
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

منظمة التحرير الفلسطينية هي الحل 
مسارات متعددة واولويات متباينة في الساحات الفلسطينية 

االثنني   5  �شوال   1442 هـ  - املوافق  17  اأيار  2021 م - العدد  5694    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

  تمثيل حماس والجهاد بما يليق بهما كفصائل مقاومة وانهاء سطوة فتح 

  الشتات غائب وغزة تحت الحصار دون اصوات عربية وفلسطينية تطالب بكسره

االنباط-وكاالت

ال����وزاري  املجل�س  داخ���ل  الآراء  تابينت 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي  )ال��ك��اب��ي��ن��ت(  امل�سغر  الأم��ن��ي 

اإن���ه���اء العملية  ح���ول م��ن ي���رون ب�����س��رورة 

ال��ع�����س��ك��ري��ة ب��ق��ط��اع غ����زة، وم���ن ي��ط��ال��ب��ون 

با�ستمرارها

الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة   )13( ال���ق���ن���اة  وق����ال����ت 

اخلا�سة، اإن اأ�سواتا يف الكابينت تدعو اإىل 

ي�سنها  التي  الأ���س��وار  ح��ار���س  عملية  اإن��ه��اء 

ال���ط���ران احل���رب���ي ع��ل��ى ق��ط��اع غ���زة منذ 

الإثنني

بنك  اإن  ي��ق��ول��ون  ه����وؤلء  اأن  واأو���س��ح��ت 

الأهداف يف غزة قد ا�ستنفد نف�سه

الوزراء  اأو عدد  اأ�سماء  القناة  ومل حتدد 

الذين يطالبون باإنهاء العملية

موقع وال��ا العربي قال يف وقت �سابق 

من �سباح ام�س الأحد اإن م�سوؤولني كبار يف 

العملية  الإ�سرائيلي طالبوا بوقف  اجلي�س 

اإىل  والتو�سل  غ��زة  قطاع  �سد  الع�سكرية 

وقف لإطاق النار

رئي�س  ي��ت��ح��د  بينما  اإن����ه  امل���وق���ع،  وق����ال 

الوزراء بنيامني نتنياهو ووزير الدفاع بني 

غانت�س، ظاهريا يف عزمهما على موا�سلة 

احلملة يف غزة، يقول كبار اأع�ساء موؤ�س�سة 

اإن��ه  ال��دف��اع واجلي�س يف حم��ادث��ات مغلقة، 

العملية  لإن��ه��اء  الآن  ال�سعي  ال�سواب  م��ن 

والتو�سل اإىل وقف لإطاق النار

التفا�صيل �ص »8«

 دعوات لوقف التصعيد بعد نفاذ بنك األهداف 
وضغوط للتوصل لتهدئة 

االنباط – عمر كالب 

ملراكمة  ت��ن��وي��ري��ة  م��ق��ارب��ة  اىل  الفل�سطينية  اللحظة  حت��ت��اج 

ال��ن��ج��اح��ات ال��ت��ي ت��ت��ح��ق��ق ع��ل��ى الر�����س ال��ي��وم ، ب��ف��ع��ل ���س��واري��خ 

الح��ت��ال  م��واج��ه��ة  يف  الفل�سطينية  ال��وح��دة  وبف�سل  امل��ق��اوم��ة 

تلك  حتى  الفل�سطينية  امل���دن  ك��ل  حت��رك��ت  ان  بعد   ، ال�سهيوين 

او التي ي�سكل فيها الفل�سطينيون اقلية مثل يافا  املدن املختلطة 

رفح حتى  الفل�سطينية من  وال�سوارع  املدن  وباقي   ، واللد  وحيفا 

الباقورة .

الول��ي��ات متفاوتة بني  ان  ال  التحرك  الوحدة يف  ه��ذه  ورغ��م 

�ساحة و�ساحة ، فاحلراك داخل فل�سطني املحتلة عام 1948 حراك 

 ، ال�سهيوين  اليمني  خطوات  من  اخلطر  ا�ست�سعار  بعد  مطلبي 

ا�سافة   ، هناك  الفل�سطينيني  رق��اب  على  �سيف  الدولة  فيهودية 

مدن  �سد  العن�سرية  احل��ك��وم��ة  اتخذتها  اج����راءات  �سل�سلة  اىل 

العلني  والتمييز  اخلدمات  فنق�س  الفل�سطينية  الغلبية  وقرى 

العارم  الوطني  ال�سعور  من  يقلل  ل  وه��ذا   ، هناك  الوجود  يقتل 

. العربية  الفل�سطينية والقومية  بالهوية 

ع��ل��ى ق��اط��ع ال��ق��د���س وح���ي ال�����س��ي��خ ج����راح ، ي��خ��ت��ل��ط ال��دي��ن��ي 

على  والت�سييق  اب��واب��ه  اق��ف��ال  ي��ج��رى  فالق�سى   ، ال��وط��ن��ي  م��ع 

عملية  وه��ن��اك   ، جهة  م��ن  القيامة  كني�سة  ح��ال  ك��ذل��ك  امل�سلني 

تهجر ق�سري لهايل ال�سيح جراح ، يف عودة اىل ذاكرة التهجر 

اغلقه  ملف  ه��ذا   1948 ع��ام  الفل�سطينية  النكبة  اب��ان  وال��ه��ج��رة 

الذين  حتى  فل�سطني  من  يهاجر  فلن  رجعة  دون  الفل�سطينيون 

جرى تهجرهم .

ال�سفة الغربية لها ملف خا�س يتمثل يف ال�ستيطان ومتزيق 

ولي�س  مدنية  وحوا�سل  كانتونات  اىل  وحتويلها  ال�سفة  ا�ساء 

عامل  اىل  حتولت  التي   - ال�سلطة  وج��ود  فرغم   ، مت�سلة  مدنا 

ال�����س��ف��ة يعانون  اب��ن��اء  – ف���اإن  وا���س��اء وم�����س��ال��ح خ��ا���س��ة  �سعف 

فهم   ، الغلق  ونقاط  العزل  وجدار  باحلواجز  املتوا�سلة  الويات 

الفل�سطينية  الم���ن  اج��ه��زة  م��ن  وم��دع��وم  اح��ت��ال ممنهج  حت��ت 

التي متار�س عليهم قهرا م�ساعفا .

ي��رى يف رف��ع احل�سار  او �سجن غ��زة الكبر  ب��دوره  قطاع غ��زة 

عنه اولوية ق�سوى ، فرغم الغاين وال�سعارات التي تتغني بغزة 

وعزتها ، فانها حما�سرة عربيا و�سهيونيا ، ب�سكل يفقدها اب�سط 

انها حمكومة من حما�س  تعرف  ، فا هي  الدمية  احلياة  ان��واع 

ول من ال�سلطة فالواقع على الر�س حم�ساوي وال�سلوك الدويل 

معها  وتتعامل  غزة  عن  ايديها  نف�ست  التي  ال�سلطة  مع  يتعامل 

كاقليم مارق .

حال فل�سطينيي ال�ستات ل يقل �سوء عن حال اهل قطاع غزة 

الدائمة  القامة  اقطار  ول  بهم  تعرتف  الوطنية  ال�سلطة  فا   ،

يهربون  ال�سباب  فبات  الائقة  احلياة  ا�سكال  اب�سط  مينحونهم 

يدفعهم  ورمبا   ، وجن�سية  اقامة  على  للح�سول  اجنبية  دول  اىل 

ال��ت��ط��رف  ت��ن��ام��ي  م��ع  ال��ل��ج��وء  اخ��ط��ر م��ن  ه��و  م��ا  الت�سييق اىل 

واحلركات امل�سلحة املتطرفة او اجلرمية املنظمة .

ملظومة  وخارجها  الفل�سطينية  ال�ساحة  على  الول��ي��ات  ه��ذه 

لفل�سطينيتهم  عميق  ان��ت��م��اء  اىل  وم�ستند  متني  وط��ن��ي  بخيط 

وع��روب��ت��ه��م ، ل��ك��ن ه���ذه ال��وج��دان��ي��ات ل حت��ق��ق ال��ه��دف منها ال 

اجلامعة  املظلة  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  اىل  ال��روح  بعودة 

لكل الفل�سطينيني ، ويجب اعادة املنظمة اىل احلياة وفق املعادلة 

اجل���دي���دة ال��ت��ي ف��ر���س��ت��ه��ا ال��وق��ائ��ع م��ن ح��ي��ث ال��ت��م��ث��ي��ل ال��وط��ن��ي 

حتت  ين�سويا  ان  يجب  واجل��ه��اد  حما�س  فحركتي   ، والف�سائلي 

حققتا  مقاومتني  بحركتني  الائق  التمثيل  وفق  املنظمة  جنااح 

حركة  �سطوة  وانهاء  جاحد  ال  ينكرها  ل  منجزات  الر���س  على 

فتح وتو�سيع متثيل ال�ستات .

وال�سعبية  احلزبية  ال��ت��اوي��ن  لكل  املمثلة  التحرير  منظمة 

ه���ي احل���ل ال���ي���وم ، ل��ق��ط��ف ث��م��ار م���ا ي��ت��م حت��ق��ي��ق��ه ع��ل��ى الر����س 

يف  الفل�سطيني  للح�سور  تعاظم  م��ن  ي��ج��ري  وم��ا  الفل�سطينية 

ال�سوارع واملدن العربية ، فتعزيز �سمود املقد�سيني واهايل ال�سيخ 

اهلنا  �سمود  تعزيز  مع  يت�سابه  ل  قد  برنامج  اىل  يحتاج  ج��راح 

�سيا�سيا  غزة  مع  ال�سفة  وو�سل   ،  1948 عام  املحتلة  فل�سطني  يف 

ال�ستات  فل�سطينيي  ط��م��وح  م��ع  ب��ال�����س��رورة  ي��ت��اق��ى  وج��غ��راف��ي��ا 

وباقي تكوينات ال�سارع الفل�سطيني .

ل��ك��ل ط��ي��ف فل�سطيني  ال�����س��م��ود  وب���رام���ج  حت��دي��د الول���وي���ات 

الطياف  لكل  جمعية  مهمة  هو  بل  حركة  او  ف�سيل  مهمة  لي�س 

الفل�سطينية  التحرير  منظمة  دون  يتحقق  ل  وهذا  الفل�سطينية 

التي جرى ت�سغرها على قيا�س ال�سلطة وبعدها جرى تف�سيلها 

على قيا�س اجلزء احلاكم يف ال�سلطة . .

الملك يلتقي رئيس مجلس النواب 
وعددًا من رؤساء لجان المجلس

16 وفاة و809 إصابات 
بفيروس كورونا

 االنباط-عمان

اأعلنت وزارة ال�سحة عن ت�سجيل 16 وفاة 

يف  امل�ستجد  كورونا  بفرو�س  اإ�سابات  و809 

اململكة ام�س الأحد، لرتفع العدد الإجمايل 

اإىل 9259 وفاة و724154 اإ�سابة.

وت��وزع��ت الإ���س��اب��ات اجل��دي��دة على 276 

حالة يف حمافظة العا�سمة عّمان، 163 حالة 

يف حمافظة اإرب��د، منها 9 حالت يف الرمثا، 

64 حالة يف  ال��زرق��اء،  75 حالة يف حمافظة 

ال��ب��رتا،  يف  ح��ال��ة   14 منها  م��ع��ان،  حمافظة 

يف  حالة   41 عجلون،  حمافظة  يف  حالة   42

حمافظة  يف  ح��ال��ة   36 ال��ب��ل��ق��اء،  حم��اف��ظ��ة 

امل���ف���رق، 30 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة ال���ك���رك، 23 

22 ح���ال���ة يف  ح���ال���ة يف حم��اف��ظ��ة ال��ع��ق��ب��ة، 

21 ح���ال���ة يف حم��اف��ظ��ة  حم��اف��ظ��ة ج���ر����س، 

الطفيلة، 16 حالة يف حمافظة ماأدبا.

واأ����س���ار امل���وج���ز الإع���ام���ي ال�����س��ادر عن 

عدد  اأن  اإىل  ال�سحة  ووزارة  ال���وزراء  رئا�سة 

 11253 اإىل  و�سل  حالّيا  الن�سطة  احل���الت 

دِخلت 
ُ
اأ التي  احل��الت  ع��دد  بلغ  بينما  حالة، 

ام�س اإىل امل�ست�سفيات 77 حالة، فيما غادرت 

74 حالة، يف حني بلغ اإجمايل عدد احلالت 

امل�ست�سفيات  يف  العاج  تتلقى  التي  امل��وؤّك��دة 

714 حالة.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

اأك�����د ج���ال���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين 

موقف الأردن الثابت والداعم لاأ�سقاء 

العادلة  حقوقهم  نيل  يف  الفل�سطينيني 

وامل�����س��روع��ة، م�����س��دداً ج��ال��ت��ه ع��ل��ى اأن 

املنطقة لن تنعم بالأمن وال�ستقرار دون 

ي�سمن  و�سامل  ع��ادل  حل  اإىل  التو�سل 

قيام الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة، على 

 ،1967 الرابع من حزيران عام  خطوط 

وعا�سمتها القد�س ال�سرقية.

ك��م��ا اأك����د ج��ال��ت��ه، خ���ال ل��ق��ائ��ه يف 

ق�����س��ر احل�����س��ي��ن��ي��ة ام�����س الأح�����د رئي�س 

النواب وع��دداً من روؤ�ساء جلان  جمل�س 

يعقدها جالته  لقاءات  املجل�س، �سمن 

اأنه  النيابية،  والكتل  اللجان  روؤ�ساء  مع 

ل ي��وج��د دول����ة، ب��ع��د ف��ل�����س��ط��ني، تدعم 

الفل�سطيني  ال�سعب  ج��ان��ب  اإىل  وت��ق��ف 

لن  كاأردنيني  و«نحن  الأردن،  من  اأك��ر 

اإىل  جالته  اأب��دا«.واأ���س��ار  موقفنا  نغر 

حت��ذي��رات��ه امل��ت��ك��ررة م��ن اأن ع��دم اإي��ج��اد 

حل عادل و�سامل للق�سية الفل�سطينية 

�سيفجر الأو�ساع يف املنطقة.

وب��ني ج��ال��ة امل��ل��ك اأن ه��ن��اك ج��ه��وداً 

جميع  م��ع  م�ستمرة  وات�����س��الت  مكثفة 

الأطراف الدولية الفاعلة.

التفا�صيل �ص »2«

الخصاونة يصدر بالغين )35( و)36( باستمرار 
ساعات الحظر ودوام الموظفين والتوصيل

العودات يدعو لوحدة الصف الفلسطيني 
في مواجهة االحتالل

االنباط- عمان

اأ������س�����در رئ���ي�������س ال����������وزراء ال����دك����ت����ور ب�����س��ر 

 )35( رقمي  الباغني  الأح��د  ام�س  اخل�ساونة 

اأم���ر  لأح���ك���ام  ا���س��ت��ن��اداً  2021م،  ل�����س��ن��ة  و)36( 

الدفاع رقم )19( ل�سنة 2020م.

بقرار  العمل  �سي�ستمّر  الباغني،  ومبوجب 

لاأفراد  لتكون  الليلي  احلظر  �ساعات  تقلي�س 

وللمن�ساآت  ل��ي��ًا  ع�سرة  احل��ادي��ة  ال�ساعة  م��ن 

م���ن ال�����س��اع��ة ال��ع��ا���س��رة ل���ي���ًا وح���ت���ى ال�����س��اع��ة 

ال�����س��اد���س��ة ���س��ب��اح��اً يف ج��م��ي��ع اأي�����ام الأ����س���ب���وع 

وح��ت��ى اإ���س��ع��ار اآخ����ر؛ ب��ا���س��ت��ث��ن��اء امل��ن�����س��اآت ال��ت��ي 

خاف  عملها  طبيعة  اأن  ال���وزراء  رئي�س  يقرر 

خدمة  ب��ت��ق��دمي  ال�����ّس��م��اح  �سي�ستمّر  ك��م��ا  ذل���ك. 

احللوّيات  وحم��ال  للمطاعم  املنزيل  التو�سيل 

�سباحاً،  الثالثة  ال�����ّس��اع��ة  حتى  وال�����س��ي��دل��ّي��ات 

وحتى اإ�سعار اآخر.

اأّم����ا ب�����س��اأن ال��ق��ط��اع��ات امل��غ��ل��ق��ة، ف��ق��د وّج���ه 

الُعليا للتعامل  رئي�س الوزراء اللجنة الإطارّية 

القرارات  لدرا�سة  كورونا  جائحة  تداعيات  مع 

تدريجي،  ب�سكل  فتحها  اإع���ادة  ب�ساأن  ال��ازم��ة 

اعتباراً من 21 / 6 / 2021 مع مراعاة تطّورات 

الوبائي. الو�سع 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

  اأك������د رئ���ي�������س جم��ل�����س ال�����ن�����واب، امل��ح��ام��ي 

ع��ب��د امل��ن��ع��م ال����ع����ودات، اأه��م��ي��ة وح����دة ال�����س��ف 

جميع  م��واق��ف  ���س��ي��اغ��ة  واإع�����ادة  الفل�سطيني 

�سمود  تدعيم  اأج��ل  م��ن  الفل�سطينية،  ال��ق��وى 

وذلك  الحتال  مبواجهة  الفل�سطيني  ال�سعب 

على  نف�سها  فر�ست  ال��ت��ي  املعطيات  على  ب��ن��اًء 

جممل الأحداث يف الأيام الأخرة.

تلفزيون  م��ع  مقابلة  يف  ال��ع��ودات،  واأ���س��اف 

ف��ل�����س��ط��ني، ن��وج��ه اأ����س���دق م�����س��اع��ر ال��ت�����س��ام��ن 

�سمودهم  واأحيي  فل�سطني،  يف  لأهلنا  الأخ��وي 

وال���ق���م���ع  ون���������س����ال����ه����م يف وج�������ه الح������ت������ال 

الحتال  هذا  اأن  يقني  على  واأن��ا  الإ�سرائيلي، 

الفل�سطيني  ال�سعب  واأن  �سينتهي،  البغي�س 

واأن  اأر�سه  على  امل�ستقلة  دولته  �سيقيم  ال�سقيق 

الفل�سطينية  ال��دول��ة  عا�سمة  �ستكون  القد�س 

الأردن  ت��ع��رف��ون  ال����ع����ودات:  ب�����اإذن اهلل.وت����اب����ع 

والق�سائية  والتنفيذية  الت�سريعية  و�سلطاته 

اأنها  على  الفل�سطينية  الق�سية  مع  تتعامل  ل 

هي  واإمن��ا  للدولة،  اخلارجية  ال�سيا�سة  �سمن 

جزء ل يتجزاأ من وحدة الهدف.

التفا�صيل �ص »3«

 »التسول عبر االنترنت« اخر ظواهر »الشحدة« 
   في زمن كورونا

 االأنباط -فرح مو�صى   /التفا�صيل �ص »4«



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 الملك يلتقي رئيس مجلس النواب وعددًا من رؤساء لجان المجلس

الخصاونة يصدر بالغين )35( و)36( باستمرار ساعات الحظر ودوام الموظفين والتوصيل

الصفدي يشارك بجلسة مجلس االمن لبحث التصعيد االسرائيلي

الصفدي يشارك في االجتماع االستثنائي االفتراضي لمنظمة التعاون اإلسالمي على مستوى وزراء الخارجية

  االنباط-عمان

الثابت  االأردن  موقف  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  اأك��د 

العادلة  حقوقهم  نيل  يف  الفل�سطينيني  لالأ�سقاء  وال��داع��م 

وامل�سروعة، م�سدداً جاللته على اأن املنطقة لن تنعم باالأمن 

ي�سمن  و���س��ام��ل  ع���ادل  ح��ل  اإىل  التو�سل  دون  واال���س��ت��ق��رار 

قيام الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة، على خطوط الرابع من 

حزيران عام 1967، وعا�سمتها القد�س ال�سرقية.

ام�س  لقائه يف ق�سر احل�سينية  اأكد جاللته، خالل  كما 

االأحد رئي�س جمل�س النواب وعدداً من روؤ�ساء جلان املجل�س، 

والكتل  اللجان  روؤ���س��اء  مع  جاللته  يعقدها  ل��ق��اءات  �سمن 

وتقف  تدعم  فل�سطني،  بعد  دول���ة،  يوجد  ال  اأن��ه  النيابية، 

و”نحن  االأردن،  من  اأك��ر  الفل�سطيني  ال�سعب  جانب  اإىل 

كاأردنيني لن نغري موقفنا اأبدا«.

واأ�سار جاللته اإىل حتذيراته املتكررة من اأن عدم اإيجاد 

حل عادل و�سامل للق�سية الفل�سطينية �سيفجر االأو�ساع يف 

املنطقة.

وب��ني ج��الل��ة امل��ل��ك اأن ه��ن��اك ج��ه��وداً مكثفة وات�����س��االت 

م�����س��ت��م��رة م���ع ج��م��ي��ع االأط������راف ال��دول��ي��ة ال��ف��اع��ل��ة ل��وق��ف 

االأ���س��ق��اء  اأرواح  وح��م��اي��ة  اخل��ط��ري،  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  الت�سعيد 

اأي�ساً  ه��ن��اك  اأن  اإىل  م�����س��رياً  وممتلكاتهم،  الفل�سطينيني 

اإىل  اإ�سافة  امل�ستويات،  خمتلف  على  عربيا  وتن�سيقاً  تعاوناً 

الواليات املتحدة االأمريكية والدول االأوروبية.

واأ�سار جاللته اإىل اأن هناك ر�سائل اإيجابية من الواليات 

ال�سراع  الإنهاء  اأكرب  ب�سكل  داعما  ودوراً  االأمريكية  املتحدة 

الفل�سطيني االإ�سرائيلي، على اأ�سا�س حل الدولتني.

ولفت جاللته اإىل جهود االأردن امل�ستمرة لتوفري كل �سبل 

يحتاجونه  مبا  وتزويدهم  الفل�سطينيني،  لالأ�سقاء  الدعم 

قدرات  تعزيز  وموا�سلة  واالإغ��اث��ي،  الطبي  امل�ستويني  على 

امل��ح��ط��ات  وج��م��ي��ع  غ����زة  يف  االأردين  امل���ي���داين  امل�����س��ت�����س��ف��ى 

العالجية يف ال�سفة الغربية.

ال��ع��ودات  عبداملنعم  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  لفت  ب���دوره، 

اإىل تاأكيد جاللة امللك املتوا�سل وعلى مدى ال�سنوات على 

غياب  واأن  االإ�سرائيلي،  الفل�سطيني  ال�سراع  اإنهاء  اأهمية 

حل عادل و�سامل جلوهر ال�سراع �سيبقي املنطقة يف حالة 

ا�ستباك دائم ويف حالة فو�سى.

واأك����د اأن ه��ن��اك اإج��م��اع��ا ع��رب��ي��ا ودول���ي���ا ع��ل��ى ال��و���س��اي��ة 

القد�س،  االإ�سالمية وامل�سيحية يف  املقد�سات  الها�سمية على 

وهو تاأكيد على دور االأردن الفاعل، بقيادة جاللة امللك، يف 

حماية املقد�سات.

وجدد احل�سور التاأكيد على اأن االأردن ي�سع دوما الق�سية 

اأ�سقائه  جانب  اإىل  ويقف  اأولوياته،  راأ�س  على  الفل�سطينية 

الفل�سطينيني، الفتني اإىل اأن جمل�س النواب م�ستمر يف دعم 

�سمود ال�سعب الفل�سطيني يف وجه االعتداءات االإ�سرائيلية.

ومدير  الها�سمي،  امللكي  ال��دي��وان  رئي�س  اللقاء  وح�سر 

مكتب جاللة امللك.

االنباط- عمان

اأ�سدر رئي�س ال��وزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة 

ل�سنة  و)36(   )35( رقمي  البالغني  االأح��د  ام�س 

2021م، ا�ستناداً الأحكام اأمر الدفاع رقم )19( ل�سنة 

2020م.

بقرار  العمل  �سي�ستمّر  ال��ب��الغ��ني،  ومب��وج��ب 

تقلي�س �ساعات احلظر الليلي لتكون لالأفراد من 

ال�ساعة احلادية ع�سرة لياًل وللمن�ساآت من ال�ساعة 

ال�ساد�سة �سباحاً يف  ال�ساعة  العا�سرة لياًل وحتى 

اآخ��ر؛ با�ستثناء  اإ�سعار  اأي��ام االأ�سبوع وحتى  جميع 

املن�ساآت التي يقرر رئي�س الوزراء اأن طبيعة عملها 

خالف ذلك. كما �سي�ستمّر ال�ّسماح بتقدمي خدمة 

احل��ل��وّي��ات  وحم���ال  للمطاعم  امل��ن��زيل  التو�سيل 

وال�سيدلّيات حتى ال�ّساعة الثالثة �سباحاً، وحتى 

اإ�سعار اآخر.

اأّم��ا ب�ساأن القطاعات املغلقة، فقد وّج��ه رئي�س 

مع  للتعامل  ال��ُع��ل��ي��ا  االإط����ارّي����ة  اللجنة  ال������وزراء 

تداعيات جائحة كورونا لدرا�سة القرارات الالزمة 

ب�ساأن اإعادة فتحها ب�سكل تدريجي، اعتباراً من 21 

/ 6 / 2021 مع مراعاة تطّورات الو�سع الوبائي 

و�سري عملّية تلّقي املطاعيم، التي ت�سّكل الركيزة 

من  ن�سمن  اآم��ن  �سيف  اإىل  للو�سول  االأ�سا�سّية 

االإ�سارة  اإع��ادة فتح جميع القطاعات؛ مع  خالله 

تباعاً  �ستعلن  بالفتح  املتعلقة  القطاعات  اأّن  اإىل 

خ���الل ال���ف���رتة امل��ق��ب��ل��ة. وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ّل��ق ب�ساعات 

عمل مّوظفي القطاع العام ف�ستبقى من ال�ّساعة 

الثامنة والن�سف �سباحاً وحّتى الثانية ظهراً كما 

كانت عليه قبل �سهر رم�سان املبارك وحتى اإ�سعار 

اآخر، با�ستثناء موّظفي املوؤ�ّس�سات احلكومّية التي 

تقت�سي طبيعة عملها خالف ذل��ك، بحيث تكون 

�ساعات دوامها بقرار من املرجع املخت�ّس.

