية  م�س��س  ه��و  القد�س 

برمته�.

ال��دويل  ب�ل�سمت  و�سوفه  م�  وا�ستنكروا 

جت����ه م��� ي��ح��دث يف ال�����س��ي��خ ج����راح م��ن قتل 

واعتداء ممنهج والهجم�ت التي ت�سنه� قوات 

االح���ت���ال ع��ل��ى ق��ط���ع غ���زة ال��ت��ي و�سفوه� 

ب��ح��رب اب�����دة وت��ط��ه��ري ع��رق��ي ي��ط���ل حقوق 

ا�سح�ب االر�س واملرابطن على ثرى القد�س 

واالق�سى، مط�لبن بتحرك اممي وا�سامي 

وعربي اكرث قوة وت�ثريا لوقف الة البط�س 

اال���س��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ت��ي ال حت����رم االت��ف���ق��ي���ت 

بحقوق  املرتبطة  الدولية  والعهود  واملواثيق 

االن�س�ن وعي�سه على ار�سه.

كم�، اأك��دوا ان هذه االع��ت��داءات والهجمة 

ال��داخ��ل  يف  الفل�سطيني  ال�����س��ع��ب  ت��زي��د  ل��ن 

ب��ح��ق��ه��م  واخل�����������رج اال ا�������س������رارا ومت���ك�������س���� 

وق�سيتهم الع�دلة وامل�سروعة واق�مة دولتهم 

على ار�سهم وع��سمته� القد�س ال�سريف.

وح����ي����وا ����س���م���ود امل��ق��د���س��ي��ن وال���غ���زي���ن 

وثب�تهم بوجه اآلة البط�س واحلرب الع�سكرية 

اال�سرائيلية، مط�لبن بدعمهم من الداخل 

العربية  الدبلوم��سية  ط�لبوا  كم�  واخل����رج 

ان ت�سند اجلهود الدبلوم��سية االردنية التي 

ت��ب��ذل ك���ل ج��ه��د مم��ك��ن ل��وق��ف ن��زي��ف ال���دم 

اال�سرائيلية  الغطر�سة  وان��ه���ء  الفل�سطيني 

على االر�س الفل�سطينية عموم� ويف القد�س 

حتديدا.

االنباط- العقبة

����س����ع���د ق�������رار احل����ك����وم����ة اجل���دي���د 

بتقلي�س �س�ع�ت احلظر اجلزئي ب�إع�دة 

االأم�����ل ل��ل��ق��ط���ع���ت ال�����س��ي���ح��ي��ة ك���ف��ة، 

وارت���ف����ع ن�����س��ب��ة احل���ج���وزات يف ف��ن���دق 

85 ب���مل���ئ��ة خ��ال  ال��ع��ق��ب��ة الأك����رث م���ن 

عطلة عيد الفطر ال�سعيد.

وب���ح�������س���ب ن�����ئ����ب رئ����ي���������س جم��ل�����س 

املفو�سن يف �سلطة العقبة االقت�س�دية 

�سرحبيل  ال�سي�حة  م��ف��و���س  اخل������س��ة 

م��������س���ي، ف������ن ن�����س��ب��ة احل�����ج�����وزات يف 

ي��وم  ح��ت��ى  �سجلت  ال�س�طئية  ال��ف��ن���دق 

اأم�����س ال��ث��اث���ء اأك����رث م��ن 50 ب���مل���ئ��ة، 

يف  الفن�دق  اإ�سغ�ل  ن�سب  ارتفعت  فيم� 

باملائة   83 اإىل  ب�سكل ع�م لت�سل  العقبة 

مع عطلة العيد.

�سحفي  ت�����س��ري��ح  يف  م������س��ي  وق�����ل 

احل��ك��وم��ة  ق������رار  اإن  االأرب�����ع������ء  ام�������س 

ب��ت��ق��ل��ي�����س ����س����ع����ت احل���ظ���ر ال��ل��ي��ل��ي، 

���س���ع��د يف زي����دة اإق��ب���ل امل��واط��ن��ن على 

ن�سبة  بلغت  حيث  العقبة،  اإىل  التوجه 

5 جن��وم  احل����ج����وزات يف ب��ع�����س ف���ن����دق 

ك����ن  ف��ي��م���   %100 ال���ق�������س���وى  ���س��ع��ت��ه��� 

دون  م�  فن�دق  على  اأق��ل  ب�سكل  االإقب�ل 

3 جنوم.

واأ�س�ف، اأن خطة العمل خال عطلة 

ب�ل�سكل  ت�����س��ري  ال�����س��ع��ي��د  ال��ف��ط��ر  ع��ي��د 

املخطط له، كم� �سيكون هن�ك موا�سلة 

على  والتفتي�س  ال��رق���ب��ة  وف���رق  لعمل 

امل���ح���ات وامل��ن�����س���آت ج��م��ي��ع��ه��� ل�����س��م���ن 

اتب�ع اإجراءات ال�سامة الع�مة.

االنباط- املفرق

املفرق  اوق����ف  مديرية  ح��ددت   

23 م���وق���ع���� الإق�����م����ة ����س���اة ع��ي��د 

الفطر ال�سعيد .

واأم�كن  ا�سم�ء  املديرية  ون�سرت 

امل�������س���ل���ي����ت ال���رئ���ي�������س���ة ل�������س���اة 

ع��ي��د ال��ف��ط��ر ال�����س��ع��ي��د يف م��ن���ط��ق 

اأن  امل��ف��رق م�����س��رية اىل  حم���ف��ظ��ة 

مت�م  يف  �ستق�م  الفطر  عيد  �ساة 

اليوم  �سب�ح  من  ال��س�بعة  ال�س�عة 

�سهر  غ����رة  ال��ف��ط��ر،  ل��ع��ي��د  االأول 

�سوال .

ودع����ت م��دي��ري��ة اوق�����ف امل��ف��رق 

ب�ل�سوابط  االإل��ت��زام  اإىل  امل�سلن 

ال�����س��ح��ي��ة امل��ع��ل��ن ع��ن��ه��� م���ن حيث 

التب�عد وارتداء الكم�مة واح�س�ر 

التقبيل  وع����دم  ال�����س��اة  ���س��ج���دة 

ال�سامة  على  حر�س�ً  وامل�س�فحة 

الع�مة يف ظل احل�لة الوب�ئية.

االنباط- عمان

الث�ين  عبداهلل  امللك  جالة  ن�سر 

ت���غ���ري���دة ع����ر ح�����س���ب��ه ع���ل���ى م��وق��ع 

ب�أن  امل��وىل عز وج��ل  توير دع��� فيه� 

يحفظ اهلن� يف القد�س ال�سريف .

ال��ت��غ��ري��دة  وا�����س�����ف ج���ال���ت���ه يف 

وق��ي���م��ن���،  ���س��ي���م��ن���  ت��ق��ّب��ل  :”اللهم 

واأعّن� على حمدك و�سكرك، 

الفل�سطينين  اأ���س��ق���ءن���  واح��ف��ظ 

وا�سدد  ال�سريف،  القد�س  يف  واأه��ل��ن��� 

من اأزرهم«.

فاعليات شعبية وحزبية تنفذ وقفة تضامنية نصرة لألقصى
االنباط- عمان

ام�م  ت�س�منية  وقفة  االأرب��ع���ء،  ام�س  وحزبية  �سعبية  ف�علي�ت  نفذت   

م�سجد الك�لوتي؛ ن�سرة للمقد�سين ودف�ع� عن امل�سجد االأق�سى املب�رك، 

االح��داث يف  وت��ط��ورات  الفل�سطينين،  االإ�سرائيلي على  ال��ع��دوان  يف ظل 

ال�سفة الغربية وقط�ع غزة.

ودع� امل�س�ركون يف الوقفة ال�سعوب العربية واالإ�سامية مل�س�ندة ودعم 

ال�سعب الفل�سطيني �سد العدوان االإ�سرائيلي الذي ط�ل املدنين االبري�ء.

ومدينة  االأق�سى  امل�سجد  حميط  يف  للمرابطن  دعمهم  عن  وع��روا 

ال��ق��د���س، راف��ع��ن ال��اف��ت���ت، وم���رددي���ن ال��ه��ت���ف���ت ال��ت��ي ت��ن��دد ب���الأع��م���ل 

االإره���ب��ي��ة ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��� جي�س االح���ت���ال االإ���س��رائ��ي��ل��ي ���س��د ال�سعب 

الفل�سطيني يف القد�س وحي ال�سيخ جراح.

تزيد  لن  واالإره�بية  اال�ستفزازية  املم�ر�س�ت  هذه  اإن  امل�س�ركون  وق���ل 

ال�سعب الفل�سطيني اإال �سمودا وثب�ت� على احلق يف وجه الظلم والطغي�ن. 

وط�لبوا احلكوم�ت العربية بقطع العاق�ت مع االحتال والتم�هي مع 

ح�لة الغ�سب ال�سعبي حي�ل م� يجري يف القد�س واالأرا�سي املحتلة. 

 االنباك- عمان

29 وف�ة، و483 اإ�س�بة   اأعلنت وزارة ال�سحة، عن ت�سجيل 

لريتفع  االربع�ء،  ام�س  اململكة  يف  امل�ستجد  كورون�  بفريو�س 

اإجم�يل عدد الوفي�ت اإىل 9180 واإجم�يل عدد االإ�س�ب�ت اإىل 

.)722،336(

امل�ستجد  وبح�سب املوجز االإعامي حول فريو�س كورون� 

ووزارة  ال������وزراء  رئ������س��ة  ع���ن  وال�������س����در   19-COVID
ال�����س��ح��ة، ف��ق��د ب��ل��غ ع���دد ح����الت ال�����س��ف���ء يف ال��ع��زل امل��ن��زيل 

اإج��م���يل  لي�سل  )1552(ح�����ل����ة،  ال��ي��وم  ل��ه��ذا  وامل�ست�سفي�ت 

احل���الت  ع��دد  وب��ل��غ  ح���ل��ة،   )708،854( اإىل  ال�سف�ء  ح����الت 

التي  احل�الت  عدد  بلغ  بينم�  ح�لة،   )4302( ح�لّي�  الن�سطة 

غ����درت  فيم�  ح���ل��ة،   )78( امل�ست�سفي�ت  اإىل  ال��ي��وم  دِخ���ل���ت 
ُ
اأ

امل�ست�سفي�ت )123( ح�لة وبلغت ن�سبة الفحو�س�ت االيج�بية 

1ر3 باملئة .

بن  اململكة،  يف  للم�ست�سفي�ت  اال�ستيع�بية  القدرة  وحول 

 %16 ال�سم�ل  اقليم  يف  العزل  اأ�سّرة  اإ�سغ�ل  ن�سبة  اأن  املوجز 

اإ�سغ�ل  ون�سبة   %24 احلثيثة:  العن�ية  اأ���س��ّرة  اإ�سغ�ل  ون�سبة 

.%21 اأجهزة التنّف�س اال�سطن�عي: 

 %15 الو�سط  اإقليم  يف  العزل  اأ���س��ّرة  اإ�سغ�ل  ن�سبة  وبلغت 

اإ�سغ�ل  ون�سبة   %32 احلثيثة:  العن�ية  اأ���س��ّرة  اإ�سغ�ل  ون�سبة 

اإقليم اجلنوب بلغت  15%، ويف  اأجهزة التنّف�س اال�سطن�عي: 

العن�ية  اأ�سّرة  اإ�سغ�ل  ون�سبة   %7 العزل:  اأ�سّرة  اإ�سغ�ل  ن�سبة 

اال�سطن�عي:  التنّف�س  اأجهزة  اإ�سغ�ل  ون�سبة   %11 احلثيثة: 

.%10

االآت��ي:  النحو  على  اليوم  لهذا  االإ�س�بة  ح���الت  وتوّزعت 

الزرق�ء  حم�فظة  يف  و77  عّم�ن  الع��سمة  حم�فظة  يف   214

الرمث� و21 يف حم�فظة  24 يف  اإرب��د، منه�  و60 يف حم�فظة 

البلق�ء  حم�فظة  يف  و18  امل��ف��رق  حم�فظة  يف  و20  عجلون 

حم�فظة  يف  و16  البرا  يف   5 منه�  مع�ن،  حم�فظة  يف  و17 

الكرك و13 يف حم�فظة الطفيلة و12 يف حم�فظة م�أدب� و8 

يف حم�فظة جر�س و7 يف حم�فظة العقبة.

االنباط-عمان

اليوم  االإ���س��ام��ي  التع�ون  منظمة  ثمنت   

االأربع�ء يف خت�م االجتم�ع الط�رئ االفرا�سي 

االأع�س�ء  للدول  الدائمن  املندوبن  للجنة 

يف امل��ن��ظ��م��ة امل��خ�����س�����س ل��ب��ح��ث اع����ت����داءات 

ق����وات االح���ت���ال االإ���س��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى االأر�����س 

القد�س  مدينة  على  وخ�سو�س�ً  الفل�سطينية 

ال�سريف، جهود االأردن يف الدف�ع عن املدينة 

املقد�سة ودعم �سمود اأهله�.

الذي  اخلت�مي  البي�ن  يف  املنظمة  واك���دت 

�سدر ام�س االأربع�ء، اأهمية الو�س�ية اله��سمية 

االإ�سامية  املقد�سة  االأم�كن  على  الت�ريخية 

وامل�سيحية يف القد�س، ودوره��� يف حم�ية هذه 

امل��ق��د���س���ت وال��و���س��ع ال��ق���ن��وين و ال��ت���ري��خ��ي 

العربية  الهوية  على  واحلف�ظ  فيه�،  الق�ئم 

االإ�سامية وامل�سيحية لهذه املقد�س�ت، م�سددة 

على اأن اإدارة اأوق�ف القد�س وامل�سجد االأق�سى 

الوحيدة املخولة  االأردنية هي اجلهة  املب�رك 

ب�إدارة جميع �سوؤون امل�سجد االأق�سى املب�رك/

احلرم القد�سي ال�سريف.

كم� ثمنت املنظمة الدور ايل تقوم به رئ��سة 

القد�س  يف  املقد�س�ت  حلم�ية  القد�س  جلنة 

التي  االإج�����راءات  ب��وج��ه  وال��وق��وف  ال�سريف، 

تقوم به� �سلط�ت االحتال االإ�سرائيلي بهدف 

تهويد املدينة املقد�سة.

العب�رات االعتداءات  ب�أ�سد  املنظمة  ودان��ت 

املتكررة من قبل �سلط�ت االحتال االإ�سرائيلي 

على ال�سعب الفل�سطيني يف القد�س ال�سريف 

وعموم اأر�س دولة فل�سطن املحتلة، وحتديداً 

�سهر  بداية  منذ  ت�س�عدت  التي  االع��ت��داءات 

رم�����س���ن ال���ك���رمي م�����س��ت��ه��دف��ة امل���واط���ن���ن يف 

القد�س ال�سريف ومنع امل�سلن من الو�سول 

اإىل االأم�����ك����ن امل��ق��د���س��ة وت�����أدي����ة ���س��ع���ئ��ره��م 

الف�سح  واأع��ي���د  الف�سيل  ال�سهر  يف  الدينية 

املجيد، و�سوال اإىل االقتح�م الهمجي لقوات 

االحتال لب�ح�ت امل�سجد االأق�سى ومه�جمة 

امل�سلن الفل�سطينين فيه.

ك��م��� دان�����ت م��وا���س��ل��ة ���س��ل��ط���ت االح��ت��ال 

بن�ء  يف  اال�ستعم�ري  لرن�جمه�  االإ�سرائيلي 

امل�����س��ت��ع��م��رات وال�����س��ع��ي اإىل اال���س��ت��ي��اء على 

وتهجريهم  ب���ل��ق��وة  الفل�سطينين  اأم����اك 

ق�سراً م��ن اأر���س��ه��م وحت��دي��داً م��� يتعر�س له 

ال�سيخ جراح  اأح��ي���ء  يف  القد�س  �سك�ن مدينة 

و�سلوان واأحي�ء القد�س ال�سريف ك�فة م� يعد 

انته�ك�ً �س�رخ�ً للق�نون الدويل االإن�س�ين.

وا���س��ت��ذك��ر ال��ب��ي���ن ج��م��ي��ع ق������رارات االأمم 

 )1967(  242 فيه�  مب���  ال�سلة  ذات  امل��ت��ح��دة 

و476  و465   )1973( و338   )1968( و252 

و478 )1980( و1073)1996( و 2334 )2016(، 

وموؤمترات الدول االأطراف ال�س�مية املتع�قدة 

على اتف�قية جنيف الرابعة لع�م 1949 ب�س�أن 

ان��ط��ب���ق اأح���ك����م االت��ف���ق��ي��ة ع��ل��ى اأر�����س دول��ة 

امل��دن��ي��ن زمن  وال��ق��د���س وح��م���ي��ة  فل�سطن، 

احلرب.

وق�����ل ال���ب���ي����ن، ان���ط���اق����ً م���ن امل�����س��وؤول��ي��ة 

لاأمة  وال��ق���ن��ون��ي��ة  واالأخ��اق��ي��ة  الت�ريخية 

الفل�سطينية  ال��ق�����س��ي��ة  جت�����ه  االإ����س���ام���ي���ة 

املهمة  اأن  على  وت���أك��ي��داً  ال�سريف،  وال��ق��د���س 

املركزية للمنظمة وغ�ية وجوده� تتمثان يف 

احلف�ظ على وحم�ية مدينة القد�س ال�سريف 

والق�نونية  وال��روح��ي��ة  الت�ريخية  ومك�نته� 

املك�نة  بهذه  امل�س  �س�أنه  ومواجهة كل م� من 

وات���خ����ذ م��� ي��ل��زم م��ن ت��داب��ري واإج�������راءات يف 

الو�سع  ا�ستعرا�س  ذل��ك، وبعد  �سبيل حتقيق 

اخلطري يف القد�س ال�سريف وم� يتعر�س له 

من  الفل�سطيني  وال�سعب  االأق�����س��ى  امل�سجد 

تنكيل على اأيدي قوات االحتال اال�ستعم�ري 

اال�سرائيلي، نوؤكد اأن هذه االعتداءات ت�أتي يف 

�سي�ق �سي��س�ت متوا�سلة وممنهجة ل�سلط�ت 

تغيري  اإىل  خ��ال��ه���  م��ن  لت�سعى  االح���ت���ال، 

القد�س  ملدينة  والق�نوين  الت�ريخي  الو�سع 

ال�سريف واأر�س دولة فل�سطن املحتلة ومتهد 

اال�ستعم�ري،  والتو�سع  ال�سم  �سي��سة  لتنفيذ 

املنطقة  يف  اال�ستقرار  زعزعة  اإىل  ي��وؤدي  مب� 

وي��ه��دد االأم�����ن وال�����س��ل��م ال��دول��ي��ن ويقو�س 

اجلهود الدولية الإيج�د من�خ من��سب الإطاق 

عملية �سي��سية ذات م�سداقية.

ودع��������� ال����ب����ي�����ن ال���������دول االأع�����������س������ء اىل 

ال��ت��ح��رك ال��ع���ج��ل ع��ل��ى االأ����س���ع���دة ال��دول��ي��ة 

ا�ستهت�ر  ك�فة، مب� يف جمل�س االم��ن، الإدان���ة 

االح�����ت�����ال االإ�����س����رائ����ي����ل����ي امل����ت����ك����رر ب��ح��ي���ة 

ا�ستهدافهم  وتعمد  الفل�سطينين  املدنين 

ال��ع��دوان  وقتلهم ب�سكل م��ت��ك��رر، ووق���ف ه��ذا 

ال�سعب  على  االإ�سرائيلي  لاحتال  الوا�سع 

الفل�سطينية  االأر����س  اأرج����ء  يف  الفل�سطيني 

املحتلة ك�فة، ومنع تكراره، وحتديداً الق�سف 

يف  امل��دن��ي��ن  ا�ستهدف  تعمد  ال���ذي  الهمجي 

قط�ع غزة املح��سر، واأدى اإىل قتل وجرح عدد 

كبري منهم، من بينهم اأطف�ل اأبري�ء.

امل��ن��ظ��م��ة �سلطة االح���ت���ال غري  وح��م��ل��ت 

ال�������س���رع���ي، امل�������س���وؤول���ي���ة ال���ك����م���ل���ة ع����ن ه���ذه 

االع��ت��داءات االآث��م��ة، مب� فيه� اإره����ب وبط�س 

امل��واط��ن��ن  ���س��د  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ن  امل�ستعمرين 

من  عنه  �سينتج  وم���  ال��ع��زل،  الفل�سطينين 

تطورات وتداعي�ت خطرية.

وط�����ل����ب����ت امل���ن���ظ���م���ة امل���ج���ت���م���ع ال�������دويل، 

ال���دويل، ب�لوقوف  وحت��دي��داً جمل�س االأم���ن 

ع��ن��د م�����س��وؤول��ي���ت��ه ووق���ف ال���ع���دوان الهمجي 

على اأبن�ء ال�سعب الفل�سطيني وممتلك�تهم يف 

اأر���س دول��ة فل�سطن املحتلة  القد�س وعموم 

وتوفري  وامل�سيحية  االإ���س��ام��ي��ة  وامل��ق��د���س���ت 

عن  اإ�سرائيل  وم�س�ءلة  له،  الدولية  احلم�ية 

هذه اجلرائم وفر�س عقوب�ت على منظومة 

اأن�س�أته  ال��ذي  العن�سري  والف�سل  اال�ستعم�ر 

على اأر�س دولة فل�سطن.