العام  القطاع  موّظفي  دوام  ن�سبة  تبقى  كما 

اإ�سعار  حتى  عليه  هي  كما   )%50( موؤ�ّس�ساتهم  يف 

طبيعة  تتطّلب  ال��ت��ي  امل��وؤ���ّس�����س��ات  با�ستثناء  اآخ���ر، 

ع��م��ل��ه��ا خ����الف ذل�����ك، م���ع ال���ت���اأك���ي���د ع��ل��ى ع���ودة 

�سابقاً  كورونا  بفريو�س  اأ�سيبوا  الذين  املوّظفني 

وال���ذي���ن ت��ل��ّق��وا امل��ط��اع��ي��م اإىل ال��ع��م��ل وج��اه��ّي��اً، 

ومراعاة اأو�ساع االأّمهات الالتي لديهّن اأطفال يف 

ال�سفوف الثالثة االأوىل وريا�س االأطفال، بح�سب 

التعميمات والبالغات ال�سادرة عن رئي�س الوزراء 

�سابقاً، وحّتى اإ�سعار اآخر.

  االنباط-عمان

املغرتبني  و���س��وؤون  ووزي��ر اخلارجية  ال���وزراء  رئي�س  نائب  حّمل 

ب��االح��ت��الل،  القائمة  ال��ق��وة  ب�سفتها  “اإ�سرائيل،  ال�سفدي  اأمي���ن 

الفل�سطينية  االأرا�سي  ت�سهدها  التي  اخلطرية  االأو�ساع  م�سوؤولية 

املحتلة، وكل ما ت�سبب من عنف وقتل ودمار ومعاناة«.

وق����ال ال�����س��ف��دي يف خ���الل م�����س��ارك��ت��ه ام�����س االأح����د يف اجلل�سة 

املرئي  االت�����س��ال  اآل��ي��ة  ُع��ق��دت ع��رب  ال��ت��ي  االأم����ن،  املفتوحة ملجل�س 

لبحث الت�سعيد االإ�سرائيلي االأخري يف مدينة القد�س وقطاع غزة 

الت�سعيد  يتوقف  اأن  “يجب  اإن��ه  املحتلة،  الفل�سطينية  واالأرا���س��ي 

االإ�سرائيلية  املمار�سات  جميع  وووق���ف  غ��زة،  على  ال��ع��دوان  بوقف 

الال�سرعية التي فجرت اأ�سا�ساً هذا الت�سعيد يف القد�س املحتلة ويف 

باقي االأرا�سي الفل�سطينية”، م�سيفا “يجب التحرك فوراً لتحقيق 

ذلك وتوفري احلماية لل�سعب الفل�سطيني«.

واأ�ساف، اإن “ما توؤكده االأو�ساع اخلطرية التي ت�سهدها االأرا�سي 

تكري�س  من  ال��راه��ن،  الو�سع  ا�ستمرار  ا�ستحالة  هو  الفل�سطينية 

ل��الح��ت��الل وغ��ي��اب الآف���اق زوال���ه وف��ق��دان االأم���ل بتحقيق ال�سالم 

العادل، الذي تقو�س املمار�سات االإ�سرائيلية الال�سرعية فر�سه«.

و�سرورة  ا�سرتاتيجي  خيار  وال��دائ��م  ال��ع��ادل  “ال�سالم  اأن  واأك��د 

التي  امل�ستوطنات  ببناء  يتحقق  ال  ال�سالم  لكّن  ودول��ي��ة.  اإقليمية 

تقو�س حل الدولتني وت�سكل خرقاً فا�سحاً للقانون الدويل وقرارات 

مب�سادرة  يتحقق  ال  “ال�سالم  اأن  اإىل  الفتا  الدولية”،  ال�سرعية 

االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة. وال يتحقق بهدم منازل الفل�سطينيني 

وتهجريهم من بيوتهم«.

كما اأكد اأن “ال�سالم ال يتحقق مبحاوالت تغيري الو�سع القانوين 

القد�س  يف  وامل�سيحية  االإ�سالمية  املقد�سات  يف  القائم  والتاريخي 

القد�سي  املبارك/ احلرم  االأق�سى  امل�سجد  وباالعتداء على  املحتلة، 

ال�سريف الذي ي�سكل بكامل م�ساحته البالغة 144 دومنا مكان عبادة 

خال�سا للم�سلمني وفق التاريخ ووفق قرارات ال�سرعية الدولية، مبا 

يف ذلك قرارات منظمة اليون�سكو”، م�سيفا اأن “القد�ُس ومقد�ساتها 

نحو  مل�ساعر  وا�ستفزازاً  بالنار  لعباً  بها  العبث  وي�سكل  اأحمر،  خط 

ملياري م�سلم. وب�سفتها القوة القائمة باالحتالل، تتحمل اإ�سرائيل 

م�سوؤولية احرتام الو�سع القانوين والتاريخي القائم يف القد�س، يف 

مدينة ال�سالم، ومقد�ساتها«.

ال��ق��ان��وين  ال��و���س��ع  ع��ل��ى  “احلفاظ  اأن  ع��ل��ى  ال�����س��ف��دي  و����س���دد 

وامل�سيحية  االإ�سالمية  العربية  الهوية  وحماية  القائم،  والتاريخي 

ل��ل��م��ق��د���س��ات، مهمة اأ���س��م��ى ي��ك��ر���س ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، 

الو�سي على هذه املقد�سات، كل اإمكانات االأردن لها، فحماية القد�س 

واملقد�سات واحلفاظ على هويتها �سرط حلماية فر�س ال�سالم«.

واأ�سار اإىل اأنه “يجب اأن يتحمل املجتمع الدويل وجمل�س االأمن 

ال�سيخ  حي  اأه��ايل  حقوق  باحرتام  اإ�سرائيل  ويلزموا  م�سوؤولياتهم 

جراح يف بيوتهم. فوفق القانون الدويل والقانون الدويل االإن�ساين، 

حي  اأه��ايل  وتهجري  املحميني،  ال�سكان  معاملة  املقد�سيون  يعامل 

ال�سيخ جراح من بيوتهم �سيمثل، وفق القانون الدويل، جرمية حرب، 

وكذلك وفق قرار جمل�س االأمن رقم 478 للعام 1980، الذي ين�س 

اأن ال �سلطة للمحاكم االإ�سرائيلية يف القد�س املحتلة”. وقال  على 

اأ�سا�س  “االحتالل هو م�سدر ال�سراع واالحتالل هو  اإن  ال�سفدي، 

ال�سر كله، االحتالل وال�سالم نقي�سان ال يجتمعان، وال�سالم يتحقق 

بزوال االحتالل، واحرتام حق الفل�سطينيني يف احلياة الكرمية يف 

ال��دويل،  القانون  واح��رتام  ال�سيادة،  ذات  امل�ستقلة  والدولة  احلرية 

وتطبيق قرارات جمل�سكم الكرمي مبا فيها القرار رقم 2334«.

واأكد ال�سفدي يف كلمته اأن “ال قفز فوق فل�سطني، وال قفز فوق 

اأ�سا�س حل  ال�سراع، وحّلها على  اأ�سا�س  الفل�سطينية، فهي  الق�سية 

ال�سيادة  ذات  امل�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة  يج�سد  الذي  الدولتني، 

للعام  الرابع من حزيران  املحتلة على خطوط  القد�س  وعا�سمتها 

ومبادرة  الدولية  ال�سرعية  وق���رارات  ال���دويل  القانون  وف��ق   ،1967

ال��ع��ادل  ال�����س��الم  لتحقيق  ال��وح��ي��د  ال�سبيل  ه��و  ال��ع��رب��ي��ة،  ال�����س��الم 

وال�سامل الذي ت�ستحقه املنطقة وكل �سعوبها«.

واأ�ساف، “لتحقيق ذلك، يجب اأن يتحرك املجتمع الدويل فوراً، ال 

بد من اإيجاد اأفق حقيقي واإطالق مفاو�سات جادة الإنهاء االحتالل 

املرجعيات  الدولتني، وفق  اأ�سا�س حل  العادل على  ال�سالم  وحتقيق 

اإ�سرائيل  املعتمدة وعلى قاعدة االأر���س مقابل ال�سالم، التي تن�سف 

مبحاولة اإلغائها كّل فر�س حتقيق ال�سالم العادل وال�سامل«.

وقال، “ال وقت ي�ساع، يجب للظلم التاريخي الذي يتعر�س له 

ال�سعب الفل�سطيني اأن ينتهي، يجب لهذا االحتالل الالاإن�ساين اأن 

يزول، ويجب اأن تنعم منطقتنا باالأمن واال�ستقرار وال�سالم الذين 

ت�ستحق«.

الها�سمية تعمل  االأردن��ي��ة  اململكة  “�ستبقى  واأك��د يف ختام كلمته 

معكم جميعاً، قوة و�سريكاً من اأجل ال�سالم العادل وال�سامل الذي 

يلبي احلقوق وتقبله ال�سعوب«.

   جدة -برتا

ال����وزراء ووزي���ر اخلارجية  نائب رئي�س  اأك���د   

الق�سية  اأن  ال�سفدي  اأمي���ن  املغرتبني  و���س��وؤون 

املركزية  الق�سية  و�ستبقى  كانت  الفل�سطينية 

وال  اأح��م��ر،  خ��ط  ومقد�ساتها  وال��ق��د���س  االأوىل، 

�سالم �ساماًل وال اأمن وال ا�ستقرار من دون حترر 

الفل�سطينية  للدولة  عا�سمة  املحتلة؛  القد�س 

من  ال��راب��ع  خطوط  على  ال�سيادة  ذات  امل�ستقلة 

حزيران لعام 1967.

االأح��د  ام�س  القاها  كلمة  ال�سفدي يف  وق��ال 

خالل االجتماع اال�ستثنائي االفرتا�سي ملنظمة 

التعاون االإ�سالمي على م�ستوى وزراء اخلارجية، 

اإل��ي��ه امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�سعودية  وال����ذي دع���ت 

“�ستبقى حماية املقد�سات االإ�سالمية  ال�سقيقة، 

على  واحل��ف��اظ  املحتلة  ال��ق��د���س  يف  وامل�سيحية 

املهمة  وامل�سيحية  االإ���س��الم��ي��ة  العربية  هويتها 

االأ�سمى التي يكر�س الو�سي عليها، جاللة امللك 

اإمكانات االأردن  عبداهلل الثاين ابن احل�سني كل 

لها«.

وا�ساف، “�ستظل اململكة تقف بكل اإمكاناتها 

الظلم  لرفع  الفل�سطينيني  االأ�سقاء  جانب  اإىل 

عنهم وتلبية جميع حقوقهم امل�سروعة يف احلياة 

احلرة الكرمية ويف الدولة امل�ستقلة ذات ال�سيادة 

على ترابهم الوطني.

�ستتخذ، كما هو  “اململكة  اأن  ال�سفدي  واأك��د 

االأ�سقاء،  ال��الزم��ة الإ�سناد  ك��ل اخل��ط��وات  داأب��ه��ا، 

وح��م��اي��ة امل���ق���د����س���ات، وح��م��اي��ة ح���ق���وق ال�سعب 

ال�سالم  يف  املنطقة  وح��ق  ال�سقيق،  الفل�سطيني 

ال���ع���ادل وال�����س��ام��ل ال����ذي ي��ل��ب��ي ج��م��ي��ع احل��ق��وق 

ي�سكل  وال����ذي  الفل�سطيني،  لل�سعب  امل�����س��روع��ة 

خياراً ا�سرتاتيجياً �سبيله الوحيد حل الدولتني، 

ال�سالم  الدولية ومبادرة  ال�سرعية  ق��رارات  وفق 

العربية«.

ر�سالة  ال��ي��وم  ال��ط��ارئ  “اجتماعنا  اإن  وق���ال 

ب������اأن ال����ع����امل االإ�����س����الم����ي ي���ق���ف م���ت���ح���داً ���س��د 

الال�سرعية  االإ�سرائيلية  واملمار�سات  االعتداءات 

املحتلة  القد�س  يف  والالاإن�سانية  والالاأخالقية 

الفل�سطينية  االأرا����س���ي  بقية  ويف  ومقد�ساتها 

املحتلة، و�سد العدوان على غزة«.

املنطقة  تدفع  “اإ�سرائيل  ان  ال�سفدي  وتابع 

التوتر وال�سراع، وتهدد  املزيد من  برمتها نحو 

كل فر�س حتقيق ال�سالم العادل وال�سامل«.

كل  وق����ف  ي��ت��ط��ل��ب  ال��ت�����س��ع��ي��د  “وقف  وزاد 

املمار�سات االإ�سرائيلية الال�سرعية واال�ستفزازية 

التي فجرته، والوقف الفوري للعدوان على غزة«.

تغيري  “حماوالت  اأن  على  ال�سفدي  و���س��دد 

القد�س  يف  القائم  والتاريخي  القانوين  الو�سع 

ودفع  ال��دويل  للقانون  فا�سح  ومقد�ساتها خرق 

باملنطقة نحو املزيد من التوتر وال�سراع«.

وزاد اأن “تهجري �سكان حي ال�سيخ جراح من 

بيوتهم �سيكون جرمية حرب ال يجوز اأن ي�سمح 

املجتمع الدويل بارتكابها«.

وخ��ت��م ال�����س��ف��دي “يتحقق االأم����ن وال�����س��الم 

بانتهاء االحتالل وتلبية جميع احلقوق امل�سروعة 

لل�سعب الفل�سطيني، واإطالق جهد دويل حقيقي 

اإىل  للتو�سل  امل��ط��ل��وب  ال�سيا�سي  االأف����ق  ي��وج��د 

ال��ذي ينهي  ال��ع��ادل وف��ق ح��ل الدولتني  ال�سالم 

اأن ي��ت��ح��رك املجتمع  اأول���وي���ة ي��ج��ب  االح���ت���الل؛ 

الدويل فورا لتلبيتها«.

مجلس الوزراء يقرر تأجيل األقساط المستحقة 
على قروض صندوق دعم الطالب لثالثة أشهر

الخارجية تتابع موضوع اعتقال مواطنين 
أردنيين في اسرائيل

عطلة رسمية بمناسبة عيد االستقالل

وصول أكبر شحنة من فايزر لألردن

 االنباط-عمان

التي عقدها  ال���وزراء يف جل�سته  ق��ّرر جمل�س 

ام�س االأحد برئا�سة رئي�س ال��وزراء الدكتور ب�سر 

اخل�ساونة، تاأجيل دفع االأق�ساط امل�ستحّقة على 

الّطلبة احلا�سلني على قرو�س من �سندوق دعم 

الطالب، لالأ�سهر اأّيار وحزيران ومّتوز من العام 

احلايل.

الطلبة  على  الّتخفيف  لغايات  القرار  وياأتي 

ك��ورون��ا، على  اأزم���ة  وعائالتهم يف ظ��ل تداعيات 

اأن يكون للطلبة حرّية االختيار يف حال رغبتهم 

بت�سديد االأق�ساط امل�ستحّقة عليهم دون تاأجيلها.

ك��م��ا واف����ق جم��ل�����س ال������وزراء ع��ل��ى ج��م��ل��ة من 

منطقة  يف  والتخفيفّية  التحفيزّية  االإج����راءات 

وذلك   ،2021 لعام  ة  اخلا�سّ االقت�سادّية  العقبة 

تبعاً للقرارات التي تخذها جمل�س الوزراء بتاريخ 

لعام  ال��وط��ن��ي  االق��ت�����س��اد  لتحفيز   2021/3/31

.2021

اإج���راءات تخفيفّية على قطاع  القرار  و�سمل 

ال��ن��ق��ل ال���ع���ام يف م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ق��ب��ة االق��ت�����س��ادّي��ة 

ة، متّثلت باإعفاء �سيارات التاك�سي من 50  اخلا�سّ

واح���دة،  ل�سنة  لوحة  ا�ستخدام  ر���س��وم  م��ن  باملئة 

باملئة من   50 م��ن  العمومّية  احل��اف��الت  واإع��ف��اء 

ر���س��وم ا���س��ت��خ��دام ل��وح��ة ل�سنة واح�����دة، واإع��ف��اء 

ال�����س��ي��ارات ال�����س��ي��اح��ّي��ة م��ن 50 ب��امل��ئ��ة م��ن ر���س��وم 

ل�سنة  النقل  وا�سطة  وت�سريح  لوحة  ا�ستخدام 

واح������دة، واإع��ف��ائ��ه��ا ك��ذل��ك م���ن ب����دل اخل��دم��ات 

ال�سياحّية  ال�����س��ّي��ارات  ترخي�س  ب��اإع��ادة  ة  اخلا�سّ

الواردة يف البند )4( من املاّدة )13( من متطّلبات 

ت�سريح مبا�سرة العمل لن�ساط تاأجري ال�سيارات 

االق��ت�����س��ادّي��ة  العقبة  منطقة  داخ���ل  ال�سياحّية 

غرامات  احت�ساب  وقف  اإىل  باالإ�سافة  ة؛  اخلا�سّ

مركبات  جميع  على  املرتّتبة  الرتخي�س  انتهاء 

نقل الرّكاب ال�سياحّية والعمومّية والتاك�سي.

ك��م��ا ت�����س��ّم��ن ال����ق����رار اإج����������راءات ت��خ��ف��ي��ف��ّي��ة 

ل��الأن�����س��ط��ة اال���س��ت��ث��م��ارّي��ة يف م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ق��ب��ة 

املواطنني  اإع��ف��اء  �سملت:  ة  اخلا�سّ االقت�سادّية 

من  باملئة   25 ن�سبته  مب��ا  االقت�سادّية  واملن�ساآت 

قيمة ر�سوم تراخي�س االأبنية والبدالت والغرامات 

با�ستثناء  املرتّتبة،  واملهند�س(  املقاول  )غرامات 

ر���س��وم ال��ت��ج��اوزات وت��اأم��ي��ن��ات االل���ت���زام ب�سروط 

رخ�سة م�سروع االإعمار وب��دل املواقف، وذل��ك يف 

حال ت�سديد امل�ستحّقات دفعة واحدة لغاية تاريخ 

.2021/9/30

و���س��م��ل��ت اأي�����س��اً اإع���ف���اء امل��واط��ن��ني وامل��ن�����س��اآت 

االقت�سادّية مبا ن�سبته 25 باملئة من قيمة عوائد 

االإع��م��ار  م�ساريع  على  امل��رتّت��ب��ة  التنظيم  اإع����ادة 

لغاية  واح���دة  دف��ع��ة  امل�ستحّقات  ت�سديد  ح��ال  يف 

االقت�سادّية  املن�ساآت  واإعفاء   ،2021/9/30 تاريخ 

ترخي�س  ر���س��وم  قيمة  م��ن  باملئة   25 ن�سبته  مب��ا 

تاريخ  لغاية  ال�سنوّية  وبدل اخلدمات  اليافطات 

.2021/9/30

وتقّرر كذلك ال�ّسماح بتق�سيط ر�سوم تراخي�س 

االأبنية املرتّتبة على م�ساريع االإعمار يف املنطقة، 

�ساملة ر�سوم التجاوزات والغرامات وعوائد اإعادة 

2021/12/31؛  تاريخ  لغاية  وال��ب��دالت،  التنظيم 

املتبّقية حال طلب  �سريطة دفع كامل االأق�ساط 

احل�����س��ول ع��ل��ى اإذن االإ���س��غ��ال مل�����س��روع االإع��م��ار، 

باالإ�سافة اإىل متديد العمل بال�سهادات الالزمة 

ل�سهاداتها  امل�سّجلة  للموؤ�ّس�سات  الّن�ساط  ملزاولة 

تاريخ  ولغاية   2020/12/31 تاريخ  بعد  املنتهية 

ا�ستيفاء  تاأجيل  اإىل  ُي�سار  بحيث   ،2021/12/31

ب�سهادات  العمل  ومت��دي��د  املقبل،  للعام  الر�سوم 

الت�سجيل للموؤ�ّس�سات امل�سّجلة يف منطقة العقبة 

)ال�سناعي  القطاعات  يف  لالأن�سطة  االقت�سادّية 

تاريخ  بعد  املنتهية  فقط(  وال��زراع��ي  واخل��دم��ي 

 ،2021/12/31 ت���اري���خ  ول��غ��اي��ة   2020/12/31

املقبل  للعام  الّت�سجيل  ر���س��وم  ا�ستيفاء  وت��اأج��ي��ل 

با�ستثناء الّن�ساط الّتجاري.

اإج���راءات تخفيفّية تتعّلق  كما ت�سّمن القرار 

امل��واط��ن��ني  ع��ل��ى  امل�����س��ت��ح��ّق��ة  االأم������وال  بتح�سيل 

واالأن�����س��ط��ة واالق��ت�����س��ادّي��ة ���س��م��ل��ت: م��ن��ح املهن 

اأوام��ر  بالعمل( ح�سب  لها  امل�سّرح  )غ��ري  املغلقة 

الّدفاع خ�سماً بن�سبة 100 باملئة على جميع بنود 

الر�سوم والبدالت الواردة على ال�ّسهادات الالزمة 

ملزاولة الن�ساط، باالإ�سافة اإىل منح جميع املن�ساآت 

جميع  من  باملئة   25 بن�سبة  خ�سماً  االقت�سادّية 

جتديدها،  على  املرتّتبة  والبدالت  الر�سوم  بنود 

يف حال قيامها بتجديد ال�سهادات الالزمة ملزاولة 

املوافق  اخلمي�س  ي��وم  دوام  نهاية  حتى  ن�ساطها 

.2021/7/1

بيع  اأ���س��ع��ار  على  خ�سم  منح  ك��ذل��ك  وت�سّمن 

االأرا�سي املباعة واملق�ّسطة بن�سبة 5 باملئة يف حال 

مّت الّدفع خالل عام 2021، واالإعفاء من الغرامات 

ع��ل��ى ���س��ري��ب��ة االأب��ن��ي��ة واالأرا�����س����ي )امل�����س��ّق��ف��ات( 

واإع���ف���اء   ،2021/12/31 ت���اري���خ  ح��ت��ى  وامل���ع���ارف 

ب��امل��ئ��ة م��ن ال��غ��رام��ات  امل��ك��ّل��ف��ني مّم���ا ن�سبته 100 

االأم��وال  لقانون حت�سيل  وفقاً  امل�ستحّقة عليهم 

العاّمة رقم )6( ل�سنة 1952، واأّي غرامات اأخرى 

حتّققت مب��وج��ب االأن��ظ��م��ة وال��ق��وان��ني، يف حال 

موعد  يف  املطالبة  اأ���س��ل  مبلغ  بت�سديد  قيامهم 

اأق�ساه 2021/7/1.

ك��م��ا ن�����ّس ال���ق���رار ع��ل��ى ���س��م��ول امل��ق��رت���س��ني 

امل�ستفيدين من القرو�س املقّدمة عرب املحفظة 

العقبة  منطقة  �سلطة  تقّدمها  التي  االإقرا�سّية 

��ة م��ع ال�����س��ن��دوق االأردين  االق��ت�����س��ادّي��ة اخل��ا���سّ

الها�سمي بقرار تاأجيل ا�ستيفاء االأق�ساط ال�سهرّية 

القرار  و�سمل   ،2021/12/31 تاريخ  نهاية  حتى 

مل��ّدة  م��وؤّق��ت��ة  عمل  فر�سة  مئة  ا�ستحداث  اأي�����س��اً 

�سّتة �سهور لغايات ت�سجري مداخل مدينة العقبة 

باأ�سجار النخيل.

ووافق جمل�س الوزراء على حترير ما ن�سبته 

اأّي  يف  العاملة  ال�سّيارات  جمموع  من  باملئة   30

والتاك�سي  اال�ستثمار  تاك�سي  مكاتب  من  مكتب 

املمّيز، واملحّددة يف عقود الت�سغيل املربمة معها، 

وفق �سروط معّينة.

و���س��م��ل��ت ال�����س��روط: ت�����س��دي��د ال����ّذمم امل��ال��ّي��ة 

وال��دوائ��ر  امل��وؤ���ّس�����س��ات  ل�سالح  عليها  امل�ستحّقة 

احل��ك��وم��ّي��ة وال��ر���س��م��ّي��ة، واأن ي��ت��ّم ال��ت��ن��ازل من 

ال�����س��رك��ات م��ال��ك��ة امل��ك��ات��ب امل����ذك����ورة م���ن ع��دد 

ال�سّيارات االأ�سا�سّية لكّل مكتب، بن�سبة ال تتجاوز 

30 باملئة من جمموع عدد ال�سّيارات العاملة باأّي 

مكتب واملحّددة يف عقد الت�سغيل املربم معها، واأن 

تبقى ال�سّيارات التي �سيتّم التنازل عنها لالأفراد 

م�سّجلة للعمل لدى املكتب، �سمن نف�س النمط 

العقد،  م��ّدة  نهاية  وحّتى  ب��ه،  املرّخ�سة  وال��ل��ون 

ويلتزم مالكها مبا هو وارد يف عقد الت�سغيل مع 

بااللتزام بذلك مع  املكتب، ويوّقع تعّهداً  مالك 

ب��اأّي مزايا مالّية م�ستقبلّية حتى  املطالبة  عدم 

املمنوحة  الت�ساريح  وتنتهي  العقد،  م��ّدة  نهاية 

لها بانتهاء مّدة العقد املربم مع املكتب.

واأوع�������ز امل��ج��ل�����س اإىل ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ال��ن��ق��ل 

الرتاخي�س  اأ�س�س و�سروط منح  بتعديل  الرّبي 

العاملة  وال�سّيارات  التاك�سي  ملكاتب  والت�ساريح 

ال��ق��رار،  ه��ذا  لتنفيذ   2011 ل�سنة  اإدارت��ه��ا  حت��ت 

وت��ك��ل��ي��ف��ه��ا اإىل ج���ان���ب اأم����ان����ة ع���ّم���ان ال��ك��ربى 

با�ستكمال االإجراءات الالزمة لذلك.

على �سعيد اآخر، قّرر جمل�س الوزراء تعيني 

ال���ّل���واء امل��ت��ق��اع��د اإ���س��م��اع��ي��ل ال��غ��ن��م��ي��ني رئ��ي�����س��اً 

االقت�سادّية  للموؤ�ّس�سة  ع��اّم��اً  وم��دي��راً  تنفيذّياً 

واالج���ت���م���اع���ّي���ة ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن ال��ع�����س��ك��ري��ني 

واملحاربني القدماء.