ذات  الدولية  اجله�ت  املنظمة  كم� ط�لبت 

ال�����س��ل��ة، مب��� فيه� اجل��م��ع��ي��ة ال��ع���م��ة ل��اأمم 

واملفو�س  االإن�����س���ن  ح��ق��وق  امل��ت��ح��دة وجمل�س 

املقررين  وك��ذل��ك  االإن�����س���ن  حل��ق��وق  ال�س�مي 

والتو�سي�ت  ال��ق��رارات  تنفيذ  اإىل  اخل��سن، 

الدولية ذات ال�سلة وتفعيل االآلي�ت الازمة 

ل��ل��وق��وف ع��ل��ى ه����ذه االن��ت��ه���ك���ت وم�����س���ءل��ة 

مرتكبيه� وردعه�.

اإن ح��ك��وم��ة  ب��ي���ن��ه���  امل��ن��ظ��م��ة يف  وق����ل���ت 

م�����س��وؤول��ة م�سوؤولية  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  االح��ت��ال 

ك�ملة ع��ن االأع��م���ل االإره���ب��ي��ة واالإج��رام��ي��ة 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون  امل�����س��ت��ع��م��رون  يرتكبه�  ال��ت��ي 

الفل�سطينين  املواطنن  �سد  وميلي�سي�تهم، 

ال��ع��زل بحم�ية ودع���م م��ن جي�س االح��ت��ال، 

تقوم  التي  والتنظيم�ت  اجلمعي�ت  فيه�  مب� 

ب�ال�ستياء على االأماك الفل�سطينية، داعية 

الدول االأع�س�ء واالأطراف الدولية ذات ال�سلة 

تدابري  يلزم من  م�  واتخ�ذ  اإدانته�  اإىل  ك�فة 

اإليه�،  ينتمون  التي  واجله�ت  مرتكبيه�  �سد 

مب� فيه و�سعهم على قوائم االإره�ب الوطنية.

االإ�سرائيلي  الق�س�ئي  اجل��ه���ز  اأن  واك���دت 

وحم�كم االحتال الع�سكرية، هو راأ�س احلربة 

اال�ستعم�ر  ومنظومة  االح��ت��ال  تر�سيخ  يف 

الفل�سطينية  االأر����س  يف  العن�سري  والف�سل 

كل  واأن  ال�سريف،  القد�س  فيه�  مب�  املحتلة، 

ب�طلة  الفل�سطينين  املواطنن  �سد  قراراته 

والغية ولي�س له� اأي اأثر ق�نوين.

وط��ل��ب��ت م����ن ����س���ف���راء ال�������دول االأع�������س����ء 

ومم��ث��ل��ي امل��ن��ظ��م��ة ب���ل��ت��ح��رك ال��ع���ج��ل ل��دى 

الدول واملنظم�ت املعتمدين لديه�، وحتديداً 

ال���دول االأع�����س���ء يف جمل�س االأم���ن،  عوا�سم 

منه  املنظمة  وم��وق��ف  ال��و���س��ع  ���س��ورة  لنقل 

االأم���ن  جمل�س  ق����رارات  بتنفيذ  ومط�لبته� 

وال��وق��وف  املتحدة  ل��اأمم  الع�مة  واجلمعية 

عند م�سوؤولي�ته� واتخ�ذ م� يلزم من اإجراءات 

ملواجهة هذه االع��ت��داءات ووقفه�، من خال 

مرتكبيه�  وم�س�ءلة  له�  والت�سدي  اإدان��ت��ه��� 

ووقف التع�طي مع منظومة اال�ستعم�ر التي 

الفل�سطينية،  االأر���س  على  اإ�سرائيل  اأن�س�أته� 

وعدم التم�هي معه�، مب� يف ذلك نقل �سف�رات 

مك�تب  فتح  اأو  ال�سريف  القد�س  اإىل  باده� 

ه��ذه اخلطوة  ع��ن  وال��راج��ع  متثيلية فيه�، 

ال��ق���ن��ون��ي��ة وت��ن��ف��ي��ذ ق�������رارات املنظمة  غ���ري 

ال�س�بقة يف هذا االإط�ر.

االإ���س��ام��ي عن  التع�ون  واأع��رب��ت منظمة 

خيبة اأمله� من تع�طي بع�س اجله�ت الدولية 

ال�سريف على  مع الو�سع املتفجر يف القد�س 

اال�ستعم�ري  االحتال  اأم��ر متك�فئ بن  اأن��ه 

االإ�سرائيلي وال�سعب الفل�سطيني الواقع حتت 

اأن موقف الق�نون الدويل  االحتال، موؤكدة 

وق������رارات ال�����س��رع��ي��ة ال��دول��ي��ة وا����س���ح ب�����س���أن 

الو�سع وم� يحدث وكيف يجب التع�طي معه، 

الواقع  وال�سعب  املُ�ستعمر  م�س�واة  اأن  مبينة 

حت��ت اال���س��ت��ع��م���ر، اأم����ر غ��ري اأخ���اق���ي وغ��ري 

دقيق وغري مقبول ويوجد توازن�ً خ�طئ�ً بن 

الظ�مل واملظلوم ويدلل على عدم وجود جدية 

غ��ي���ب عملية  ع��ن  ن���ه��ي��ك  الت�سعيد،  ل��وق��ف 

�سي��سية ذات م�سداقية يف االأفق.

ودع����ت امل��ن��ظ��م��ة يف ه���ذا ال�����س��دد، جمل�س 

االمن واأطراف الرب�عية الدولية، مبن فيهم 

االأم���ن ال��ع���م ل���اأمم امل��ت��ح��دة، اإىل التم�سك 

ب�ملرجعي�ت الدولية واإدانة اإجراءات االحتال 

االإ�سرائيلي اال�ستعم�رية يف القد�س ال�سريف 

واالأر����س الفل�سطينية املحتلة ب�سكل ال لب�س 

الفعلية على  ال�سم  اإج���راءات  فيه، ومواجهة 

االأر�����س ، مب��� فيه� اال���س��ت��ي��اء ع��ل��ى اأم���اك 

ال�سعب الفل�سطيني وهدم بيوتهم وتهجريهم 

ق�سراً، واالعتداءات املتكررة جلي�س االحتال 

واإره�ب امل�ستعمرين، ب�تخ�ذ جميع االإجراءات 

توؤ�س�س  اأج���واء  يتيح  وال��ذي  بوقفه�،  الكفيلة 

الإط������اق ع��م��ل��ي��ة ���س��ي������س��ي��ة ذات م�����س��داق��ي��ة 

تف�سي اإىل تفكيك واإنه�ء منظومة اال�ستعم�ر 

االح��ت��ال  اأن�����س���أه  ال���ذي  العن�سري  والف�سل 

االإ�سرائيلي طويل االأمد لاأر�س الفل�سطينية 

ومتكن  ال�سريف،  القد�س  فيه�  مب�  املحتلة، 

ال�سعب الفل�سطيني من حقوقه ال�سرعية.

و����س���ددت امل��ن��ظ��م��ة ع��ل��ى رف�����س��ه��� واإدان��ت��ه��� 

اأي مواقف وق���رارات واإج����راءات غري �سرعية 

ت�سهم يف تر�سيخ االحتال االإ�سرائيلي وتغيري 

الو�سع الت�ريخي والق�نوين وال�سي��سي الق�ئم 

انته�ك�ً  ذل��ك  ب�عتب�ر  املحتلة،  القد�س  ملدينة 

ال�سرعية  وق���رارات  ال��دويل  للق�نون  �سريح�ً 

الدولية، وي�سهم يف تقوي�س االأمن واال�ستقرار 

الع�دل  ب�ل�سام  مت�سكه�  موؤكدة  املنطقة،  يف 

وال�س�مل الق�ئم على اأ�س��س حل الدولتن واأن 

فل�سطن،  ل��دول��ة  ع��سمة  ال�سرقية  القد�س 

فيه�  مب���  املعتمدة  ال��دول��ي��ة  املرجعي�ت  وف��ق 

قرارات االأمم املتحدة ومب�درة ال�سام العربية 

ال��دويل للتحرك  لع�م 2002، وتدعو املجتمع 

ب�سكل ف�عل وج�د لتحقيق هذا احلل.

الفل�سطينية  القي�دة  جهود  البي�ن  وحي� 

واأبن�ء ال�سعب الفل�سطيني يف كل مك�ن الذي 

ي��داف��ع ع��ن حقوقه امل�����س��روع��ة ووج����وده على 

ال�سريف،  القد�س  يف  وطنه، وحت��دي��داً  اأر����س 

ع��سمة دولة فل�سطن االأبدية، و�سون هويته� 

وامل�سيحية،  االإ�سامية  ومقد�س�ته�  العربية 

القد�س  الفل�سطيني يف  ال�سعب  اأبن�ء  وكذلك 

ع��ل��ى وق��ف��ت��ه��م ال�����س��ج���ع��ة وت�����س��ح��ي���ت��ه��م يف 

الدف�ع عن امل�سجد االأق�سى وكني�سة القي�مة 

القد�س  واأح��ي���ء  ال�سيخ ج���راح  واأم��اك��ه��م يف 

ال�سريف ك�فة.

الفل�سطينية  الق�سية  اأن  ع��ل��ى  و����س���ددت 

املنظمة  ق�سية  �ستبقى  ال�����س��ري��ف  وال��ق��د���س 

ال�سعب  ج�نب  اإىل  وقوفه�  جم��ددة  املركزية، 

الفل�سطيني يف �سعيه لنيل حقوقه غري الق�بلة 

للت�سرف، وعلى راأ�سه� حقه يف تقرير امل�سري 

وت���أك��ي��د  وال���ع���ودة،  امل�ستقلة  دول��ت��ه  وجت�سيد 

االلتزام بجميع القرارات ال�س�درة عن املنظمة 

ذات ال�سلة والعزم على موا�سلة العمل لدعم 

ال�سعب الفل�سطيني وحقوقه امل�سروعة، داعية 

الدول االأع�س�ء اإىل توفري امل�س�ندة ال�سي��سية 

والق�نونية وامل�دية وتوفري جميع اأ�سك�ل دعم 

القد�س  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  اأب��ن���ء  �سمود 

ال�سريف وعموم اأر�س دولة فل�سطن.

ودع����ت امل��ن��ظ��م��ة اإىل ع��ق��د اج��ت��م���ع ط���رئ 

مفتوح  اج��ت��م���ع  اأو  اخل���رج��ي��ة  وزراء  ملجل�س 

امل�ستوى  ع��ل��ى  التنفيذية  للجنة  الع�سوية 

ال��وزاري يف اأقرب االآج�ل من اأجل ا�ستعرا�س 

الو�سع.

وتعهدت ببحث هذه االنته�ك�ت اخلطرية 

داخل اجلمعية الع�مة لاأمم املتحدة، نظراً 

لعدم تو�سل االجتم�ع غري الر�سمي ملجل�س 

االأم����ن ال����دويل ال����ذي ان��ع��ق��د ي���وم 10 اأي���ار 

رئي�س  دع���  حيث  ج��وه��ري��ة،  نتيجة  اأي  اإىل 

عقد  اإىل  املتحدة  ل���اأمم  الع�مة  اجلمعية 

جل�سة ط�رئة للجمعية الع�مة ملن�ق�سة هذه 

التطورات ال�سنيعة من اأجل و�سع حد لهذه 

الفظ�ع�ت التي ترتكب يف حق اأبن�ء ال�سعب 

تلك  ع��ن  امل�����س���ءل��ة  ول�����س��م���ن  الفل�سطيني 

لل�سك�ن  الدولية  احلم�ية  وتوفري  اجلرائم 

املدنين الفل�سطينين، والطلب من االأمن 

الع�م ملنظمة التع�ون االإ�سامي دعم جهود 

ن��ي��وي��ورك من  ال����دول االأع�����س���ء يف  ممثلي 

للجمعية  ط���رئ��ة  جل�سة  عقد  �سم�ن  اأج���ل 

الع�مة لاأمم املتحدة.

ودع� البي�ن “ املجموعة االإ�سامية لدى 

ج�نب  اإىل  االن���خ���راط  اإىل  امل��ت��ح��دة  االأمم 

ب���ل���دان اأخ�����رى وت�����س��ه��ي��ل اجل���ه���ود ال��دول��ي��ة 

ال�سك�ن  دولية حلم�ية  اآلية  اإن�س�ء  اأج��ل  من 

املدنين الفل�سطينين وفق�ً للبي�ن اخلت�مي 

اال�ستثن�ئية  االإ�سامية  القمة  عن  ال�س�در 

ال�س�در   20/10-ES والقرار رقم:  ال�س�بعة 

ل�����س��م���ن م�سداقية  ال��ع���م��ة  اجل��م��ع��ي��ة  ع��ن 

من  ع��دة  بطرق  ورف�ههم  �سامتهم  ت�أمن 

و�سم�ن  دولية  حم�ية  ق��وات  اإر�س�ل  �سمنه� 

امل�س�ءلة عن انته�ك�ت حقوقهم وحري�تهم.

واك�������دت امل��ن��ظ��م��ة ال��ت��م�����س��ك ب���حل��ق��وق 

اإن��ه���ء  يف  الفل�سطيني  لل�سعب  امل�����س��روع��ة 

االح�����ت�����ال ون���ي���ل احل����ري����ة واال����س���ت���ق���ال 

امل�ستقلة  الفل�سطينية  ال���دول���ة  وجت�����س��ي��د 

القد�س  االأب���دي���ة  بع��سمته�  ال�����س��ي���دة  ذات 

ال�����س��ري��ف، وم��وا���س��ل��ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى جميع 

الدولية  واملنظم�ت  ال���دول  وم��ع  االأ���س��ع��دة 

لتحقيق ذلك.
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  االنباط-عمان

على  العمل  ب�ضرورة   ،2020 البالد  حالة  تقرير  اأو�ضى 

للتعامل  ب��روت��وك��والت  وم�ضفوفة  اإج����راءات  دل��ي��ل  و���ض��ع 

و�ضولهم  حلظة  منذ  ك��ورون��ا،  جائحة  خ��الل  ال�ضياح  م��ع 

ل��ل��م��م��ل��ك��ة وحل���ن م��غ��ادرت��ه��م، وذل����ك مب�����ض��ارك��ة ال��ق��ط��اع 

اخلا�ص.

وب����ن ال��ت��ق��ري��ر ال�����ذي ا����ض���دره امل��ج��ل�����ص االإق��ت�����ض��ادي 

على  ي�ضتمل  اأن  يجب  ال��دل��ي��ل  اأن  م��وؤخ��راً،  واالإج��ت��م��اع��ي 

النقل  لو�ضائط  اال�ضتيعابية  والطاقة  التباعد،  اإج���راءات 

باالإ�ضافة  ال�ضياحية،  واملواقع  واملتاحف  واملطاعم  املختلفة 

احل��رارة  مقيا�ص  وتوفري  دوري  ب�ضكل  امل��واق��ع  تعقيم  اإىل 

ختم  وو�ضع  ال�ضياحية  املن�ضاآت  فح�ص  وكذلك  واملعقمات، 

وال�ضالمة  ال�ضحة  مبعايري  وملتزمة  اآم��ن��ة  باأنها  عليها 

العامة.

ل��ل��ق��ي��ام  امل�����ض��ت��ث��م��ري��ن  وا������ض�����ار اىل ������ض�����رورة حت���ف���ي���ز 

ح��زم��ة من  ت��ق��دمي  خ���الل  م��ن  ال�ضياحية  ب��اال���ض��ت��ث��م��ارات 

باالإ�ضافة  حمددة،  ملدة  وال�ضريبية  اجلمركية  االإعفاءات 

اىل ت��ق��دمي ح���واف���ز اإ���ض��اف��ي��ة ال���ض��ت��ق��ط��اب اال���ض��ت��ث��م��ارات 

االأج��ن��ب��ي��ة، خ�����ض��و���ض��ا يف امل��ن��اط��ق ال��ب��ع��ي��دة ول��ي�����ص �ضمن 

االعتيادية. القريبة  املناطق 

للوجهات  الرقمي  التحول  تعزيز  اأهمية  التقرير  وبن 

و�ضع  خ��الل  م��ن  فيها،  والعاملن  وال�ضركات  ال�ضياحية 

االإنرتنت  عرب  املجانية  التدريبية  الربامج  مثل  مبادرات 

اأكادميية منظمة ال�ضياحة العاملية. بالتعاون مع 

بن  ما  حقيقية  ت�ضاركية  هناك  يكون  اأن  اأهمية،  واأك��د 

ال�ضياحية  ال��ق��ط��اع��ات  وج��م��ي��ع  واالآث�����ار  ال�����ض��ي��اح��ة  وزارة 

ل��ت��ح��ق��ي��ق ن��ه�����ض��ة وت���ط���ور ���ض��ام��ل ل��ه��ذا ال��ق��ط��اع احل��ي��وي 

وت�ضويق االأردن وزيادة عدد ال�ضياح القادمن للمملكة.

القطاع  اأمت��ت��ة  على  العمل  ب�����ض��رورة  التقرير  واأو���ض��ى 

ال�ضياحية  ل��ل��م��واق��ع  ال��دخ��ول  ت��ذاك��ر  ك�����ض��راء  ال�����ض��ي��اح��ي، 

التذاكر، وكذلك  �ضباك  �ضرائها من  اإلكرتونية عو�ضا عن 

ال�ضائح من  التاأ�ضريات ال�ضياحية لالأجانب ليتمكن  اأمتتة 

احل�ضول على تاأ�ضرية الدخول اإىل االأردن اإلكرتونيا.

وبن، اأن هذه املرحلة تتطلب معايري جديدة واهتماماً 

ال�ضحية  ب��امل��راف��ق  يتعلق  م��ا  وحت��دي��داً  التفا�ضيل  ب���اأدق 

ال�ضحي  الوعي  رفع  العمل على  �ضرورة  واملطاعم، موؤكداً 

التعامل  وكيفية  ال�ضياحية،  االأن�ضطة  جميع  يف  للعاملن 

مع ال�ضائح وا�ضتخدام املرافق ال�ضياحية.

الفرتة  ه��ذه  من  اال�ضتفادة  اأهمية  اإىل  التقرير  واأ���ض��ار 

اخل���ارج  م��ن  ال���واف���دة  لل�ضياحة  ت��ام��اً  ت��وق��ف��اً  ت�ضهد  ال��ت��ي 

وال��ع��م��ل ع��ل��ى اإع�����ادة ت��اأه��ي��ل ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة يف امل��واق��ع 

ال�ضياحية وتطوير املنتج ال�ضياحي من النواحي كافة.

ال�ضياحة  ل����وزارة  امل��ال��ي��ة  املخ�ض�ضات  زي���ادة  اإىل  ودع���ا 

واالآثار لتتمكن من القيام مبهامها واحلفاظ على املواقع 

خم�ض�ضات  ر�ضد  وكذلك  واالأثرية،  التاريخية  ال�ضياحية 

خالل  خ�ضو�ضا  ال�ضياحي،  والت�ضويق  للرتويج  اإ�ضافية 

مرحلة التعايف وبعد انتهاء اجلائحة.

باأ�ضعار  �ضياحية  برامج  تقدمي  ���ض��رورة  التقرير  واأك��د 

وذل���ك  االأردن،  ل���زي���ارة  ال�����ض��ي��اح  ال���ض��ت��ق��ط��اب  ت�����ض��ج��ي��ع��ي��ة 

ب��ال��ت�����ض��ارك م���ا ب���ن ه��ي��ئ��ة ت��ن�����ض��ي��ط ال�����ض��ي��اح��ة و���ض��رك��ات 

التكاليف،  منخف�ص  الطريان  و�ضركات  املحلية  الطريان 

ال�ضياحة وال�ضفر والفنادق. و�ضركات 

املحلية والبيئية حلن  ال�ضياحة  واأو�ضى بالرتكيز على 

اململكة  م��ن��اط��ق  جميع  و���ض��م��ول  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�ضياحة  ع���ودة 

ب��ال��ربام��ج واحل���رك���ة ال�����ض��ي��اح��ي��ة، ب��االإ���ض��اف��ة اىل اإ���ض��راك 

يف  العمل  واأي�ضا  ال�ضياحية،  االأع��م��ال  يف  املحلي  املجتمع 

امل��واق��ع االأث���ري���ة. ودع���ا ال��ت��ق��ري��ر اإىل ح��و���ض��ب��ة امل��ع��ل��وم��ات 

واللغات  العربية  باللغة  ال�ضياحية  االأثرية  املناطق  حول 

الو�ضول  وت�ضهيل  االإنرتنت  �ضبكة  االأجنبية وو�ضعها على 

اإليها.