 االنباط-عمان

املغرتبني  و����س���وؤون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأك����دت 

اأنها تتابع مو�سوع اعتقال مواطَنني اأردنّيني يف 

اإ�سرائيل.

وق��ال��ت يف ب��ي��ان ام�����س االح����د، اإن ال�����س��ف��ارة 

ال�سلطات  اأبيب على توا�سل مع  االأردنية يف تل 

االإ�سرائيلية للعمل على االإفراج عنهما.

 االنباط-عمان

اأ�سدر رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة 

ال����وزارات  بتعطيل  االأح����د،  ام�����س  ر�سمياً  ب��الغ��اً 

العامة،  والهيئات  واملوؤ�س�سات  الر�سمية  والدوائر 

يوم الثالثاء املوافق للخام�س والع�سرين من اأيار 

اجل��اري؛ احتفاء بعيد ا�ستقالل اململكة االأردنية 

الها�سمية.

الر�سمية  وال��دوائ��ر  ال����وزارات  ال��ب��الغ  وا�ستثنى 

واملوؤ�س�سات التي تقت�سي طبيعة عملها خالف ذلك.

االنباط-عمان

لقاحات  من  �سحنة  االأح���د  ام�س  م�ساء  و�سلت 

فايزر امل�ساد لفريو�س كورونا اإىل االأردن عرب مطار 

امللكة علياء ال��دويل وتعد ال�سحنة هي االأك��رب منذ 

توقيع احلكومة اتفاقيتها مع ال�سركة وبدء عمليات 

التوريد للمملكة.

20 االثنني   17 / 5 / 2021
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هذا  بعد  �سيحدث  وم��ن�����س��ورات��ي  كتاباتي  متابعي  ر�سيد  م��ن  ح���ادا  نق�سا  ان  اع��ل��م   

املقال.. ولكنني مل اكتب يوما لتزداد �سعبيتي.. وامنا ملحاولة ن�سر نوع من الوعي �سعب 

الب�سربة تواقة ل�سماع من يوؤيدها  النف�س االبتعاد عنه.. فالنف�س  التقبل ولذي حتاول 

الب�ساطة وعدم  يف اي �سيء.. وميالة لكل من يوافقعا.. وعا�سقة ملن ي�سعها يف مناطق 

تفكريهم  ويجعلون  ويتوقعون  يحللون  من  جتد  لذلك  التفكري..  يف  والعمق  التحليل 

ال��دارج من االفعال  النا�س جمهورا و�سداقات.. وجتد من ي�سري وفق  اقل  واقعي.. هم 

واالأقوال واالراء.. هو �ساحب ال�سعبية الكبرية واملتابعنب الكرث.. فهو يدغدغ عواطفهم 

وي�سايرهم فيما تهوى انف�سهم.. وال يقدم لهم الراأي ال�سديد والواقعي املخالف ملا يرنون 

اليه.. حتى ال يختلف معهم ويخ�سرهم.. فعندما انظر اىل كثري من ن�ساطاتنا وافعالنا 

املنطقي  الواقعي  ال��راأي  مقدمي  ان  اأج��د  العربي..  حتى  او  خا�سة  االردين  املجتمع  يف 

املبني على درا�سة ملجريات االمور واالحداث.. ومتحي�س دقيق وربط للكثري من االأفكار 

واملنعوتني  النا�س..  انتقادا من  االكرث  ح��دث.. هم  باأي  والعلوم  والدرا�سات  والنظريات 

ادخل  ان  وقبل  اخ��رى..  تارة  واملتخاذلني  تارة  باملت�سائمني  واملو�سوفني  النعوت..  باأ�سواأ 

منا�سبة حدثت  اىل  الق�سرية  بالذاكرة  اعود  دعوين  املقال..  لهذا  اال�سا�سية  النقطة  يف 

وحتدث يف االردن كل اربع �سنوات.. اأال وهي االنتخابات الربملانية.. فتجد �سخ�سا يطرح 

او  عمومته  ابناء  حمبة  مع  الرغبة  هذه  فتتقاطع  ال�سخ�سية  م�سلحته  باب  من  نف�سه 

وب�سرية  نظرة  �ساحب  هو  من  ياأتي  وعندما  لهم..  ممثال  ليكون  منطقته  او  ان�سبائه 

وان��ه  ل��ه��م..  اخل��ري  يريد  ال  بانه  وو�سفه  مهاجمته  تتم  للنجاح..  فر�سة  ال  ان  وي��ق��ول 

�ساحب م�سلحة مت�سادة معهم..

ال��دارج..  والعتاب هو  اللوم  ذريعا.. ي�سبح  االنتخابات ويف�سل ف�سال  تنتهي   وعندما 

ولكنه يف غري حمله.. وبعد فوات االوان.. وعندما ترى االحداث التي حت�سل يف املحتل 

ال��ذي يطمح  �سيناريو خمتلفا نوعا ما عن  او  ان ت�سع اي حتليل  ار�سنا.. وحت��اول  من 

ب�ساحب  تتم مهاجمتك وو�سفك  والعر�س..  االر�س  الغيورين على  كافة  اليه  ويتطلع 

اجندات او من الذين يثبطون العزائم.. وهنا فلي�سمح يل كل �ساحب لب ر�سيد ووازن 

ان ات�ساءل.. - هل نحن ا�سحاب ال�سطوة واليد الطوىل ونتحكم يف جمريات االأمور؟!.. 

اللوج�ستي  الدعم  وا�ستمرار  اي�سال  املنافذ.. حتى ن�سمن  - هل نحن من ي�سيطر على 

احل�سار  ظ��ل  يف  ال��وت��رية  ه��ذه  على  اال�ستمرار  املقاومة  ت�ستطيع  ه��ل   - للمقاومة؟!.. 

املفرو�س اىل مدة ت�ستطيع ان ترغم العدو على اال�ست�سالم؟!.. - هل ت�ستطيع املقاومة 

العي�س ان مت االغ��الق ال�سامل حل��دود غ��زة.. ومنع تدفق اي ���س��يء؟!.. - هل نحن من 

منتلك قراراتنا ونتحكم مبقدراتنا؟!.. - هل متتلك اي دولة القدرة على اعالن حالة 

ال��غ��ا���س��ب؟!.. - ه��ل نحن م��ن يتحكم بو�سائل االع���الم واالت�ساالت  ال��ع��دو  احل��رب م��ع 

ال��راأي العام  ون�ستطيع حجب مكاملاتنا عن عدونا؟!.. - هل نحن من ي�ستطيع حتريك 

الدويل واالممي ل�سالح ق�سيتنا؟!.. - هل نحن قادرون على ا�ست�سدار قرار من جمل�س 

اقل تقدير؟!.. -  بالهمجي على  بادانته وو�سفه  العدوان.. وامنا  اقول بوقف  االمن ال 

هل لو �سمحت دول الطوق بنزول املواطنني اىل االأرا�سي املحتلة.. ومتت ت�سفيتهم من 

قبل ع�سابات ال�سهاينة.. �سيتم م�ساحمة الدول من قبل ذويهم عن ذلك؟!.. - هل وهل 

وهل.. ا�سئلة وت�ساوؤالت يجب ان ن�سعها على الطاولة وامام اعيننا قبل ان نهب بالفزعة.. 

فالفزعة غري املح�سوبة يف هكذا مواقف تكون مدمرة واثارها عك�سية.. ويف اخلتام.. اأقول 

ال��زم��ان هو حم�س �سدفة.. وال �سيء يحدث  ب��اأن ال �سيء يحدث يف ه��ذه االآون���ة وه��ذا 

وُينفذ بخطة واحدة و�سيناريو واحد.. وامنا يكون هناك بدائل و�سيناريوهات مر�سومة.. 

التلفزيوين  م�سل�سله  يتابع  وهو  كاملخرج  التنفيذ..  قيد  وهي  اإليها  خمططوها  وينظر 

الذي ا�سرف على ت�سويره ويعرف متام املعرفة جمرياته وادق تفا�سل احداثه.. فل�ست 

انا رجل واقعي ومعتقد متام االعتقاد بان  او �سوداوية.. وامنا  ب�ساحب نظرة ت�ساوؤمية 

زمن املعجزات اوقفه اهلل عز وجل.. وانه اذا اقرتب املتقاتالن يف درجة االميان واالعتقاد 

الدول  كافة  قبل  من  بها  املعمول  الدولية  ال�سيا�سة  لعبة  وان  تغلب..  التي  هي  فالقوة 

والتنظيمات ال دين وال اخالق لها.. الن كثريا من قواعدها تتنافى وتتناق�س مع االإميان 

ني�سان  حمل  �سرف  ان  املنا�سبات..  من  كثري  يف  ذكرته  مبا  وانهي  عليه..  والتوكل  ب��اهلل 

حترير االق�سى.. لن يحمله اإال من ات�سف ب�سفات االنبياء.. قوال وفعال ومبا يجول يف 

ال�سرائر.. حمى اهلل االأردن ملكا و�سعبا واأر�سا.. اأبو الليث..

 كتب محمود الدباس..

عندما تتقاطع المصالح 
الضيقة مع العاطفة.. يكون 

الناتج فزعة غير محمودة..

االنباط-عمان

ال��ع��ودات،  املنعم  ال��ن��واب، املحامي عبد  اأك��د رئي�س جمل�س    

اأهمية وحدة ال�سف الفل�سطيني واإعادة �سياغة مواقف جميع 

القوى الفل�سطينية، من اأجل تدعيم �سمود ال�سعب الفل�سطيني 

ال��ت��ي فر�ست  ب��ن��اًء على املعطيات  مب��واج��ه��ة االح��ت��الل وذل���ك 

نف�سها على جممل االأحداث يف االأيام االأخرية.

نوجه  فل�سطني،  تلفزيون  ال��ع��ودات، يف مقابلة مع  واأ���س��اف 

واأحيي  فل�سطني،  الأهلنا يف  االأخ��وي  الت�سامن  م�ساعر  اأ�سدق 

االإ�سرائيلي،  والقمع  االح��ت��الل  وج��ه  يف  ون�سالهم  �سمودهم 

واأنا على يقني اأن هذا االحتالل البغي�س �سينتهي، واأن ال�سعب 

واأن  اأر���س��ه  على  امل�ستقلة  دول��ت��ه  �سيقيم  ال�سقيق  الفل�سطيني 

القد�س �ستكون عا�سمة الدولة الفل�سطينية باإذن اهلل.

الت�سريعية  و���س��ل��ط��ات��ه  االأردن  ت��ع��رف��ون  ال����ع����ودات:  وت��اب��ع 

والتنفيذية والق�سائية ال تتعامل مع الق�سية الفل�سطينية على 

اأنها �سمن ال�سيا�سة اخلارجية للدولة، واإمنا هي جزء ال يتجزاأ 

�سرح  اإىل  بحاجة  ول�سُت  امل�سرتك،  وامل�سري  الهدف  وح��دة  من 

م�ساألة را�سخة يف �سمري ووجدان االأردنيني والفل�سطينيني على 

حد �سواء، الفتاً اإىل اأن جمل�س النواب بطبيعة احلال يعرب عن 

اإرادة ال�سعب االأردين الذي راأيتم كيف يت�سامن يف جميع مدن 

وال  الفل�سطيني،  تواأمه  مع  اململكة،  وب��وادي وخميمات  وق��رى 

�سك اأن الفعاليات التي اأقيمت على احلدود امل�سرتكة، وحمالت 

التربع من خالل الهيئة اخلريية الها�سمية واالإمدادات العاجلة 

للم�ست�سفيات امليدانية هي نوع من التعبري الدائم عن طبيعة 

العالقة التي جتمع و�ستجمع بيننا دائما باإذن اهلل.

واأكد العودات اأن هناك موقفاً وا�سحاً ملجل�س النواب يتم�سك 

والدولية،  واالإ���س��الم��ي��ة  العربية  الربملانية  املحافل  ك��ل  يف  ب��ه 

املجموعات  م�ستوى  على  الربملانية  التجمعات  م��ن  وغ��ريه��ا 

والقارات، يقوم على اأن اإ�سرائيل يجب اأن تغادر جميع االأرا�سي 

التي احتلتها عام 1967 وفق القرارات ال�سادرة عن جمل�س االأمن 

اح��رتام  عليها  واأن  املتحدة،  ل��الأمم  العامة  واجلمعية  ال��دويل 

االتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات العالقة مب�سوؤوليات الدولة 

اتخاذ  ع��دم  كذلك  عليها  يتوجب  وال��ت��ي  ب��االح��ت��الل،  القائمة 

اإجراءات من جانب واحد فيما يخ�س م�سري تلك االأرا�سي.

اأي�سا على حتميل  التي ننطلق منها تقوم  الفكرة  اإن  وق��ال 

اإ�سرائيل  حت��دي  عن  تغا�سيه  على  امل�سوؤولية  ال��دويل  املجتمع 

الفل�سطيني،  ال�سعب  الإرادت��ه، وكل ما ترتكبه من جرائم �سد 

وما متار�سه من تهديد الأمن وا�ستقرار املنطقة كلها.

تام  توافق  على  فل�سطني  دول��ة  واإخواننا يف  اأننا  على  و�سدد 

يف  ون��دف��ع  الربملانية،  املجموعات  جت��اه  التحرك  كيفية  ح��ول 

اجتاه حتميل املجال�س الربملانية واجباتها لت�سجيع احلكومات 

االإ�سرائيلي  اجلانب  على  لل�سغط  حازمة  مواقف  اتخاذ  على 

بقوة  الفل�سطيني  لل�سعب  امل�سروعة  احلقوق  وفر�س  املعتدي، 

القانون الدويل، الفتاً اإىل اأن املجل�س قام بتكثيف هذه اجلهود 

منذ ب��داي��ة اأح����داث امل�سجد االأق�����س��ى امل��ب��ارك وحم��ي��ط احل��رم 

اأن املمار�سات  القد�سي ال�سريف، وحي ال�سيخ جراح، وحذر من 

الهمجية للم�ستوطنني واملنظمات اليهودية و�سلطات االحتالل 

اإىل  اأن تتطور  ال�سعب الفل�سطيني، وميكن  �ستواجه حتما من 

احلالة التي ن�سهدها اليوم، واإىل اأبعد من ذلك اإذا ا�ستمرت هذه 

قوة  من  بلغت  مهما  اأنها  ت��درك  اأن  اإ�سرائيل  وعلى  املمار�سات، 

ف�سوف تخرج من االأرا�سي الفل�سطينية يف نهاية املطاف.

وحول التحرك يف االحت��اد الربملاين العربي، قال العودات: 

– كل  ان��ع��ق��اد دائ���م  نتابع م��ن خ��الل جلنة خا�سة - يف ح��ال��ة 

ال��ت��ط��ورات وت��وج��د ل��دي��ن��ا ق��ن��اع��ة ب�����س��رورة ال��ت��ح��رك ب�سورة 

اإن��ه لي�س  ال��ط��ارئ  واأن��ا قلت يف االجتماع  املا�سي،  خمتلفة عن 

اإ�سدار بيانات التنديد بالعدوان االإ�سرائيلي، وبيانات  املطلوب 

التعاطف مع ال�سعب الفل�سطيني، ولكن املطلوب هو ا�ستخال�س 

م���وق���ف ح��ا���س��م ي��ف�����س��ل ب���ني ���س��ن��وات ط��وي��ل��ة م���ن ال��ت�����س��وي��ف 

يفتعله  �سراع  من  جديدة  مرحلة  وب��ني  وال��ت��زوي��ر،  واملماطلة 

والعدوانية  ال�سيطانية  بطبيعته  ويتحدى  ال�سهيوين،  الكيان 

ي�ستوجب  مب��ا  واالإ���س��الم��ي��ة،  العربية  االأم��ت��ني  واال�ستيطانية 

تفعيل كل عنا�سر الردع ال�سارم لهذا الكيان.

االأردن  لدور  بالن�سبة  العودات:  قال  االأردين،  املوقف  وحول 

اأو���س��ح بع�س احلقائق  اأن  اأري���د  يف جم��ري��ات ال��و���س��ع ال��راه��ن 

الهامة التي اأرجو اأن تكون را�سخة يف وعي ال�سعبني الفل�سطيني 

رف�س  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  فجاللة  خ��ا���س،  ب�سكل  واالأردين 

�سفقة القرن جملة وتف�سيال، ووقف يف وجه االإدارة االأمريكية 

ال�سفارة  ونقل  ال��ق��د���س،  �سم  ق���رار  ت���راب  اتخذ  ح��ني  ال�سابقة 

اإن هذا  لهم  ق��ال  ال��ذي  الوحيد  يكون  اإليها، ورمب��ا  االأمريكية 

النوع من التعامل مع الق�سية الفل�سطينية هو خطاأ تاريخي 

وقانوين، �سيدفع املتطرفني اليهود اإىل االعتقاد باأن باإمكانهم 

القد�س  يف  وامل�سيحية  االإ���س��الم��ي��ة  املقد�سات  على  اال�ستيالء 

اليهودية  املنظمات  ل��دى  �ستعزز  احلماقة  ه��ذه  واأن  ال�سريف، 

فكرة اإقامة الهيكل املزعوم، واأن ذلك �سيدفع اجلميع اإىل �سراع 

من نوع جديد.

اإن ال��رتك��ي��ز االآن يف و���س��ائ��ل االإع����الم على  وت��اب��ع ال���ع���ودات 

م��و���س��وع االت�����س��االت م��ع م��ا ي�سمونه ط���ريف ال��ن��زاع م��ن اأج��ل 

وزير  اأي��ام  ع��دة  قبل  اأر�سل  امللك  اأن جاللة  وتعرفون  التهدئة، 

اخلارجية ال�سيد اأمين ال�سفدي للتباحث مع االإدارة االأمريكية 

على اأمل اأن يتطور موقفها يف اجتاه حل الدولتني الذي مينح 

ح�سر  ولي�س  القد�س،  بعا�سمتها  دول��ت��ه  الفل�سطيني  ال�سعب 

اجلهود يف ت�سوية و�سع ميكن اأن يتجدد بني حني وحني اآخر.

وختم العودات بالقول اإن الربملان واحلكومة وجميع القوى 

حالة  يف  االأردن���ي���ة  وال�سبابية  والنقابية  واحل��زب��ي��ة  الوطنية 

ال��ت��ي يبذلها ج��الل��ة امللك  امل��واق��ف واجل��ه��ود  ت��ام م��ع  ان�سجام 

ل�سالح ال�سعب الفل�سطيني وق�سيته العادلة.

 االنباط-عمان

اأعلنت وزارة ال�سحة عن ت�سجيل 16 وفاة 

يف  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  اإ�سابات  و809 

اململكة ام�س االأحد، لريتفع العدد االإجمايل 

اإىل 9259 وفاة و724154 اإ�سابة.

وت��وزع��ت االإ���س��اب��ات اجل��دي��دة ع��ل��ى 276 

حالة يف حمافظة العا�سمة عّمان، 163 حالة 

9 حاالت يف الرمثا،  اإرب��د، منها  يف حمافظة 

64 حالة يف  ال��زرق��اء،  75 حالة يف حمافظة 

ال��ب��رتا،  يف  ح��ال��ة   14 منها  م��ع��ان،  حمافظة 

يف  حالة   41 عجلون،  حمافظة  يف  حالة   42

حمافظة  يف  ح��ال��ة   36 ال��ب��ل��ق��اء،  حم��اف��ظ��ة 

املفرق، 30 حالة يف حمافظة الكرك، 23 حالة 

حمافظة  يف  حالة   22 العقبة،  حمافظة  يف 

 16 الطفيلة،  حمافظة  يف  حالة   21 ج��ر���س، 

حالة يف حمافظة ماأدبا.

واأ�����س����ار امل���وج���ز االإع����الم����ي ال�������س���ادر عن 

عدد  اأن  اإىل  ال�سحة  ووزارة  ال���وزراء  رئا�سة 

 11253 اإىل  و���س��ل  حالّيا  الن�سطة  احل���االت 

دِخلت 
ُ
اأ التي  احل��االت  ع��دد  بلغ  بينما  حالة، 

ام�س اإىل امل�ست�سفيات 77 حالة، فيما غادرت 

74 حالة، يف حني بلغ اإجمايل عدد احلاالت 

امل�ست�سفيات  يف  العالج  تتلقى  التي  امل��وؤّك��دة 

714 حالة.

للم�ست�سفيات  اال�ستيعابية  القدرة  وحول 

اأ�سّرة  اإ�سغال  اأن ن�سبة  يف اململكة، بني املوجز 

العزل يف اإقليم ال�سمال بلغت 16 باملئة، بينما 

احلثيثة  العناية  اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  بلغت 

اأج��ه��زة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  بلغت  فيما  ب��امل��ئ��ة،   27

 17 ذات���ه  االإق��ل��ي��م  يف  اال���س��ط��ن��اع��ي  التنّف�س 

باملئة.

العزل يف  اأ���س��ّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  واأ���س��اف 

و�سلت  بينما  باملئة،   14 بلغت  الو�سط  اإقليم 

ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العناية احلثيثة يف االإقليم 

اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  فيما  باملئة،   28 اإىل  ذات��ه 

اأجهزة التنّف�س اال�سطناعي 13 باملئة.

ال��ع��زل يف  اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  بلغت  كما 

ن�سبة  بلغت  بينما  ب��امل��ئ��ة،   5 اجل��ن��وب  اإق��ل��ي��م 

اإ���س��غ��ال اأ����س���ّرة ال��ع��ن��اي��ة احل��ث��ي��ث��ة 12 ب��امل��ئ��ة، 

التنّف�س  اأج��ه��زة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  بلغت  فيما 

اال�سطناعي يف االإقليم ذاته 11 باملئة.

1272 حالة  ت�سجيل  اإىل  املوجز  اأ�سار  كما 

وامل�ست�سفيات،  املنزيل  العزل  يف  ام�س  �سفاء 

 703642 اإىل  ال�سفاء  ح��االت  اإجمايل  لي�سل 

حالة.

واأ�ساف اأن 19177 فح�ساً خمربّياً اأجري 

اليوم، لي�سبح اإجمايل عدد الفحو�سات التي 

اأجريت منذ بدء الوباء وحتى االآن 6940992 

ال��ف��ح��و���س��ات  ن�����س��ب��ة  اأن  اإىل  ف��ح�����س��اً، الف��ت��اً 

22ر4  اإىل ق��راب��ة  االإي��ج��اب��ّي��ة ام�����س و���س��ل��ت 

يوم  �سجلت  التي  الن�سبة  مع  مقارنة  باملئة، 

اأم�س االول والتي بلغت 12ر3 باملئة.

االنباط-عمان

  ت��ع��ق��د جل��ن��ة ف��ل�����س��ط��ني ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ربمل��ان 

العربي اجتماعا طارئا، برئا�سة رئي�س الربملان 

عادل بن عبد الرحمن الع�سومي، غٍد الثالثاء، 

القد�س  االإ�سرائيلي يف مدينة  الت�سعيد  لبحث 

وقطاع غزة واالأرا�سي الفل�سطينية املحتلة.

الربملانية  اللجنة  ع��ن  ���س��ادر  ب��ي��ان  واو���س��ح 

االإجراءات  �سيناق�س  االجتماع  ان  االحد،  ام�س 

الالزمة التخاذ موقف عربي ودويل واإجراءات 

ع��م��ل��ي��ة ل����وق����ف االن����ت����ه����اك����ات االإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة 

الع�سوائي  والق�سف  اال�سرائيلية  واالعتداءات 

ال�سهداء  ع�سرات  عن  ا�سفر  وال��ذي  والهمجي، 

واجلرحى.

و�سع  ���س��رورة  �سيناق�س  االج��ت��م��اع  ان  واك���د 

انتهاكا  متثل  التي  واالإج����راءات  للجرائم  ح��د 

وحتديا  ال��دول��ي��ة  ال�سرعية  ل��ق��رارات  فا�سحا 

�سافرا الإرادة املجتمع الدويل.

اأن ي��خ��رج  وق�����ال ال���ب���ي���ان ان����ه م���ن امل��ن��ت��ظ��ر 

االج���ت���م���اع ب��ع��دد م���ن ال��ت��و���س��ي��ات وال���ق���رارات 

ودع��م  الفل�سطينية  الق�سية  لن�سرة  امل��ه��م��ة، 

ويف  الفل�سطيني،  لل�سعب  امل�����س��روع��ة  احل��ق��وق 

وعا�سمتها  امل�ستقلة  دول��ت��ه  اإق��ام��ة  مقدمتها 

القد�س.

اللجنة  اجتماع  نتائج  ترفع  ان  امل��ق��رر  وم��ن 

املقررة  العربي  للربملان  الطارئة  اجلل�سة  اإىل 

االأربعاء 19 اأيار احلايل.

العودات يدعو لوحدة الصف الفلسطيني في مواجهة االحتالل

16 وفاة و809 إصابات بفيروس كورونا في المملكة

اجتماع طارئ للجنة فلسطين بالبرلمان العربي لبحث التصعيد اإلسرائيلي

 االنباط-عمان

ق���رر ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����وزراء وزي���ر االدارة 

البلديات  ا�ستثناء  كري�سان،  توفيق  املحلية 

وجم��ال�����س اخل��دم��ات امل�����س��رتك��ة م��ن تعميم 

ا�ستخدام  مب��و���س��وع  املتعلق  ال����وزراء  رئي�س 

احل������د االدن��������ى م����ن امل���وظ���ف���ني ال����الزم����ني 

ال�����س����ت����دام����ة ال���ع���م���ل وت�����ق�����دمي اخل����دم����ات 

للمواطنني.

وع��م��م ك��ري�����س��ان ك��ت��اب��ا اىل روؤ����س���اء جل��ان 

البلديات واخلدمات امل�سرتكة للعمل باحلد 

الكامل من املوظفني .

  االنباط-عمان

التابعة  وال��رق��اب��ة  التفتي�س  ف��رق  اأغلقت 

املعنية  واجل��ه��ات  واالآث����ار،  ال�سياحة  ل���وزارة 

�سهر  م��ن  االأول  ال��ن�����س��ف  خ���الل  االأخ������رى، 

وحررت  �سياحيتني،  من�ساأتني  اجل��اري،  اأي��ار 

خم��ال��ف��ات واإن���������ذارات ل������16 م��ن�����س��اأة اأخ����رى 

التزامها  ل��ع��دم  وذل���ك  وف��ن��دق،  مطعم  ب��ني 

ب��ال��ت��داب��ري ال��وق��ائ��ي��ة ل��ل�����س��ح��ة وال�����س��الم��ة 

العامة التي حددتها الوزارة.

ام�س  �سحفي  ب��ي��ان  يف  ال������وزارة،  وق��ال��ت 

961 جولة  ن��ف��ذت  الك�سف  اإن جل��ان  االأح���د، 

�سملت  ال�سياحية،  امل��ن�����س��اآت  ع��ل��ى  تفتي�سية 

مت  اأن��ه  اإىل  الفتة  اململكة،  حمافظات  جميع 

املخالفني  ب��ح��ق  ال��ق��ان��وين  املقت�سى  ات��خ��اذ 

وال�سروط  ب���االإج���راءات  يتقيدوا  مل  ال��ذي��ن 

التي و�سعتها الوزارة، ومل يلتزموا بالدليل 

االإر�سادي الذي عممته.

 32 بتنبيه  قامت  اأنها  ال���وزارة  واأو�سحت 

من�ساآت    507 ال��ت��زام  مبينة  اأخ����رى،  من�ساأة 

���س��ي��اح��ي��ة ب���ال���ت���داب���ري ال���وق���ائ���ي���ة ل��ل�����س��ح��ة 

التاأكيد  ال��وزارة  وج��ددت  العامة.  وال�سالمة 

ع��ل��ى ����س���رورة ال���ت���زام امل��ن�����س��اآت ال�����س��ي��اح��ي��ة 

ال�سادرة  بالتعليمات  داخلها  وامل��ت��واج��دي��ن 

عن اأوامر الدفاع والتي تن�س على املحافظة 

على التباعد اجل�سدي بني االأف��راد، وارتداء 

واحلركة  واخل��روج  الدخول  عند  الكمامات 

ورفعها عند اجللو�س للطعام فقط.

املن�ساآت  على  الك�سف  ف��رق  اأن  واأ���س��اف��ت 

كل  �سمت  جلنة،   15 من  ت�سكلت  ال�سياحية 

ال�سياحة  وزارات  ع��ن  ممثلني  منها  واح���دة 

واالآث����������ار وال�������س���ح���ة وال���ع���م���ل وال�����س��ن��اع��ة 

واملوؤ�س�سة  الكربى،  عمان  واأمانة  والتجارة، 

املطاعم  وجمعية  وال�����دواء  ل��ل��غ��ذاء  ال��ع��ام��ة 

امللكية  واالإدارة  الفنادق،  وجمعية  ال�سياحية 

حلماية البيئة وال�سياحة.

العمل بالحد الكامل لموظفي 
البلديات والمجالس المشتركة

السياحة: إغالق منشأتين وإنذار 
ومخالفة 16 أخرى

االثنني   17/ 5 / 2021
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 االباط-عمان

الأح������د،  ام���������س  ع����م����ان،  اإىل  و����ص���ل���ت 

طائرتان مغربيتان حمملتان بامل�صاعدات 

الفل�صطيني. لل�صعب  املخ�ص�صة 

ال�صفري  املطار  ا�صتقبالهما يف  وكان يف 

واأم��ن  النا�صري  خالد  عمان  يف  املغربي 

الها�صمية  الأردن��ي��ة  اخلريية  الهيئة  عام 

ال���دك���ت���ور ح�����ص��ن ال���ع���ب���ادي وال�����ص��ك��رت��ري 

عمان  يف  الفل�صطينية  ال�صفارة  يف  الأول 

ب�صام احلجاوي.

وت��ك��ف��ل��ت ال��ه��ي��ئ��ة اخل���ريي���ة الأردن���ي���ة 

امل�������ص���اع���دات اإىل  ب���اإي�������ص���ال  ال��ه��ا���ص��م��ي��ة 

امل��ح��ت��ل��ة، فيما  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة  الأرا�����ص����ي 

الأرا�صي  اإىل  مغربيتان  طائرتان  و�صلت 

امل�������ص���ري���ة حت���م���ان اأي�������ص���اً م�����ص��اع��دات 

الفل�صطيني. لل�صعب 

عمان  يف  الفل�صطيني  ال�صفري  واأع��رب 

ع���ط���اهلل خ�����ريي ع����ن ����ص���ك���ره وت���ق���دي���ره 

العربية  الدول  وجميع  املغربية  للمملكة 

تقف  ال��ت��ي  ال�صديقة  وال����دول  ال�صقيقة 

ال��ذي  الفل�صطيني،  ال�����ص��ع��ب  ج��ان��ب  اإىل 

الإ�صرائيلي. الع�صكري  العدوان  يواجه 

االأنباط -فرح مو�سى 

ال��ن��ف��و���س  ي�����ص��ت��غ��ل م���ر����ص���ى  اىل م���ت���ى 

ط��ي��ب��ة الردن�������ن.. وك���ي���ف ت���ط���ورت ط��رق 

ي�صبح  ومتى  كورونا..  جائحة  يف  الت�صول 

لعدم  الكايف  الوعي  الأردين  ال�صعب  ل��دى 

املحتالن..وهل  ه��وؤلء  مثل  مع  التعاطف 

تعترب جرمية يعاقب عليها القانون ؟.

ال���دك���ت���ورة دان���ي���ي���ا ال���ق���رع���ان ب��اح��ث��ة 

القانونية،  ال�صوؤون  يف  خمت�صة  اأكادميية 

بفعل  املبا�صر  التوا�صل  انقطاع  مع  قالت 

الإغ�����اق�����ات وق���������رارات ح���ظ���ر ال���ت���ج���وال 

ب�����ص��ب��ب ف����ريو�����س ك�����ورون�����ا، ب���ات���ت ���ص��ب��ك��ة 

الإن���رن���ت وج��ه��ة م��ف�����ص��ل��ة ل��ا���ص��ت��ج��داء، 

اإىل  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  وحتولت 

ال��ت��ربع��ات  ون�����ص��ط��ة جل��م��ع  ك��ب��رية  من�صة 

»الت�صول  لفتة  حتت  الكاذبة  وال�صدقات 

الإل������ك������روين«، ق����ل ع�����دد امل���ت�������ص���ول���ن يف 

ال�صلطات  اأع���ن  ع��ن  واب��ت��ع��دوا  ال�����ص��وارع، 

�صا�صات  خلف  واخ��ت��ب��اأوا  تاحقهم،  ال��ت��ي 

ذك��اء  ب��ك��ل  مهنتهم  ل��ي��م��ار���ص��وا  ه��وات��ف��ه��م، 

طبية  بتقارير  ت��ارة  مت�صلحن  وح��رف��ي��ة، 

م������زورة ا����ص���ت���ج���داًء ل���ل���ع���واط���ف، واخ����رى 

اأو  م��راك��م��ة،  وم��ط��ال��ب��ات مالية  ب��ف��وات��ري 

ر�صوم جامعية مل تدفع، يف ظاهرة �صوهت 

عديداً من اأوجه العمل اخلريي، واأ�صاعت 

كثرياً على املحتاجن احلقيقين.

واو���ص��ح��ت ال��ق��رع��ان ل »الأن��ب��اط » دور 

من  املواطنن  حماية  يف  الأردين  القانون 

ظ���اه���رة ال��ت�����ص��ول الل���ك���روين م��ب��ي��ن��ة ان 

تاحق  ب��ات��ت  الجتماعية  التنمية  وزارة 

جمع التربعات غري املرخ�صة وفق النظام 

وال��ق��ان��ون ع��رب و���ص��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل وال��ت��ي 

الت�صول  اأ�صكال  م��ن  منها  ج��زءا  يكون  ق��د 

ال�������وزارة  ان  اىل  م�������ص���رية  الل�����ك�����روين، 

ب�����داأت ب����اإع����داد م�������ص���روع ق���ان���ون مل��ك��اف��ح��ة 

ع��ام  يف  احتيالية  ب��ط��رق  ال��ت��ربع��ات  ج��م��ع 

الإلكروين”،  “الت�صول  وم��ن��ه��ا   ،2019

وامل��ال��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

والأوقاف وال�صوؤون واملقد�صات الإ�صامية 

والق��ت�����ص��اد ال��رق��م��ي وال����ري����ادة وال��ب��ن��ك 

حل��م��اي��ة امل���واط���ن���ن م���ن ه����ذه ال��ظ��اه��رة 

ق��ان��ون  “خلو  ظ���ل  يف  امل�������ص���روع  وي���اأت���ي   ،

الت�صال  لو�صائل  التطرق  من  العقوبات 

اجلديدة، ومنها و�صائل التوا�صل وغريها 

م���ن ال���ق���ن���وات الإع���ام���ي���ة، ال��ت��ي ي��ت��وج��ه 

ال���ت���ربع���ات وال��ت�����ص��ول  اإىل ج��م��ع  ب��ع�����ص��ه��ا 

بطرق جديدة”. 

ي��ع��اق��ب  ج���رمي���ة  ال���ت�������ص���ول  اأن  وب���ي���ن���ت 

ع��ل��ي��ه��ا ال���ق���ان���ون ب��احل��ب�����س م����دة ل ت��زي��د 

يف  العقوبة  ت�صل  وق��د  اأ�صهر،  ثاثة  على 

���ص��ن��ة. لكن،  اإىل احل��ب�����س  ح��ده��ا الأق�����ص��ى 

احلكومة  دفعت  ن�صبياً،  اجلديدة  الظاهرة 

الت�صول  ملكافحة  قانون  م�صروع  و�صع  اإىل 

الإل����ك����روين، وف���ق���اً ل��ل��ن��اط��ق الإع���ام���ي 

اأكد  ال��ذي  خري�س،  اأ�صرف  التنمية  ب��وزارة 

ماحقة اجلهات املعنية جامعي التربعات 

عرب  والقانون  النظام  وفق  املرخ�صة  غري 

باعتبارها  الجتماعي،  التوا�صل  و�صائل 

احتياًل وجزءا من الت�صول الإلكروين.

حيث ل يوجد ن�س يف قانون العقوبات 

ول يف الد�صتور يجرم هذه العملية، ولهذا 

ج����رى ت�����ص��ك��ي��ل جل����ان ع����دة ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى 

قانون  فخلو  ال�صلوك«.  هذا  يجرم  قانون 

التوا�صل  لو�صائل  التطرق  من  العقوبات 

اللجان.  هذه  ت�صكيل  اىل  دعا  الجتماعي 

بع�س  �صدق  رغ��م  الظاهرة  ه��ذه  وات�صعت 

احل�����الت ال��ت��ي ت��ط��ل��ب امل�����ص��اع��دة، ل��ذل��ك 

���ص��ي��ع��اد ت���ع���دي���ل ن���ظ���ام ج���م���ع ال���ت���ربع���ات 

التوا�صل  و�صائل  على  ور�صدها  ومتابعتها 

مع  التعامل  ع��دم  اإىل  داع��ي��اً  الجتماعي، 

املواقع والتطبيقات. املت�صولن عرب 

وك��ان��ت احل��ك��وم��ة الأردن���ي���ة ق��د اأدرج���ت 

عليها  املن�صو�س  اجلرائم  �صمن  الت�صول 

حماية  بهدف  بالب�صر،  الجت��ار  ق��ان��ون  يف 

اأو  ال��ت�����ص��ول  يف  ا�صتغالهم  م��ن  الأط���ف���ال 

ال��ع��م��ل ب��ال�����ص��خ��رة، وه���و م��ا ارت��ف��ع ب�صكل 

لف����ت يف الآون�������ة الأخ�������رية اإث�����ر ان��ت�����ص��ار 

كورونا.

للت�ّصول  الت�صريعّية  املعاجلة  اإنَّ  وب��ن 

تنح�صر  الوطنّية  القانونّية  املنظومة  يف 

ب���ت���ج���رمي ال���ّت�������ص���ول مب����وج����ب ال���ق���واع���د 

ُي��ع��ت��رب جرمية  اجل��زائ��ّي��ة ال��ع��اّم��ة؛ ح��ي��ث 

389 من  امل�����ادة  ُي��ع��اق��ب ع��ل��ي��ه��ا مب��ق��ت�����ص��ى 

ق���ان���ون ال���ع���ق���وب���ات وت���ع���دي���ات���ه رق����م 16 

الفعل  ه��ذا  عقوبة  وتقت�صر   ،1960 ل�صنة 

اأ�صهر  ث��اث��ة  ع��ل��ى  ت��زي��د  ل  مل��دة  باحلب�س 

اإىل  ق�صائّي  باأمر  الفعل  اإحالة مرتكب  اأو 

ل  مل��دة  ال��رع��اي��ة  بتقدمي  معنية  موؤ�ص�صة 

تقل عن �صنة ول تزيد على ثاث �صنوات، 

اإىل  الأق�صى  حدها  يف  العقوبة  ت�صل  وقد 

يف  �صنة  اإىل  اأ�صهر  اأرب��ع��ة  من  مل��دة  احلب�س 

ح���ال ت��ك��رار ال��ف��ع��ل ل��ث��اث م���رات ف��اأك��ر، 

وي��ع��اق��ب م���ن ا���ص��ت��غ��ل الآخ���ري���ن لرت��ك��اب 

اأفعال الّت�صول باحلب�س من �صنة اإىل ثاث 

�صنوات.

وقال اأحمد �صنقرط وهو خبري ت�صويق 

اإل�����ك�����روين، ان���ت�������ص���رت ظ����اه����رة ال��ت�����ص��ول 

اللكروين ب�صكل كبري يف الآونة الأخرية 

ح�صابات  با�صتخدام  التوا�صل  مواقع  على 

وه��م��ي��ة وا���ص��ت��غ��ال ع��واط��ف ال��ن��ا���س ب��ن��اًء 

على ظرف معن اأو مر�س اأو الدعاء انهم 

�صخ�صية  مع  يعملون  او  معنية  جهة  من 

معروفة بهدف جمع التربعات.

ول���ك���ي ن��ح��م��ي اأن��ف�����ص��ن��ا م����ن ال��ت�����ص��ول 

امل�صتمر  الوعي  ن�صر  اللكروين لبد من 

من اجلهات املعنية للحد من هذه الظاهرة 

وت��ب��ل��ي��غ اجل����ه����ات امل��خ��ت�����ص��ة / اجل���رائ���م 

للت�صول  ال��ت��ع��ر���س  ح���ال  يف  الل��ك��رون��ي��ة 

الل���ك���روين ب��الإ���ص��اف��ة ل��ت��ج��اه��ل ر���ص��ائ��ل 

ال�صتعطاف التي تت�صمن روايات مفربكة 

وعدم الن�صياق معها، و التوجه اإىل جهات 

وج��م��ع��ي��ات م��رخ�����ص��ة وم���وث���وق���ة يف ح��ال 

الرغبة بالتربع او دعم فئة معينة واخريا 

وامل��ع��ل��وم��ات  ال��ت��اأك��د م��ن حقيقة احل�����ص��اب 

انت�صار  لوقف  ال��وع��ي  لن�صر  معاً  املرفقة، 

جمتمعنا  وحلماية  اإلكرونياً  املت�صولن 

من هذه الظاهرة.

حم��م��د ع��ي��د ال���ده���ون ال���ص��ت��اذ يف علم 

عاطفي  الردين  املجتمع  ان  ق��ال  النف�س، 

ولكن  الخ��ري��ن  م�����ص��اع��دة  وي��ح��ب  بطبعه 

ه����ذه ال��ع��اط��ف��ة مت ا���ص��ت��غ��ال��ه��ا ب��ط��ري��ق��ه 

ل��ل��ن�����ص��ب والح���ت���ي���ال وال��ت�����ص��ول ف��ا���ص��ب��ح 

بار�صال من�صور  يقومون  ال�صخا�س  بع�س 

و�صيله  اي  او  ب��وك  الفي�س  �صفحات  اىل 

ماديه  م�صاعده  لطلب  الكروين  توا�صل 

بطريقه احرافيه، مما كان لبد من ن�صر 

الوعي بن املواطنن حتى ل يقعوا �صحية 

ي�صتخدمون  الذين  املحتالن  ه��وؤلء  ملثل 

ط���ري���ق���ة ال�������ص���ح���دة ال��ف��ي�����ص��ب��وك��ي��ة ح��ت��ى 

م�صاعدات  الطيبن  النا�س  من  ي�صتجدوا 

ماليه ب�صيغه احلاجه والتعفف.

االنباط-برتا

عمان  يف  الرنويجية  ال�صفرية  قالت    

ج��ال��ة  ب��ق��ي��ادة  الأردن  اإن  ال��ي�����س  ت��ون��ه 

امل���ل���ك ع��ب��د اهلل ال����ث����اين؛ ال���و����ص���ي ع��ل��ى 

الأماكن الإ�صامية وامل�صيحية يف القد�س 

ال�صريف، يلعب دوًرا حا�صًما حلل ال�صراع 

ال�صرعية  اأ�صا�س  على  الإ�صرائيلي  العربي 

ذات  امل��ت��ح��دة  الأمم  وق������رارات  ال���دول���ي���ة 

ال�صلة، وعلى راأ�صها حل الدولتن.

واأ����ص���اف���ت يف ح��دي��ث ل��وك��ال��ة الأن���ب���اء 

الوطني  العيد  مبنا�صبة  )برا(  الأردنية 

بعاقات  يتمتعان  البلدين  اأن  لبادها، 

ال�صيا�صية  امل�����ص��ت��وي��ات  جميع  ع��ل��ى  ق��وي��ة 

م��ه��م  ���ص��ري��ك  والأردن  والق���ت�������ص���ادي���ة، 

ومنعها  النزاعات  حل  جهود  يف  للرنويج 

وت��ع��زي��ز ال���ص��ت��ق��رار يف م��ن��ط��ق��ة ال�����ص��رق 

الأو�صط.

ال��ت��ي  ال����زي����ارات  اإىل اه��م��ي��ة  وا�����ص����ارت 

الرنويجين  امل�صوؤولن  من  عدد  بها  قام 

ل�������اأردن اخ������ريا، واب����رزه����ا زي������ارة امل��ل��ك 

ه��ارال��د وامل��ل��ك��ة ���ص��ون��ي��ا، وه���ي اأول زي���ارة 

اإىل  بالإ�صافة  املنطقة،  اإىل  لهما  ر�صمية 

وزي��ارة   ،2019 ع��ام  تفاهم  م��ذك��رة  توقيع 

30 �صركة  وف��د جت��اري مكون من ح��وايل 

التكنولوجيا  جم��الت  يف  التعاون  لبحث 

امل�صتدامة. وال�صياحة  والطاقة  ال�صحية 

مل��زي��د من  واع��رب��ت ع��ن تطلع ب��اده��ا 

ال��ت��ع��اون يف جم���ال ال��ت��ج��ارة وال���ص��ت��ث��م��ار 

والتبادل ال�صياحي بن البلدين.

وع�����ربت ع����ن ت���ق���دي���ر ال����رنوي����ج ل��ك��رم 

ال�����ص��ي��اف��ة والإن�������ص���ان���ي���ة ال���ت���ي اظ��ه��ره��ا 

ودع��م  ال��اج��ئ��ن،  و���ص��ع��ب��ه جت���اه  الأردن 

الرنويج لاأردن يف هذا املجال والتزامها 

10 م��ل��ي��ارات  ب��ت��ق��دمي  ل���ن���دن  يف م���وؤمت���ر 

�صنوات  اأرب��ع  م��دى  على  نرويجية  كرونة 

امل�صت�صيفة  والبلدان  ال�صورين  لاجئن 

لهم.

الآن  من�صب  ال��رك��ي��ز  اأن  واأو���ص��ح��ت 

ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��ي��م ب�����ص��ك��ل اأ���ص��ا���ص��ي ع���رب دع��م 

اأن�صئ  ال���ذي  امل��ان��ح��ن  ال�����ص��ن��دوق م��ت��ع��دد 

بالن�صمام  ال�صورين  لاأطفال  لل�صماح 

اأزم���ة فريو�س  اإىل ن��ظ��ام امل��در���ص��ة يف ظ��ل 

ك����ورون����ا، وال���ت���ع���اون م���ع م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل 

ال����دول����ي����ة ل����دع����م م���وؤ����ص�������ص���ة ال�������ص���م���ان 

الج���ت���م���اع���ي لإن�������ص���اء ����ص���ن���دوق ط����وارئ 

للبطالة.

العمل  خطة  تدعم  الرنويج  اإن  وقالت 

الأردن���ي���ة ب�����ص��اأن امل����راأة وال�����ص��ام والأم���ن 

والإعام والتما�صك الجتماعي.

يف  البلدين  بن  التن�صيق  اإىل  وا�صارت 

املتحدة  الأمم  باإ�صاح  املتعلقة  الق�صايا 

اأن ال��رنوي��ج  ال��ت��ط��رف، ول���ص��ي��م��ا  وم��ن��ع 

ع�����ص��وي��ت��ه��ا مبجل�س  م���ن خ����ال  ت��ت��ط��ل��ع 

الأم�����ن ك��ع�����ص��و م��ن��ت��خ��ب يف ال���ف���رة من 

مع  ال��وث��ي��ق  ل��ل��ت��ن�����ص��ي��ق   2022 اإىل   2021

الأردن خال هذه الفرة.

ل���زي���ادة  اإم���ك���ان���ي���ة  ه���ن���اك  اأن  وب���ي���ن���ت 

ال���ت���ب���ادلت ال��ت��ج��اري��ة وال���ص��ت��ث��م��ار بن 

ال��ب��ل��دي��ن يف جم����ال ت�����ص��دي��ر امل����اأك����ولت 

الأردن،  اإىل  ال����رنوي����ج����ي����ة  ال���ب���ح���ري���ة 

واملواد  والأك�ص�صوارات  املاب�س  وا�صترياد 

واخل�صروات  الفواكه  وبع�س  الكيميائية 

من الأردن.

واع����رب����ت ع����ن ت��ط��ل��ع��ه��ا ل����زي����ادة ع���دد 

ال��ت��ع��اون  وت���ع���زي���ز  الأردن  اإىل  ال�����ص��ي��اح 

الثقايف والعلمي والفني بن البلدين.

ال��ب��ل��دي��ن  ب���ن  ال���ت���ع���اون  اإىل  ول���ف���ت���ت 

ال�����ص��دي��ق��ن يف م��ك��اف��ح��ة الإره��������اب م��ن 

خ�����ال ال���ت���ح���ال���ف ال������دويل ����ص���د داع�������س 

وجم���م���وع���ة الأ�����ص����دق����اء مل���ن���ع ال��ت��ط��رف 

العقبة. واجتماعات 

»التسول عبر االنترنت« اخر ظواهر »الشحدة« في زمن كورونا

السفيرة النرويجية: األردن شريك مهم لتعزيز االستقرار 
في الشرق األوسط

االثنني    17  /  5  / 2021

طائرتا مساعدات مغربية للشعب الفلسطيني تصالن إلى عمان

املحلي

للغربة فوائد جم، كما اأن لها اآثار جانبية اأخرى، لكنها حتيي يف النف�س الب�صرية مظاهر 

على  اأي�صاً  الوطن؛ ولها فوائد  �صفراء  اإليه، فاملغربون هم  وال�صوق  نتماء  والإ الوطن  حب 

والإدارة  ال�صخ�صية  وق��وة  والتوا�صل  الإت�صال  م��ه��ارات  بناء  حيث  من  اأنف�صهم  املغربن 

وال�صرب وغريها:

من  والتعلم  التغيري  ع��امل  وول���وج  ال�صخ�صية  لبناء  مدر�صة  ال��وط��ن  خ��ارج  الغربة   .1  

مهنية  منظومة  تبنى  والغربة  املجتمعية؛  ثقافتنا  لتغيري  عليها  والبناء  الغري  ثقافات 

اأنا�س وجمتمع جديد. متكاملة لاأ�صخا�س لغايات العي�س مع 

تغر�س  الوقت  ذات  ويف  و���ص��اع حم��م��ودة،  الأ لتح�صن  م��ايل  او  درا���ص��ي  لهدف  الغربة   .2  

الإقت�صاد  على  امل��ال  من  الكثري  ي��درون  واملغربون  املغربن؛  نفو�س  يف  للوطن  نتماء  الإ

ت�صغيلية  فر�س  خلق  لغايات  الوطن  داخ��ل  اإ�صتثمارات  يف  م�صاهمتهم  والأف�صل  الوطني 

لل�صباب.

 3. الغربة يف اخلارج تبني مهارات لزمة للحياة لدى املغرب وتبني درجات متقدمة من 

ال�صرب والتحمل؛ وهذه املهارات لي�صت بال�صهلة وفيها من التحديات الكثري.

 4. اأ�صعب انواع الغربة غربة الوطن والتي ن�صاأل اهلل خمل�صن اأن ل يكون بيننا غريب 

وطن؛ ولذلك على كل مواطن اإثبات مواطنته على الأر�س كي ي�صعر بالإنتماء لوطنه.

اإق��رب��ت  املكانية  الغربة  حيث  ال��غ��رب��ة،  درج��ة  ج��ت��م��اع��ي  الإ التوا�صل  و�صائل  �صّهلت   .5  

اإ�صتثمار  مطلوب   .6 دائم.  وب�صكل  النا�س  بن  حا�صرين  وال�صوت  فال�صورة  امل�صافات؛  رغم 

الغربة ل�صالح الوطن بكل الو�صائل، ومطلوب اإ�صتثمارات للمغربن للق�صاء على البطالة 

لها  ي�صار  جن��اح  ق�ص�س  هنالك   .7 ال��وط��ن.  عن  امل�صرقة  ال�صورة  باإعطاء  واأقلها  والفقر، 

بالبنان ملغربن اأثبتوا جدارتهم وح�صورهم على الأر�س؛ وهوؤلء لهم يف ميزان وطنيتهم 

جتماعي،  الإ التوا�صل  و�صائل  وج��ود  خ�صم  يف  موجودة  تعد  مل  الغربة  ب�صراحة:  الكثري. 