ال�ضياحة بحمالت  تن�ضيط  قيام هيئة  اأهمية  اإىل  واأ�ضار 

ترويجية مكثفة لي�ص فقط لل�ضياحة العالجية بل جلميع 

ب��ه��ا االأردن، و���ض��رورة  ي��زخ��ر  ال��ت��ي  ال�����ض��ي��اح��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات 

كفاءة  ت��روي��ج  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة  املناف�ضة،  ال��ع��رو���ص  ت��ق��دمي 

و�ضبل  العامة  ال�ضالمة  اإج��راءات  جميع  توفري  يف  االأردن 

اململكة،  يف  وج��وده  خالل  ال�ضائح  يحتاجها  التي  احلماية 

مع  ب��ال��ت��ع��اون  تاأمن”  “بوال�ص  اإ����ض���دار  اأه��م��ي��ة  م��ب��ي��ن��ا 

ال�ضياحة. التاأمن املحلية و�ضركات  �ضركات 

منح  �ضيا�ضات  يف  ت�ضهيالت  تقدمي  اىل  التقرير  ودع��ا 

“مقيدة”،  اأن��ه��ا  على  امل�ضنفة  ل��ل��دول  خا�ضة  ال��ت��اأ���ض��ريات 

واإ�ضدار التاأ�ضريات اإلكرتونية اأو عند الو�ضول للمطارات 

اأو املعابر الربية.

وبن �ضرورة اأن تقوم �ضلطة الطريان املدين بالتوا�ضل 

ال��ع��امل��ي��ة لت�ضيري رح��الت��ه��ا  ال��ط��ريان  ���ض��رك��ات  م��ع ج��م��ي��ع 

الربوتوكول  تطبيق  �ضمان  مع  كاملعتاد،  لالأردن  املنتظمة 

اأن  وال�ضائح  ال��ق��ادم  يالحظ  بحيث  امل��ط��ارات  يف  ال�ضحي 

اإجراءات ال�ضالمة يف اململكة على م�ضتوى عال من الدقة 

جميع  ويف  امل��ط��ارات  يف  العاملن  جميع  ل��دى  واحل��رف��ي��ة 

ال�ضياحية. املواقع 

واأو�����ض����ى ال��ت��ق��ري��ر ب��ا���ض��ت��م��راري��ة اإع����ف����اء امل��ج��م��وع��ات 

ال�����ض��ي��اح��ي��ة ال��ق��ادم��ة ع��ل��ى م��ن ال���رح���الت ال��ع��ار���ض��ة من 

من  ال�ضياحية  امل��ك��ات��ب  اإع��ف��اء  وك��ذل��ك  امل���غ���ادرة،  �ضريبة 

ر�ضوم اال�ضرتاك يف املعار�ص ال�ضياحية الدولية ملدة ثالث 

�ضنوات قادمة.

للمكاتب  االإع���ف���اءات  م��ن  ح��زم��ة  تخ�ضي�ص  اىل  ودع���ا 

يتم  ال�����ض��ي��اح  م��ن  ع��دد  با�ضتقطاب  ت��ق��وم  ال��ت��ي  ال�ضياحية 

حتديده م�ضبقا من قبل وزارة ال�ضياحة.

واأكد التقرير �ضرورة العمل على تطوير وحتديث نظام 

جمع البيانات االإح�ضائية ب�ضكل دائم وم�ضتمر، وخ�ضو�ضا 

الفنادق،  يف  االإ���ض��غ��ال  ون�ضب  العاملن  ب��اأع��داد  يتعلق  م��ا 

على  للح�ضول  املختلفة  اجلهات  مع  البيانات  هذه  ورب��ط 

ومت�ضقة. دقيقة  معلومة 

ل��ل��وق��وف على  درا���ض��ة  اإج����راء  العمل على  اأه��م��ي��ة  وب��ن 

مدى اال�ضتفادة من مهارات وخربات العاملن يف القطاع 

وظائف  واإيجاد  ونقلهم  وظائفهم،  فقدوا  ممن  ال�ضياحي 

لهم يف قطاعات اأخرى ت�ضتعيد عافيتها مبدة زمنية اأ�ضرع، 

وظائفهم،  ف��ق��دوا  م��ن  وم��ه��ارة  ك��ف��اءة  رف��ع  اإىل  باالإ�ضافة 

والبحث عن طالبي هذه املهارات يف الدول املجاورة.

م��ه��ارات  جمل�ص  دور  وتطوير  ب��دع��م  التقرير  واو���ض��ى 

ق��ط��اع ال�����ض��ي��اح��ة وال�����ض��ي��اف��ة، وذل����ك م���ن خ���الل ت��ط��وي��ر 

ال��و���ض��ف ال��وظ��ي��ف��ي ل��ك��ل وظ��ي��ف��ة يف ال��ق��ط��اع ال�����ض��ي��اح��ي، 

امل��واد  ل��ه��ا، وعك�ص ذل��ك على  ال��الزم��ة  امل��ه��ارات  وحت��دي��ث 

ال��ت��دري��ب والتعليم  ل��دى م���زودي  ال��درا���ض��ي��ة وال��ت��دري��ب��ي��ة 

وال�ضياحي. الفندقي 

واأك�����د ����ض���رورة االإح���ت���ف���اظ ب��ف��ر���ص ال��ع��م��ل ل��ل��ع��ام��ل��ن 

ماليا،  وحتفيزه  القطاع  دع��م  وكذلك  ودعمهم،  بالقطاع 

والتقييم امل�ضتمر الأي قيود على ال�ضفر.

 االنباط-عمان

ال��ع��دوان  االأردين،  الفل�ضطيني  االأع��م��ال  ملتقى  ا�ضتنكر 

البالغ  قلقه  عن  الفل�ضطيني، معرباً  ال�ضعب  االإ�ضرائيلي على 

اإزاء ذلك.

وق���ال امللتقى يف ب��ي��ان ال��ي��وم االأرب���ع���اء، اإن دول���ة االح��ت��الل 

ت�ضعى من خالل عدوانها اإىل ال�ضيطرة على امل�ضجد االأق�ضى 

وتق�ضيمه زمانيا ومكانيا وطرد الفل�ضطينين من حي ال�ضيخ 

جراح، موؤكداً �ضرورة بذل اجلهود لوقف االعتداءات،ومراجعة 

اإن دول��ة االحتالل  االتفاقيات مع دول��ة االح��ت��الل. واأ���ض��اف، 

انتهكت الو�ضاية االأردنية على املقد�ضات مما ي�ضتوجب اتخاذ 

موقف اأكرث حزما جتاه هذا الكيان املحتل.

ودعا امللتقى االأمتن العربية واالإ�ضالمية اإىل دعم �ضمود 

ال�ضعب الفل�ضطيني وال�ضغط على االحتالل .

االنباط-عمان

اأعلنت جمموعة البداد كابيتال، افتتاحها 

ع��ّم��ان  يف  االأردن”  ك��اب��ي��ت��ال  “البداد  م��ق��ر 

�ضمن  االإن�����ض��اءات،  قطاعات  يف  املتخ�ض�ضة 

خطط مدرو�ضة لتو�ضعة اأن�ضطتها يف ال�ضوق 

االأردنية، وتطوير ا�ضتثماراتها يف املنطقة.

االأربعاء،  ام�ص  بيان  يف  املجموعة  وقالت 

اإن امل�ضروع اال�ضتثماري، ميتد على م�ضاحة 3 

مالين قدم مربع، لي�ضكل جممع لل�ضناعات 

حتت  ال�ضناعية  احل��ل��ول  يجمع  ال��وط��ن��ي��ة، 

�ضعار )العامل حتت �ضقف واحد(. واأ�ضافت، 

لتطوير  ت�ضعى  االأردن،  كابيتال  ال��ب��داد  اإن 

ا�ضتثماراتها مل�ضتويات عاملية مناف�ضة لتغذي 

�ضوريا  من  كل  جانب  اإىل  االأردن��ي��ة،  ال�ضوق 

ولبنان وفل�ضطن والعراق، خالل 3 �ضنوات، 

�ضتوفر  كما  دوالر،  مليون   100 تبلغ  بقيمة 

ف���ر����ص ال��ع��م��ل يف ه����ذه ال�������دول، و���ض��ت��ع��م��ل 

حيث  افريقيا،  �ضمال  منطقة  مع  بالتوازي 

���ض��ت��ك��ون ج��م��ه��وري��ة م�����ض��ر ال��ع��رب��ي��ة، م��ق��را 

ا�ضتثمارات  بحجم  م�ضر،  كابيتال  ل��ل��ب��داد 

يف  ال��ت��و���ض��ع  م���ع  دوالر،  م��ل��ي��ون   100 ي��ب��ل��غ 

وليبيا  ال�ضودان  اإىل  اأفريقيا،  �ضمال  اأ�ضواق 

. ويف  وال�ضومال  واملغرب واجلزائر  وتون�ص 

البداد  و�ضريك  موؤ�ض�ص  ق��ال  ال�ضياق،  ه��ذا 

الدكتور  اإدارت���ه���ا،  جمل�ص  ورئي�ص  كابيتال 

ا�ضتثمارية  بيئة  االأردن،  اإن  ال��ب��داد،  فطن 

جاذبة، لعدة اأ�ضباب، اأبرزها البيئة ال�ضيا�ضية 

واالع��ف��اءات  احل��واف��ز  جانب  اإىل  امل�ضتقرة، 

امل��وارد  ووج��ود  اال�ضتثمار،  على  ت�ضجع  التي 

للمناف�ضة  امل���وؤه���ل���ة  ال��ب�����ض��ري��ة  وال���ك���ف���اءات 

يف م��ن��اخ ا���ض��ت��ث��م��اري ج�����ذاب، ���ض��م��ن م��وق��ع 

ا���ض��رتات��ي��ج��ي و���ض��ط��ي وف���ري���د م���ن ن��وع��ه. 

البداد  ت�ضجل  الأن  �ضعيه  ع��ن  ال��ب��داد  وع��رب 

كابيتال االأردن واحدة من اأف�ضل املنتوجات 

التحتية  والبنى  االإن�ضائية  امل��واد  ل�ضناعات 

ال�����ض��رق  م��ن��ط��ق��ة  يف  واالأوىل  ال����ع����امل،  يف 

ل��روؤي��ة  اإف��ري��ق��ي��ا، تنفيذا  االأو����ض���ط و���ض��م��ال 

االأردن  ال��ت��ي جعلت  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك 

ال�ضركات  ل��ك��ربى  ج��اذب��ة  ا�ضتثمارية  بيئة 

العاملية، مما �ضاهم يف تعزيز برامج االإ�ضالح 

االقت�ضادي، وتهيئة البنى التحتية امل�ضجعة 

اقت�ضادية  تنمية  وحتقيق  للم�ضتثمرين، 

العمل  فر�ص  توفري  على  تعمل  م�ضتدامة 

املنا�ضبة لالأردنين. من جهته، اأكد الرئي�ص 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ب��داد ك��اب��ي��ت��ال، زاي����د ال��ب��داد، 

يف  دول���ة،   27 يف  تنت�ضر  املجموعة  ف���روع  اأن 

والواليات  اإفريقيا،  االأو�ضط و�ضمال  ال�ضرق 

املتحدة االأمريكية، واأ�ضرتاليا ونيوزيالندا، 

اإىل اأنها  وعدد من الدول االأ�ضيوية، م�ضرياً 

اأ�ضواق  املقبل يف  العام  للتو�ضع خالل  ت�ضعى 

�ضرق اآ�ضيا، تزامناً مع تطوير منتجاتها وفق 

اأف�ضل واأحدث االأ�ضاليب املتبعة عاملياً. وقال 

املدير العام للبداد كابيتال االأردن، فار�ص اأبو 

ح�ضان، اإن ال�ضركة �ضتعمل يف �ضبعة قطاعات 

اإن�ضائية رئي�ضية، وهي الطبية، والريا�ضية، 

وال����ب����داد ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات، وامل����ب����اين اجل���اه���زة، 

وال���ب���داد ت��ك��ن��ول��وج��ي، وال���ب���داد ل��الإن�����ض��اءات 

والبداد  والعمرة،  للحج  وال��ب��داد  النفطية، 

للمعار�ص والبداد لالإن�ضاءات الع�ضكرية.

�ضتعمل  ال��ق��ط��اع��ات،  ه���ذه  اأن  واأ�����ض����اف، 

بدعم من البداد كابيتال القطاع ال�ضناعي، 

وال���ب���داد ال��ه��ن��د���ض��ي��ة، ال��ت��ي ي��ت��وزع اإن��ت��اج��ه��ا 

ب����ن م�����ض��ن��ع��ن اأ����ض���ا����ض���ي���ن، ه���م���ا م�����ض��ن��ع 

والبداد  والزجاج،  االأملنيوم  احلديد وم�ضنع 

العاملية(،  اإيفنت  و)ريفلك�ضن  للمقاوالت، 

املجموعة  وت�ضم  املرافق،  الإدارة  و)ت�ضكن( 

وف��ن��ي��اً  م��ه��ن��د���ض��اً   350 م��ن��ه��م  م��وظ��ف   4500

كاأكرب  غيني�ص  مو�ضوعة  دخلت  كما  اأردن��ي��اً، 

�ضركة على امل�ضتوى العاملي يف �ضناعة البيوت 

ب��االإ���ض��اف��ة اىل  املتنقلة  اجل��اه��زة وال��ق��اع��ات 

ال�ضناعات  جم��ال  يف  االأخ��رى  التخ�ض�ضات 

االإن�ضائية. وتاأ�ض�ضت البداد كابيتال يف العام 

املتحدة،  العربية  االإم����ارات  دول��ة  يف   ،2003

اأول جم��م��وع��ة يف ال�����ض��رق االأو���ض��ط  ل��ت��ك��ون 

و���ض��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا ت��وف��ر احل��ل��ول اخل��ارج��ي��ة 

الع�ضرية، واملباين املتنقلة واملوؤقتة ووحدات 

االإغاثة. ف�ضال عن دورها الفاعل يف جمال 

اال�ضتثمارات والتطوير العقاري واملقاوالت، 

وق��ط��اع جت���ارة ال��ب��ي��ع ب��ال��ت��ج��زئ��ة، وت�ضميم 

وتنفيذ واإدارة املهرجانات والفعاليات. 

االقت�صادي
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تقرير حالة البالد يقدم توصيات إلنعاش القطاع السياحي بفترة كورونا

ملتقى األعمال الفلسطيني األردني يستنكر العدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني

افتتاح مقر البداد كابيتال األردن في عّمان

شركات طيران أمريكية وفرنسية 
تلغي رحالتها الجوية لـ«إسرائيل«

إيثريوم.. ثاني عملة مشفرة تصل 
قيمتها إلى نصف تريليون دوالر

العقود اآلجلة للنفط تزيد مكاسبها.. 
وبرنت قرب 70 دوالرا للبرميل

الصناعة: خطة للرقابة على 
األسواق خالل عطلة العيد

 ترجمات عربية - ُقد�س االإخبارية 

االأمريكية  ال��ط��ريان  �ضركات  األغت 

وال���ف���رن�������ض���ي���ة، رح���الت���ه���ا )ال����ذه����اب 

“اإ�ضرائيل”،  اإىل  امل���ق���ررة  واالإي������اب( 

االأمني  التوتر  ب�ضبب  االأرب��ع��اء،  ام�ص 

بن االحتالل واملقاومة الفل�ضطينية.

وم����ن ب���ن ال�������ض���رك���ات ال���ت���ي األ��غ��ت 

رح��الت��ه��ا: ي��ون��اي��ت��د اإي���رالي���ن���ز، دل��ت��ا، 

اإ���ض��راي��ر، واأرك��ي��ا، اأم��ري��ك��ان اإي��رالي��ن��ز، 

لوفتهانزا.

مطار  اإغ���الق  مت  ال��ث��الث��اء،  وم�ضاء 

“بن غوريون” اأمام الهبوط واالإقالع 
مت  املقاومة  �ضواريخ  من  واب��ل  ب�ضبب 

اإط��الق��ه��ا م��ن ق��ط��اع غ���زة، وا���ض��ط��رت 

ال����رح����الت اجل���وي���ة امل���ق���رر ه��ب��وط��ه��ا  

التحليق فوق البحر، حتى مت توجيهها 

للهبوط يف مطارات اأخرى.

ح��رك��ة  “اإ�ضرائيل”  ع��ل��ق��ت  ك���م���ا 

“بن  م�����ط�����ار  يف  اجل������وي������ة  امل������الح������ة 

امل��ح��ت��ل��ة،  فل�ضطن  و���ض��ط  غوريون” 

ال�����ث�����الث�����اء، اإث��������ر ق�������ض���ف امل����ق����اوم����ة 

الفل�ضطينية.

الفل�ضطينية،  امل��ق��اوم��ة  وق�����ض��ف��ت 

ع����دة اأه�������داف يف ف��ل�����ض��ط��ن امل��ح��ت��ل��ة، 

بحق  االح���ت���الل  اع����ت����داءات  ع��ل��ى  ردا 

ال����ق����د�����ص وغ����زة  ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ن يف 

والداخل املحتل وال�ضفة. 

العربية-وكاالت

ث��اين  “اإيرثيوم”،  ع��م��ل��ة  ارت���ف���ع���ت 

ال���ع���امل، بن�ضبة  اأغ��ل��ى ع��م��ل��ة رق��م��ي��ة يف 

24 �ضاعة املا�ضية،  ال�  10٪ تقريًبا خالل 

ل��ه��ا على  اأع���ل���ى م�����ض��ت��وى  اإىل  وو���ض��ل��ت 

االإطالق عند حوايل 4350 دوالًرا.

ن�ضرها  ال��ت��ي  البيانات  الأح���دث  وف��ًق��ا 

مت��ت��ل��ك   ،Coinmarketcap
�ضوقية  ق��ي��م��ة  االآن   Ethereum
واأ�ضبحت  دوالر.  مليار   500 ع��ن  ت��زي��د 

بذلك ثاين عملة م�ضفرة يف العامل ت�ضل 

قيمتها ال�ضوقية اإىل هذا احلد.

االآن   Ethereum ب���ات���ت  وق�����د 

الرائد  اال�ضتثمار  بنك  م��ن  قيمة  اأك��رث 

ي��ب��ل��غ   ،JPMorgan ال�����ع�����امل  يف 

اإج�����م�����ايل ال���ق���ي���م���ة ال�������ض���وق���ي���ة ل�����ض��رك��ة 

ح��ال��ًي��ا   JPMorgan Chase
حوايل 480 مليار دوالر.

�ضهدت “اإيرثيوم” ارتفاًعا منذ بداية 

امل�ضفرة  ال��ع��م��ل��ة  وجت�����اوزت   ،2021 ع���ام 

القيمة ال�ضوقية لبنك اأوف اأمريكا وباي 

بال يف وقت �ضابق من هذا العام.

وك������ان ك���ب���ار اأ����ض���ح���اب امل�����ض��ل��ح��ة يف 

Ethereum ن�ضطن خالل االأ�ضبوع 
املا�ضي. وهذا االنفجار يف الن�ضاط الذي 

ب���داأ يف 3 م��اي��و ك��ان��ت ل��ه ع��الق��ة كبرية 

باالرتفاع اإىل م�ضتوى 4200 دوالر الذي 

ك�ضرته العملة امل�ضفرة، بح�ضب ما ذكرته 

�ضركة التحليالت Santiment على 

“اإيرثيوم”  اأ�ضبحت  حالياً،  “تويرت«. 
���ض��وق  19.6٪ م���ن  ع��ل��ى ح�����ض��ة  ت��ه��ي��م��ن 

العمالت امل�ضفرة، وهو اأعلى م�ضتوى لها 

على االإطالق.

“اإيرثيوم”  اأ���ض��ع��ار  ارت��ف��اع يف  اأح���دث 

جعل Vitalik Buterin، ال�ضريك 

واحًدا   ،Ethereum لعملة  املوؤ�ض�ص 

م��ن اأ���ض��غ��ر اأ���ض��ح��اب امل��ل��ي��ارات يف ع��امل 

اأن و�ضلت حيازته  العمالت امل�ضفرة بعد 

من  دوالر  مليار   1.4 م��ن  يقرب  م��ا  اإىل 

حيث القيمة.

االنباط-عمان

وال��ت��ج��ارة  ال�����ض��ن��اع��ة  وزارة  اأع�����دت 

والتموين خطة للرقابة على االأ�ضواق 

يف ك���اف���ة حم���اف���ظ���ات امل���م���ل���ك���ة ط��ي��ل��ة 

يداوم  بحيث  الفطر  عيد  عطلة  فرتة 

مراقبو االأ�ضواق با�ضتثناء اليوم االأول 

للعيد.