�صتثمار بالغربة لفائدة الوطن. �صباح املغربن ال�صرفاء اأبو بهاء واملطلوب تعظيم الإ

محمد عبيدات

الُغربة 

السفير الفلسطيني يثمن الجهود 
األردنية لوقف العدوان اإلسرائيلي

العليا إلعمار فلسطين تطلق حملة 
تبرعات لغزة

االنباط-برتا

اململكة  ل��دى  فل�صطن  دول��ة  �صفري  ثمن 

عالياً  خ��ريي،  ع��ط��اهلل  الها�صمية،  الأردن��ي��ة 

وال�����ص��ع��ب��ي جت��اه  ال��ر���ص��م��ي  الأردين  امل��وق��ف 

الفل�صطينية،  الأرا�صي  يف  الدائرة  الأحداث 

حيث العدوان الإ�صرائيلي يتوا�صل لاأ�صبوع 

ال���ث���اين ع��ل��ى ال����ت����وايل وي�����ص��ت��ه��دف ال��ب�����ص��ر 

امل��ح��روق��ة،  الأر����س  �صيا�صة  ويتبع  واحل��ج��ر 

وهو ي�صتخدم اأحدث اأنواع الأ�صلحة واأكرها 

فتكاً وتدمرياً ومنها املحرمة دولياً.

ام�س،  �صحفي  ت�صريح  يف  خ��ريي،  وق��ال 

وق��ف  و���ص��ع��ب��ا  وح��ك��وم��ة  م��ل��ك��اً  »الأردن  اإن 

���ص��ع��ب��ن��ا يف حم��ن��ت��ه وه���و ي��واج��ه  اإىل ج��ان��ب 

املباين  وتدمري  اجلماعي  القتل  اآلت  اأعتى 

الأر����س،  ع��ل��ى  ���ص��يء  وك��ل  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة 

ال��ع�����ص��ك��ري  ل���ل���ع���دوان  الأول  ال���ي���وم  وم���ن���ذ 

امللك  وجالة  �صعبنا،  اأبناء  على  الإ�صرائيلي 

ال��ث��اين ي��ب��ذل ج��ه��ودا ج��ب��ارة م��ن اأج���ل وقف 

والإقليمي  ال��دويل  ال�صعيد  على  ال��ع��دوان، 

و�صوؤون  اخلارجية  وزير  يقوم  كما  والعربي، 

امل���غ���رب���ن اأمي�����ن ال�������ص���ف���دي وب��ت��وج��ي��ه��ات 

�صيا�صي  بتحرك  امللك  جالة  م��ن  مبا�صرة 

العربية  ال�صاحات  على  مكثف  ودبلوما�صي 

والإقليمية والدولية من اأجل وقف العدوان 

جهودا  ب��ذل  وق��د  �صعبنا،  على  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي 

ووقف  تهدئة  اإىل  التو�صل  اأج��ل  من  كبرية 

العدوان«.

جالة  بتوجيهات  خريي  ال�صفري  واأ�صاد 

امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين امل���ب���ا����ص���رة ب���اإر����ص���ال 

امل�������ص���اع���دات ال��ط��ب��ي��ة وال��ع��ي��ن��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة 

الأرا���ص��ي  اإىل  اأردين  ج��وي  ج�صر  ب��وا���ص��ط��ة 

ال�صرعة. الفل�صطينية على وجه 

الها�صمية  املكارم  يذكر  »�صعبنا  اإن  وق��ال 

اإىل  م�صرياً  وال��ظ��روف«،  الأوق���ات  جميع  يف 

غزة  قطاع  يف  الأردنية  امليدانية  امل�صت�صفيات 

تعمل  التي  الغربية  ال�صفة  مدن  من  وع��دد 

هناك منذ �صنن.

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي  ال�����ص��ع��ب  اأن  واأك�����د خ����ريي 

وق��ي��ادت��ه ي��ف��خ��رون مب���واق���ف ج��ال��ة امل��ل��ك 

الذي  الأردين  وال�صعب  الأردنية  واحلكومة 

ه���ّب م��ن ���ص��م��ال امل��م��ل��ك��ة اإىل ج��ن��وب��ه��ا وم��ن 

واحد  رج��ل  وقفة  ووق��ف  غربها  اإىل  �صرقها 

و�صعبها  فل�صطن  ع��ن  ب��ال��دف��اع  وان���خ���رط 

من  ي�صتطيع  ما  كل  وق��دم  تاريخيا  هو  كما 

املقاوم  ال�صامد  ل�صعبنا  ومعنوي  مادي  دعم 

لاحتال وعدوانه.

اإن »وق��ف��ة  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي  ال�����ص��ف��ري  وق����ال 

ال��ظ��روف  ه��ذه  يف  �صعبنا  ج��ان��ب  اإىل  الأردن 

بن  الأخ���وي  التاحم  عمق  ت��وؤك��د  ال�صعبة 

ال�����ص��ع��ب��ن ال�����ص��ق��ي��ق��ن وق����وة ال��ع��اق��ة ال��ت��ي 

ال�����ص��ق��ي��ق��ن يف جميع  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ن  جت��م��ع 

املجالت وامليادين«.

ي���ق���درون  ���ص��ع��ب��ن��ا وق���ي���ادت���ه  اأن  واأ�����ص����اف 

بالق�صية  الأردن  ال��ت�����ص��اق  ع��ال��ي��ا  وي��ث��م��ن��ون 

القد�س  العادلة وخا�صة ق�صية  الفل�صطينية 

ويباركون  وامل�صيحية  الإ�صامية  واملقد�صات 

حفظتها  ال��ت��ي  عليها  الها�صمية  ال��و���ص��اي��ة 

الإ�صامية  العربية  هويتها  على  وحافظت 

املا�صية. العقود  طيلة 

االنباط-عمان

اأط���ل���ق���ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ل���اإع���م���ار يف 

املهند�صن  ن��ق��اب��ة  م��ن  وامل��ك��ون��ة  فل�صطن، 

الأردن����ي����ن ون���ق���اب���ة امل���ق���اول���ن الأردن����ي����ن 

ال���ص��ك��ان،  ق��ط��اع  يف  امل�صتثمرين  وج��م��ع��ي��ة 

حملة »غزة معا نن�صرها«، جلمع التربعات 

ل�صالح دعم �صمود اهلنا يف غزة، وفل�صطن 

ال�صقيقة.

املهند�صن  نقيب  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  وق���ال 

ال��زع��ب��ي يف م��وؤمت��ر �صحفي  ���ص��م��ارة  اأح��م��د 

ام�س الأحد عقد يف جممع النقابات املهنية، 

لبحث  طارئ  اجتماع  اىل  تنادت  اللجنة  اإن 

غ��زة وفل�صطن،  ق��ط��اع  ال��ت��ط��ورات يف  اخ��ر 

حيث عملت اللجنة على ت�صكيل جلنة فنية 

غزة،  قطاع  يف  املباين  تقييم  يف  للم�صاعدة 

و�صتكون حتت ت�صرف ال�صقاء يف فل�صطن 

قطاع  اىل  �صتتوجه  كما  امل�����ص��ورة،  وت��ق��دمي 

غزة ميدانيا حال اإنهاء التوتر يف القطاع.

احت��اد  �صتخاطب  اللجنة  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

امل��ه��ن��د���ص��ن ال���ع���رب وال��ه��ي��ئ��ات ال��ه��ن��د���ص��ي��ة 

اللجنة،  ج��ه��ود  ودع���م  للم�صاعدة  العربية 

كما �صتتم خماطبة كافة موؤ�ص�صات املجتمع 

املدين لتقدمي الدعم وامل�صاندة.

ق�����ررت الع�����ان عن  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  وب����ن 

لتقدمي  دن��ان��ري   10 بقيمة  الإع���م���ار  ���ص��ه��م 

للتربع  مفتوح  يوم  واإقامة  للقطاع،  الدعم 

الرب��ع��اء  ي��وم  »ح�صنى«  اذاع��ة  ع��رب  للحملة 

و�صائل  على  اعامية  حملة  واقامة  املقبل، 

جلمع  خيمة  واقامة  الجتماعي،  التوا�صل 

ال���ت���ربع���ات ل��ل��ح��م��ل��ة يف جم��م��ع ال��ن��ق��اب��ات 

فروع  اإىل  اإ�صافة  املقاولن،  ونقابة  املهنية، 

نقابة املهند�صن يف كافة حمافظات اململكة.

ب������دوره، اأع���ل���ن ن��ق��ي��ب امل���ق���اول���ن اأح��م��د 

25 األ���ف  ال��ي��ع��ق��وب ع���ن ت����ربع ال��ن��ق��اب��ة ب���� 

ال�صناعين  داع��ي��ا  احل��م��ل��ة،  ل�صالح  دي��ن��ار 

املجتمع  ابناء  وكافة  واملهند�صن  واملقاولن 

امل��ح��ل��ي ل��ل��ت��ربع، م�����ص��ددا ع��ل��ى اأن ل جم��ال 

حتية  ووج��ه  الغا�صب،  الكيان  مع  للتفاهم 

اإك���ب���ار ل��ك��ل م���ن ����ص���ارك يف امل�����ص��ريات ال��ت��ي 

قامت على احلدود.

ودعا رئي�س جمعية امل�صتثمرين يف قطاع 

ال���ص��ك��ان ك��م��ال ال��ع��وام��ل��ة، ال��ل��ج��ن��ة اىل ان 

اإع��م��ار  تبقى يف ح��ال��ة ان��ع��ق��اد دائ���م لإع����ادة 

التي  الكبرية  ال�صرار  نتيجة  فل�صطن  كل 

�صهدتها خال املواجهات القائمة، مبينا اأن 

الردنية  الرادة  من  قوتها  ت�صتمد  اللجنة 

احلكيمة. الها�صمية  والقيادة 

م��ن  ال���ي���وم  ن�����ص��ه��ده  م���ا  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

ال����ع����دوان ع��ل��ى اب��ن��ائ��ن��ا يف غ����زة وت��دن��ي�����س 

ي�صتوجب  وامل�صيحية  ال�صامية  املقد�صات 

علينا الوقوف بكل ما ن�صتطيع.

م����ن ج��ه��ت��ه وج�����ه ن���ائ���ب رئ���ي�������س غ��رف��ة 

التحية  اجل��ي��ط��ان،  حممد  الأردن  �صناعة 

امل��ب��ادري��ن  ت��ك��ون م��ن  راأت ان  ال��ت��ي  ل��ل��ج��ن��ة 

مبينا  فل�صطن،  يف  والخ���وة  الأه���ل  ل��دع��م 

اأن���ن���ا ك��ن��ا ول زل��ن��ا ع��ل��ى اأه���ب���ة ال���ص��ت��ع��داد 

املادي واملعنوي  الدعم  ا�صكال  لتقدمي كافة 

لاأ�صقاء.

ح�صام  »ح�صنى«  اذاع���ة  ع��ام  م��دي��ر  واأك���د 

غ��راي��ب��ة، اأن ال��ن��ق��اب��ات امل��ه��ن��ي��ة وم��وؤ���ص�����ص��ات 

مبينا  للدولة  و�صند  ردي��ف  امل��دين  املجتمع 

���ص��ت��ك��ون ج������زءا م��ن  اذاع�������ة »ح�������ص���ن���ى«  اأن 

احلملة.
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 ، ال�شدة  وق��ت  يف  معك  يقف  ال  وم��ن   ، النا�س  معادن  تظهر  ال��دة  وق��ت  يقولون   

الفل�شطينية  للأر�س  املغت�شب  الغا�شم  االإحتلل   .  « الرخاء  وقت  له يف  فل حاجة 

املحاذي  ج��راح  ال�شيخ  ح��ي  تقطن  التي  الفل�شطينية  ال��ع��ائ��لت  تهجري  وحم��اول��ة 

ال��ذي��ن  للم�شتوطنني  وم��ن��ح��ه  احل��ي  ع��ل��ى  ل��لإ���ش��ت��ي��لء  امل��ب��ارك  االأق�����ش��ى  للم�شجد 

اأ�شحاب حق ، وال ميلكون ذرة من تراب يف فل�شطني وحماوالت امل�شتوطنني  لي�شوا 

 . باالأ�شلحة  املدججني  اجلنود  بحماية  االأق�شى  امل�شجد  اقتحام  املدن�شني  الغزاة 

ون�شاءا  رج��اال  املقد�شيني  املرابطني  عليها  ق��ام  مقد�شية  ث��ورة  قيام  اىل  ذل��ك  اأدى 

تدني�س  م��ن  امل�شتوطنني  قطعان  وم��ن��ع  الفل�شطيني  احل��ق  ع��ن  للدفاع   ، واأط��ف��ال 

ا�شت�شهاد  عنه  جن��م   ، ج��راح  ال�شيخ  بحي  منازلهم  م��ن  اخل��روج  ورف�����س   ، االأق�شى 

اأدت  الهمجية  االإع��ت��داءات  ه��ذه   . اجلرحى  مئات  عن  ع��دا  املقد�شيني  من  العديد 

�شعبي  حترك  اىل  لت�شل  لتتو�شع   ، غزة  يف  خا�شة  الفل�شطيني  ال�شارع  حتريك  اىل 

ال�شهيونية  ب���االإج���راءات  ي��ن��دد  االأردن���ي���ة  وال��ق��رى  امل���دن  ك��اف��ة  ان��ط��ل��ق م��ن  ���ش��خ��م 

ال�شعبي  االأردين  التحرك  ويوؤكد  �شعواء  حرب  �شن  من  الفل�شطينية  االأر���س  على 

 . العربي زمرته واحدة  الدم  اأن  واملتفقان على  والر�شمي 

اىل  والطبية  الغذائية  امل�شاعدات  ق��واف��ل  اإر���ش��ال  �شرعة  ذل��ك  على  يدلل  ومم��ا 

امليداين  امل�شت�شفى  نن�شى  وال   ، االأوىل  املرة  لي�شت  وهذه   ، مبا�شر  مادي  كدعم  غزة 

، ي�شم نخبة من االأطباء من كل االإخت�شا�شات  املقيم يف غزة منذ عقود  الع�شكري 

ال�شاملة  الطبية  اخل��دم��ات  ي��ق��دم��ون   ، واالإداري����ة  والفنية  التمري�شية  وال��ك��وادر 

العربي  الها�شمية و�شعبه  . يعترب االأردن بقيادته  الأبناء غزة مبكرمة ملكية �شامية 

االأ�شيل اأن هذا واجب ، على عك�س من قدم متبعا ما يقدمه باملن واالأذى . اجلانب 

اأ�شكال  بكل  وال��داع��م  وامل���وؤازر  الثابت  وال�شعبي  الر�شمي  الكويتي  امل��وق��ف  ال��ث��اين 

الهبة  مثال  وخري   ، الكويت  دولة  تاأ�شي�س  منذ  الفل�شطينية  الق�شية  جتاه  الدعم 

ال�شعبية الكويتية التي جمعت ما يزيد على 100 مليون دينار الإعادة اإعمار غزة بعد 

وامل�شت�شفيات  واالأطفال  والن�شاء  البنيان  طالت  التي  الب�شعة  التدمريية  الهجمة 

ع��ل��ى غ��زة مب��دة وج��ي��زة ج��دا ، مم��ا ي��وؤك��د ع��ل��ى م��دى ال��ت��لح��م ال�شعبي ال��ع��رب��ي . 

لهذه  الراف�س  العربي  ال�شارع  حتريك  اىل  اأديا  والكويتي  االأردين  املوقفان  هذان 

ب�شتى  االآمنني  املواطنني  على  للهجوم  املطلق  وا�شتنكارهم  الهمجية  االإع��ت��داءات 

وم�شمع  م��راأى  وعلى  دوليا  ا�شتخدامه  املحرم  ومنها  التدمريية  االأ�شلحة  اأن��واع 

العك�س  بينما على   ، اأر�شها  على  ال�شعوب  االن�شان وحق  املنادية بحقوق  العامل  دول 

الذين  �شعوبهم  معظم  عك�س  وعلى  الباطل  جانب  اىل  يقفون  فاأنهم  اأقوالهم  من 

العدالة  بتحقيق  ومطالبني  ال�شهيونية  باملجازر  منددين  ال�����ش��وارع  اىل  خ��رج��وا 

اأر�شهم . �شكرا عمان ... �شكرا  الأبناء غزة والقد�س وحقهم امل�شروع يف العي�س على 

ومنددين  للفل�شطينيني  باحلرية  امل��ن��ادي��ن  ال��ع��امل  اأح���رار  لكل  �شكرا   ... الكويت 

جانب  اىل  يقفون  اأنهم  اأمرهم  وحقيقة  باأل�شنتهم  للداعمني  وال   . �شدهم  باملجازر 

الدعم له ، مقدمني كل  املحتل 

جواد الخضري

عمان .. الكويت وكل 
الشرفاء شكرا 

االثنني    17  /  5  / 2021

االنباط - عمان

ت�شهدها  التي  اخلطرية  االأو���ش��اع  ت�شدرت 

االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة واجلهود املبذولة 

الل�شرعية  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  امل��م��ار���ش��ات  ل��وق��ف 

وال��ع��دوان على غ��زة، امل��ح��ادث��ات التي اأج��راه��ا 

ال��وزراء ووزير اخلارجية و�شوؤون  نائب رئي�س 

اخلارجية  وزير  ال�شفدي مع  اأمين  املغرتبني 

الذي  خري�شتودوليدي�س،  نيكو�س  القرب�شي 

و�شل عمان ام�س يف زيارة جرى خللها اأي�شا 

بحث العلقات الثنائية والتطورات االإقليمية. 

واأك���د ال��وزي��ران خ��لل امل��ح��ادث��ات ا�شتمرار 

ت��ن�����ش��ي��ق اجل���ه���ود امل�����ش��ت��ه��دف��ة ح���ل االأزم������ات 

االإق���ل���ي���م���ي���ة وحت���ق���ي���ق االأم�������ن واال����ش���ت���ق���رار 

واحل���ر����س ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون يف خمتلف 

املجاالت ثنائياً وعرب اآلية التعاون الثلثي مع 

اليونان.

بعد  م�����ش��رتك��ة  ���ش��ح��ف��ي��ة  ت�����ش��ري��ح��ات  ويف 

التعاون  ا�شتمرار  اأي�شاً  اأك��دت  التي  املحادثات 

وال��ت��ن�����ش��ي��ق يف اإط����ار االحت����اد االأوروب�������ي، ق��ال 

هي  ال��ي��وم،  االأ���ش��ا���س،  »الق�شية  اإن  ال�شفدي، 

لتوفري  ح��ق��ي��ق��ي  دويل  ج��ه��د  ب���ل���ورة  ����ش���رورة 

احلماية لل�شعب الفل�شطيني ال�شقيق وحلماية 

ال�شتمرار  التاريخية  التداعيات  من  املنطقة 

العدوان على غزة«. واأ�شاف  التوتر وا�شتمرار 

وما  يتوقف،  اأن  يجب  »العدوان  اإن  ال�شفدي، 

كل  عبثية  يثبت  املا�شية  االأي����ام  خ��لل  ج��رى 

فوق  القفز  باإمكانية  قالت  التي  ال��ط��روح��ات 

الفل�شطينية«.  الق�شية  والقفز فوق  فل�شطني 

واالأم���ن  وال��دائ��م  ال�شامل  »ال�����ش��لم  اإن  وق���ال 

واال�شتقرار لن يتحققا اإال اإذا انتهى االحتلل 

واإال اإذا نعم الفل�شطينيون باالأمن واال�شتقرار 

حل  اأ���ش��ا���س  على  ي�شتحقونه  ال���ذي  وال�����ش��لم 

الفل�شطينية  ال��دول��ة  يج�شد  ال��ذي  الدولتني 

ال��ق��د���س  وع��ا���ش��م��ت��ه��ا  ال�����ش��ي��ادة  ذات  امل�شتقلة 

املحتلة على خطوط الرابع من حزيران للعام 

1967«. واأ�شاف، اإ »اململكة تقوم بجهود مكثفة 

اأجل  الثاين من  امللك عبداهلل  يقودها جللة 

الفل�شطيني  ال�شعب  على  ال��ع��دوان  ه��ذا  وق��ف 

»مو�شوع  اأن  م��وؤك��داً  االنتهاكات«،  ه��ذه  ووق��ف 

القد�س حتديداً ومو�شوع املقد�شات االإ�شلمية 

وامل�شيحية ومو�شوع امل�شجد االأق�شى املبارك/ 

ق�شوى  اأولوية  هي  ال�شريف،  القد�شي  احل��رم 

اأن ج��لل��ة  اىل  م�����ش��ريا  ل��ل��م��م��ل��ك��ة،  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 

امل��ل��ك، ال��و���ش��ي ع��ل��ى ه���ذه امل��ق��د���ش��ات، يوظف 

امل�شجد  اأج��ل حماية  م��ن  اململكة  اإم��ك��ان��ات  ك��ل 

الو�شع  واحلفاظ  املقد�شات  وحماية  االأق�شى 

واحلفاظ  فيها  القائم  والتاريخي  ال��ق��ان��وين 

على الهوية العربية االإ�شلمية وامل�شيحية«.

و���ش��دد ال�����ش��ف��دي ع��ل��ى اأن »ال��و���ش��ع خطري 

ج�����داً، وم����ا ي��ج��ري م��رف��و���س وم������دان، وع��ل��ى 

واأن  م�شوؤوليته  يتحمل  اأن  ال���دويل  املجتمع 

يلزم  واأن  الفل�شطيني،  لل�شعب  احلماية  يوفر 

باالحتلل  القائمة  ال��ق��وة  ب�شفتها  اإ�شرائيل 

القائم  والتاريخي  القانوين  الو�شع  باحرتام 

املحتلة،  الفل�شطينية  واالأرا����ش���ي  ال��ق��د���س  يف 

ووق�����ف ه����ذا ال����ع����دوان ال�����ذي ي���دف���ع امل��ن��ط��ق��ة 

ب��رم��ت��ه��ا ل��ل��م��زي��د م���ن ال��ت�����ش��ع��ي��د وال�������ش���راع«، 

االأول��وي��ة وه���ذا هو  »ه���ذه ه��ي  اأن  اإىل  م�شرياً 

االأردين  اجلهد  كذلك  وه��و  االأك���رب،  التحدي 

اأ�شقائنا يف  اإ���ش��ن��اد  اأج���ل  م��ن  ينقطع  ال  ال���ذي 

ف��ل�����ش��ط��ني وح��م��اي��ت��ه��م وح���م���اي���ة ال�������ش���لم يف 

االإ�شرائيلية  واملمار�شات  التبعات  من  املنطقة 

ت�شهدها  ال��ت��ي  وال��لق��ان��ون��ي��ة  ال��لاأخ��لق��ي��ة 

االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة«.

الوا�شحة  »مواقف قرب�س  ال�شفدي  وثمن 

الدولتني  ال��دويل ودع��م حل  القانون  دع��م  يف 

ال�شامل والعادل الذي  وجهود حتقيق ال�شلم 

املمار�شات  كل  وق��ف  وي�شمن  احلقوق  ي�شمن 

العي�س  امل��ن��ط��ق��ة م��ن حقها  ه���ذه  ال��ت��ي حت���رم 

ب�شلم«.

بحث  ت�شمنت  »امل���ح���ادث���ات  اأن  اىل  واأ����ش���ار 

ال����ع����لق����ات ال���ث���ن���ائ���ي���ة و����ش���ب���ل ت���ط���وي���ره���ا يف 

التن�شيق  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  امل���ج���االت،  خم��ت��ل��ف 

الثنائية  االآلية  االإقليمية عرب  التحديات  اإزاء 

اآلية التعاون الثلثي مع اليونان وعرب  وعرب 

االحتاد االأوروبي«.

القرب�شي  اخلارجية  وزي��ر  اأك��د  من جانبه، 

اأه���م���ي���ة اح������رتام ال���و����ش���اي���ة ال��ه��ا���ش��م��ي��ة على 

القد�س،  يف  وامل�شيحية  االإ�شلمية  املقد�شات 

ك��ل اجل��ه��ود لوقف  ب��ذل  م�شددا على ���ش��رورة 

الت�شعيد.

الرامية  املبادرات  واأكد دعم قرب�س جلميع 

على  واأن  اخل�������ش���ائ���ر،  م���ن  امل���زي���د  وق����ف  اإىل 

امل��ج��ت��م��ع ال����دويل اأن ي��ع��م��ل ب��ط��ري��ق��ة ح��ازم��ة 

ال�شتئناف حمادثات ال�شلم بني الفل�شطينيني 

واالإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني وف���ق ق����رارات جمل�س االأم���ن 

واالأمم املتحدة.

وحول علقات االأردن مع االحتاد االأوروبي، 

اأ�شا�شي  �شريك  االأردن  اأن  ال�شيف  الوزير  اأكد 

ل��لحت��اد االأوروب�����ي يف امل��ن��ط��ق��ة، م�����ش��دداً على 

وعلقته  االأردن  رواب����ط  لتعزيز  ب���لده  دع���م 

مع ال��دول االأوروب��ي��ة، م�شريا اىل تطلع وزراء 

خ���ارج���ي���ة االحت������اد االأوروب��������ي ل��ل��ق��اء ال���وزي���ر 

يف  �شيعقد  ال��ذي  اجتماعهم  خ��لل  ال�شفدي 

الربتغال نهاية ال�شهر احلايل.

وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره القبرصي

الفوز بورقة يانصيب امل مواطنين في زمن كورونا

عمان: فاعليات شعبية تنظم وقفة احتجاجية حاشدة
 نصرة لفلسطين

االنباط- حنان �شاهني                    

قائما  يبقى  االأح����وال  بتح�شني  االأم���ل 

لدى البع�س حتى لو كان عن طريق ورقة 

باليان�شيب  بالفوز  ف��االم��ل   اليان�شيب؛ 

لدى ه��وؤالء يبقى اأمل قد يتحقق يف يوم 

اليان�شيب  اوراق  ل�شراء  يلجاأون  ل��ذا  م��ا؛ 

اخل���ريي���ة ال���ت���ي ت���ب���اع يف اأم����اك����ن حم���ددة 

وم��ع��روف��ة؛ وي��ت��م ذل���ك م��ن خ���لل ���ش��راء 

اأو  معتمدين،  بائعني  م��ن  مرقمة  ت��ذاك��ر 

من اآالت بيع التذاكر، ويتم حتديد االأرقام 

ع�شوائية  بطريقة  ع��ام  �شحب  يف  الفائزة 

رمزية  مببالغ  اليان�شيب  اوارق  وتباع   00

مبتناول  وت��ك��ون  ال�����ش��راء  عملية  لت�شهيل 

اجل��م��ي��ع؛ ل��ت��ك��ون ل���دى امل�����ش��رتك فر�شة 

بالفوز مببالغ من املال .