ال���وزارة  �ضتكثف  اخل��ط��ة  ومب��وج��ب 

املناطق  كافة  االأ�ضواق يف  الرقابة على 

اجل��غ��راف��ي��ة ���ض��م��ن حم����اور وا���ض��ح��ة، 

االأ�ضعار  واإع��الن  املخابز  عمل  وت�ضمل 

واالل�������ت�������زام ب����ه����ا، وك�����ذل�����ك حم����الت 

احل��ل��وي��ات وال�����ض��ك��اك��ر وال�����ض��وك��والت��ة 

وال�����ه�����داي�����ا وال���ب�������ض���ط���ات امل���رخ�������ض���ة 

عبوات  على  املثبتة  االأوزان  ومطابقة 

ت�ضمل  كما  ال��ب��ي��ان،  بطاقة  م��ع  البيع 

واالأدوات  واالأث�����اث  االأل��ب�����ض��ة  حم���الت 

واملنزلية  واالإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

واخل�ضار والفواكه ا�ضافة اىل حمالت 

ب��ي��ع ال��ب��ط��اق��ات اخل��ل��وي��ة وامل���وزع���ن 

وال����وك����الء وال���ت���اأك���د م���ن ال��ت��ن��زي��الت 

وال�����رتوي�����ج وال���ت�������ض���ف���ي���ة، وحم���ط���ات 

ال�ضائل  الغاز  بيع  ومراكز  املحروقات 

املخ�ض�ص لال�ضتخدام املنزيل.

وت�������ض���م���ل حم�������اور اخل����ط����ة، ر���ض��د 

م���وؤ����ض���رات ا���ض��ع��ار ال�����ض��ل��ع االأ���ض��ا���ض��ي��ة 

ت�ضكل  وال��ت��ي  والتموينية  وال��غ��ذائ��ي��ة 

من  والتحقق  الرئي�ضية،  ال��غ��ذاء  �ضلة 

وامل��واط��ن��ن مبا  املن�ضاآت  ال��ت��زام  م��دى 

ال��ن��اف��ذة وحترير  ال��دف��اع  ب��اأوام��ر  ورد 

املخالفات بحق املخالفن.

العربية-وكاالت

مكا�ضبها،  للنفط  االآج��ل��ة  العقود  زادت 

دوالر   69.55 اإىل  دوالرا  برنت  ارتفع  حيث 

للربميل.

ك��م��ا ارت���ف���ع���ت ال���ع���ق���ود االآج����ل����ة ل��ل��خ��ام 

االأمريكي دوالرا اإىل 66.28 دوالر للربميل.

الدولية،  ذل��ك، قالت وكالة الطاقة  اإىل 

النفط  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  اإن  االأرب����ع����اء،  ام�����ص 

�ضيتجاوز اإنتاج كبار املنتجن بف�ضل التقدم 

كوفيد-19  بلقاحات  التطعيم  �ضعيد  على 

عامليا.

ال�ضهري:  تقريرها  يف  الوكالة  واأف���ادت 

ما تبقى  خالل  للمعرو�ص  املتوقع  “النمو 
من العام اجل��اري ال يقرتب ب��اأي ح��ال من 

لطلب  توقعاتنا  مع  االت�ضاق  من  االأح���وال 

اأق��وى بكثري بعد الربع الثاين”، وذل��ك يف 

اإ�ضارة اإىل زيادة ال�ضخ من دول اأوبك+.

وذك����رت ال��وك��ال��ة ال��ت��ي م��ق��ره��ا ب��اري�����ص، 

امل�����ض��درة  ال��ب��ل��دان  اأن االإن���ت���اج م��ن منظمة 

رو�ضيا،  بقيادة  وحلفائها  )اأوب���ك(  للبرتول 

وه����ي امل��ج��م��وع��ة امل���ع���روف���ة ب����اأوب����ك+، يقل 

بالفعل عن الطلب على نفطها بواقع 150 

تت�ضع  اأن  املتوقع  وم��ن  يوميا،  برميل  األ��ف 

الفجوة اإىل 2.5 مليون برميل بحلول نهاية 

ال��ع��ام. واأ���ض��اف��ت اأن امل��وج��ات اجل��دي��دة من 

وبخا�ضة  وتايالند  ال��ربازي��ل  يف  االإ�ضابات 

والتي  للنفط  م�ضتهلك  اأك��رب  ثالث  الهند، 

ت�ضهد وترية اإ�ضابات غري م�ضبوقة، مل تكن 

كافية للخروج عن امل�ضار، لكنها قد ت�ضتمر 

يف التاأثري على ال�ضوق.

وت��اب��ع��ت: “لكن اأزم����ة ف��ريو���ص ك��ورون��ا 

على  الطلب  توقعات  ب���اأن  تذكري  الهند  يف 

النفط تكتنفها حالة من ال�ضبابية. وحلن 

اأن  امل��رج��ح  م��ن  ع��ل��ى اجل��ائ��ح��ة،  ال�ضيطرة 

ي�ضتمر تقلب ال�ضوق«.

واأبقت اأوب��ك على توقعاتها لتعاف قوي 

يف ال��ط��ل��ب ال��ع��امل��ي ع��ل��ى ال��ن��ف��ط يف 2021 

مدعوما بنمو يف ال�ضن والواليات املتحدة 

ورغم اأزمة فريو�ص كورونا يف الهند، وذلك 

املجموعة  يف نظرة م�ضتقبلية تعزز خطط 

لتقلي�ص تخفي�ضات االإنتاج تدريجيا.

وكانت منظمة البلدان امل�ضدرة للبرتول 

قالت يف تقريرها ال�ضهري اإن الطلب �ضيزيد 

بواقع 5.95 مليون برميل يوميا هذا العام، 

مبا يعادل 6.6٪، دون تغيري عن تقديراتها 

ال�ضهر املا�ضي.

حتذيره  رغ��م  بالتفاوؤل  التقرير  ات�ضم 

من “�ضبابية كبرية”، ال�ضيما فيما يخ�ص 

اجل��ائ��ح��ة، وم���ع ت��اأث��ر اأ���ض��ع��ار ال��ن��ف��ط �ضلبا 

ببواعث القلق حيال الهند.
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االنباط-وكاالت

»ك���ان ه��ج��وم��ا مل ي��ع��رف م��رك��ز ال��ك��ي��ان 

ا���ص��ت��ه��ل��ت �صحيفة  ق���ب���ل«،  م���ن  ل���ه  م��ث��ي��ا 

»يديعوت اأحرونوت« و�صفها ملا جرى اأم�س 

فيها  مبا  املحلتة،  الأرا���ص��ي  و�صط  مدن  يف 

»تل اأبيب«

وك��ت��ب��ت حت���ت ع���ن���وان ب��ال��ل��ون الأح���م���ر 

ال��ع��ري�����س »ال��ب��ل��د حت����رق«، اأن الأ����ص���وات 

املزعجة »اأرعبت غو�س دان باأكملها وو�صط 

اإ����ص���رائ���ي���ل )ف��ل�����ص��ط��ن امل��ح��ت��ل��ة(، وم����اأت 

ال�صواريخ  وم�����ص��ارات  الن��ف��ج��ارات  اأ���ص��داء 

ال�صواريخ من  ع�صرات  اإطاق  ال�صماء، مت 

غزة وكان اإ�صابة بع�صها قا�صيا«

ال���ك���رى  امل��ن��ط��ق��ة  ه���ي  دان«  و«غ����و�����س 

الأرا�صي  و�صط  ومناطق  مدن  جتمع  التي 

ظهرت  العنوان  ه��ذا  جانب  واإىل  املحتلة، 

�صورة حلافلة حترق

وك���ت���ب ي��و���ص��ي ي��ه��و���ص��ع، يف ال�����ص��ح��ي��ف��ة 

اأفيف  الأرك��ان،  رئي�س  التي حددها  »املهمة 

لي�صت  الأ���ص��وار(  )حرا�س  لعملية  كوخايف، 

الكتفاء باإعادة الردع بل تعزيز الردع«

وا����ص���ت���درك »الإ����ص���ك���ال���ي���ة، ال���ت���ي ي��ج��ب 

ال�صعب جعل  م��ن  اأن��ه  ه��ي  بها،  الع���راف 

حتقيق هذا الطموح هدفا«

ا�صتخبارية  اإخ��ف��اق��ات  وج��ود  اإىل  ولفت 

اأحد يف اجلي�س  يقّدر  وقال »مل  اإ�صرائيلية 

نحو  تتجه  ك��ان��ت  ح��م��ا���س  اأن  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي 

اإط���اق  ه��ي  الأوىل  �صفعتها  واأن  احل���رب 

النار على القد�س«

واأ�صاف »وا�صتمر الف�صل ال�صتخباراتي: 

هيئة  ق��درت  غ��زة،  ال�صاهق يف  الهجوم  بعد 

نار على  اإطاق  �صيكون هناك  اأنه  الأرك��ان 

اأك����ر من  يف  ي��ف��ك��ر  ل��ك��ن مل  دان-  غ��و���س 

اإطاق  معدل  هذا  ومبثل  �صاروخ   100
النار«

اأن���ه »ح��ت��ى يتم حت��دي��د الهدف  واع��ت��ر 

ل�صتعادة  لي�س  الأرك���ان،  لرئي�س  الطموح 

ال������ردع ول���ك���ن ل��ت��ع��زي��ز ال�������ردع، ي���ب���دو اأن 

�صت�صتمر لفرة طويلة« العملية 

وم���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال امل��ح��ل��ل ال��ع�����ص��ك��ري يف 

األيك�س في�صمان »نحن يف حالة  ال�صحيفة، 

معركة  ولي�صت  جولة  لي�صت  وه��ذه  ح��رب، 

اأيام«

مهمة،  اإجن���ازات  حما�س  »ت�صجل  وكتب 

ن��ظ��ام ال��ق��ي��ادة وال�����ص��ي��ط��رة اخل��ا���س ب��ه مل 

الع�صكرية،  ق��ي��ادت��ه��ا  تت�صرر  مل  ي��ت�����ص��رر، 

يتحكم يف وترية التطوير وجودته، حما�س 

�صاروخ  بعد:  اجلديد  �صاحها  ت�صحب  مل 

ق����ادر ع��ل��ى تك�صري  »ال����رع����د«،  ب����  م���ع���روف 

ب�صكل  ثقيل  ب��راأ���س  اخل��ر���ص��ان��ي��ة  الأ���ص��ق��ف 

خا�س«

والع�صرين  الأربع  ال�صاعات  »يف  واأ�صاف 

اأن ي���ك���ون ه��ن��اك  ال���ق���ادم���ة، م���ن امل��ح��ت��م��ل 

م�صابه  ن��ط��اق  على  اإ�صرائيلي  ج��وي  جهد 

اأن  املحتمل  م��ن  الأول،  ال��ي��وم  يف  ح��دث  مل��ا 

ت��ب��ح��ث اإ���ص��رائ��ي��ل ع��ن ال��ق��ي��ادات يف ق��ط��اع 

املاجئ  من  احلملة  يديرون  الذين  غ��زة، 

اإط��اق  وق��ف  مفتاح  ه��و  �صربهم  املحمية، 

النار«

الع�صكري  امل�صتوى  على  »القرار،  وتابع 

على الأقل، يقول: طاملا اأنه ل توجد فجوة 

الإ�صرائيلي  اجلي�س  اإجن����ازات  ب��ن  ك��ب��رية 

�صي�صتد  ال��ق��ت��ال  ف����اإن  ح��م��ا���س،  واإجن������ازات 

فقط، وهذه هي تو�صية اجلي�س للم�صتوى 

ا« اأي�صً ال�صيا�صي 

وم�����ن ج���ه���ت���ه���ا، ف���ق���د ل���ف���ت���ت ���ص��ح��ي��ف��ة 

ال�صواريخ  اأن  اإىل  الإ�صرائيلية  »معاريف« 

الإع�����ان عن  م��ن��ذ  الأوىل  ل��ل��م��رة  و���ص��ل��ت 

اىل   1948 ع����ام  امل����زع����وم  ال���ك���ي���ان  ق���ي���ام 

مدينة جفعاتيم، القريبة من »تل اأبيب«

ك�صبيت  بن  ال�صحيفة  يف  املحلل  وكتب 

قريًبا  ف�صنكت�صف  قريًبا،  ن�صتيقظ  مل  »اإذا 

��ا ت�����وازن رع���ب ره��ي��ب مع  اأي�����صً اأن ل��دي��ن��ا 

حما�س، واأننا فقدنا حريتنا يف العمل �صد 

حما�س«

فيها  التي نحن  العنف  دائ��رة  »اإن  وق��ال 

ت��ت��م��ي��ز ب��وت��رية اأ����ص���رع ب��ك��ث��ري مم��ا اع��ت��دن��ا 

اأم�س  ي��وم  الإ�صرائيلي  اجلي�س  ب��داأ  عليه: 

ب��ه��دم الأب������راج ال�����ص��ك��ن��ي��ة يف ح���ي ال��رم��ال 

اأب��ي��ب يف  ت��ل  اإىل  واجل��ه��اد  وو�صلت حما�س 

الوقت« نف�س 

واأ���ص��اف »كما ج��اء ت��ب��ادل الت��ه��ام��ات يف 

وق���ت اأب��ك��ر مم��ا ك���ان م��ت��وق��ع��ا، وب��الأم�����س، 

اأنهم  احلكومة  امل�صوؤولن يف  كبار  ُنقل عن 

اجلي�س  من  كبرية  اأم��ل  خيبة  عن  اأع��رب��وا 

الإ�صرائيلي، الذي نام على اأهبة ال�صتعداد 

معنية  ح��م��ا���س  اأن  امل����رة  ه����ذه  ي��ق��در  ومل 

بتفجري«

»امل�����ص��ك��ل��ة  اأن  اإىل  ك�����ص��ب��ي��ت  ب���ن  واأ�����ص����ار 

اأو  مو�صعي،  ا�صتخباراتي  تقييم  يف  لي�صت 

اإط��اق  اأو  تاأجيلها  مت  عملياتية  خطة  يف 

اإ�صرائيل لي�س لديها  اأن  امل�صكلة هي  اإنذار، 

الأم��ر  يتعلق  عندما  منظمة  ا�صراتيجية 

بغزة، لي�س لديها هدف، لي�س لديها خطة 

عمل، لي�س لديها تفكري منظم«

م�صكلة  حل  »يجب  ك�صبيت  بن  واأ���ص��اف 

ا�صراتيجية،  اإىل  بحاجة  اإ�صرائيل  غ��زة، 

اإ���ص��رائ��ي��ل  اإىل خ���ط���ة،  ب��ح��اج��ة  اإ����ص���رائ���ي���ل 

بحاجة اإىل قيادة �صجاعة تكون قادرة على 

تنفيذ مثل هذه اخلطة وتنفيذها، تنظيف 

ب���ح���رية الإره���������اب يف غ�����زة م��ه��م��ة ���ص��اق��ة 

اجلنود،  العديد من  اأرواح  �صتكلف  و�صعبة 

لكن لي�س لدينا خيار اآخر«

وعّد اأن »ال�صتمرار من جولة اإىل اأخرى 

تكثيفها  يف  بال�صتمرار  حلما�س  �صي�صمح 

ل  احلديدية  القبة  حتى  مذهلة،  ب��وت��رية 

اإنقاذها« ت�صتطيع 

دون  ال����ه����دف  ه�����ذا  حت��ق��ي��ق  اإىل  ودع������ا 

احتال غزة

وت�����ص��ب��ب��ت الن��ت��ه��اك��ات الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة يف 

ال�صيادة  ب�صط  وحم���اولت  القد�س  مدينة 

قطاع  اإىل  التوتر  بانتقال  عليها،  الكاملة 

التي  احلالية،  القتال  جولة  وان��دلع  غزة، 

بداأت م�صاء الإثنن املا�صي

التي  الإ�صرائيلية  النتهاكات  اأهم  ومن 

قرارات  �صدور  احلايل،  بالحتقان  ت�صببت 

ق�����ص��ائ��ي��ة اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ب���اإخ���اء 12 م��ن��زًل 

ال��ذي  ج���راح«،  »ال�صيخ  ح��ي  يف  ا  فل�صطينًيّ

م���ن قاطنيها  ال��ق��د���س،  اأح���ي���اء  اأح����د  ي��ع��د 

اليهود لل�صكان  وت�صليمها 

والثاثاء، تدهورت الأمور ب�صكل كبري، 

وغ���ري م�����ص��ب��وق، ع��ق��ب جل���وء »اإ���ص��رائ��ي��ل« 

ل�صيا�صة تدمري الأبراج ال�صكنية بغزة، ورد 

ال�صواريخ  ع�صرات  باإطاق  حما�س،  حركة 

نحو و�صط »اإ�صرائيل«

 االعالم العبري: »إسرائيل« تحترق

االنباط-وكاالت

قائد هيئة  ال�صيف  ا�صم حممد  برز   

ال��ذراع  الق�صام  الدين  عز  كتائب  اأرك��ان 

الإ�صامية  املقاومة  حلركة  الع�صكرية 

الأي��ام الأخ��رية من خال  )حما�س( يف 

الهتاف با�صمه يف مظاهرات املقد�صين، 

����ص���واء داخ����ل امل�����ص��ج��د الأق�������ص���ى، اأو يف 

م��ن��اط��ق اأخ�����رى م���ن ال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة 

اأن قوات  ملدينة القد�س املحتلة، لدرجة 

املحتجن  م��ن  تطلب  ك��ان��ت  الح��ت��ال 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ن ع�����دم ذك�����ر ا����ص���م���ه يف 

املظاهرات وعدم رفع العلم الفل�صطيني 

وف�����ق م����ا ذك����رت����ه م���را����ص���ل���ة اجل����زي����رة 

يقمع  ل  حتى  وذل��ك  البديري،  جيفارا 

املقد�صين الحتال مظاهرات 

رج��ال حممد �صيف  اإح��ن��ا  �صعار  ب��ات 

من اأكر ال�صعارات ترديدا يف مظاهرات 

املقد�صين ال�صباب 

اأرك��ان  هيئة  قائد  ا�صم  ت��ردي��د  وج��اء 

اأبرز املطلوبن  كتائب الق�صام، وهو من 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ن ل�����دى ت����ل اأب�����ي�����ب، يف 

م���ظ���اه���رات ال���ق���د����س، ع���ق���ب حت���ذي���ره 

الأ���ص��ب��وع امل��ا���ص��ي ل�����ص��ل��ط��ات الح��ت��ال 

وامل�صتوطنن اأنه اإن مل يتوقف العدوان 

على اأهايل حي ال�صيخ جراح يف القد�س 

الق�صام  كتائب  ف��اإن  احل��ال،  يف  املحتلة، 

ل���ن ت��ق��ف م��ك��ت��وف��ة الأي������دي، و���ص��ي��دف��ع 

الحتال الثمن غاليا

امل��ق��اوم��ة  ق���ي���ادة  اأن  ال�����ص��ي��ف  واأك�����د 

ت��راق��ب  ال��ق�����ص��ام  وك��ت��ائ��ب  الفل�صطينية 

موّجها  كثب،  القد�س عن  يف  يحدث  ما 

ال��ت��ح��ي��ة اإىل اأه����ايل ح��ي ال�����ص��ي��خ ج��راح 

املقد�صي، والذي ت�صعى  املا�صق للحرم 

اإ�صرائيل لطرد عائات فل�صطينية منه 

مل�صتوطنن منازلهم  وت�صليم 

وت��ت��ه��م اإ����ص���رائ���ي���ل حم��م��د ال�����ص��ي��ف، 

اب��ن  و  الأف���ع���ى  راأ�����س  ب���  ت�صميه  وال����ذي 

العمليات  وراء عدد من  بالوقوف  املوت 

ال���ع�������ص���ك���ري���ة ال�����ك�����رى ����ص���د اأه��������داف 

اغتيال  حماولت  من  وجنا  اإ�صرائيلية، 

ال����ع����دوان على  اأث����ن����اء  اآخ����ره����ا يف  ع����دة 

ال��غ��م��و���س  وي��ك��ت��ن��ف   .2014 ع����ام  غ����زة 

وال���������ص����ري����ة ن�������ص���اط ال�������ص���ي���ف، وت���ع���د 

ول  ال��ع��ام،  ل��ل��راأي  جم��ه��ول��ة  �صخ�صيته 

يظهر اإعاميا اإل يف ما ندر من خال 

ت�����ص��ج��ي��ات  اأو  م���ك���ت���وب���ة  ت�������ص���ري���ح���ات 

�صوتية

ت�صريحه  ال�����ص��ي��ف  اأ����ص���در  وع��ن��دم��ا 

امل����ك����ت����وب ال�������ن�������ادر، ع���ل���م���ت ����ص���ل���ط���ات 

بتوجيه  اإن����ذاره  �صينفذ  اأن���ه  الح��ت��ال 

على  ردا  لإ���ص��رائ��ي��ل،  �صاروخية  �صربة 

مم��ار���ص��ت��ه��ا يف امل�����ص��ج��د الأق�����ص��ى وح��ي 

ال�صيخ ج��راح، وه��و ما ح��دث فعا قبل 

اأيام

امل�صري،  اإب��راه��ي��م  دي��اب  ول��د حممد 

 1965 و���ص��ه��رت��ه حم��م��د ال�����ص��ي��ف، ع���ام 

يف اأ����ص���رة ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة لج���ئ���ة اأج����رت 

داخ��ل  )ال��ق��ب��ي��ب��ة(  بلدتها  م��غ��ادرة  ع��ل��ى 

ا�صتقرت   ،1948 ع��ام  املحتلة  فل�صطن 

ه��ذه الأ���ص��رة ال��ف��ق��رية ب��داي��ة الأم���ر يف 

تقيم  اأن  قبل  الاجئن  خميمات  اأح��د 

يف خميم خان يون�س جنوب قطاع غزة

ف��ق��ر اأ����ص���رت���ه امل���دق���ع اأج�����ره م��ب��ك��را 

على العمل يف عدة مهن لي�صاعد والده 

الذي كان يعمل يف حمل للغزل

كر هذا الطفل ال�صغري وكرت معه 

�صغرية  مزرعة  اأن�صاأ  اأن  فكان  اأحامه، 

رخ�صة  على  ح�صل  ثم  الدجاج،  لربية 

القيادة لتح�صن دخله

الإ�صامية  اجلامعة  يف  العلوم  در�س 

بغزة، ويف هذه الفرة برز طالبا ن�صيطا 

يف العمل الدعوي والطابي والإغاثي، 

كما اأبدع يف جمال امل�صرح

ت�����ص��ب��ع ال�����ص��ي��ف يف ف�����رة درا����ص���ت���ه 

فان�صم  الإ���ص��ام��ي،  بالفكر  اجلامعية 

اإىل ج��م��اع��ة الإخ����وان امل�����ص��ل��م��ن، وك��ان 

الإ���ص��ام��ي��ة.  الكتلة  نا�صطي  اأب���رز  م��ن 

اأب��رز  م��ن  وُع��ّد  حما�س  بحركة  والتحق 

امليدانين رجالها 

وق�صى   ،1989 عام  اإ�صرائيل  اعتقلته 

16 �صهرا يف �صجون الحتال حيث بقي 

يف  العمل  بتهمة  حماكمة  دون  موقوفا 

الع�صكري حلما�س اجلهاز 

ت����زام����ن خ����روج����ه م����ن ال�����ص��ج��ن م��ع 

بارز  ب�صكل  الق�صام  كتائب  ظهور  بداية 

بعد  الفل�صطينية  املقاومة  �صاحة  على 

اأه����داف  اأن ن��ف��ذت ع����دة ع��م��ل��ي��ات ���ص��د 

اإ�صرائيلية

حممد ال�صيف الذي انتقل اإىل ال�صفة 

الغربية مع عدد من قادة الق�صام يف قطاع 

حيث  الزمن  من  ف��رة  فيها  ومكث  غ��زة، 

هناك،  للق�صام  ف��رع  تاأ�صي�س  على  اأ���ص��رف 

برز قياديا للكتائب الق�صامية بعد اغتيال 

عماد عقل عام 1993

بينها  من  عمليات،  عدة  على  اأ�صرف 

اأ����ص���ر اجل���ن���دي الإ����ص���رائ���ي���ل���ي ن��خ�����ص��ون 

عيا�س  يحيى  اغتيال  وب��ع��د  فاك�صمان، 

-اأحد اأهم رموز املقاومة- يوم 5 يناير/

ل�صل�صلة  خ��ط��ط   ،1996 ال��ث��اين  ك��ان��ون 

اأوقعت  للرجل  انتقاما  فدائية  عمليات 

50 قتيا اإ�صرائيليا اأكر من 

يف  الفل�صطينية  ال�����ص��ل��ط��ة  اع��ت��ق��ل��ت��ه 

مايو/اأيار 2000، لكنه متكن من الفرار 

ُعدت  التي  الأق�صى  انتفا�صة  بداية  مع 

اجل��ن��اح  اأداء  ت��ط��ور  يف  ن��وع��ي��ة  حم��ط��ة 

حلما�س الع�صكري 

امل��رح��ل��ة ع��ن ق��درة  ك��م��ا ك�صفت ه���ذه 

للقائد  والتنفيذ  التخطيط  يف  ك��ب��رية 

��ت  ال���ع���ام ل��ك��ت��ائ��ب ال��ق�����ص��ام ال���ت���ي اأق�����صّ

م�����ص��اج��ع الح���ت���ال ب��ع��م��ل��ي��ات ن��وع��ي��ة 

اأوقعت ع�صرات القتلى ومئات اجلرحى

جعلته  ال��ع�����ص��ك��ري��ة  ال���رج���ل  اأه��م��ي��ة 

الأهمية  من  كبرية  درجة  على  مطلوبا 

لإ�����ص����رائ����ي����ل ال����ت����ي م����ا ف���ت���ئ���ت اأج����ه����زة 

تعقبه  يف  ونهارا  ليا  تعمل  خمابراتها 

وتت�صيد الفر�صة لاإيقاع به

ال������ق������ائ������د ال�����ب�����ط�����ل ك�����م�����ا ي���ل���ق���ب���ه 

يف  م�صتهدف  اأن���ه  يعلم  الفل�صطينيون 

كل مكان وزمان، لذلك يتعامل بحيطة 

وي��ق��ظ��ة، ل ي�����ص��ت��ع��م��ل اأج���ه���زة ال��ه��ات��ف 

امل��ح��م��ول��ة ك��م��ا ل ي�����ص��ت��ع��م��ل الأج���ه���زة 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة احل��دي��ث��ة، ي��ح��ذر يف كل 

حت���رك���ات���ه مت���ام���ا ك����ح����ذره يف اخ��ت��ي��ار 

دائرته القريبة منه القليلة العدد

ورغ������م جن����اح����ه يف ال���ب���ق���اء ح���ي���ا يف 

ال�صيف  ك���ان  ف��ق��د  امل��ا���ص��ي��ة،  ال�����ص��ن��وات 

 5 اأبو خالد قريبا من املوت يف  ب�  امللقب 

 2001 يف  لها  تعر�س  اغتيال  حم��اولت 

و2002 و2003 و2006 و2014

وك����ان����ت اأ����ص���ه���ر حم�������اولت اغ���ت���ي���ال 

اأواخ�������ر ���ص��ب��ت��م��ر/اأي��ل��ول  ال�����ص��ي��ف يف 

2002، حيث اعرفت اإ�صرائيل باأنه جنا 

مروحياتها  ق�صفت  ع��ن��دم��ا  ب��اأع��ج��وب��ة 

���ص��ي��ارات يف ح��ي ال�����ص��ي��خ ر���ص��وان ب��غ��زة، 

ل���ت���راج���ع ع���ن ت���اأك���ي���دات ���ص��اب��ق��ة ب���اأن 

ال�صيف قتل يف الهجوم املذكور

ال�صيف  اآخ���ر حم��اول��ة لغ��ت��ي��ال  ويف 

ك��ت��ائ��ب  ق���ائ���د  ف���ق���د   ،2014 ���ص��ي��ف  يف 

الق�صام زوجته ور�صيعها، جراء �صربات 

حي  يف  م��ن��زل  على  متتالية  �صاروخية 

ال�صيخ ر�صوان يف غزة

ورغ����م اأن����ه اأ���ص��ي��ب اإ���ص��اب��ة م��ب��ا���ص��رة 

ج��ع��ل��ت��ه م�����ص��ل��ول ي��ج��ل�����س ع��ل��ى ك��ر���ص��ي 

م��ت��ح��رك وف���ق ت��ق��اري��ر اإع���ام���ي���ة، فلم 

يهداأ لإ�صرائيل بال، وما زالت حتى الآن 

تعده اأحد اأهم املطلوبن لديها

ح����اول����ت امل����خ����اب����رات الإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة 

وبررت  ال�صيف جمددا،  ت�صفية حممد 

بقاء  ب��ق��درة  يتمتع  ه���دف  ب��اأن��ه  ف�صلها 

غ���ري ع����ادي����ة، وي��ح��ي��ط ب���ه ال��غ��م��و���س، 

عن  البتعاد  على  �صديد  حر�س  ولديه 

الأنظار

الضيف ٠٠ قائد أرعب االحتالل ومظاهرات القدس تتغنى باسمه

اخلمي�س    13  /  5  / 2021

االنباط-وكاالت

الدين  ع��ز  ال�صهيد  كتائب  اأعلنت 

ال��ق�����ص��ام اجل���ن���اح ال��ع�����ص��ك��ري حل��رك��ة 

حما�س، ام�س الأربعاء 12 مايو 2021، 

عن ا�صت�صهاد القائد الق�صامي وقائد 

لواء غزة با�صم عي�صى برفقة عدد من 

القادة واملجاهدين، خال غارة �صّنها 

الحتال على مواقع للمقاومة

واأك�����د ال��ق�����ص��ام يف ب���ي���ان ع�����ص��ك��ري 

ه��وؤلء  اأن  على  ق��د���س«  »�صبكة  و�صل 

ارت���ق���وا يف معركة  ال���ذي���ن  الأب���ط���ال 

���ص��ي��ف ال��ق��د���س ل��ل��دف��اع ع���ن م�صرى 

احلبيب حممد �صلى اهلل عليه و�صلم، 

اأعظم  يف  ال�صهادة  ���ص��رف  ن��ال��وا  اإمن���ا 

املواطن واأطهر املعارك، ومن خلفهم 

يوا�صلون  واجل��ن��د  ال��ق��ادة  م��ن  اآلف 

امل�����ص��ري وي��ح��م��ل��ون ال��راي��ة وي��ذي��ق��ون 

العدو الويات

الفل�صطينية  امل��ق��اوم��ة  وت��وا���ص��ل 

والأرا�صي  للمدن  املتوا�صل  الق�صف 

اجلرائم  على  رداً   1948 ع��ام  املحتلة 

الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة يف امل�����ص��ج��د الأق�����ص��ى 

وقطاع غزة وحي ال�صيخ جراح

االنباط-وكاالت

ق���ال م��وق��ع اأك�����ص��ي��و���س الإخ����ب����اري ي��وم 

بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�س  اإن  الأربعاء، 

املواجهة  ت�صاعد  اإر�صال مبعوث مع  يعتزم 

بن اإ�صرائيل وحما�س، وفقا لرويرز

ونقل موقع والا العري عن م�صوؤولن 

اإ�صرائيلين ودبلوما�صين غربين قولهم: 

م�صاعد  ن��ائ��ب  يتوجه  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  اإن���ه 

وزي������رة اخل���ارج���ي���ة الأم���ري���ك���ي���ة ل��ل�����ص��وؤون 

الإ�صرائيلية الفل�صطينية، هادي عمرو، اإىل 

تل اأبيب يف وقت لحق يوم الأربعاء

ما  اإنهم  اإ�صرائيليون:  م�صوؤولون  وق��ال 

لو�صول  النهائي  التاأكيد  ينتظرون  زال��وا 

اأن  املحتمل  م��ن  اأن���ه  اأك����دوا  لكنهم  ع��م��ار، 

يهبط يف اإ�صرائيل اخلمي�س

 القسام تنعي مجموعة من قاداتها 
ومقاوميها من بينها قائد لواء غزة

 تحت القصف الصاروخي الغزي..
أكسيوس: بايدن يعتزم إرسال 

مبعوث الى إسرائيل
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االنباط-وكاالت

 مل ت��ك��ت��ف��ي ق�����وات االح����ت����ال ب��ن�����ش��ر رائ���ح���ة امل���وت 

واخلوف والدمار يف كل اأماكن غزة، من خال الغارات 

اجلوية العنيفة، فقد عمدت اأي�شا خال العدوان على 

الفطر،  ع��ي��د  ك��ان��ت ت�شبق  ال��ت��ي  ال��ف��رح  اأج����واء  حت��وي��ل 

اإىل اأت����راح وم����اأمت، ب�����ش��ق��وط ع���دد ك��ب��ر م��ن ال�����ش��ه��داء 

واجلرحى وبينهم اأطفال ون�شاء

وب����دال م���ن اإخ������راج م��اب�����س ال��ع��ي��د اجل���دي���دة ال��ت��ي 

ا���ش��رت��ه��ا اأ���ش��ر غ���زة الأط��ف��ال��ه��ا، ل��و���ش��ع��ه��ا ع��ل��ى اأرف���ف 

اليوم  وذل���ك يف  ب��ال��ع��ط��ور،  ور���ش��ه��ا  كيها  بعد  امل��اب�����س، 

الذي ي�شبق حلول العيد، دمرت تلك املاب�س واحرقت 

جزء منها واأتلف الباقي، يف املنازل التي طالها الق�شف 

االإ�شرائيلي ب�شكل مبا�شر، ورقد اأ�شحابها من االأطفال 

يف القبور، بعد اأن و�شع االحتال حدا الأحامهم بيوم 

العيد، الذي يخ�ش�شونه للعب واملرح، وزيارة االأقارب

وهذا احلال طال اأطفال عائلة امل�شري ومنهم رهف 

ويزن ومروان، ويقطنون بلدة بيت حانون �شمال قطاع 

االأول  اليوم  يف  اإ�شرائيلية  غ��ارة  يف  ق�شوا  الذين  غ��زة، 

ال��غ��ارات  يف  ق�شوا  اأخ��ري��ن  اأط��ف��ال  وك��ذل��ك  للت�شعيد، 

التي ا�شتهدفت العديد من املنازل

اأي�شا  احلرب،  واأجواء  االإ�شرائيلية  الغارات  وحرمت 

اأطفال كرث من ماب�س العيد، التي بدت بالية، ب�شبب 

اإ�شرائيلية  غ���ارات  م��ن  االأط��ف��ال  ه���وؤالء  م��ن��ازل  ت�شرر 

ا�شتهدفت مناطق قريبة، فغطت االأتربة ولون البارود 

االأ����ش���ود ت��ل��ك امل��اب�����س امل��ل��ون��ة، ل��ت��ح��رم االأط���ف���ال من 

حلظات الفرح املن�شودة

ك��م��ا ح���رم���ت ال����غ����ارات ال�����ش��اب اأح���م���د امل�����ش��ري من 

باإمتام  ينتظرها،  التي  العمر  فرحة  م��ن  غ��زة،  �شمال 

زف��اف��ه ث��اين اأي���ام ال��ع��ي��د، ب��ع��د اأن مت��زق��ت ف��رح��ت��ه كما 

ج�شده، و�شالت دماءه اأمام منزل الزوجية، ب�شبب غارة 

واأقاربه  اأ�شقائه  من  العديد  اأوقعت  دامية  اإ�شرائيلية 

وتقتل  االأب����د،  اإىل  ف��رح��ه  ل��ت��اأج��ل  وج��ري��ح،  �شهيد  ب��ن 

اأحامه با هوادة

وبفعل الغارات اجلوية املتاحقة و�شوت االنفجارات 

ال�����ش��خ��م��ة، ع��ط��ل��ت احل��ي��اة يف ك��اف��ة م��ن��اط��ق ال��ق��ط��اع، 

وحرمت العوائل التي مل تكن قد ذهبت ل�شراء ماب�س 

االأ���ش��واق  اأغلقت  حيث  االأم���ر،  م��ن  اجل��دي��دة  اأطفالهم 

اأين  اإىل  يرقبون  منازلهم  املواطنون  والتزم  اأبوابها، 

�شتوؤول االأمور

ومل تن�شب يف �شوارع قطاع غزة، كما جرت العادة يف 

اأي�شا  موا�شم االأعياد، االأرجوحات ال�شغرة، ومل تفتح 

ا���ش��ت��ع��دادا الأي���ام العيد ح�شب  اأب��واب��ه��ا،  حم��ال االأل��ع��اب 

املعتادة الطقو�س 

وان��ك��م�����س االأط���ف���ال و���ش��ط ع��وائ��ل��ه��م داخ���ل امل��ن��ازل، 

ت�شيبهم  اأن  ويخ�شون  االأح����داث،  جم��ري��ات  ي��رق��ب��ون 

العنيف الغارات والق�شف 

43% من  ف���اإن  ال�����ش��ح��ة،  وزارة  اإح�����ش��ائ��ي��ات  وح�����ش��ب 

اإج����م����ايل ال�������ش���ه���داء ال���ذي���ن ���ش��ق��ط��وا ج�����راء ال���غ���ارات 

االإ�شرائيلية على غزة من االأطفال والن�شاء

ما  العيد،  بهجة  م��ن  غ��زة  اأط��ف��ال  ح��رم��ان  يكن  ومل 

دام��ي  م�شهد  ففي  ف��ق��ط،  االح��ت��ال  ق���وات  اإل��ي��ه  �شعت 

اآخر، ا�شتهدفت طائرات حربية اإ�شرائيلية عربة مدنية 

و�شط مدينة غزة، كان ي�شتقلها عدد من االأقارب بينهم 

ذهبوا  حيث  االأم��اك��ن،  اأح��د  من  عودتهم  حلظة  �شيدة، 

يعد  ال��ذي  اململح،  ال�شمك  الف�شيخ  ل�شراء  عجل  على 

ما  الفطر.،  عيد  اأي��ام  اأول  يف  االأ�شا�شية  الفطور  وجبة 

اأدى اإىل ا�شت�شهاد اأربعة مواطنن بينهم امراأة

وظهر رجل فل�شطيني وهو يقف بجانب تلك العربة، 

وبينهم  رك��اب��ه��ا،  ا�شت�شهاد  بعد  رك���ام  اإىل  ح��ول��ت  ال��ت��ي 

بجوار  تناثرت  التي  الف�شيخ  اأ���ش��م��اك  يحمل  ال�شيدة، 

 ، ال�شاروخ  هو  ه��ذا  هل  غا�شب  ب�شكل  ويقول  العربة، 

وكان يتهكم على روايات االحتال باأن غاراته ت�شتهدف 

ال�شواريخ ن�شطاء ومطلقي 

والف�شيخ هو نوع من اأنواع ال�شمك اململح الذي اعتاد 

الفطر،  عيد  اأي���ام  اأول  يف  ت��ن��اول��ه  على  الفل�شطينيون 

والذي يحل غًدا اخلمي�س

االنباط-وكاالت

دف����ع����ت �����ش����ور امل�������ش���ان���ع االإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة 

املقاومة  ق�شفتها  التي  احل�شا�شة  واملن�شاآت 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ب�������ش���واري���خ���ه���ا؛ االإع�������ام 

االإ�شرائيلي للتعبر عن ما يجري بطريقة 

غ��ر م��ع��ه��ودة م��ن ق��ب��ل م��ن خ���ال اإط���اق 

حم��اول��ة  يف  حترق”  “اإ�شرائيل  و���ش��ف 

الختزال وتو�شيف كل ما يجري

اأثبت نظام  “�شيف القد�س”،  ويف معركة 

القبة احلديدية اأنه يراكم ف�شا يف التعامل 

م��ع ���ش��واري��خ امل��ق��اوم��ة؛ ف��ف��ي ال��ي��وم االأول 

وج��ود  ع��ن  “اإ�شرائيل”  اأع��ل��ن��ت  للت�شعيد، 

القبة احلديدية يف ع�شقان،  خلل يف نظام 

وعلى ما يبدو، ف��اإن ه��ذا االإع���ان ج��اء من 

اأجل تربير �شدة الهجمات و�شقوط �شواريخ 

املقاومة على املن�شاآت االإ�شرائيلية

يف حن متكنت املقاومة الفل�شطينية، من 

اإثبات قدرتها العالية والفائقة على التعامل 

م����ع ن���ظ���ام ال���ق���ب���ة احل����دي����دي����ة م����ن خ���ال 

اأطلقت  حيث  ال�����ش��واري��خ،  اإط���اق  تكتيكات 

ال�شواريخ يف وقت واحد،  دفعات كبرة من 

وهو ما عجزت القبة احلديدية اأمامه على 

ال�شيطرة واإحباط �شواريخ املقاومة

اأما التكتيك الثاين الذي اتبعته املقاومة 

وال��������ذي ط����رح����ه امل���ح���ل���ل���ون ال��ع�����ش��ك��ري��ون 

اأن  ه��و  ت�����ش��اوؤالت،  �شكل  على  االإ�شرائيليون 

اأن تخرق  املقاومة قد تكون قد ا�شتطاعت 

بع�س اأن��ظ��م��ة ال��ق��ب��ة احل��دي��دي��ة، وال��ت��اأث��ر 

تكنولوجيا على عملها

وي��ت��م��ث��ل ال��ت��ك��ت��ي��ك ال���ث���ال���ث، يف االأع������داد 

الكبرة لل�شواريخ التي تطلق يف كل ر�شقة، 

خال االأيام االأوىل من املعركة، وهذا بدوره 

اأف�شل حماوالت القبة احلديدية يف الت�شدي، 

االإ�شرائيلين لزاوية حتليل تتعلق يف  واأخ��ذ 

حجم وعدد ال�شواريخ التي متتلكها املقاومة 

اأن ت�شل  ال���ذي ميكن  وامل���دى  وم���دى دقتها 

اأن  ي��درك��ون  ل��ه، وه��و ما جعل االإ�شرائيليون 

املقاومة متتلك �شواريخ ق��ادرة على التحول 

ال��ي��اأ���س  الأداة �شغط ورع���ب وب���ث ح��ال��ة م��ن 

يف ���ش��ف��وف امل�����ش��ت��وى االأم���ن���ي االإ���ش��رائ��ي��ل��ي 

دور  حتجيم  على  ال��ق��درة  م��ن  وامل�شتوطنن 

املقاومة االآن اأو م�شتقبا

اأ�شبحت  الفل�شطينية،  املقاومة  اأن  كما 

تعلن عن ال�شاعات التي �شتق�شف بها؛ وهو 

ال��ق��رار  �شاحبة  ه��ي  امل��ق��اوم��ة  اأن  يعني  م��ا 

وامل���ب���ادرة، ويف ال�����ش��ق االأم���ن���ي مت��ث��ل حتديا 

ا�شتخباراتيا اأمنيا خطرا لاحتال، يتمثل 

االأمنية  ق��درات��ه��ا  بكل  “اإ�شرائيل”  اأن  يف 

غر  والب�شرية  والتكنولوجية  والع�شكرية 

غ��ر ق����ادرة ع��ل��ى اإح��ب��اط ه��ج��م��ات امل��ق��اوم��ة 

علم  لديها  يكون  عندما  حتى  وقوعها  قبل 

ف�شا  ي�شكل  م��ا  وه��و  الهجوم،  ه��ذا  مبوعد 

كبرا ل�”اإ�شرائيل”