م��دي��ر ع����ام االحت�����اد ال���ع���ام اجل��م��ع��ي��ات 

اخلريية خليل القبي�شي قال؛ هناك اقبال 

من املواطنني على �شراء اوراق اليان�شيب 

االقت�شادي  فالو�شع  االأخ���رية؛  االون��ة  يف 

اأث����رت على  ال��ك��ورون��ا  ع���ام وو���ش��ع  ب�شكل 

املبيعات حيث حدت من ن�شبة املبيعات.

واأ�شاف القي�شي ل االنباط؛ ب�شكل عام 

ب�شبب  مبيعاته  قلت  اخل��ريي  اليان�شيب 

عدم جتديد ت�شاريح بائعي اليان�شيب من 

بائعي  عدد  اأن  مو�شحا  ال��واف��دة؛  العمالة 

اليان�شيب يبلغ نحو ٤0 من االردنيني و٣٥ 

عمالة يحملون اجلن�شية امل�شرية؛ 

واأو���ش��ح نحن تعامل م��ع ث��لث وك��لء 

لت�شويق اليان�شيب،اثنان بالعا�شمة عمان 

البائعني من  تعيني  وي��ت��م  ب��اأرب��د،  وواح���د 

خ���لل ه�����وؤالء ال���وك���لء والي���ت���م ال��ت��ع��ام��ل 

االحت���اد  خ���لل  م��ن  مبا�شر  ب�شكل  معهم 

العام جلمعيات اخلريية االردنية. 

عمولة  ي��اخ��ذون  البائعني  ان  واأ���ش��اف 

اعطائهم  ويتم  اليان�شيب  اوراق  بيع  على 

ج��وائ��ز ت�����ش��اف ل��ه��م  ل���زي���ادة دخ��ل��ه��م من 

البيع، مبينا ان كل دفرت يحتوي على ع�شر 

ودفرت  بيطاقات  الع�شر  بيع  عند  بطاقات 

وقيمة  جائزه   ٤90 ولدينا  رق��م  ع  يحتوي 

للبائعني،  ت��ك��ون  دن��ان��ري  ع�����ش��رة  اجل���ائ���زه 

انه اليوجد غ�س  النا�س مقتنعة  ان  مبينا 

يف ال��ي��ان�����ش��ي��ب وان����ه ي��ت��م��ت��ع ب��امل�����ش��داق��ي��ة 

وايراداته تذهب للحتاد العام للجمعيات 

جمعيات  وهنالك  االمل  ومراكز  اخلريية 

ل��ه��م وم���راك���ز للرتبيه  خ��ريي��ة م��ن��ت�����ش��ب��ه 

اليان�شيب  اي���رادات  من  ت�شتفيد  اخلا�شة 

واالحتاد

خ��لل  م��ن  اليان�شيب  ب��ي��ع  ات��اح��ة  ومت 

ومن  �شرائها  لي�شهل  االونلين  تطبيقات 

خلل اي بطاقة دفع اإلكرتونية.«

ق���ال خ��ال��د �شليمان اخل��واج��ة  ب����دوره،   

ال��ي��ان�����ش��ي��ب اخل��ريي��ة  اوراق  ب��ائ��ع��ي  اح���د 

»بداأت مبمار�شة مهنة بيع اوراق اليان�شيب 

م��ن٢00٢ ، انا احمل دبلوم حما�شبه ولكن 

بيع  للعمل  فر�س عمل جل��اأت  توفر  لعدم 

على  النا�س  اق��ب��ال  ان  مبينا   ، اليان�شيب 

�شراء اليان�شيب يف االونه االخريه �شعيف 

جداً ب�شبب كورونا حيث كان قبل اجلائحة 

االقبال على ال�شراء اف�شل. وقال ان �شبب 

راأ�شمالها  الن  يعود  املهنة  ل��ه��ذِه  اخ��ت��ي��اره 

ان  كما   ، �شرائها  على  النا�س  ويقبل  قليل 

والدي كان بائع يان�شيب.

  االنباط-عمان

نظمت فاعليات �شعبية وقفة احتجاجية دعت 

اإليها احلركة االإ�شلمية اأمام امل�شجد احل�شيني 

ع�شر  ع��م��ان،  بالعا�شمة  البلد  و���ش��ط  مبنطقة 

الغا�شم  االإ�شرائيلي  العدوان  �شد  االأح��د،  ام�س 

ال�شريف  ب��ال��ق��د���س  الفل�شطيني  ال�����ش��ع��ب  ع��ل��ى 

وال�شفة الغربية وقطاع غزة والفل�شطينيني يف 

الداخل.

وهتف امل�شاركون �شد العدوان، معربين عن 

ال�شعب  اأ�شكاله على  لكافة  وا�شتنكارهم  اإدانتهم 

امل�شجد  راأ���ش��ه��ا  وع��ل��ى  وامل��ق��د���ش��ات  الفل�شطيني 

االأق�شى املبارك.

ك���م���ا اأك������د امل�������ش���ارك���ون رف�����ش��ه��م ل��لأ���ش��ك��ال 

متار�شه  ال���ذي  ال��ع��رق��ي  والتطهري  العن�شرية 

���ش��ل��ط��ات االح���ت���لل، وحم���اول���ة ت��ه��ج��ري اأه���ايل 

منددين  ال�شريف،  القد�س  ال�شيخ جراح يف  حي 

بجرائم املحتل.

حقوق  ومنظمات  ال���دويل  املجتمع  وطالبوا 

االإن�����ش��ان ب��ات��خ��اذ م��وق��ف��ا ���ش��ارم��ا ���ش��د �شلطات 

االح����ت����لل واإي�����ق�����اف ال�����ع�����دوان ع���ل���ى ال�����ش��ع��ب 

الفل�شطيني االأعزل، وحما�شبة اإ�شرائيل على ما 

تقرتفه اآلة احلرب من جرائم حرب �شد �شعب 

يدافع عن حقوقه ال�شرعية.

االحتجاجية  ال��وق��ف��ة  يف  امل�����ش��ارك��ون  واأ����ش���اد 

ب�����ش��م��ود ال�����ش��ع��ب ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي، ودف��اع��ه��م عن 

االأق�شى  امل�شجد  وع��ن  وال��ع��امل،  االأم���ة  ق�شية 

ال�شعبني  اأبناء  بني  الوطنية  وبالوحدة  املبارك، 

االأردين والفل�شطيني يف هذه الظروف الع�شيبة 

التي متر بها فل�شطني.

وا�شتذكروا خلل الوقفة االحتجاجية ذكرى 

16حزيران،  ال����  ال��ي��وم  ت�����ش��ادف  ال��ت��ي  ال��ن��ك��ب��ة 

و�شيوا�شل  ت�شت�شلم،  لن  فل�شطني  اأن  موؤكدين 

اأهلها واالأمة ن�شالهم حتى يزول االحتلل.

ال�شفري  ط��رد  اإىل  احلكومة  امل�شاركون  ودع��ا 

االإ�شرائيلي من عمان، و�شحب ال�شفري االأردين 

م��ن ت��ل اأب���ي���ب، واإن���ه���اء ك��اف��ة اأ���ش��ك��ال التطبيع 

والعلقات بني دول عربية واإ�شلمية واإ�شرائيل.

فيها  كلمات عرب  امل�شاركني  ع��دد من  واأل��ق��ى 

عن تنديدهم وا�شتنكارهم لل�شمت الدويل جتاه 

وا�شتهداف  الفل�شطيني  ال�شعب  على  ال��ع��دوان 

وج��رح  با�شت�شهاد  ت�شبب  ال���ذي  االأم����ر  ال��ع��زل، 

واالأب���راج  املواطنني  م�شاكن  وا�شتهداف  امل��ئ��ات، 

املدنية.

ورف���������ع امل����ح����ت����ج����ون االأع�������������لم االأردن�������ي�������ة 

»القد�س  عليها  كتب  وي��اف��ط��ات  والفل�شطينية 

لنا...«.

ويف ن���ه���اي���ة ال���وق���ف���ة اأع����ل����ن امل���ن���ظ���م���ون ع��ن 

م��وا���ش��ل��ة ت��ن��ظ��ي��م امل�����ش��ريات واالح��ت��ج��اج��ي��ة يف 

خمتلف حمافظات اململكة دعما ل�شمود ال�شعب 

يف  االح��ت��لل  �شلطات  جرائم  اأم��ام  الفل�شطيني 

فل�شطني املحتلة.

المنتدى العالمي للوسطية يستنكر 
جرائم االحتالل المستمرة ضد غزة

التربية: بدء حملة التطعيم للمعلمين 
ضد كورونا في المحافظات اليوم

 االنباط-عمان

ق����ال امل���ن���ت���دى ال���ع���امل���ي ل��ل��و���ش��ط��ي��ة، اإن���ه 

االع��ت��داءات  ت��ط��ورات  عميق  باهتمام  يتابع 

وعلى  املواطنني  على  املت�شارعة  االإجرامية 

الُبنى  وتخريب  والعامة  اخلا�شة  املمتلكات 

التحتية يف قطاع غزة وجوارها.

واأ�شاف املنتدى يف بيان له ام�س االأحد، 

ق��ام  االإ����ش���رائ���ي���ل���ي  ال����ط����ريان احل���رب���ي  اأن 

العاملية،  االإع����لم  و���ش��ائ��ل  م��ك��ات��ب  ب��ت��دم��ري 

احلقيقة  حلجب  ممنهجة  �شيا�شة  اإط��ار  يف 

ع��م��ا ي���ج���ري م���ن ق��ت��ل وت���دم���ري ل��لإن�����ش��ان 

كما  العربية  فل�شطني  اأر���س  يف  واملمتلكات 

ي��ق��وم ب��ق��ت��ل االأط���ف���ال وال�����ش��ي��وخ وال��ن�����ش��اء 

ب�����غ�����ارات م��ت��ت��اب��ع��ة ه�����ادف�����اً م����ن ذل�����ك اىل 

الفل�شطيني،  ل��لإن�����ش��ان  اجلماعية  االإب����ادة 

الدولية  بالقوانني  احلائط  عر�س  �شارباً 

واالإن�شانية.

وا���ش��ت��ن��ك��ر امل���ن���ت���دى ج���رائ���م االح���ت���لل 

امل�����ش��ت��م��رة ���ش��د امل��واط��ن��ني االآم���ن���ني، داع��ي��ا 

احلقوقية  وامل��ن��ظ��م��ات  ال��دول��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات 

لوقف  ال��ع��اج��ل  ال��ت��ح��رك  اإىل  واالإن�����ش��ان��ي��ة 

الدولية  للقوانني  االحتلل  ق��وات  انتهاك 

التي  القيم  بكافة  وا�شتهتارها  واالإن�شانية 

دع���ت اإل��ي��ه��ا االأع������راف ال��دي��ن��ي��ة وامل��واث��ي��ق 

���ش��رورة حماية  واإىل  ال��دول��ي��ة،  االإن�����ش��ان��ي��ة 

من  والن�شاء  وال�شيوخ  واالأطفال  املواطنني 

الع�شكرية. ال�شهيونية  االآلة  خطر 

واعترب البيان ان ما يجري االآن يف غزة 

واإبادة جماعية هو امتداد  من عمليات قتل 

ل�����ش��ي��ا���ش��ة مم��ن��ه��ج��ة وم��ربجم��ة ل��لح��ت��لل 

ال�شهيوين منذ عام 19٤8 وحتى االآن.

ك���م���ا دع�����ا امل����ن����ت����دى، ال��������دول ال��ع��رب��ي��ة 

اإىل  احل������ر  ال����ع����امل  ودول  واالإ�����ش����لم����ي����ة 

املعابر  لفتح  اإ�شرائيل  ال�شغط على  �شرورة 

احل����دودي����ة م���ن اأج�����ل ت���ق���دمي امل�����ش��اع��دات 

االإن�شانية العاجلة من غذاء ودواء.

املجتمع  منظمات  بكافة  املنتدى  واأه��اب 

امل�����دين امل��ح��ل��ي��ة وال���ع���رب���ي���ة واالإ����ش���لم���ي���ة 

ل�شجب  واح�����داً  ال���وق���وف ���ش��ف��اً  وال���دول���ي���ة 

ال����ع����دوان االآث�����م وال��ت�����ش��ام��ن م���ع ال�����ش��ع��ب 

�شد  العادل  ن�شاله  يف  الفل�شطيني  العربي 

فل�شطينية  دولة  اإقامة  اأجل  من  االحتلل 

ال�شريف. القد�س  وعا�شمتها  م�شتقلة 

 االنباط-برتا

ت����ب����داأ ال����ي����وم ح��م��ل��ة ال��ت��ط��ع��ي��م ���ش��د 

فريو�س كورونا للمعلمني يف حمافظات 

الوطنية  اإط��ار احلملة  اململكة، وذلك يف 

ل��ت��ط��ع��ي��م امل��ع��ل��م��ني ال���ت���ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا يف 

الرابع من ال�شهر احلايل وزارة ال�شحة 

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

للعودة  ا���ش��ت��ع��داداً  االزم����ة  اإدارة  وخ��ل��ي��ة 

املقبل  الدرا�شي  للعام  للمدار�س  االآمنة 

.٢0٢1/٢0٢٢

ال��رتب��ي��ة  وزارة  ع�����ام  اأم������ني  وق����ال����ت 

وال��ت��ع��ل��ي��م ل��ل�����ش��وؤون امل��ال��ي��ة واالداري������ة 

مديريات  اإن  قبيلت،  جن��وى  ال��دك��ت��ور 

امل���ح���اف���ظ���ات  وال���ت���ع���ل���ي���م يف  ال����رتب����ي����ة 

لبدء  ال��لزم��ة  اال���ش��ت��ع��دادات  ا�شتكملت 

�شتتم  والتي  للمعلمني،  التطعيم  حملة 

اأو  مدر�شتني  مبعدل  جمهزة  م��راك��ز  يف 

ث���لث م���دار����س يف حم��اف��ظ��ات ال��و���ش��ط 

وال�شمال، ومراكز وزارة ال�شحة املعتمدة 

ووف��ق  اجل��ن��وب،  حمافظات  يف  للتطعيم 

ب���رام���ج م���ع���دة ���ش��ت��ع��ل��ن ع��ن��ه م��دي��ري��ات 

ال��رتب��ي��ة ع��ل��ى ���ش��ف��ح��ات��ه��ا ع��ل��ى م��واق��ع 

التوا�شل االجتماعي.

وب��ي��ن��ت ال��دك��ت��ورة ق��ب��ي��لت ل���)ب��رتا( 

ام�س االحد، اأن الوزارة ت�شتهدف تطعيم 

1٥ األ�����ف م��ع��ل��م ك���ل ي����وم م���ن امل��ع��ل��م��ني 

املن�شة  ع��ل��ى  امل�����ش��ج��ل��ني  امل��ح��اف��ظ��ات  يف 

اخل��ا���ش��ة ب��ال��ت��ط��ع��ي��م، داع���ي���ة امل��ع��ل��م��ني 

�����ش����رورة م���راج���ع���ة امل����راك����ز امل��خ�����ش�����ش��ة 

االأوق��ات املحددة لهم،  لتلقي املطعوم يف 

با�شتثناء احلوامل واملر�شعات.

واأو�شحت الدكتورة قبيلت، اأن حملة 

ال��ت��ط��ع��ي��م مل��ع��ل��م��ي ال��ق��ط��اع اخل���ا����س يف 

يف  املقبل  االربعاء  يوم  �شتنطلق  اململكة، 

مدار�س كينغ�شتون الدولية يف حمافظة 

اخلا�شة  العلوم  دار  ومدر�شة  العا�شمة، 

اإربد، فيما تتوا�شل لت�شمل  يف حمافظة 

م��ع��ل��م��ي ال���ق���ط���اع يف ب��ق��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ات 

اعتبارا من الثلثني من ال�شهر احلايل 

م����ن خ�����لل م����راك����ز خ���ا����ش���ة ل��ل��ت��ط��ع��ي��م 

وبواقع مركز واحد لكل حمافظة، ووفق 

ب��رن��ام��ج ���ش��ي��ت��م االع�����لن ع��ن��ه يف وق��ت 

الحق.

توا�شلت  ال��ت��ط��ع��ي��م  ح��م��ل��ة  اأن  ي��ذك��ر 

ال���ي���وم يف حم��اف��ظ��ة ال��ع��ا���ش��م��ة وم��رك��ز 

بلغ عدد  الرمثا، حيث  ل��واء  التطعيم يف 

امل��ط��ع��وم  م���ن  االوىل  اجل���رع���ة  م��ت��ل��ق��ي 

نحو  احلملة  انطلق  منذ  املعلمني  من 

11٤00 معلم.



االنباط-عمان

 21 يف  املنعقدة  التمييز يف جل�ستها  قررت حمكمة 

�سركة  من  وامل��ق��دم  املميز  احلكم  رد  املا�سي،  ني�سان 

التعدين. مناجم لتطوير 

واأي������دت امل��ح��ك��م��ة، ق�����رار حم��ك��م��ت��ي اال���س��ت��ئ��ن��اف، 

وب���داي���ة ح��ق��وق ع��م��ان ال��ق��ا���س��ي ب���رد دع����وى �سركة 

مناجم  �سركة  مبطالبة  التعدين،  لتطوير  مناجم 

و  الفا   461 و  مليونا   91 مببلغ  االأردن��ي��ة  الفو�سفات 

276 دينارا.

وي��ع��ت��ر ه����ذا ال���ق���رار ن��ه��ائ��ي��ا وق��ط��ع��ي��ا، خ�����س��رت 

مب��وج��ب��ه ���س��رك��ة م��ن��اج��م ل��ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��دي��ن ه��ذه 

الدعوى ل�سالح �سركة مناجم الفو�سفات االأردنية.

االنباط-عمان

ع��ن  ال���ك���وي���ت���ي  االأردين  ال���ب���ن���ك  اأع����ل����ن   

ت��ع��ي��ن ال�����س��ي��د ه��ي��ث��م ���س��م��ي��ح ال��ب��ط��ي��خ��ي يف 

من  اعتباراً  التنفيذي  العام  املدير  من�سب 

االج������راءات  ا���س��ت��ك��م��ال  ب��ع��د   2021/05/06

واحل�����س��ول ع��ل��ى م��واف��ق��ة ال��ب��ن��ك امل��رك��زي 

االأردين. وحول هذا التعين وجه البطيخي 

با�سمه وبا�سم كل من موظفي البنك كلمات 

جمل�س  لرئي�س  والعرفان  وامل���ودة  االع��ت��زاز 

ال��ك��رمي  ع��ب��د  ال�سيد  دول���ة  ال�����س��اب��ق  االإدارة 

الكباريتي، حل�سن ظنه به وبكافة املوظفن 

باأنهم حمل ثقته للحفاظ على ما حققه من 

الكويتي،  االأردين  للبنك  عظيمة  اإجن���ازات 

متعهدا له با�سمه وبا�سم كل املوظفن باأنهم 

�سيكونون جميعا عند ح�سن الظن.

للموظفن  بخطابه  البطيخي  ذكر  كما   

ب���اأن���ه م��ت��ف��ائ��ا ب��ال��ت��م��ك��ن م���ن ال��ت��ع��ام��ل مع 

فر�ساً  لت�سبح  وت�سخريها  ب��ل  ال��ت��ح��دي��ات، 

نه�سته،  وا���س��ت��م��رار  البنك  من��و  يف  ت�ساهم 

يقينه  على  التفاوؤل  بهذا  يرتكز  باأنه  وذك��ر 

كفاءات مميزة مقبلة على  البنك  ب��اأن لدى 

موافقة  وتاأتي  واالب���داع.  واالبتكار  االجن��از 

البنك املركزي على تعين البطيخي واأع�ساء 

االإدارة التنفيذية اجلدد بعد اجتماع الهيئة 

االأ�سبوع  يف  الكويتي  االأردين  للبنك  العامة 

قرار  اأن  الكباريتي  فيه  ذك��ر  ال��ذي  املا�سي، 

التنفيذي  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال��ب��ط��ي��خ��ي  ت��ع��ي��ن 

ياأتي  التنفيذية  االإدارة  من  وفريقه  للبنك 

من  ال�سابة  للطاقات  امل��ج��ال  اف�ساح  بهدف 

امل�����س��رية، وب��ذل  بنات واأب��ن��اء البنك الإك��م��ال 

القائمة  التحديات  ملواجهة  ال���ازم  اجلهد 

وم�����ا ن��ت��وق��ع��ه م����ن حت����دي����ات م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة. 

وا�سعة  م�سرفية  خ��رة  البطيخي  وميتلك 

متتد لنحو 18 عاماً تنوعت من خال توليه 

عدد من املنا�سب القيادية يف عدد من اإدرات 

البنك، حيث عمل مديراَ للفرع الرئي�سي ثم 

مديراَ تنفيذياَ للوحدة البنكية اخلا�سة ثم 

اخلا�سة  والبنكية  التجزئة  ملنتجات  رئي�ساَ 

للبنك.  تنفيذياَ  ع��ام��اَ  م��دي��راَ  ع��ن  اأن  اإىل 

امللكية  الكلية  �سهادة من  البطيخي  ويحمل 

بريطانيا  من   « هري�ست  �ساند   « الع�سكرية 

العلوم  يف  البكالوريو�س  ل�سهادة  باالإ�سافة 

 « الدولية من جامعة  ال�سيا�سية والعاقات 

كنت » بريطانيا.

 ك���م���ا وي�������س���غ���ل ال���ع���دي���د م����ن امل��ن��ا���س��ب 

من  ل��ع��دد  اإدارة  جم��ال�����س  يف  وال��ع�����س��وي��ات 

���س��رك��ة  ادارة  جم��ل�����س  ·رئي�س  ال�����س��رك��ات: 

مملوكة  �سركة   ( التمويلي  للتاأجري  اإج��ارة 

ادارة،  جمل�س  ·رئي�س   .) ب��ال��ك��ام��ل  للبنك 

لاإ�ستثمار  املتخ�س�سة  االإداري�����ة  ال�����س��رك��ة 

للبنك  املالية )�سركة مملوكة  واال�ست�سارات 

ال�سركة  ادارة،  جمل�س  ·رئي�س   .) بالكامل 

املتحدة لاإ�ستثمارات املالية. ·ع�سو جمل�س 

ممثل   ( فل�سطن   – ال��ق��د���س  ب��ن��ك  ادارة، 

جمل�س  ·ع�سو   .) الكويتي  االأردين  البنك 

جمل�س  ·ع�سو  ران��ي��ا.  امللكة  موؤ�س�سة  ادارة، 

االأمناء، متحف االأردن. ·ع�سو جمل�س اإدارة، 

·ع�سو  ل��ل��ت��دري��ب.  االأردين  احل��وك��م��ة  ب��ي��ت 

اخل��ريي��ة  ال�����س��ي��اء  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة،  جم��ل�����س 

ب�سرياَ.  املعوقن  االأط��ف��ال  وتعليم  لرتبية 

اأي�ساً  اأن��ه مت االإع��ان  ومن اجلدير بالذكر 

املركزي  البنك  موافقة  على  احل�سول  عن 

ج��دد  اإدارة  جم��ل�����س  اأع�������س���اء  ت��ع��ي��ن  ع��ل��ى 

بتاريخ  العامة  الهيئة  تعيينهم  على  وافقت 

االإدارة  جم��ل�����س  وان��ت��خ��اب   ،2021/05/04

اجل���دي���د م���ع���ايل امل��ه��ن��د���س ن��ا���س��ر ال���ل���وزي 

النجاح يف  له  ي�سهد  ال��ذي  للمجل�س،  رئي�ساً 

�سغلها  التي  القيادية  املنا�سب  من  العديد 

يف ال��ق��ط��اع��ن ال��ع��ام واخل���ا����س. ه���ذا وك��ان 

معايل املهند�س نا�سر اللوزي قد خاطب يف 

اليوم التايل النتخابه رئي�ساً ملجل�س االإدارة 

للهيئة  ال�����س��ك��ر  ال��ب��ن��ك، م��وج��ه��اً  م��وظ��ف��ي 

العامة وجمل�س االإدارة وعلى راأ�سهم رئي�س 

الكرمي  عبد  دول���ة  االأ���س��ب��ق  االإدارة  جمل�س 

ب��اأن ما حققه  وذك��ر  ثقتهم،  الكباريتي على 

البنك االأردين الكويتي بقيادة رئي�س جمل�س 

ال��ك��رمي  ع��ب��د  ال�سيد  دول���ة  االأ���س��ب��ق  االإدارة 

ال��ك��ب��اري��ت��ي، ي�����س��ع ع��ل��ى ع��ات��ق��ن��ا م�����س��وؤول��ي��ة 

ك��ب��رية للحفاظ ع��ل��ى ه���ذه االإجن������ازات، بل 

واالرتقاء بالبنك ملرحلة جديدة من االإجناز 

وال��ت��م��ي��ز وال���ري���ادة وامل�����س��اه��م��ة ال��ف��اع��ل��ة يف 

االقت�ساد  وحتفيز  امل�ساهمن  حقوق  تنمية 

االأردين.

االنباط وكاالت

علقت �سركات الطريان العاملية رحاتها 

ب�”تل  “بن غوريون” االإ�سرائلي  اإىل مطار 

امل��ت��ن��اول  يف  ه���دف���ا  اأ����س���ب���ح  ال�����ذي  اأبيب”، 

قطاع  يف  الفل�سطينية  امل��ق��اوم��ة  ل�����س��واري��خ 

اأ�سبوع،  م��ن  اأق��ل  الثالثة يف  وللمرة  غ���زة.   

اإىل  الفل�سطينية  امل��ق��اوم��ة  ���س��واري��خ  ت�سل 

“بن غوريون”، اآخرها م�ساء  حميط مطار 

“كالكي�ست”  �سحيفة  وو���س��ف��ت  ال�����س��ب��ت.   