ك��م��ا واأع����ط����ت امل���ق���اوم���ة ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، 

ف���ر����ش���ة ل��ل�����ش��ع��ب ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي، يف خ��ل��ق 

مم���ار����ش���ة اج��ت��م��اع��ي��ة م���وح���دة م���ن خ��ال 

اأن����ه����م ك����ان����وا ي���رق���ب���ون ال�������ش���اع���ات ال��ت��ي 

بالفرح  الق�شف  ع��ن  امل��ق��اوم��ة  فيها  اأع��ل��ن��ت 

واالب���ت���ه���اج وغ���ره���ا م���ن امل��ظ��اه��ر، وك��اأن��ه��ا 

للمجتمع  االج��ت��م��اع��ي��ة  امل��م��ار���ش��ات  وح���دت 

االحتال  مع  املواجهة  باجتاه  الفل�شطيني 

فلي�شت  ال��ك��ب��رة،  االإ�شرائيلية  املع�شلة  اأم���ا 

بطبيعة وبحجم االأه��داف الفل�شطينية التي 

تق�شفها “اإ�شرائيل”، �شواء الب�شرية اأو املادية، 

واإمنا هذه تعبرات رمزية عن ف�شل املوؤ�ش�شة 

ال��ع�����ش��ك��ري��ة االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة يف حت��ق��ي��ق ن�شر 

حقيقي يف غزة يتمثل يف حما�شرة وحتجيم 

اأدوات��ه��ا  امل��ق��اوم��ة وق��درت��ه��ا على تطوير  دور 

اأث��ب��ت��ت للجميع  امل��ق��اوم��ة  ك��م��ا ان ���ش��واري��خ 

واأن  املقاومة،  ن��ران  اأح��د مبناأى عن  ال  اأن 

ي��ن��ف��ذه��ا  ال���ت���ي  اأو احل���م���اق���ات  االع�����ت�����داءات 

االإ�شرائيلي  والع�شكري  ال�شيا�شي  امل�شتوين 

اأي منطقة يف فل�شطن املحتلة )القد�س  يف 

�شيتحمل  املحتل(  وال��داخ��ل  وال�شفة  وغ��زة 

تبعاتها كل امل�شتوطنن، وهذه متثل معادلة 

تدفع  املحتلة  اجل��غ��راف��ي��ا  ك��ل  الأن  ج��دي��دة، 

ثمن حماقات امل�شتوى ال�شيا�شي االإ�شرائيلي

االنباط-وكاالت

القد�س”،  “�شيف  معركة  ب��داي��ة  منذ 

االإ�شرائيلي  االح��ت��ال  امل��ق��اوم��ة  اأج���ربت 

ع��ل��ى اإل����غ����اء وت��ع��ط��ي��ل ف��ع��ال��ي��ات ه��ام��ة، 

االأك��رب  ال�شاروخية  ال��ر���ش��ق��ات  واأ���ش��اب��ت 

م��ن��ذ  “اإ�شرائيل”  ل��ه��ا  ت��ت��ع��ر���س  ال���ت���ي 

ق���ي���ام���ه���ا، م����راف����ق ح�������ش���ا����ش���ة ب��ال�����ش��ل��ل، 

و���ش��ط ح��ال��ة م���ن اخل����وف وال���رع���ب بن 

امل�شتوطنن

واأع����ل����ن ج��ي�����س االح����ت����ال ع���ن وق���ف 

تاريخها،  يف  االأك���رب  الع�شكرية  امل��ن��اورة 

ف��ي��ه��ا خمتلف  ت�����ش��ارك  اأن  خ��ط��ط  ح��ي��ث 

القتال  على  للتدريب  القتالية،  وحداته 

يف جبهات خمتلفة يف وقت متزامن

واأج��������ربت امل���ق���اوم���ة االح����ت����ال ع��ل��ى 

تعطيل املهرجانات والفعاليات الريا�شية 

ك���اف���ة، ب��ع��د اأن اأع���ل���ن ع���ن ع����ودة احل��ي��اة 

خال  وتدريجي  كبر  ب�شكل  لطبيعتها 

اأع���داد  انخفا�س  عقب  امل��ا���ش��ي��ة،  ال��ف��رة 

امل�شابن بفرو�س كورونا لديه

اأع����ل����ن االح����ت����ال ع��ن  ال�������ش���ي���اق،  ويف 

ت��ع��ط��ي��ل ال�����دوام يف امل���دار����س م���ن و���ش��ط 

ف��ل�����ش��ط��ن امل��ح��ت��ل��ة ح��ت��ى ج��ن��وب��ه��ا، ال��ت��ي 

اأ���ش��ب��ح��ت يف دائ�����رة ا���ش��ت��ه��داف ف�����ش��ائ��ل 

املقاومة، وقرر تقلي�س املوا�شات العامة 

التي  الفادحة  اخل�شائر  بعد  كبر،  ب�شكل 

حلقت باملركبات واحلافات، يوم اأم�س

ك��م��ا اأج����ربت ال��ر���ش��ق��ات ال�����ش��اروخ��ي��ة 

ال��ع��م��ل يف  دول���ة االح���ت���ال ع��ل��ى تعطيل 

فل�شطن  و���ش��ط  غوريون”،  “بن  م��ط��ار 

امل���ح���ت���ل���ة، وق������د اأع����ل����ن����ت امل����ق����اوم����ة ع��ن 

املا�شية الليلة  ا�شتهدافه بعدة �شواريخ، 

ويف ت��ط��ور ن��وع��ي، ف��ر���ش��ت ت��ه��دي��دات 

امل�شجد  امل��راب��ط��ن يف  و���ش��م��ود  امل��ق��اوم��ة 

االأق�شى املبارك والقد�س املحتلة، �شرطة 

االح���ت���ال ع��ل��ى اإل���غ���اء م�����ش��رة االأع����ام 

يف  تنظيمها  على  امل�شتوطنون  اعتاد  التي 

املدينة، واعتربت اجلماعات اال�شتيطانية 

للفل�شطينين خ�شوعا  املنع 

خال  الفل�شطينية  امل��ق��اوم��ة  فر�شت 

اأن  حمللون،  يوؤكد  كما  احلالية،  اجلولة 

دخ��ول  يعني  املحتلة  ال��ق��د���س  ا���ش��ت��ه��داف 

غ�����زة ع���ل���ى خ����ط امل����واج����ه����ة، وا����ش���ت���م���رار 

بق�شف  �شيقابل  املدنين  بحق  اجل��رائ��م 

ي�شل كربى املدن املحتلة

للمقاومة،  املركز  الق�شف  مع  وتزامناً 

مدن  يف  وامل�شرات  املواجهات  ت�شاعدت 

 ،1948 ع�����ام  امل���ح���ت���ل  ال����داخ����ل  وب����ل����دات 

مم��ا اأج���رب االح��ت��ال ع��ل��ى اإع����ان حالة 

من  امل�شتوطنن  ونقل  اللد،  يف  الطورائ 

لقمع  القوات  من  مزيد  واإر�شال  املدينة، 

ت�شهده  مل  نوعي  تطور  يف  املتظاهرين، 

الباد منذ �شنوات

واأظ���ه���رت اإح�����ش��ائ��ي��ة اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة، اأن 

1753 م��رة،  ان��ط��ل��ق��ت  ���ش��اف��رات االإن�����ذار 

م��ن��ذ ب���داي���ة ال��ت�����ش��ع��ي��د، وه����و م���ا يجرب 

امل�����ش��ت��وط��ن��ن ع��ل��ى ال��ت��وج��ه اإىل امل��اج��ئ 

وي�����ش��ي��ب حياتهم  ال��ي��وم،  م���رات يف  ع���دة 

بال�شلل

االنباط-وكاالت

املقاومة  اأن  اإ�شرائيليون  حمللون  اأجمع 

حققت يف جولة الت�شعيد احلالية اإجنازات 

خم��ت��ل��ف��ة، اأحل��ق��ت ال�����ش��رر ب�����ش��ورة جي�س 

االحتال وقدرته على الردع

“توير”،  يف  ح�شابه  على  تغريدة  ويف 

���ش��خ��ر امل���را����ش���ل ال��ع�����ش��ك��ري االإ���ش��رائ��ي��ل��ي، 

التي  اال�شراتيجية  م��ن  دب��و���س،  ت�شاحي 

يواجه بها جي�س االحتال ق�شف املقاومة 

كانوا  البداية  “يف  وق��ال:  املحتلة،  للمدن 

ي��ط��ل��ق��ون ال�������ش���واري���خ ع���ل���ى غ�����اف غ���زة 

ع�شقان  على  اأطلقوها  ث��م  ت��ع��ودن��ا،  حتى 

واأ������ش�����دود، والأن����ن����ا ت���ع���ودن���ا م����رة اأخ�����رى، 

اأطلقوها على تل اأبيب واملركز، االآن ننتظر 

منطقة اأخرى حتددها حما�س”

اأحرونوت”،  “يديعوت  يف  املحلل  واتفق 

ي����واآف زي��ت��ون، ع��ل��ى ال�����ش��خ��ري��ة م��ن جي�س 

ه�����ددوا  واجل����ه����اد  “حما�س  االح�����ت�����ال: 

�شين�شر  باأنه  اجلي�س  فرد  حيفا  با�شتهداف 

البطاريات”، واأ�شار اإىل ا�شتهداف املقاومة 

“حتى  وق��ال:  ع�شقان،  يف  ح�شا�شة  ملن�شاأة 

�شوداء،  اإ�شرائيل  �شماء  كانت  ال�شباح  هذا 

�شربوا من�شاأة ح�شا�شة يف ع�شقان”

�شحيفة  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  امل��ح��ل��ل  وي���وؤك���د 

امل��ق��اوم��ة  اأن  ك�����ش��ب��ي��ت،  ب���ن  “معاريف”، 

ق���وي���ة جلي�س  ���ش��رب��ة  ت��وج��ي��ه  جن��ح��ت يف 

االح����ت����ال، يف ع��م��ل��ي��ة ا���ش��ت��ه��داف االآل���ي���ة 

“الكورنيت”،  ل���ل���دروع  م�����ش��اد  ب�������ش���اروخ 

“�شربات  اأن  واع�����ت�����رب  ال�����ي�����وم،  ����ش���ب���اح 

توؤكد  غ��زة  ح��دود  على  الدقيقة  الكورنيت 

ل��ن��ا ك��ي��ف ك��ان��ت ح��م��ا���س ت��ط��ور ق��درات��ه��ا، 

على  باملوافقة  م�شغولون  نحن  كنا  بينما 

الهدوء..  اأجل  للقطاع من  االأموال  اإدخال 

�شربة دقيقة و10 قذائف تلتها وا�شتهداف 

لقوات االإنقاذ”

م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال م��را���ش��ل ه��ي��ئ��ة ال��ب��ث 

اإن  ب���رغ���ر،  ج����ال  “كان”،  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 

ال�شنوات  ط���وال  م�شغولة  ك��ان��ت  امل��ق��اوم��ة 

امل���ا����ش���ي���ة ب��ت��ط��وي��ر ق����درات����ه����ا، واأو�����ش����ح: 

 2014 ح��رب  خ��ال  اأن��ه  نتذكر  اأن  “مهم 
يف  للخ�شرة،  ال�����ش��واري��خ  �شظايا  و�شلت 

ت�شرح  حما�س  كانت  املا�شية  ال�شنوات  كل 

بو�شوح اأنها تطور مدى ال�شواريخ لتطال 

كل نقطة يف اإ�شرائيل، كان لدينا حزب اهلل 

واحد، اليوم لدينا اآخر يف اجلنوب”

واأط���ل���ق���ت امل���ق���اوم���ة م���ئ���ات ال�����ش��واري��خ 

وع�شقان،  اأبيب”،  و”تل  ال��ق��د���س،  جت��اه 

واأ�شدود، واللد منذ انطاق عملية “�شيف 

جرائم  على  للرد  ي��وم��ن،  قبل  القد�س”، 

االح��ت��ال يف ال��ق��د���س، وال���داخ���ل، وق��ط��اع 

غزة

 الغارات الحربية اإلسرائيلية تمزق مالبس العيد وتحرق أجساد أطفال غزة

 القبة الحديدية وصواريخ المقاومة.. ال عيٌن رأت وال أذٌن سمعت

 تل أبيب تحت القصف.. »إسرائيل« قيد الشلل

 محللون إسرائيليون يسخرون من الجيش ويؤكدون على تطور أداء المقاومة

 أبو حمزة: المقاومة ردت الصاع 
صاعين لالحتالل

 ما الذي فاجأ جيش االحتالل في 
القصف األوسع على تل أبيب؟

 حماس تدعو للنفير نحو األقصى 
في صالة العيد

رئيس األمة الكويتي:  الفلسطينيون 
سينتصرون الن قضيتهم عادلة

االنباط-وكاالت

ب��ا���ش��م �شرايا  ال��ع�����ش��ك��ري  ال��ن��اط��ق  ق���ال 

القد�س اأبو حمزة، ام�س االأربعاء 12 مايو 

ال�شاع  رد  ا�شتطاعت  املقاومة  اإن   ،2021

ا�شتمرار العدوان  �شاعن يف جوابنا على 

وا�شتهداف االآمنن واملدنين وجماهدي 

ث��اث��ة  اغ���ت���ي���ال  ج����ان����ب  اإىل  امل����ق����اوم����ة 

جماهدين من قادة العمل ال�شاروخي يف 

القد�س �شرايا 

واأ����ش���اف اأب���و ح��م��زة يف ك��ل��م��ة م�����ش��ورة 

وراأى  “راأيتم  قد�س”:  “�شبكة  ر�شدتها 

عليه  عمل  جميًا  �شنيعاً  باأ�شره  العامل 

جم���اه���دون���ا اإع�������داداً وجت���ه���ي���زاً وح��ف��روا 

�شاروخية  ق���درات  اإىل  و���ش��واًل  بال�شخر 

اليومن  اأبيب وع�شقان خال  ذاقت تل 

حمماً من نور ونار رجالنا االأفذاذ”

القادة  ال�شهداء  حمزة:  “اأبو  واأردف: 

���ش��ام��ح امل��م��ل��وك وك��م��ال ق��ري��ق��ع وحممد 

اأبو العطا كانوا من �شناع املجد وحرا�س 

ت��ا���ش��ع��ة امل��ق��اوم��ة ب��ت��وق��ي��ت ال��ب��ه��اء وخ��ر 

قادة وجند يف معركة الدفاع عن القد�س 

واملقد�شين”

ا���ش��ت��م��رار  “اأمام  ح����م����زة:  اأب�����و  وزاد 

�شربة  القد�س  �شرايا  يف  وجهنا  العدوان 

����ش���اروخ���ي���ة جت����اه ت���ل اأب���ي���ب وحم��ي��ط��ه��ا 

ال�شاعة  100 �شاروخ عند  ب�  اأخرى  ومدن 

اخل��ام�����ش��ة ف��ج��ر ال��ي��وم ون��وؤك��د ع��ل��ى اأن��ن��ا 

والعرب  ال��درو���س  العدو  لتلقن  جاهزون 

ول�����ن ن���دخ���ر ج���ه���دن���ا يف ���ش��ب��ي��ل ح��م��اي��ة 

االأر�س واالإن�شان”

�شرايا  با�شم  الع�شكري  الناطق  و�شدد 

ال��ق��د���س ع��ل��ى اأن امل��ق��اوم��ة م�����ش��ت��م��رة يف 

كان  مهما  نا  تراجع  لن  واأنها  معركتها 

“�شنثبت  م��ت��اب��ع��اً:  والت�شحيات،  الثمن 

�شتبقى  مبقاومتها  غزة  اأن  اأجمع  للعامل 

�شيفاً للقد�س ولن تكون يدها اإال عليا اإن 

�شاء اهلل على قاعدة “واإن عدمت عدنا”

االنباط-وكاالت

ق����ال����ت ���ش��ح��ي��ف��ة ي���دي���ع���وت اأح����رن����وت 

اإن   ،2021 مايو   12 االأربعاء  ام�س  العربية، 

املفاجاأة يف عمليات اإط��اق ال�شواريخ، يوم 

اأم�س على منطقة تل اأبيب وحميطها، هو 

امل��دى لدى حركتي  دقة ال�شواريخ طويلة 

حما�س واجلهاد االإ�شامي

وبح�شب ال�شحيفة العربية فاإنه قد مت 

حتقيق ه��ذه ال��ق��درة م��ن خ��ال قناتن”: 

تهريب من�شات اإطاق �شواريخ و�شواريخ 

املثال  �شبيل  على   - ال��ق��ط��اع  اإىل  معيارية 

تعليمات  “وفق  وا�شتخدامها   - اإي���ران  من 

ال�شركة امل�شنعة”، واخل��ربة الوا�شعة التي 

اكت�شبتها املقاومة”

الثانية  “القناة  اأن:  يديعوت  واأ�شافت 

ه��ي االإن��ت��اج ال��ذات��ي، وال��ت��ي اكت�شبت فيها 

حما�س واجلهاد خربة كبرة منذ اأن جنحت 

ب�شكل كبر من تهريب  اإ�شرائيل يف احل��د 

ال�شواريخ والقذائف”

مل��زاع��م ال�شحيفة ال��ع��ربي��ة ف��اإن  ووف��ق��اً 

معظم ال�شواريخ والقذائف املنتجة يف قطاع 

غزة هي �شواريخ هند�شة عك�شية و�شواريخ 

�شنعت يف اإيران، فيما مينحها املقاومون يف 

قطاع غزة اأ�شماء قادتهم الذين ا�شت�شهدوا 

يف املعارك واجلوالت

الع�شرين  ب��ال��ذك��رى  ح���ول  مقالته  ويف 

الإط����اق ال�����ش��واري��خ م��ن غ���زة، ذك���ر اإل��ي��ور 

ا  اأ�شخا�شً ��ا  اأي�����شً اأر���ش��ل��ت  حما�س  اأن  ليفي 

ل��ل��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي يف اخل�����ارج ل��غ��ر���س فتح 

م�شاريع ت�شنيع �شواريخ حملية

االأخ�����رى  “املفاجاأة  ل��ي��ف��ي:  واأو�����ش����ح 

ال��ت��ي حتققت ه��ي ق���درة ح��م��ا���س واجل��ه��اد 

وتن�شيق  ج��دول��ة  اإمكانية  على  االإ���ش��ام��ي 

ع��م��ل��ي��ات اإط�����اق دق��ي��ق��ة ل��ل�����ش��واري��خ من 

اأنفاق حتت االأر���َس، ويبدو اأن هذه االأنفاق 

حتديد  واجل��ي�����س  امل���خ���اب���رات  ت�شتطع  مل 

مكانها.”