الطريان  �سركات  قرار  االأحد،  االإ�سرائيلية، 

العاملية تعليق رحاتها، باأنها “خطوة تركت 

وحيدة  املحلية،  طريانها  و�سركات  اإ�سرائيل 

يف ال�ساحة”.  

 واخل���م���ي�������س، اأع���ل���ن���ت ����س���رك���ات ط����ريان 

اإيرالينز”  و”يونايتد  اإيرالينز”  “دلتا 
و”لوفتهانزا” و”النم�ساوية”، عن تغيريات 

يف جدول الرحات اأنه على الرغم من ت�سريح يف جدول الرحات.   ومع ذلك، يت�سح من  الهبوط  العاملية  الطريان  ل�سركات  ق��دم 

م��ط��ار رام����ون )ج��ن��وب االأرا����س���ي املحتلة(، 

اإىل  ال�سفر  االأجنبية  ال�سركات  ترف�س  لكن 

“اإ�سرائيل” على االأقل حتى الثاثاء املقبل، 
اأعلنت  وال�����س��ب��ت،  “كالكي�ست”.    بح�سب 

���س��رك��ات ط���ريان اإم��ارات��ي��ة، اإل��غ��اء رحاتها 

ال��ع��دوان  ا���س��ت��م��رار  م��ع  اأبيب”،  “تل  اإىل 

اال�سرائيلي ورد املقاومة ال�ساروخي.  

 وقالت �سركة ط��ريان االحت��اد للطريان 

)ال��ن��اق��ل ال��ر���س��م��ي الأب��وظ��ب��ي(، اإن��ه��ا علقت 

جميع رحات الركاب والب�سائع اعتباراً من 

   . االأحد )ام�س( ب�سبب الو�سع يف “اإ�سرائيل”

“فاي دبي” )اململوكة بالكامل  كما قررت 

حل��ك��وم��ة دب�����ي(، اإل���غ���اء ال���رح���ات اع��ت��ب��اراً 

م���ن ام�����س االأح�������د.   وم��ن��ذ االإث���ن���ن، ت�سن 

وامل��داف��ع  ب��ال��ط��ائ��رات  ع��دوان��ا  “اإ�سرائيل” 
على الفل�سطينين يف قطاع غزة، اأ�سفر عن 

ع�سرات ال�سهداء بينهم اأطفال ون�ساء اإ�سافة 

ملئات اجلرحى

االنباط-عمان

  ي�����س��ادف ال��ي��وم ال�����س��اب��ع ع�سر م��ن اأي���ار 

ال���ي���وم ال���ع���امل���ي ل���ات�������س���االت، وج�����اء ���س��ع��ار 

االحتاد الدويل لات�ساالت هذا العام حتث 

عنوان “ت�سريع التحول الرقمي يف االأوقات 

ال�سعبة«.

وق������ال رئ���ي�������س جم��ل�����س م��ف��و���س��ي ه��ي��ئ��ة 

املهند�س  الدكتور  االت�ساالت  قطاع  تنظيم 

غ��ازي اجل��ب��ور يف ب��ي��ان، ام�س االأح���د، بهذه 

اأوائ��ل  فر�ست  ك��ورون��ا  جائحة  اإن  املنا�سبة، 

اإب��راز  �ساهم يف  ال��ع��ام املا�سي واق��ع��اً ج��دي��داً 

املعلومات  وتكنولوجيا  االت�����س��االت  اأه��م��ي��ة 

مواجهة  يف  االأول  ال�����س��اح  اأ���س��ب��ح��ت  ال��ت��ي 

تداعيات اجلائحة واآثارها.

ال����دويل  االحت�����اد  ���س��ع��ار  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

ل��ات�����س��االت ل��ه��ذا ال���ع���ام ال����ذي ج���اء حتت 

وجمتمع  لات�ساالت  العاملي  )اليوم  عنوان 

الدول  حاجة  ليوؤكد  جاء   ،)2021 املعلومات 

اإىل تطبيق وتبني هذا التوجه الهام لي�س يف 

االأوقات ال�سعبة فقط، بل يف جميع االأوقات.

وب���ن اجل��ب��ور اأه��م��ي��ة ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي 

ال���ب���ل���دان تبنيها  ع��ل��ى  ا���س��ت��ب��اق��ي��ة  ك��خ��ط��وة 

ال�سركات  يف  الت�سغيلية  ال��ك��ف��اءة  لتح�سن 

وتب�سيط  اجل�����ودة  ول��ت��ح�����س��ن  وامل��وؤ���س�����س��ات 

االإج���������راءات، وت��ط��وي��ر اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة 

اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ك��ل��ف،  وت��وف��ري  للم�ستفيدين 

ال��رق��م��ي يف خ��ل��ق الف�ساء  ال��ت��ح��ول  اأه��م��ي��ة 

امل��ن��ا���س��ب ل����اإب����داع واالب���ت���ك���ار وم�����س��اع��دة 

املوؤ�س�سات وال�سركات على التو�سع واالنت�سار 

يف نطاق اأو�سع وامل�ساهمة يف اإجناز املعامات 

اأ�سرع  ب�سكل  واملالية  وال�سناعية  التجارية 

وبجودة اأعلى.

 2019 ال��ع��ام  يف  قامت  الهيئة  اأن  واأو���س��ح 

مب��خ��اط��ب��ة ����س���رك���ات االت�������س���االت امل��ت��ن��ق��ل��ة 

يف امل��م��ل��ك��ة الإت���اح���ة امل��ج��ال الإج�����راء جت��ارب 

ف��ن��ي��ة ل��ت�����س��غ��ي��ل ���س��ب��ك��ات اجل���ي���ل اخل��ام�����س 

الهيئة  ق��ام��ت  ك��م��ا  امل��ت��ن��ق��ل��ة،  ل��ات�����س��االت 

اإع��ادة  بدرا�سة  املعنية  اجلهات  مع  بالتعاون 

التي  وخ��ا���س��ة  وتنظيمها  ال����رتددات  ت��وزي��ع 

اخلام�س  اجليل  يف  ا�ستخدامها  املمكن  من 

بها،  اخل��ا���س��ة  التنظيمية  االأط����ر  وت��ط��وي��ر 

بال�سرعات  يتميز  اخلام�س  اجليل  اأن  حيث 

العالية لنقل البيانات ال�سخمة واندماجها 

م��ع ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ت��ق��دم��ة ال��ق��ائ��م��ة على 

تقنيات حديثة، ما يوؤهلها الن تكون من�سة 

اق��ت�����س��ادي��ة ت��دع��م ال��ت��ح��ول اإىل االق��ت�����س��اد 

الرقمي ومفاهيم الثورة ال�سناعية الرابعة.

واأكد اجلبور اأن التحول الرقمي ي�ستدعي 

تام�س  �ساملة  وطنية  ا�سرتاتيجية  تبني 

ج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات وامل��وؤ���س�����س��ات واجل��ه��ات 

احل���ك���وم���ي���ة، وي��ن��ت��ج ع��ن��ه��ا ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 

ال�����س��رك��ة  م�������س���ت���وى  اإىل  ت�������س���ل  ق���ط���اع���ي���ة 

واملوؤ�س�سة با�سرتاتيجية الوحدة الواحدة، 

من  ال��ع��دي��د  ميلك  االأردن  اأن  خ�سو�ساً 

امل��م��ك��ن��ات؛ ول���ع���ل اأول���ه���ا واأه���م���ه���ا ال�����س��ب��اب 

الهند�سية  ال���ق���درات  ميتلك  ال���ذي  امل��ت��ع��ل��م 

والتكنولوجية.

االقت�صادي
60

التمييز تؤيد رد دعوى عن الفوسفات بقيمة 4ر91 مليون دينار

البنك األردني الكويتي يعين السيد هيثم سميح 
البطيخي في منصب المدير العام التنفيذي 

صواريخ المقاومة تعزل »إسرائيل« عن العالم: شركات الطيران تواصل تعليق رحالتها 

األردن يشارك باليوم العالمي لالتصاالت

السياحة: استمرار العمل على خدمة 
توصيل الطعام حتى الثالثة فجرًا

الصندوق األردني للريادة يستثمر 
بشركة ترتيب 150 ألف دوالر

الطاقة الدولية: نمو الطاقة 
المتجددة بأسرع وتيرة في عقدين

92% نسبة اإلشغال في فنادق 
العقبة خالل عطلة العيد

بورصة عمان تبدأ اسبوعها بتعامالت 
نشطة وارتفاع المؤشر 56ر0 بالمئة

االنباط-عمان

على  واالآث���ار،  ال�سياحة  وزارة  عممت 

ال�سياحية،  واملطاعم  الفنادق  جمعيتي 

تو�سيل  خ��دم��ة  على  العمل  با�ستمرار 

ال��ط��ع��ام ح��ت��ى ال�����س��اع��ة ال��ث��ال��ث��ة ف��ج��راً، 

وذلك اإىل حن �سدور تعليمات جديدة 

بهذا اخل�سو�س.

ال����وزارة يف ك��ت��اب وجهته اىل  ودع���ت 

اجلمعيتن، ام�س االأحد، بالتعميم على 

منت�سبيها بالدخول اإىل املن�سة اخلا�سة 

بالت�ساريح Stayhome.jo، الإعادة 

ملوظفيهم  ال��ت��ج��وال  ت�����س��اري��ح  ا����س���دار 

ح�سب االأ�سول.

االنباط-عمان

للريادة،  االأردين  ال�سندوق  ا�ستثمر 

مبا�سرة  ب�����س��ورة  دوالر  األ���ف   150 مبلغ 

يف �سركة ترتيب التي تتخذ من االأردن 

وال�سعودية مقرين لها.

وقال ال�سندوق يف بيان �سحفي ام�س 

ال��ذي جرى  اال�ستثمار  ه��ذا  اإن  االأح���د، 

 ،2021 ال���ث���اين  ك���ان���ون  ���س��ه��ر  ���س��خ��ه يف 

ال�سندوق  ا�سرتاتيجية  من  ج��زءا  ياأتي 

املتمثلة بدعم 150 اإىل 200 م�سروع نا�سئ 

املبا�سر  اال���س��ت��ث��م��ار  خ���ال  م��ن  مبتكر 

وغري املبا�سر )ال�سناديق اال�ستثمارية(، 

اأعمال  رائد   825 كفاءات  ورفع  وتدريب 

لتاأهيلهم  ومتو�سطة  �سغرية  وموؤ�س�سة 

لا�ستثمار.

وتوظف ترتيب التكنولوجيا لتوفري 

وحياكة  تف�سيل  يف  متخ�س�سة  من�سة 

خال  م��ن  التقليدية  العربية  ال��ث��ي��اب 

رب���ط ال��ع��م��اء ب��اخل��ي��اط��ن، م��ا ي�سهم 

وال��ت��اأث��ري  ال�����س��وق  ه���ذا  اأداء  تن�سيط  يف 

العاملة  االأط�����راف  جميع  ع��ل��ى  اإي��ج��اًب��ا 

فيه، حيث تقدم املن�سة للعماء اإمكانية 

اأو املوديات  االختيار من بن االأقم�سة 

اال�ستمتاع بتجربة تف�سيل  اأو  اجلاهزة، 

الثوب باأدق تفا�سيله مبا يائم اأذواقهم 

طرق  توفريها  جانب  اإىل  �سهولة،  بكل 

راحتهم  ل�سمان  ومريحة  �سهلة  قيا�س 

ور�ساهم.

الرئي�س التنفيذي لل�سندوق االأردين 

ل��ل��ري��ادة، ل��ي��ث ال��ق��ا���س��م،، اأك���د اأن���ه منذ 

 ،2017 ال�سندوق يف عام  اأعمال  انطاق 

النا�سئة  ال�سركات  على  الرتكيز  ج��رى 

فر�س  ت�ستغل  ال��ت��ي  وال��واع��دة  املبتكرة 

املحلية  االأ���س��واق  دع��م  يف  التكنولوجيا 

املختلفة.

“ترتيب”،  ل�سركة  املوؤ�س�س  ال�سريك 

ال�����س��رك��ة  اأن  ب����ن  ب�������س���ي���وين،  ���س��ل��ط��ان 

ح��ر���س��ت ع��ل��ى ال��ت��ف��اع��ل م��ع ال�����س��ن��دوق 

فريق  اأن  م��و���س��ح��ا   ، ل��ل��ري��ادة  االأردين 

ال�������س���ن���دوق جت������اوب ب�����س��ك��ل ك���ب���ري م��ع 

ال�����س��رك��ات ال��ن��ا���س��ئ��ة وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي 

خال  م��ن  امل�����س��اع��دة  وكيفية  تواجهها 

تقدمي الن�سائح واالر�سادات.

واأ�ساف اأن ا�ستثمار ال�سندوق االأردين 

اه��ت��م��ام��ا  ج����اء  “ترتيب”  يف  ل���ل���ري���ادة 

التقنية  ال�سركات  بدعم  ال�سندوق  من 

االأردنية ودفعها لتحقيق جناحات داخل 

تطوير  وال���س��ت��دام��ة  وخ���ارج���ه،  االأردن 

املوظفن واملنتجات يف اململكة وخارجها.

للريادة  االأردين  ال�سندوق  اأن  يذكر 

خا�سة  اأردنية  م�ساهمة  ك�سركة  م�سجل 

بهدف دعم بيئة ريادة االأعمال واالبتكار 

خ��ال  م���ن  ب��ه��ا،  واالرت����ق����اء  االأردن  يف 

جديدة  ا�ستثمار  �سناديق  اإن�ساء  ت�سهيل 

والقيام  املحلية،  الريادية  البيئة  تخدم 

ب���ا����س���ت���ث���م���ارات م���ب���ا����س���رة يف ال�����س��رك��ات 

نحو  واملوجهة  املبتكرة،  املحلية  النا�سئة 

الت�سدير، والقابلة للتطوير، اإىل جانب 

تنفيذ املبادرات التي تعمل على حت�سن 

ق���درات رواد االأع��م��ال االأردن��ي��ن وِف��َرق 

التدريب  خ��ال  من  النا�سئة  ال�سركات 

وب���ن���اء ال����ق����درات وب����رام����ج االح��ت�����س��ان 

وت�سريع االأعمال امل�ستهدفة.

 االنباط-عمان

اأكد تقرير لوكالة الطاقة الدولية منو 

الطاقة املتجددة العام املا�سي باأ�سرع وترية 

يف عقدين بقيادة ال�سن، متوقعة موا�سلة 

النمو يف العامن املقبلن.

الوكالة  ع��ن  ال�سادر  التقرير  وبح�سب 

للطاقة  اجل��دي��دة  ال��ق��درة  ارتفعت  اخ���ريا، 

45 باملئة العام املا�سي، لت�سل اإىل  املتجددة 

280 جيجاوات، وهي اأكر زيادة على اأ�سا�س 

حدوث  رغم  حتى   ،1999 العام  منذ  �سنوي 

وتاأخريات  االإم��داد  �سا�سل  يف  ا�سطرابات 

يف ن�ساط البناء ب�سبب تاأثري كوفيد-19.

ال�سن  ا���س��ت��ح��واذ  اىل  ال��ت��ق��ري��ر  وا���س��ار 

الطاقة  ق��درة  يف  النمو  م��ن  باملئة   50 على 

 45 امل��ا���س��ي، وال��ت��ي ت�سكل  ال��ع��ام  امل��ت��ج��ددة 

باملئة هذا العام و58 باملئة يف العام 2022.

جديدة  ق��درة  اإ�سافة  الوكالة  وتوقعت 

ب���ن���ح���و270 ج���ي���ج���اوات ه����ذا ال����ع����ام، ون��ح��و 

ي��زي��د على  2022، مب��ا  280 ج��ي��ج��اوات ع��ام 

ال�سابقة  التوقعات  عن  باملئة   25 من  اأك��ر 

اإذ باعت  للوكالة يف ت�سرين الثاين املا�سي، 

احلكومات يف عطاءات كميات غري م�سبوقة 

من الطاقة املتجددة ووقعت ال�سركات عددا 

قيا�سيا من اتفاقيات �سراء الطاقة.

وب����اع����ت احل����ك����وم����ات ب����ال����ع����ط����اءات 75 

ج���ي���ج���اوات م���ن ط���اق���ة ال����ري����اح ال��ب��ح��ري��ة 

الكهرو�سوئية  ال�سم�سية  والطاقة  والرية 

 20 بزيادة  املا�سي،  العام  احليوية  والطاقة 

باملئة عن عام 2019.

العقبة-االنباط

العقبة  ف��ن��ادق  يف  االإ���س��غ��ال  ن�سبة  بلغت 

املفرو�سة  وال�����س��ق��ق  وال��داخ��ل��ي��ة  ال�ساطئية 

الفطر،  باملئة خال عطلة عيد   92 ح��وايل 

وف�����ق ن���ائ���ب رئ���ي�������س جم��ل�����س امل���ف���و����س���ن، 

العقبة  منطقة  �سلطة  يف  ال�سياحة  مفو�س 

االقت�سادية اخلا�سة �سرحبيل ما�سي.

وق��ال ما�سي، يف ت�سريح �سحفي  ام�س 

و�سعت خطة  قد  كانت  ال�سلطة  اإن  االأح��د، 

م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ت�����س��ج��ي��ع ال�����س��ي��اح��ة وا���س��ت��ق��ب��ال 

ال��زوار يف عطلة العيد مب�ساركة القطاعن 

املحاور  ت�سمنت  املدينة  يف  واخل��ا���س  العام 

اخلدماتية يف القطاعات ال�سحية واالإدارية 

وال�سياحية من خال توفري كوادر خلدمة 

ال�����س��واط��ئ وال�����س��اح��ات واأم����اك����ن ال��رتف��ي��ه 

وت�سغيل املرافق واملتنزهات العامة ومراقبة 

الن�ساطات الفنية والرتويحية يف حمافظة 

العقبة.

ن�����س��رات  ال�����س��ل��ط��ة وزع�����ت  اأن  واأ�����س����اف 

نظيفة«  »اتركها  حملة  خ��ال  من  توعوية 

ع���ل���ى م����داخ����ل م���دي���ن���ة ال���ع���ق���ب���ة، ت��و���س��ح 

التخييم  مثل  ال�سلطة  لتعليمات  املخالفات 

ال��ع�����س��وائ��ي يف امل��ن��اط��ق ال��ع��ام��ة وامل��ت��ن��زه��ات 

واالأر�سفة واإلقاء النفايات يف غري االأماكن 

برنامج  اإع���داد  اإىل  اإ�سافة  لها،  املخ�س�سة 

ي��ق��ام يف مناطق  ل���ل���زوار  ت��رف��ي��ه��ي جم���اين 

م��ت��ع��ددة داخ���ل حم��اف��ظ��ة ال��ع��ق��ب��ة وال��ق��رى 

التابعة لها.

 االنباط-عمان

ارت��ف��ع م��وؤ���س��ر ب��ور���س��ة ع��م��ان يف نهاية 

 1841 النقطة  اإىل  االأح���د  ام�����س  تعاماته 

اإغ����اق  ب��امل��ئ��ة م���ق���ارن���ة م���ع  56ر0  ب��ن�����س��ب��ة 

ن�سطة  ت��ع��ام��ات  و���س��ط  ال�سابقة،  اجلل�سة 

قادتها اأ�سهم ال�سركات ال�سناعية.

اأ�سهم  على  الطلب  ارتفاع  ال�سوق  و�سهد 

اأ�سهم يف زيادة الطلب  �سركات �سناعية، ما 

على بقية االأ�سهم املتداولة و�سط قيام بع�س 

ج��دي��دة  م��ال��ي��ة  م��راك��ز  ب��ب��ن��اء  امل�ستثمرين 

واأنباء عن حت�سن اأداء بع�س ال�سركات.

2ر8  واغلقت البور�سة ام�س على تداول 

3129 �سفقة،  ع��ل��ى  م��وزع��ة  ���س��ه��م،  م��ل��ي��ون 

مليون  5ر4  بلغت  اإجمالية  ت��داوالت  بقيمة 

دينار.

وانخف�ست اأ�سعار اأ�سهم 36 �سركة، بينما 

وا�ستقرت  �سركة،   20 اأ�سهم  اأ�سعار  ارتفعت 

اأ�سعار اأ�سهم 23 �سركة اأخرى.

االثنني   17/ 5 / 2021



الدويل
70

كنعان: ذكرى النكبة تعيد للذاكرة وحشية الجرائم الصهيونية
 االنباط-برتا

ل�ش�ؤون  امللكية  اللجنة  ع��ام  اأم��ن  ق��ال 

ال���ذك���رى  اإن  ك���ن���ع���ان،  ع���ب���داهلل  ال���ق���د����س 

تعيد  فل�شطن  لنكبة  وال�شبعن  الثالثة 

قامت  وح�شية  حالة  الإن�شانية،  للذاكرة 

تت�قف  ومل  ت���زال،  ول  ال�شهي�نية  بها 

ج��رائ��م الح��ت��ال ق��ب��ل ال��ن��ك��ب��ة وب��ع��ده��ا 

حتى الي�م.

وا����ش���اف يف ت�����ش��ري��ح ل���ك��ال��ة الأن��ب��اء 

ال�73  ال����ذك����رى  مب��ن��ا���ش��ب��ة  الأردن�����ي�����ة 

امل��ت��م��ث��ل��ة  اجل�����رائ�����م  ه�����ذه  اأن  ل��ل��ن��ك��ب��ة، 

ب�����ش��ي��ا���ش��ة ال��ق��ت��ل وال��ت��ه��ج��ر وم�����ش��ادرة 

الأرا���ش��ي وه���دم امل��ن��ازل والع��ت��داء على 

وفر�س  وامل�شيحية  الإ�شامية  املقد�شات 

ال���ق����ان���ن ال��ع��ن�����ش��ري��ة، وال���ع���دي���د م��ن 

امل��م��ار���ش��ات ال��رب��ري��ة وال���ح�����ش��ي��ة ال��ت��ي 

والأع�����راف  ال��ق���ان��ن  جميعها  ت��ن��اق�����س 

متار�شها  ال�شرعية،  وال��ق��رارات  الدولية 

العامل  م���راأى وم�شمع  الأي���ام حت��ت  ه��ذه 

اأجمعه.

ل��ي�����ش��ت  ال����ذك����رى  ه�����ذه  اأن  واو�����ش����ح 

ف��ق��ط ح���دث���اً ت��اري��خ��ي��اً م����ؤمل���اً ت�����ش��ت��ذك��ره 

اأم��ت��ن��ا ال��ع��رب��ي��ة والإ���ش��ام��ي��ة وال�����ش��ع��ب 

�شعب  ق�شة  ه�  بل  املظل�م،  الفل�شطيني 

ملخططات  فري�شة  وقعت  خ��ال��دة  واأر����س 

احلركة ال�شهي�نية العاملية التي اأجنبها 

اأجندته  ونفذ   ،1897 عام  بازل  م�ؤمتر 

)م�ؤمتر لندن ال�شتعماري( اأو ما يعرف 

 ،1907 ع��ام  ب��رم��ان(  )كامبل  ب�ثيقة 

والذي نادى ب اإن�شاء “كيان عدو ل�شع�ب 

املنطقة العربية ويف ال�قت نف�شه �شديق 

للدول ال�شتعمارية وم�شاحلها، ليف�شل 

وي��ف��رق ب��ن ال��ع��رب يف اآ���ش��ي��ا واإف��ري��ق��ي��ا، 

متقدمة  ا�شتعمارية  قاعدة  لها  وي�شكل 

متنع وحدة الأمة”.

وم�شى قائا، ولتحقيق هذا املخطط 

بلف�ر  وع��د  بريطانيا  اأ���ش��درت  اخلبيث 

1917، وم��ه��د الن��ت��داب  امل�����ش���ؤوم ع���ام 

ال��ري��ط��اين لإق���ام���ة ال��ك��ي��ان ال��ي��ه���دي، 

فتدفق  اليه�دية،  الهجرة  عملية  ف�شهل 

األ��ف   500 ح����ايل  فل�شطن  اأر����س  اإىل 

خمتلفة  ق�ميات  م��ن  �شهي�ين  ي��ه���دي 

ال��ع�����ش��اب��ات  و���ش��ج��ع   ،1948 ع���ام  ح��ت��ى 

اأك��ر  ت��دم��ر  على  امل�شلحة  ال�شهي�نية 

اأهلها،  وتهجر  عربية  قرية   400 من 

م���ا م��ك��ن م���ن ق��ي��ام ال��ك��ي��ان ال�����ش��ه��ي���ين 

 1948 ع��ام  العن�شرية  دول��ت��ه  واإع���ان 

ال���ت���ي ا����ش���ت���م���رت يف ال��ت��ط��ه��ر ال��ع��رق��ي 

را�شخة  وه�ية  �شاحب حق  كامل  ل�شعب 

وجماعات  اأف��راد  مكانه  ليحل  اأر���ش��ه،  يف 

�شهي�نية من �شتى بقاع العامل.

وق������ال: ت��ع��ي��د ال��ن��ك��ب��ة ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 

قامت  وح�شية  حالة  الإن�شانية  للذاكرة 

ت�شريد  يف  وت�����ش��ب��ب��ت  ال�����ش��ه��ي���ن��ي��ة،  ب��ه��ا 

اأكر من 800 األف فل�شطيني من اأ�شل 

ملي�ن و400 األف من اأر�شهم فل�شطن 

التاريخية، لي�شبح�ا لجئن )واأ�شبح�ا 

 70 من  اأك��ر  وتنفيذ  باملاين(،  الي�م 

ال�����ش��ه��داء  اآلف  �شحيتها  ذه���ب  جم���زرة 

الفل�شطينين. واجلرحى من 

وت�����اب�����ع، مل ت���ت����ق���ف ه�����ذه اجل���رائ���م 

واملجازر حتى الي�م، ول زالت العتداءات 

كافة،  باأ�شكالها  م�شتمرة  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 

واأخطرها ال�شعي لته�يد مدينة القد�س 

والع��ت��داء  �ش�احيها  ع��ل��ى  وال���ش��ت��ي��اء 

وامل�شيحية،  الإ�شامية  مقد�شاتها  على 

وب���ن���اء امل�����ش��ت��ع��م��رات واع���ت���ق���ال ال�����ش��ي���خ 

الأ�شرى  عدد  مقدرا  والأطفال،  والن�شاء 

����ش���ج����ن الح���ت���ال  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن يف 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي ال��ي���م ب��اأك��ر م��ن 5000 

اأ����ش���ر، م���ن ب��ي��ن��ه��م ال��ن�����ش��اء والأط���ف���ال، 

وعددهم  الإداري���ن  املعتقلن  جانب  اإىل 

باملئات دون حماكمة، ناهيك عن الأحكام 

ب��ال�����ش��ج��ن امل�����ؤب����د وال���ت���ي ي���زي���د احل��ك��م 

ال�احد منها عن خم�شن عاما.