اأن����ه مت ا���ش��ت��ث��م��ار اخل���رباء  واأ����ش���ار اإىل 

ال�شواريخ من اجلهاد  واإط���اق  اإن��ت��اج  “يف 
اإنتاج وجتربة  وحما�س معظم جهودهم يف 

“اإ�شرائيل”  مفاجاأة  اأج��ل  م��ن  ال�شواريخ 

واإرباك بطاريات القبة احلديدية”

االنباط-وكاالت

االإ�شامية حما�س،  املقاومة  باركت حركة 

الأه������ايل م��دي��ن��ة ال���ق���د����س وال����داخ����ل امل��ح��ت��ل 

وال�شفة الغربية جهدهم وجهادهم، متوجهة 

من  امل�شرقة  ال�شورة  هذه  على  بالتحية  لهم 

فل�شطن،  م���دن  ك���ل  االح���ت���ال يف  م��واج��ه��ة 

�شيف  م��ع��رك��ة  يف  ب��دوره��م  ي�شاهمون  واأن��ه��م 

القد�س

ودع�����ا ال���ن���اط���ق ب��ا���ش��م ح���رك���ة ح��م��ا���س يف 

اليوم  له  ت�شريح  يف  حمادة،  حممد  القد�س، 

نحو  وال��زح��ف  النفر  اإىل   )5-12( االأرب��ع��اء 

يف  للم�شاركة  وذل��ك  املبارك  االأق�شى  امل�شجد 

يليه  ال��ذي  اجلمعة  يوم  وليكن  العيد،  �شاة 

يوم ح�شد ورباط يف امل�شجد االأق�شى

وتابع: “اإن نفركم نحو االأق�شى هو عهُد 

العزة،  االأب���رار يف غ��زة  ال�شهداء  ل��دم��اء  وف���اٍء 

واأنكم  التحرير،  وتاأكيد على موا�شلة طريق 

لن تركوا االأق�شى وحيداً”

الفجر  حملة  اإح��ي��اء  اإىل  ح��م��ادة  دع��ا  كما 

ال��ع��ظ��ي��م، واإىل ج��ع��ل ���ش��اة ال��ف��ج��ر ك��ل ي��وم 

حمطة جتديد للبيعة مع القد�س واالأق�شى

االنباط-وكاالت

 دعا رئي�س جمل�س االأم��ة الكويتي مرزوق 

الغامن، ام�س االأربعاء، اإىل الركيز على اأهمية 

االحتال  ممار�شات  لف�شح  اجلماعي  العمل 

ال�شهيوين

يف كلمته اأم����ام امل���وؤمت���ر ال���ط���ارئ ل��احت��اد 

املوؤمتر  على  الغامن  اأق��رح  العربي،  الربملاين 

العربي  ال���ربمل���اين  االحت����اد  م��ن  وف���د  ت�شكيل 

لاجتماع مع رئي�س االحتاد الربملاين الدويل 

االحت��اد  يف  اجليو�شيا�شية  املجاميع  وروؤ����ش���اء 

تتعلق بف�شح  اج������راءات  ات���خ���اذ  ���ش��ب��ل  ل��ب��ح��ث 

ممار�شات االحتال االإ�شرائيلي

وقال لي�س جديداً، وال ا�شتثنائيا، ما يفعله 

العدو ال�شهيوين يف االأق�شى وحي ال�شيخ جراح 

ب�شلفه  يتعلق  فيما  ف��رة،  منذ  العمود  وح��ي 

وغطر�شته وجتاهله لكل املواثيق الدولية، لكن 

اأنواع  التوا�شل االجتماعي غ�شت بكل  و�شائل 

التغطيات والتعليقات من القارات اخلم�س يف 

حملة عفوية، غر منظمة، لف�شح ممار�شاته، 

وه���ذا امل��ع��ط��ى اجل��دي��د، م��ه��م وح��ي��وي وف���ارق 

انك  القد�س  للمرابط يف  يقول  بب�شاطة  الأن��ه 

االح��ت��ال  ح����اول  واأن����ه مهما   ، ل�شت وح����دك 

بنفوذه وتاعبه باملعطيات وقفزه على القانون 

الدويل، فاإن �شمر النا�س عاملياً يف حالة رف�س 

وا�شتنكار وا�شتهجان ملا يحدث

ودع�����ا رئ��ي�����س جم��ل�����س االأم������ة ال���ع���امل اإىل 

التحرك لف�شح العدو، الأنه برغم كل الف�شائح 

م��ن بقي  ه��ن��اك  ك��ان  ال�شابق،  ُك�شفت يف  ال��ت��ي 

ان  م�شرا  االإع��ام��ي،  التعتيم  نتيجة  مغيبا 

الو�شع خمتلف اليوم، فاملقد�شيون هم الذين 

االأر����س لكل  تولوا مهمة نقل ما يجري على 

العامل، وهذا النقل يوؤثر وي�شنع فارقا ويزعج 

اإكمال  امل�شاعدة يف  العدو وي��وؤذي��ه، وتتبقى لنا 

عملية الف�شح، عرب ات�شاالتنا بربملانات العامل 

املتنوعة  وممثلي �شعوبها وا�شتغال عاقاتنا 

مع العامل يف ت�شليط ال�شوء على ما يحدث

واأ���ش��اف يف كلمته اأن��ا هنا اأ���ش��األ، هل القوة 

الغلبة  وه��ل  ال�شراع؟  يف  احلا�شم  العامل  هي 

الع�شكرية هي العن�شر الفارق؟ اإذا كان اجلواب 

نعم، فلماذا بقي هذا العدو ومنذ 1948 يف ورطته 

وماأزقه الوجودي؟ وملاذا مل يح�شم العدو اإنهاء 

الوجود الفل�شطيني طيلة العقود املن�شرمة؟. 

القوة مكنت العدو من �شرقة االأر�س وال�شجر 

واملاء واحلجر وال�شاح التقليدي واالأبي�س بيد 

الفل�شطيني ولكن تلك القوة عجزت عن �شرقة 

�شوت الفل�شطيني، و�شاته وترانيمه، ولغته 

و�شعره وغنائه وتراثه

واأكد ان الفل�شطيني �شاحب ق�شية، وهذه 

مع  العدو  وم�شكلة  ووا�شحة،  عادلة  الق�شية 

االأخ��اق��ي  امل��ع��ن  ه���ذا  يف  تكمن  الفل�شطيني 

الكبر ال��ذي ينطوي عليه الفل�شطيني، ومن 

كانت ق�شيته عادلة �شينت�شر ولو بعد حن
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مدريد – وكاالت 

اأبدى الهولندي رونالد كومان، مدرب 

ال���ت���ع���ادل )3-3(  ب��ع��د  ب��ر���ش��ل��ون��ة، ح���زن���ه 

اإط��ار  يف  ال��ث��اث��اء،  م�شاء  ليفانتي،  اأم���ام 

الليجا.  عمر  من   36 ال� اجلولة  مناف�شات 

نقلتها  ت�شريحات  خ��ال  ك��وم��ان،  وق���ال 

�شحيفة »ماركا«: »كنا جيدين يف ال�شوط 

يف  ل��ك��ن  ال��ن��ت��ي��ج��ة،  يف  وت��ف��وق��ن��ا  الأول، 

ال�شوط الثاين اأهدرنا الكثري من الكرات 

الدفاع«.  يف  الأخطاء  وارتكبنا  اخلطرية، 

رد  لدينا  كان   .2-2 التعادل  »بعد  واأ�شاف 

فعل و�شجل عثمان دميبلي، لكن كان من 

 3 بر�شلونة  تلقي  التعادل.  عليهم  ال�شهل 

وتابع  ج��ي��ًدا«.  لي�س  دقيقة   45 اأه��داف يف 

»امل���ب���اراة 90 دق��ي��ق��ة. خ�����ش��رن��ا ال��ك��ث��ري يف 

ليفانتي خلقوا اخلطر  الأخرية.  الثواين 

ومل ن���داف���ع ���ش��ده��م ب�����ش��ك��ل ج���ي���د، وه��و 

فهم  امل�شتحيل  من  ل��اآم��ال.  خميب  اأم��ر 

هدفنا  »ك����ان  واأردف  ح����دث«.  م��ا  و���ش��رح 

الفوز يف جميع املباريات الثاث املتبقية، 

بع�س  م��ن��اف�����ش��ي��ن��ا  ي��خ�����ش��ر  اأن  يف  والأم�����ل 

للغاية«.  �شعب  الآن  الأم��ر  لكن  النقاط، 

وع����ن دمي��ب��ل��ي، ع��ل��ق »ل��ق��د خ��ل��ق ال��ك��ث��ري 

دفاعًيا،  ج��ي��ًدا  وك��ان  كجناح،  اخلطر  م��ن 

ال��ث��اين، ك��ان  ال��ه��دف  امل��ث��ال  وع��ل��ى �شبيل 

»اإنها  وا�شتكمل  وح�شًيا.   املرتد  هجومه 

على  التحمل  ميكننا  لكن  �شعبة،  بطولة 

امل�����ش��ت��وى ال���ب���دين. ���ش��دت��ن��ا ك��ان��ت اأق���ل يف 

مدرًبا  »ب�شفتي  ووا�شل  الثاين«.  ال�شوط 

ف��اأن��ا امل�����ش��وؤول، وب���ن ال�����ش��وط��ن حتدثنا 

تقليل  ول��ي�����س  ال���دف���اع���ي  ال��ت��ح�����ش��ن  ع���ن 

كنا متقدمن  متفائلن حيث  كنا  احلدة، 

ب��ه��دف��ن. مل اأت���وق���ع ال���ت���ع���ادل«. واخ��ت��ت��م 

ب���احل���دي���ث ع���ن ا����ش���ت���م���راره م���ع ال��ف��ري��ق 

اأتفهم  ت�����ش��اوؤل.  مو�شع  دائ��ًم��ا  »امل��درب��ون 

اأن���ه ب��ع��د ال�����ش��وط ال��ث��اين ���ش��ي��ك��ون هناك 

ه���ذه الأ���ش��ئ��ل��ة. ن�����ش��ع��ر ب��خ��ي��ب��ة اأم����ل لكن 

للمو�شم  وال�شتعداد  قدما،  امل�شي  علينا 

املقبل«.

كومان يعترف بصعوبة مهمة برشلونة

شيكاباال يتصدى لظاهرة 
العنصرية 

االصابة تنهي موسم أبرا 
مع ميالن 

الهالل يحتفل بمئوية جوميز 

القاهرة – وكاالت 

 اأ�شدر حممود عبد الرازق �شيكابال، 

العن�شرية،  حول  بياًنا  الزمالك،  قائد 

ال��ت��ي ت��ع��ر���س ل��ه��ا م���وؤخ���ًرا م���ن ج��ان��ب 

بياًنا  �شيكابال،  ون�شر  الأهلي.  جماهري 

ع���ر ���ش��ف��ح��ت��ه ع��ل��ى م���وق���ع ال��ت��وا���ش��ل 

�شد  حتركه ق�شائًيا  ل��ي��وؤك��د  ت���وي���ر، 

وقال �شيكابال  ح��ق��ه.  يف  امل��ت��ج��اوزي��ن 

»ج���م���اه���ري ال���زم���ال���ك دائ����ًم����ا م���ا ك��ان��ت 

ورغبة  دع��وة  على  بناء  وال�شند،  امللهم 

ق�شائًيا  �شاأحترك  العظيمة،  اجلماهري 

���ش��د ك���ل امل���ت���ج���اوزي���ن، ���ش��ئ��م��ن��ا وط��ف��ح 

ال��ت��ح��رك لي�س  ال���ك���ي���ل«. وت���اب���ع »ه�����ذا 

م��ن اأج��ل��ي ف��ق��ط، م��ن اأج���ل ح��م��اي��ة كل 

لعبن  م��ن  ال�شمراء  الب�شرة  اأ�شحاب 

وم���درب���ن، ح��ت��ى ي��ت��م ال��ت�����ش��دي ل��ه��ذه 

الظاهرة العن�شرية«.ودخل �شيكابال يف 

خال  الأهلي،  جمهور  مع  مكررة  اأزمة 

القمة يف ف�شل جديد من ق�شة العداء 

�شيكابال  ورد  ال��ط��رف��ن.  ب��ن  امل�شتمر 

ع��ل��ى ب��ع�����س احل��ا���ش��ري��ن يف م��درج��ات 

ل��اأه��ل��ي،  املنتمن  م��ن  ال��ق��اه��رة،  ���ش��ت��اد 

حيث  ال��ث��اين،  ال�شوط  يف  تبديله  اأث��ن��اء 

ب��ع��د هتافهم  اأ���ش��ار ل��ه��م ���ش��وب ح��ذائ��ه 

�شده.

روما - وكاالت

ك�������ش���ف ت����ق����ري����ر ����ش���ح���ف���ي اإي����ط����ايل 

الأربعاء، اآخر التطورات املتعلقة باإ�شابة 

ال�������ش���وي���دي زلت������ان اإب��راه��ي��م��وف��ي��ت�����س، 

مهاجم ميان، وفر�س حلاقه مبا تبقى 

من هذا املو�شم.

اإبراهيموفيت�س )39 عاًما(    وتعر�س 

يوم  يوفنتو�س،  اأم��ام  الركبة  يف  لإ�شابة 

بيويل،  �شتيفانو  واأ���ش��ار  امل��ا���ش��ي،  الأح���د 

املدير الفني مليان، اإىل احتمالية غيابه 

ع���ن امل���ب���ارات���ن امل��ق��ب��ل��ت��ن اأم����ام ت��وري��ن��و 

»لجازيتا  �شحيفة  وبح�شب  وكالياري. 

دي��ل��و ���ش��ب��ورت« الإي��ط��ال��ي��ة، ف���اإن زلت���ان 

اإب��راه��ي��م��وف��ي��ت�����س ل��ن ي��ل��ع��ب م��ع ميان 

�شيحاول  لكنه  املو�شم،  ه��ذا  اأخ��رى  م��رة 

التعايف يف الوقت املنا�شب للحاق باليورو 

ال�شيف. هذا 

لفح�س  اإبراهيموفيت�س  و�شيخ�شع   

املقبل،  الأ�شبوع  اأخ��رى  م��رة  ركبته  على 

اأ�����ش����د مم��ا  الإ�����ش����اب����ة  ك���ان���ت  اإذا  ول���ك���ن 

امل��ب��اراة  ع��ن  ��ا  اأي�����شً �شيغيب  يعتقد،  ك��ان 

الأخرية يف املو�شم �شد اأتالنتا.

عن  اإبراهيموفيت�س  ابتعاد  وي�شتمر   

اأ���ش��اب��ي��ع،  اأرب��ع��ة  اإىل  مل��دة ت�شل  امل��اع��ب 

ملنتخب  �شيئة  اأخبار  يعد مبثابة  ما  وهو 

اأوروب��ا  اأمم  بطولة  تنطلق  حيث  ب��اده، 

ي��ك��ون  ل  وق�����د  الآن.  م����ن  ���ش��ه��ر  ع���ق���ب 

ال�شويد  مل��ب��اراة  ج��اه��ًزا  اإبراهيموفيت�س 

ي��ون��ي��و/  14 ي���وم  اإ���ش��ب��ان��ي��ا  ���ش��د  الأوىل 

ملواجهتي  لئ��ًق��ا  �شيكون  لكنه  ح��زي��ران، 

بولندا و�شلوفاكيا بعد ذلك.

الريا�ض – وكاالت 

مبهاجمه  ال�����ش��ع��ودي  ال��ه��ال  احتفل 

بافيتيمبي  املخ�شرم،  الفرن�شي  وهدافه 

الفريق،  تدريبات  هام�س  على  جوميز، 

برفقة  هدف   100 اإىل  و�شوله  مبنا�شبة 

ال��زع��ي��م. و���ش��ك��ل اجل��ه��از ال��ف��ن��ي ب��ق��ي��ادة 

خ��و���ش��ي��ه م���وراي�������س وال���اع���ب���ون مم���را 

ي��ح��ت��ف��ل��وا  اأن  ق��ب��ل  ت��رح��ي��ب��ي��ا جل��وم��ي��ز، 

نافل،  بن  فهد  بح�شور  وذل��ك  ب��اإجن��ازه، 

قالت  مت�شل،  �شياق  ويف  الهال.  رئي�س 

اإن  ال���ه���ال  اإدارة  م���ن  ق��ري��ب��ة  م�����ش��ادر 

املو�شم  بنهاية  النادي  يغادر  لن  جوميز 

اجلاري، رغم قدوم املهاجم املاىل مو�شى 

هذه  الإدارة  تناق�س  مل  حيث  م��اري��ج��ا، 

امل�شادر  واأو�شحت  الأ�شا�س.  الفكرة من 

ل��ل�����ش��وري  ب���دي���ا  ���ش��ي��ح��ل  م���اري���ج���ا  اأن 

اأج��ن��ب��ي �شابع  ع��م��ر خ��رب��ن، ك��م��ح��رف 

ب��ال��ق��ائ��م��ة ال��ه��ال��ي��ة، وم���ن امل��ن��ت��ظ��ر اأن 

ي�شكل مع جوميز ثنائيا هجوميا مميزا. 

 126 100 ه�����دف، يف  ل������ وو����ش���ل ج��وم��ي��ز 

ال��زع��ي��م، خ��ال مو�شمن  م��ب��اراة رف��ق��ة 

ون�شف، بواقع 68 هدًفا يف الدوري، و17 

امللك،  كاأ�س  و8 يف  اآ�شيا،  اأبطال  دوري  يف 

كاأ�س  العربية، وهدفن يف  بالبطولة  و5 

العامل لاأندية.

مدريد – وكاالت 

����ش���دد ال��ف��رن�����ش��ي زي����ن ال���دي���ن زي����دان 

رغبة  على  م��دري��د،  ل��ري��ال  الفني  امل��دي��ر 

ف���ري���ق���ه يف حت���ق���ي���ق الن����ت���������ش����ار، خ���ال 

م��واج��ه��ة غ��رن��اط��ة، اخل��م��ي�����س، يف اإط���ار 

وق��ال  الليجا.  م��ن   36 اجل��ول��ة  مناف�شات 

زيدان، خال املوؤمتر ال�شحفي الأربعاء: 

م��درب  م��ع  للغاية  ف��ري��ق جيد  »غ��رن��اط��ة 

يقوم بعمل رائع، �شتكون مواجهة �شعبة، 

يف  التفوق  علينا  يتوجب  اأن��ه  نعلم  لكننا 

 كل مباراة، والقتال من البداية للنهاية«.

واأ�شاف: »يتبقى 3 مباريات على النهاية، 

و�شنحاول  ال��ي��وم،  م��ب��اراة  ع��ل��ى  و���ش��رك��ز 

امل��ن��اف�����ش��ة وب����ذل ق�����ش��ارى ج��ه��دن��ا للفوز 

ب���امل���ب���اراة«. وع���ن ق����رارات احل���ك���ام، علق: 

»اجلميع يوؤدي وظيفته، ولن اأحتدث عن 

كرة  يف  اأث��ق  فاأنا  الآن،  بعد  الأ�شياء  ه��ذه 

اأقول  �شيء، ويف كل مرة  وه��ذا كل  القدم 

�شيء،  ل  من  فو�شى  �شتحدث  �شيئا  فيها 

ل���ذا ع��ل��ي��ن��ا ال��رك��ي��ز يف ع��م��ل��ن��ا«. وت��اب��ع: 

»م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي؟ ل اأف���ك���ر ع��ل��ى الإط������اق، 

واأرك������ز ف��ق��ط ع��ل��ى امل���ب���اري���ات ال���ث���اث«. 

اأج���اب: »اأعتقد  وح��ول ع��ودة اجل��م��اه��ري، 

ونحن  غ����ًدا،  اأو  ال��ي��وم  �شيتقرر  ذل���ك  اأن 

الأم���ور  ل��ع��ودة  وب��ح��اج��ة  ال���ق���رار،  ننتظر 

ل��ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا ف���ه���و م����ا ن����ري����ده ج���م���ي���ًع���ا«. 

املناف�شن؟  م��ب��اري��ات  »م�شاهدة  واأردف: 

اأحب  فاأنا  ا�شتطعت،  اإذا  املباريات  اأ�شاهد 

عدم  الظلم  »من  وا�شتكمل:  القدم«.  كرة 

باللقب،  الفوز  �شنحاول  بالليجا؟  الفوز 

القول  وميكنني  �شيحدث،  ما  نعرف  ول 

للتتويج  ج��ه��دن��ا  ق�����ش��ارى  ���ش��ن��ب��ذل  اإن���ن���ا 

لن  احلكام؟  معايري  »توحيد  ون��وه:  ب��ه«. 

اأخ��و���س يف اخل��اف��ات، وم��ا اأق��ول��ه ه��و اأن 

للجميع،  وا�شحة  تكون  اأن  يجب  الأم��ور 

كرة  لتح�شن  �شيء  هي  الفيديو  وتقنية 

القدم«. وب�شوؤاله عما اإذا كان فيني�شيو�س 

اأجاب:  ال�شوق،  يف  م�شاومة  ورقة  �شيكون 

ولي�س  كثرية  اأ�شياء  عن  يتحدثون  »اإنهم 

م��دي��د،  ري���ال  فنحن  ف��ق��ط،  فيني�شيو�س 

اأن ال��ن��ا���س ي��ح��ب��ون احل��دي��ث عن  ون��ع��ل��م 

الن��ت��ق��الت وال��ت��غ��ي��ريات، ل��ك��ن ح��ال��ي��ا ل 

الثاث«.  املباريات  اإل يف  يفكر الاعبون 

يف  بالليجا  فزنا   2017 ع��ام  »يف  واختتم: 

واأهم  رائعا،  الأم��ر  وك��ان  الأخ��رية  املباراة 

اأق�شى ما لدينا، وهناك  �شيء هو تقدمي 

وعليك  عليها،  ال�شيطرة  ميكن  ل  اأ�شياء 

ي��ه��م«.  ال��ت��ح��ك��م يف ع��م��ل��ك وال���ب���اق���ي ل 

روما – وكاالت 

امل�شنف  ديوكوفيت�س،  نوفاك  ا�شت�شاط 

الأول عاملًيا، غ�شبا من احلكم لعدم اإيقافه 

ال��ل��ع��ب ب��ع��د ���ش��ق��وط الأم���ط���ار يف م��ب��ارات��ه 

ل��اأ���ش��ات��ذة  روم���ا  لبطولة  ال��ث��اين  ب��ال��دور 

ف��ري��ت��ز،.  ت��اي��ل��ور  الأم��ري��ك��ي  اأم����ام  للتن�س 

وف��ق��د ال���اع���ب ال�����ش��رب��ي، ال��ب��ال��غ ع��م��ره 

فريتز،  ك�شر  اأن  ب��ع��د  اأع�����ش��اب��ه  ع��اًم��ا،   33

يف  للفوز  ير�شل  كان  بينما  اإر�شاله  �شربة 

يف  ديوكوفيت�س  و�شرخ  الثانية.  املجموعة 

متى  »اإىل  قائا  فوركاديل  نات�شو  احلكم 

مرات   3 منك  طلبت  اللعب؟  يف  �شن�شتمر 

املباراة  اإيقاف  ومت  �شيًئا«.  تفعل  ل  لكنك 

يح�شم  اأن  ق��ب��ل  ���ش��اع��ات   3 ل����� ال��ن��ه��اي��ة  يف 

ومت  و)6-7(.   ،)3-6( الفوز  ديوكوفيت�س 

لهذا  الأخ��رى  الرجال  مباريات  كل  اإلغاء 

اإنه عانى كثريا  اليوم. وقال ديوكوفيت�س، 

من الأحوال اجلوية قبل اأن يتوقف اللعب 

ال��ث��ان��ي��ة. امل��ج��م��وع��ة  وال��ن��ت��ي��ج��ة )5-5( يف 

القرعة  اأعفته  الذي  ديوكوفيت�س  واأ�شاف 

من خو�س الدور الأول هذا الأ�شبوع: »مل 

التي  الأخ����رية  ول��ي�����ش��ت  الأوىل  امل���رة  ت��ك��ن 

�شاأواجه فيها هذه الظروف. رغم خرتي 

الكبرية �شعرت بالغ�شب وفقدت اأع�شابي. 

ل��ك��ن��ي ب���خ���ري. يف ن���ه���اي���ة ال����ي����وم خ��رج��ت 

بدرو�س كبرية. تعلمت الكثري من الأ�شياء 

املهمة من هذا اليوم«.

الريال يواجه غرناطه ويأمل باللقب 

ديوكوفيتش يعاود مشاكله مع الحكام 

مان سيتي يحقق اللقب االصعب 
لندن - وكاالت

و����ش���ف الإ�����ش����ب����اين ب���ي���ب ج�����واردي�����ول، 

بلقب  تتويجه  �شيتي،  مان�ش�شر  م���درب 

الدوري الإجنليزي هذا املو�شم، بالأ�شعب 

�شيتي،  مان�ش�شر  وت��وج  م�شريته.  ط��وال 

بطًا للدوري الإجنليزي، م�شاء الثاثاء، 

للمرة ال�شابعة يف تاريخه بالنظام القدمي، 

عقب  �شيتي،  املان  تتويج  وجاء  واحلديث. 

املركز  �شاحب  يونايتد،  مان�ش�شر  تعرث 

يف   )2-1( لي�شر  اأم��ام  وخ�شارته  ال��ث��اين، 

اجلولة 36 من البطولة. وقال جوارديول 

�شبورت�س«:  »�شكاي  موقع  نقل  ما  بح�شب 

»هذا املو�شم وهذا اللقب ل ي�شبه اأي لقب 

اآخر، هذا هو الأ�شعب، �شنتذكر دائًما هذا 

توجنا  التي  الطريقة  اإىل  بالنظر  املو�شم 

م���درب تلك  ك��وين  للغاية  ف��خ��ور  اأن���ا  ب��ه��ا، 

مدرب  واأ�شاف  الاعبن«.  من  املجموعة 

خا�شة  جمموعة  »ه��م  �شيتي:  مان�ش�شر 

كبرية  وع��وائ��ق  �شعوبات  واجهنا  للغاية، 

ه���ذا امل��و���ش��م، وم���ع ذل���ك اأظ��ه��رن��ا ث��ب��ات يف 

النجاح  اأجل  امل�شتوى، وقاتلنا كل يوم من 

وك����ي ن��ك��ون اأف�������ش���ل«. وت���اب���ع: »ي��ج��ب اأن 

اإىل اجلماهري، يف الأوقات  نتوجه بال�شكر 

من  وج���وده���م  اإىل  ن�����ش��ت��م��ع  مل  ال�����ش��ع��ب��ة 

كل  يف  معنا  باأنهم  نعرف  كنا  لكن  خلفنا، 

م��ك��ان ن��ذه��ب اإل��ي��ه، وه��ذا رف��ع م��ن روحنا 

امل���ع���ن���وي���ة، ومل ي��ك��ن مب���ق���دورن���ا ���ش��ن��اع��ة 

اأن  »اآم��ل  واأمت جوارديول:  بدونهم«.  ذلك 

ببعيد،  نحتفل مًعا يوًما ما يف مكان لي�س 

الكثري  على  للغاية  �شعًبا  العام  ذل��ك  ك��ان 

م���ن الأ���ش��خ��ا���س، وه����ذا ال��ل��ق��ب م���ن اأج���ل 

مان�ش�شر  )جن��م  بيل  وك��ول��ن  اجلماهري 

واأ�شرته«. ال�شابق(  �شيتي 
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االنباط-عمان

جمانية  ات�صال  دقيقة   200 تقّدم  زين 

 200 تقّدم  زين  مل�صرتكيها  فل�صطني  على 

فل�صطني  ع��ل��ى  جم��ان��ي��ة  ات�����ص��ال  دق��ي��ق��ة 

مل�صرتكيها

يف ب������ادرة ت�����ص��ام��ن��ي��ة م���ع الأ����ص���ق���اء يف 

ف��ل�����ص��ط��ني احل��ب��ي��ب��ة؛ اأع��ل��ن��ت ���ص��رك��ة زي��ن 

دق��ي��ق��ة   200 ت���ق���دمي  ع���ن  ام�������س  الأردن 

ات�صال جمانية على �صبكة جوال فل�صطني 

جل��م��ي��ع م�����ص��رتك��ي��ه��ا الأف��������راد ب��خ��ط��وط 

واملدفوعة لحقاً  الهاتف املدفوعة م�صبقاً 

)الفواتري(.

وج���اءت ه��ذه اخل��ط��وة م��ن ج��ان��ب زين 

لدعم �صمود الأ�صقاء يف فل�صطني والبقاء 

ع���ل���ى ت���وا����ص���ل م��ع��ه��م يف اإط�������ار ال��وق��ف��ة 

احلبيبة،  فل�صطني  يف  الأه��ل  مع  الأردنية 

وت���ع���ب���رياً ع����ن ت�����ص��ام��ن الأردن�����ي�����ني م��ع 

يعي�صونها  التي  ال��ظ��روف  خ��ال  الأ�صقاء 

ج�����راء الع�����ت�����داءات امل�����ص��ت��م��رة م���ن ق��ب��ل 

الح���ت���ال، ح��ي��ث ك��ان��ت ر���ص��ال��ة ال�����ص��رك��ة 

اأن ي��ك��ون ع��ائ��ق��اً  ب����اأن الت�����ص��ال ل ي��ج��ب 

عليهم  والطمئنان  الأ���ص��ق��اء  ن�صرة  اأم��ام 

م�صاعر  ع��ن  والتعبري  عزائمهم  وت��ق��وي��ة 

الفخر والعتزاز ب�صمودهم وبطولتهم.

اأن  �صحفي  بيان  يف  ال�صركة  واأو�صحت 

على  تلقائياً  �صت�صاف  املجانية  ال��دق��ائ��ق 

امل�صرتكني. خطوط 

الوطن-ا�سطنبول دنيا 

ت�����ض��ام��ن ال��ط��اه��ي ال��رك��ي ب����وراك، مع 

الأح��������داث يف ف��ل�����ض��ط��ن، ع��ل��ى ط��ري��ق��ت��ه 

العلم  حتمل  كنافة  �ضنع  حيث  اخل��ا���ض��ة، 

الفل�ضطيني.

فيديو  مقطع  متابعيه  ب���وراك،  و���ض��ارك 

)تيك  الفيديوهات  ن�ضر  تطبيق  عرب  ق�ضري 

�ضبغ  الكنافة،وتعمد  ي�ضنع  وه��و  ت���وك(، 

ليخل�ص  الفل�ضطيني،  العلم  باألوان  العجينة 

الفل�ضطيني،  ال��ع��ل��م  ب��ك��ن��اف��ة  ال��ن��ه��اي��ة  يف 

من  الفل�ضطينية  للق�ضية  ت�ضامن  كر�ضالة 

قلب تركيا.

االأو�سط لندن-ال�رشق 

بريطانية  مكتبة  اأمينة  م��وؤخ��رًا  ع��رت 

م�ضغوطة  ع��ام   400 عمرها  فرا�ضة  على 

على  العثور  مت  ق��دمي.  كتاب  �ضفحات  بن 

ن�ضخة  داخل  جدًا  جيدة  حالة  يف  الفرا�ضة 

عنوان  يحمل   1634 ع��ام  اإىل  يعود  كتاب 

اأق��دم  يعد  ال��ذي  احل�����ض��رات«  م�ضرح  »م��ن 

جم��ل��د ب��ري��ط��اين ح���ول ع��ل��م احل�����ض��رات، 

اللندنية. ح�ضب �ضحيفة »ميرو« 

اأمينة  ط��وم�����ض��ون،  ليكي  جيني  وق��ال��ت 

يف  الكت�ضاف  ب��ه��ذا  ق��ام��ت  ال��ت��ي  املكتبة، 

»من  اإنه  كمربدج،  بجامعة  هول«  »ترينيتي 

داخ��ل  نباتية  عينات  على  العثور  ال�ضائع 

املعتاد  م��ن غ��ري  ول��ك��ن  ال��ق��دمي��ة،  ال��ك��ت��ب 

ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ع��ي��ن��ة م��ن احل�����ض��رات. من 

من  ه��و  للكتاب  الأول  امل��ال��ك  اأن  املحتمل 

و�ضع الفرا�ضة يف القرن ال�ضابع ع�ضر. لكن 

طيلة  بقيت  الفرا�ضة  اأن  الأمر  يف  املده�ص 

هذه الفرة«.

اأج��ري��ت  »ل��ق��د  ق��ائ��ل��ة:  واأ���ض��اف��ت جيني 

النادرة  الكتب  خرباء  مع  املناق�ضات  بع�ص 

الفرا�ضة  اأن  امل��رج��ح  م��ن  اأن���ه  وي��ع��ت��ق��دون 

ا���ض��ت��م��رت داخ����ل ال��ك��ت��اب ل��ع��دة ق���رون. 

الكتاب  يف  الفرا�ضة  و�ضع  يتم  مل  بالتاأكيد 

كتاب  لأن��ه  نظرًا  املكتبة.  اإىل  و�ضوله  بعد 

نادر ثمن يتم الحتفاظ به يف خزانة كتب 

اآمنط«. ب�ضكل 

وج����رى ال���ت���ربع ب��ال��ك��ت��اب ل��ل��ك��ل��ي��ة من 

ق��ب��ل ع��ائ��ل��ة ال��ط��ال��ب ال�����ض��اب��ق ل��وران�����ص 

 .1980 ع��ام  يف  ت��ويف  ال��ذي  �ضراجنمان، 

ت�ضع  التي  هول«  »ترينيتيي  مكتبة  وك�ضفت 

 ،1996 ع��ام  منذ  جمموعة  و�ضط  الكتاب 

كاأنها  باألوانها  تزال حتتفظ  الفرا�ضة ل  اأن 

و�ضعت للتو بن �ضفحات الكتاب.

زين تقّدم 200 دقيقة 
اتصال مجانية على 

فلسطين لمشتركيها

بوراك يتضامن 
مع فلسطين 
على طريقته 

الخاصة

العثور على فراشة عمرها 400 عام داخل كتاب

اكتشاف 5 كواكب بشمس مزدوجة

تصريح يصدم العالم.. خبراء صحيون: 
كان من الممكن تجنب كورونا!

اخلليج-وكاالت

اك��ت�����ص��ف ف���ري���ق ع��ل��م��اء م���ن ج��ام��ع��ة 

تل�صكوب  با�صتخدام  الأمريكية،  اإلينوي 

»ك���ب���ل���ر« ال��ف�����ص��ائ��ي ال���ت���اب���ع »ل��ن��ا���ص��ا« 

���ص��م�����س م��زدوج��ة  خ��م�����ص��ة ك���واك���ب ذات 

احلياة  ت�صت�صيف  اأن  ميكن  منها،  لكل 

لل�صكن،  وال�صاحلة  ب��الأر���س  ال�صبيهة 

وب����ا�����ص����ت����خ����دام م���ع���ل���وم���ات ع�����ن ك��ت��ل��ة 

النجمني لكل كوكب ومدى �صطوعهما 

�صائلة يف مكان ما على  مع وجود مياه 

�صطحها، اأكدوا �صاحية تلك الكواكب 

لل�صكن.

ودر�����س ال��ع��ل��م��اء اآث����ار ال��ك��واك��ب ذات 

مناطق  على  والعماق  امل���زدوج  النجم 

اأن���ظ���م���ة  ����ص���احل���ة ل��ل�����ص��ك��ن يف ت�����ص��ع��ة 

ر���ص��دت��ه��ا م��ه��م��ة ك��ب��ل��ر، وك���ان ل��ك��ل من 

الأنظمة التي اختاروها الكوكب الكبري 

ع��ل��ى الأق�����ل ب��ح��ج��م ك���وك���ب ن��ب��ت��ون يف 

اأن  اإث���ب���ات  واأرادوا  ال�����ص��م�����ص��ي،  ال��ن��ظ��ام 

وجود كوكب كبري ل مينع فر�صة تطور 

منطقة  يف  لل�صكن  ال�صاحلة  ال��ع��وامل 

ت��ت��دف��ق فيها  اأن  ال��ت��ي مي��ك��ن  امل��ع��ت��دل، 

ال�صائلة على �صطح كوكب، لعك�س  املياه 

ما كان �صائداً اأن الكواكب الكبرية غري 

�صاحلة لل�صكن اأو التطور اأو النمو.

وقال د. نيكولو�س جورجاكاراكو�س، 

ب���اح���ث م�������ص���ارك م���ن ق�����ص��م ال���ع���ل���وم يف 

املرجح  اأبوظبي:«من  نيويورك  جامعة 

الكواكب  على  احل��ي��اة  تتطور  اأن  ج���داً 

الواقعة داخل املنطقة ال�صاحلة لل�صكن 

يف نظامهم، متاماً مثل الأر�س«.

العربية-وكاالت

يف ت�صريح �صادم قلب معه كل املوازين، 

اأعلن خرباء �صحيون م�صتقلون اأنه »كان 

من املمكن جتنب جائحة كورونا«.

وج��اء يف ك��ام اخل��رباء ن��وع من اللوم 

ال��ع��امل��ي��ة،  ال�����ص��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  اأداء  ع���ل���ى 

قائلني: »كان على ال�صحة العاملية اإعان 

حالة الطوارئ مبكرا ب�صبب كورونا«.

واأ�����ص����ار خ�����رباء ���ص��ح��ي��ون م�����ص��ت��ق��ل��ون 

مليار  توفري  الغنية  ال��دول  على  اأن  اإىل 

جرعة لقاح قبل �صبتمرب.

ال�����ص��ح��ة  اإىل ذل����ك، ���ص��ن��ف��ت م��ن��ظ��م��ة 

العاملية الثنني، �صالة )بي.617.1( من 

مرة  لأول  ر�صدت  التي  ك��ورون��ا  فريو�س 

يف الهند على اأنها م�صدر قلق عاملي.

ويف هذا ال�صياق، قالت رئي�صة الفريق 

ال��ت��ق��ن��ي امل��ع��ن��ي ب��ك��وف��ي��د-19 م��اري��ا ف��ان 

كريخوف خال اإفادة �صحافية »ن�صنفها 

على  القلق  على  تبعث  �صالة  اأنها  على 

املعلومات  بع�س  هناك  العاملي..  امل�صتوى 

زيادة يف م�صتوى  اإىل  ت�صري  التي  املتاحة 

العدوى«.

من جهته، قال مدير املنظمة الدولية 

ت���ي���درو����س اأده����ان����وم ج��ي��ربي�����ص��و���س، اإن 

اإ���ص��اب��ات  ع��دد  ت��ب��اط��وؤاً يف  ال��ع��امل ي�صهد 

ووف��ي��ات ك��وف��ي��د-19 م��ع ان��خ��ف��ا���ص��ات يف 

م��ع��ظ��م امل���ن���اط���ق ل���ص��ي��م��ا الأم���ريك���ت���ان 

ت�صررتا  منطقتني  اأك��ر  وهما  واأوروب����ا 

من اجلائحة.

واأ�صاف يف اإفادة »لكنه ل يزال تباطوؤا 

 5.4 م��ن  اأك��ر  ت�صجيل  م��ع  مقبول  غ��ري 

وف��اة  األ��ف  و90  ك��وف��ي��د-19  حالة  مليون 

املا�صي«. الأ�صبوع  تقريبا 

���ص��م��ح��ت ح���م���ات ال��ت��ط��ع��ي��م امل��ك��ث��ف��ة 

باإعادة  ع��دة  اأوروب��ي��ة  دول  يف  للحكومات 

ب���ح���ذر ورف�����ع بع�س  اق��ت�����ص��ادات��ه��ا  ف��ت��ح 

اأم��ل  اأ���ص��ه��ر على  امل��ف��رو���ص��ة منذ  ال��ق��ي��ود 

احتواء اأعداد الإ�صابات.

اأودت  ال��ت��ي  ك��وف��ي��د-19،  جائحة  لكن 

توا�صل  �صخ�س،  مليون   3,3 نحو  بحياة 

ال��ع��امل،  م��ن  اأخ���رى  اأم��اك��ن  يف  انت�صارها 

امل�صاواة يف  املخاوف حيال عدم  ما يجدد 

اللقاحات. احل�صول على 

رو�سيا اليوم-وكاالت

ك���������ص����ف����ت م���������ص����ي����ف����ة اخل�����ط�����وط 

اجل���وي���ة الأم��ري��ك��ي��ة ك���ات ك��م��الين، 

ال��ت��ي ا���ص��ت��ه��رت يف م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل 

خ���ال ق�ص�س عن  م��ن  الج��ت��م��اع��ي 

اأمني  فح�س  وج��ود  حقيقة  مهنتها، 

�صري لطواقم الطائرات.  

واأ����������ص���������ارت امل���������ص����ي����ف����ة اجل����وي����ة 

ن�صرته  فيديو  مقطع  يف  الأمريكية 

ت��وك«  »ت��ي��ك  م��وق��ع  يف  ح�صابها  على 

ال��رئ��ي�����ص��ة  امل���ط���ارات  م��ع��ظ��م  اأن  اإىل 

ل��دي��ه��ا ن��ظ��ام ف��ح�����س خ��ا���س لأف����راد 

الطواقم اجلوية.    

ال��ن��وع  اأن ه���ذا  واأو����ص���ح ك���م���الين 

ال��رق��اب��ة يلغي احل��اج��ة لإج���راء  م��ن 

���ص��ارة  اإظ��ه��ار  ك��ام��ل مب��ج��رد  تفتي�س 

خا�صة وفتح احلقيبة للمعاينة.  

ع��اوة على ذل��ك،  ذك��رت امل�صيفة 

ه��ذا  م��ث��ل  اأن  الأم���ري���ك���ي���ة  اجل���وي���ة 

اخل���ي���ار امل��خ��ف��ف اأ���ص��ب��ح مم��ك��ن��ا لأن 

ك���ل ف����رد م���ن اأف�������راد ال���ط���اق���م ع��ن��د 

ويتم  جاد  لفح�س  يخ�صع  التوظيف 

ب�صماته. اأخذ 

اأن  اإىل  ك��م��الين  لفتت  ذل��ك  وم��ع 

امل�����ص��ي��ف��ات وامل�����ص��ي��ف��ني اجل��وي��ني يف 

لإج��راءات  يخ�صعون  الأوق��ات  بع�س 

امل�صافرين،  م��ع  الب�صيطة  الفح�س 

م�����ص��ي��ف��ة يف ه�����ذا ال���������ص����اأن ق��ول��ه��ا: 

ال��ط��اق��م مير  اأف����راد  اأح���د  راأي����ت  »اإذا 

�صخ�س  اأي  م��ع  الأم��ن��ي��ة  ب��امل��ن��ظ��وم��ة 

اأن اخ���ت���ي���اره مت  ي��ع��ن��ي  اآخ������ر، ف���ه���ذا 

اأن  م�صيفا  الغر�س«،  لهذا  ع�صوائيا 

بحمل  ل��ه��م  ي�صمح  ال��ط��واق��م  اأف����راد 

ال�صوائل معهم يف زجاجات تزيد عن 

100 ملليلرت.

مضيفة جوية أمريكية تكشف جوانب من الرقابة السرية 
للمضيفات في المطارات    