الإع�����ام  ل������ش��ائ��ل  امل��ت��ت��ب��ع  اإن  وق�����ال 

ح��ال��ي��ا، ي�����ش��ه��د م��ع��ان��اة ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي���ن 

الأرا����ش���ي  و���ش���اح��ي��ه��ا ويف  ال��ق��د���س  يف 

املحتلة عام 1948، ويف غزة خا�شة من 

اعتداءات وح�شية رافقها تدمر للمنازل 

وامل��م��ت��ل��ك��ات وق���ت���ل ل���اأط���ف���ال وال��ن�����ش��اء 

ورد  القد�س  هبة  يف  ت�شبب  ما  وال�شي�خ، 

امل���ق���اوم���ة ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة م���ن غ����زة على 

اأجمع  العامل  التي هب  الع��ت��داءات  تلك 

اعتداءات الحتال ال�ح�شية. م�شتنكراً 

ل�������ش����ؤون  امل���ل���ك���ي���ة  ال���ل���ج���ن���ة  اأن  وب�����ن 

و�شعبنا  اأمتنا  مع  ت�شتذكر  وهي  القد�س، 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي ه����ذه ال����ذك����رى الأل���ي���م���ة، 

ل��ت��درك اأن ن��ك��ب��ات الأم����ة وج��روح��ه��ا ما 

زالت نازفة لأن حلم ال�شهي�نية وهدفها 

الأمة  ال�شيطرة على ثروات  الأب��دي، ه� 

ال��ع��رب��ي��ة ك��ل��ه��ا واأر����ش���ه���ا وم��ق��د���ش��ات��ه��ا 

وامل�شيحية. الإ�شامية 

�شر  ك��ل  ت��ه��دد  ال�شهي�نية  اإن  وزاد، 

اإىل  املحيط  م��ن  العربية  الأرا���ش��ي  م��ن 

الدينية  الأ�شاطر  على  اعتمادا  اخلليج، 

و�شع�بها  لأمتنا  وتريد  التاريخ  وتزوير 

ك��ب��رة  ت���ك����ن م�����ش��ت��ع��م��رة  اأن  وث���روات���ه���ا 

ق���ة  اإ���ش��رائ��ي��ل  لت�شبح  ع��ل��ي��ه��ا،  ت�شيطر 

ع��ظ��م��ى م���ن خ����ال ام��ت��اك��ه��ا م��ف��ات��ي��ح 

الق���ت�������ش���اد وال���������روات وال�������ش���ي���ا����ش���ة يف 

املنطقة.

ق�شية  الفل�شطينية  الق�شية  اإن  وقال 

بعداً  ت�شكل  باعتبارها  وم�شلم  عربي  كل 

ان  م��شحا  جميعاً،  لنا  وق���م��ي��اً  وطنياً 

تعي�شها  ال��ت��ي  والتفكك  النق�شام  ح��ال��ة 

اأم��ت��ن��ا ه��ي ال��ع��ام��ل امل�����ش��اع��د والأر���ش��ي��ة 

يف  اإ�شرائيل  عليها  ترتكز  التي  املركزية 

خا�شة  ال��ت��ه���ي��دي��ة،  خمططاتها  تنفيذ 

يف ال��ع��ق��د الأخ�����ر ال����ذي ���ش��ه��د ق����رارات 

واإج�����������راءات اأح�����ادي�����ة اجل����ان����ب، ف���اق���دة 

اإ�شرائيل. لل�شرعية يدعمها حلفاء 

العربية والإ�شامية  اأبناء الأمة  ودعا 

وجمل�س  املتحدة  والأمم  العامل  واأح��رار 

الأم����ن وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة وال��رب��اع��ي��ة 

لل�شام،  الداعية  ال��دول  وكافة  الدولية 

ب��ق��ي��ادت��ه  الأردن  خ���ل���ف  ال�����ق�����ف  اإىل 

التاريخية  ال��شاية  �شاحبة  الها�شمية 

يف  وامل�شيحية  الإ�شامية  املقد�شات  على 

القد�س.

العربية والإ�شامية  الأمتن  كما دعا 

دور  وتفعيل  والكلمة،  ال�شف  وح��دة  اإىل 

وتن�شيط  والإ�شامية  العربية  املنظمات 

ال�����ش��ي��ا���ش��ة  دب��ل���م��ا���ش��ي��ت��ه��ا يف م���ي���ادي���ن 

ال���دول���ي���ة، وت��ك��ث��ي��ف دع��م��ه��ا ل���اأه���ل يف 

لتعزيز  ال��ق��د���س  وج���ه��رت��ه��ا  ف��ل�����ش��ط��ن 

�شم�دهم ورباطهم على اأر�شهم.

الأول  ال���دف���اع  خ��ط  الأردن  اإن  وق���ال 

الإ���ش��ام��ي��ة  وم��ق��د���ش��ات��ه��ا  فل�شطن  ع��ن 

وامل�������ش���ي���ح���ي���ة وع�������ن الأم����������ة ال���ع���رب���ي���ة 

والإ���ش��ام��ي��ة، م��ا ي��ف��ر���س ل��زام��ا دع��م��ه 

املخططات  وجه  يف  اأمتنا  �شم�د  لتعزيز 

ت�شتهدفنا جميعا. التي  ال�شهي�نية 

ق����ة  ت���ر����ش���خ  الأردن  ق������ة  ان  واأك�������د 

فل�شطن واأمتنا، داعيا العامل ومنظماته 

بتنفيذ  اإ���ش��رائ��ي��ل  اإل�����زام  اىل  ال�����ش��رع��ي��ة 

القرارات الدولية مبا فيها حل الدولتن 

ترابها  على  الفل�شطينية  الدولة  واإقامة 

ال�شرقية  ال��ق��د���س  وعا�شمتها  ال���ط��ن��ي 

اىل  ا���ش��ت��ن��اداً  1967؛  ع��ل��ى ح���دود ع���ام 

ق�������رارات ال�����ش��رع��ي��ة ال���دول���ي���ة وم���ب���ادرة 

العربية. ال�شام 

ل�ش�ؤون  امللكية  اللجنة  اأن  اإىل  ولفت 

القد�س حالها حال كل اأبناء اأمتنا ت�ؤمن 

ب��احل��ق ال��ع��رب��ي والإ���ش��ام��ي امل��ت��ج��ذر يف 

ف��ل�����ش��ط��ن وال��ق��د���س، ون��ق���ل ل��اأه��ل يف 

فل�شطن والقد�س: رغم النكبات �شتبقى 

فل�شطن والقد�س وم�شاجدها وكنائ�شها 

و�شيبقى  وع��ق���ل��ن��ا،  ق��ل���ب��ن��ا  يف  واأه��ل��ه��ا 

الأردن بقيادته الها�شمية الرائدة مدافعاً 

ال�شامدين  لإخ�اننا  وم�شانداً  ومنا�شراً 

مهما  وال��ق��د���س  فل�شطن  يف  ال�شابرين 

بلغت الت�شحيات وكان الثمن

االثنني   17/ 5 / 2021

االعالين
07

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200169132(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  الكلوب   وع�سام  الواكد  فار�س  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2018/9/4 حتت الرقم )118698( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/5/16 

الكلوب   حممد  خالد  ع�سام  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : البلقاء - ال�سلط – ت: 0792395905

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200054181(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكتهم   وحجازي  ال�سباغ  �سركة  ب��اأن  

�سركات تو�سية ب�سيطة 

قد تقدمت بطلب   1994/10/13 حتت الرقم )5766( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/5/16 

عليان   حممود  حممد  حممود  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان - طرببور – ت: 0796957150

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ح�سني  ح�سن  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

جربين و�سركاه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)95889 ( بتاريخ 2009/9/16 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفني

احمد رفعت محمد قطوس
نيفني محمد نظمي حسني
شروق زاهي عبد اهلل ملحم
ياسني فؤاد رفيق عصفور

نظرا لتغيبكم عن العمل ملدة تزيد عن ع�سرة 

خلدمات  امل�سانده  �سركة  لدى  متتالية  اي��ام 

ال�سناد و مراكز الت�سال بدون �سبب م�سروع 

تنذركم  ال�سركة  ف��ان  ل��ذا  ر�سمي  ع��ذر  او 

انهاء  �سيتم  ال  و  ف��ورا  عملكم  اىل  بالعودة 

28/ه�  املادة  لحكام  �سندا  لديها  خدماتكم 

من قانون العمل رقم 8 ل�سنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) اول (

ا�ستنادا لحكام املادة )82/مكرر( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 

وتعديالته  يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين 

النقل  ومعدات  و�سائل  لتجارة  الكان  لل�سركة  العادية  غري  العامة  الهيئة  ان 

الرقم )867( بتاريخ )2012/1/19(  امل�سجلة لدينا ك�سركة  م.خ.م حتت 

املوافقة   )  2021/4/20( بتاريخ  املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد 

بالجماع اطفاء مببلغ 2.500.000 دينار اردين من اخل�سائر املرتاكمة وذلك 

خ�سما من را�س مال ال�سركة والبالغ )6.100.000( دينار اردين لي�سبح را�س 

مال ال�سركة بعد هذا الطفاء مبلغ وقدره )3.600.000( دينار اردين ويتم 

كال  امل�ساهمني  على  ال�سركة  مال  را�س  يف  اطفائها  مت  التي  اخل�سائر  تق�سيم 

بح�سب ن�سبة م�ساركته

ويحق لكل من دائني ال�سركة العرتا�س خطيا على تخفي�س راأ�سمال ال�سركة 

لدى املراقب خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200076059(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه   الفيومي  ال��رزاق  عبد  �سركة  ب��اأن  

�سركات تو�سية ب�سيطة 

قد تقدمت بطلب   1993/11/27 حتت الرقم )5249( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/5/16 

عليان   حممود  حممد  حممود  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان - طرببور – ت: 0796957150

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

الثنني    10/ 5 / 2021



الدويل
80

االنباط-وكاالت

اأج�������رت ال���ه���ب���ة ال�����ض��ع��ب��ي��ة ال���ت���ي خ��ا���ض��ه��ا 

الفل�صطينيون، يف امل�صجد الأق�صى املبارك، منذ 

الع�صر الأواخر يف �صهر رم�صان، قوة الحتالل 

اقتحام  من  امل�صتوطنني  منع  على  الإ�صرائيلي 

امل�صجد

واأو�لللصلللحلللت ملل�للصللادر علللريلللة، اأن الحللتللالل 

قللللرر مللنللع امللل�للصللتللوطللنللني ملللن اقللتللحللام امل�صجد 

الأقلل�للصللى، املل�للس، خ�صية انلللدلع مللواجللهللات مع 

الفل�صطينيني فيه

وكان م�صتوطنون دعوا اإىل تنظيم اقتحامات 

من  دعللللوات  قللابلللللهللا  املل�للس،  للم�صجد،  وا�للصللعللة 

الفل�صطينيني لتكثيف الرباط للت�صدي لهم

مواجهات  يف  الفل�صطينيني  مئات  واأ�صيب 

املرابطني  على  الحللتللالل  ل�صرطة  واعللتللداءات 

يف امل�صجد، اأعنفها خالل القتحام الوح�صي يف 

رم�صان  28
�للصللرطللة  ملللنلللع  اأن  مللل�لللصلللتلللوطلللنلللون  واعللللتللللر 

الحلللتلللالل اقللتللحللام الأقلل�للصللى، املل�للس، »خلل�للصللوع 

للللللفللللل�للصللطلليللنلليللني«، وكلللانلللت حللكللومللة الحللتللالل 

ملللنلللعلللت »ملللل�للللصللللرة الأعلللللللللللالم« الللللتللللي اعللللتللللادت 

ذكللرى  يف  تنظيمها  ال�صتيطانية  اجلللمللاعللات 

تللهللديللدات مللن املقاومة  الللقللد�للس، بعد  احللتللالل 

الفل�صطينية

ع�صو  اليهودية«،  »القوة  حزب  رئي�س  وقللال 

»الكني�صت« اإيتمار بن غفر، »جائزة لالإرهاب... 

احلكومة الإ�صرائيلية تكافئ الإرهاب، وتوا�صل 

اإغالق الأق�صى... من يحكم الأق�صى هو الذي 

يحكم البالد«، ح�صب و�صفه

قطاع  يف  الفل�صطينية  املللقللاومللة  وتللخللو�للس 

»�صيف  عليها  اأطلللللقللت  معركة  اأيللللام،  منذ  غلللزة، 

املدينة  يف  الحللتللالل  جرائم  على  رداً  القد�س« 

والأقللل�لللصلللى، وملللنللع تللهللجللر اأهلللللايل حلللي ال�صيخ 

وبلللللدات  مللدن  اإىل  املللواجللهللات  وانتقلت  جلللراح، 

يف   ،1948 عللام  املحتل  الفل�صطيني  الللداخللل 

تطور نوعي مل ت�صهده فل�صطني منذ عقود

االنباط وكاالت

�صوؤون  يف  متخ�ص�س  فل�صطيني  مركز  قللال 

ال�للصللتلليللطللان ومللل�لللصلللادرة الأرا�للللصللللي: »اإنلللله بعد 

زالللت  مللا  الفل�صطينية،  الللنللكللبللة  مللن  عللامللا   73

ُتللهللدم  والللبلليللوت  ُتلل�للصلللللب  الفل�صطينية  الأر�للللس 

والنا�س ُتهجر«. واأو�صح مركز اأبحاث الأرا�صي 

يف تلللقلللريلللره الللل�لللصلللنلللوي بلللعلللنلللوان »النلللتلللهلللاكلللات 

الأر�للس  يف  الفل�صطينية  للحقوق  الإ�صرائيلية 

�صرقي  فيها  مبللا  الغربية  ال�صفة  يف  وال�صكن 

عللام  اأن  رغلللم  اأنللله   ،»2020 علللام  الللقللد�للس خلللالل 

كان  اأن هناك من  اإل  »كللورونللا«،  عللام  2020 هو 

اأ�لللصلللد ظلللللمللاً ملللن اللللوبلللاء وهلللو وبللللاء الحللتللالل 

الللللذي �للصللاعللف انللتللهللاكللاتلله الإ�للصللرائلليللللليللة بحق 

واأ�لللصلللار  و�للصللكللنللهللم.  اأر�للصللهللم  يف  الفل�صطينيني 

ومللنلل�للصللاأة  م�صكناً   883 هلللدم  مت  اأنللله  اإىل  املللركللز 

زادت  حيث  املحتلة،  الفل�صطينية  الأرا�للصللي  يف 

م�صكناً   337 منها   ،2019 العام  عن   %27 بن�صبة 

ن�صفهم  فللرداً   1600 لل  داخلي  تهجر  اإىل  اأدى 

اأطفال.

قللام  94 م�صكن  هللنللاك  امللل�للصللاكللن  هلللذه   وملللن 

اأ�لللصلللحلللابلللهلللا جملللريلللن مللللن بلللللللديلللة الحلللتلللالل 

1460 م�صكناً  بهدمها باأنف�صهم، فيما مت تهديد 

2019 منها  70% عن العام  ومن�صاأة بن�صبة زادت 

اعللتللداًء   162 امل�صتوطنون  ونللفللذ  م�صكن.   545

اإىل  اأدى  الفل�صطينية،  وامل�صاكن  املن�صاآت  بحق 

374 م�صكناً ومن�صاأة. ت�صرر ب�صكل مبا�صر 

 وبللخلل�للصللو�للس مللل�لللصلللادرة الأرا�لللللصلللللي، اأ�لللصلللار 

م�صاحته  مللا  �للصللادر  الحللتللالل  اأن  اإىل  التقرير 

»34،390« دومناً، كما مت جتريف وتدمر 3830 

دومن من الأرا�صي الزراعية والرعوية، ا�صافة 

 15،005 21،965 �صجرة منها  اإىل العتداء على 

�صجرة مت اإعدامها بالكامل.

 بالإ�صافة اإىل ذلك، مت هدم 78 بئراً وخزاناً 

للمياه وتهديد 53 بئراً اآخراً، اأما املياه العادمة 

فكان لها ن�صيب يف تلويث الأر�س الفل�صطينية، 

2000 دومن يتم تلوثها ب�صكل دائم  حيث هناك 

اأو غللر دائللم على مللدار الللعللام يلللوؤدي ذلللك اإىل 

1200 مت تلوقها  6110 �صجرة منها  تلوث وتلف 

واتالفها يف العام 2020. 

ونللفللذ امللل�للصللتللوطللنللون املللتللطللرفللون مللن خللالل 

املتطرفة  والع�صابات  ال�صتعمارية  جمعياتهم 

اإىل  العلللللتلللللداءات  تلللللللك  اأدت  اعلللللتلللللداًء   »987«

 713 علللللى  والعلللتلللداء  �للصللجللرة   17،070 تلل�للصللرر 

282 مركبة  وتلل�للصللرر  مللبللا�للصللر،  بلل�للصللكللل  مللوطللنللاً 

قتلها  مت  املوا�صي  مللن  راأ�للس   100 و  فل�صطينية 

ومقرة  دينياً  ومقاماً  ا�صالمياً  م�صجداً  و29 

مت  وكني�صة  وتاريخياً  اأثرياً  وموقعاً  ا�صالمية 

تو�صع  حالة   75 جللرى  كذلك  عليها،  العللتللداء 

ومداخل  لطرق  اغللالق  حالة  و57  مل�صتعمرات 

قلللرى فللللل�للصللطلليللنلليللة. اأمللللا بللخلل�للصللو�للس احلللواجللز 

التي تعد من اأق�صى اأنواع العقوبات والعذابات 

خا�صة  الفل�صطينيني  �صد  القهرية  اجلماعية 

اأربعة  اإىل  الغربية  ال�صفة  تق�صيم  مت  اأن  بعد 

كانتونات.

 وقد بلغت احلواجز مع نهاية عام 2020 نحو 

تكثيف  بوابات اجلدار. ومت  ت�صمل  907 حاجزاً 

الدينية  الأماكن  الإ�صرائيلية بحق  العتداءات 

على  العللتللداء  مت  حيث  وامل�صيحية  ال�صالمية 

ومقامات  م�صاجد  بني  توزعت  ديني  موقع   32

دينية ومقابر، ومت منع رفع الآذان 627 مرة يف 

الفل�صطيني:  املركز  وقال  الإبراهيمي.  احلرم 

الللتللو�للصللع  بلللهلللدف  تلللاأتلللي  اإن هللللذه النلللتلللهلللاكلللات 

امل�صتعمرات  علللدد  اأ�للصللبللح  حلليللث  ال�للصللتللعللمللاري، 

منها  م�صتعمرة   527 نحو  ال�صتعمارية  والبوؤر 

304 بوؤرة ا�صتعمارية، ومت ا�صافة 17 بوؤرة منها 

ا�للصللتللعللمللاريللاً  طللريللقللاً   34 و�للصللق   ،2020 الللعللام  يف 

وجرى  والبوؤر،  امل�صتعمرات  بني  38كم  باأطوال 

بناء 592 وحدة ا�صتعمارية و38 من�صاأة خمتلفة 

يف 53 م�صتعمرة وبوؤرة

االنباط-وكاالت

اأجللل و�صع  نللداءه من  البابا فرن�صي�س  جللّدد 

كنائ�س  املقد�صة. وجميع  الأر�للس  للعنف يف  حٍد 

الأر�س املقد�صة تقرع اأجرا�صها من اأجل اأن يحّل 

ال�صالم

يا  ’افرحي  �صالة  تللالوة  بعد  قدا�صته   وقال 

بقلٍق  اأتابع  »اإنني  الأحللد:  ام�س  ال�صماء‘،  ملكة 

الأيللام  املقد�صة. يف  الأر�للس  �صديد ما يحدث يف 

الأخرة، �صيطرت ال�صتباكات العنيفة بني قطاع 

بالت�صعيد نحو  مللهللّددة  وهللي  واإ�للصللرائلليللل،  غللزة 

�صيب العديد من 
ُ
دوامة من املوت والدمار. لقد اأ

الأبللريللاء، ومن بينهم  الكثر من  النا�س، ومللات 

ا اأطفال، وهذا اأمٌر فظيع وغر مقبول. اإّن  اأي�صً

موتهم عالمة على اأّنه لي�س هناك رغبة يف بناء 

امل�صتقبل، اإمنا هناك رغبة يف تدمره«.

 اأ�صاف احلللر الأعللظللم: »علللالوة على ذلللك، 

فللللاإّن تللزايللد الللكللراهللّيللة والللعللنللف اللللذي تتعّر�س 

جللرٌح خطٌر  هللو  اإ�صرائيل  املللدن يف  للله خمتلف 

املواطنني، وهو  ال�صلمي بني  والتعاي�س  لالأخّوة 

احلللوار  على  ننفتح  مل  اإن  �للصللفللاوؤه  ي�صعب  اأملللر 

على الفور. اأ�صاأل نف�صي: اإىل اأين �صيقود احلقد 

والنتقام؟ هل نعتقد حًقا اأننا نبني ال�صالم من 

خالل تدمر الآخر؟«.

 وقال البابا فرن�صي�س: »با�صم اهلل الذي خلق 

والواجبات  احلقوق  مت�صاويني يف  الب�صر  جميع 

كاأخوة فيما  مًعا  العي�س  اإىل  والكرامة، ودعاهم 

اأوّجلله  الإن�صانّية(،  الأخللّوة  وثيقة  )راجللع  بينهم 

الللتللهللدئللة، واإىل مللن تقع عليهم  اأجلللل  نلللداء مللن 

امل�صوؤولية اأن ي�صعوا حًدا ل�صخب الأ�صلحة، واأن 

املجتمع  مب�صاعدة  ال�صالم  دروب  على  ي�صروا 

الدويل«.

 وخل�س قدا�صته اإىل القول يف نداءه: »ن�صلِّ 

بللال انللقللطللاع مللن اأجلللل اأن يللجللد الإ�للصللرائلليللللليللون 

والللفللللل�للصللطلليللنلليللون طلللريلللق احللللللوار والللتلل�للصللامللح، 

والللعللدالللة،  لل�صالم  �صبورين  بللنللاة  يللكللونللوا  واأن 

اأن يللنللفللتللحللوا، خللطللوة بللعللد خلللطلللوة، علللللى رجلللاٍء 

م�صرتك، على التعاي�س بني الأخّوة. لن�صلِّ من 

ن�صلِّ  دعونا  الأطللفللال؛  وخا�صة  ال�صحايا  اأجللل 

مللكة ال�صالم من اأجل ال�صالم. ال�صالم عليِك يا 

مرمي...«.

نداء من اأجل القد�س

وكان البابا فرن�صي�س وّجه نداًء اآخر الأ�صبوع 

املا�صي، الأحد 9 اأيار 2021، قال فيه: »اأتابع بقلق 

خا�س الأحداث التي جتري يف القد�س. واأ�صّلي 

لكي تكون مكان لقاء ول مكان ا�صتباكات عنيفة؛ 

مللكللان لل�صالة واللل�للصللالم. واأدعللللو اجلللملليللع لكي 

احللرتام  يتم  لكي  م�صرتكة،  حلول  عللن  يبحثوا 

املللتللعللددة الأديلللللان والللثللقللافللات للمدينة  الللهللويللة 

اإل  يولد  ل  العنف  اإّن  الأخلللّوة.  وت�صود  املقد�صة 

العنف. كفى ا�صتباكات«.

االنتفاضة تجبر االحتالل على منع اقتحام المستوطنين لألقصى

 تقرير: االحتالل هدم 883 مبنى فلسطينًيا خالل عام 2020

  البابا فرنسيس يوّجه نداًء من أجل وضع حٍد للعنف 
في األرض المقدسة

االنباط-وكاالت

الللوزاري  املجل�س  داخل  الآراء  تابينت 

الإ�صرائيلي  )الكابينت(  امل�صغر  الأمني 

العملية  اإنهاء  ب�صرورة  يللرون  من  حول 

يطالبون  ومللن  غللزة،  بقطاع  الع�صكرية 

با�صتمرارها

الإ�للصللرائلليللللليللة   )13( اللللقلللنلللاة  وقلللاللللت 

تدعو  الكابينت  يف  اأ�صواتا  اإن  اخلا�صة، 

التي  الأ�للصللوار  حللار�للس  عملية  اإنللهللاء  اإىل 

ي�صنها الطران احلربي على قطاع غزة 

منذ الإثنني

بنك  اإن  يقولون  هللوؤلء  اأن  واأو�صحت 

الأهداف يف غزة قد ا�صتنفد نف�صه

علللدد  اأو  اأ�لللصلللملللاء  اللللقلللنلللاة  حتللللدد  ومل 

الوزراء الذين يطالبون باإنهاء العملية

ملللوقلللع واللللللال اللللعلللري قللللال يف وقللت 

�لللصلللابلللق مللللن �لللصلللبلللاح املللل�للللس الأحللللللللد اإن 

الإ�صرائيلي  اجلي�س  يف  كبار  م�صوؤولني 

�صد  الع�صكرية  العملية  بوقف  طالبوا 

لإطالق  وقف  اإىل  والتو�صل  غزة  قطاع 

النار

رئي�س  يتحد  بينما  اإنلله  املللوقللع،  وقللال 

الدفاع  ووزيللر  نتنياهو  بنيامني  الللوزراء 

على  عزمهما  يف  ظللاهللريللا  غانت�س،  بني 

مللوا�للصلللللة احلللملللللة يف غللللزة، يللقللول كللبللار 

اأعلل�للصللاء مللوؤ�للصلل�للصللة اللللدفلللاع واجللليلل�للس يف 

حمللللادثللللات مللغلللللقللة، اإنللللله ملللن اللل�للصللواب 

والتو�صل  العملية  لإنللهللاء  الآن  ال�صعي 

اإىل وقف لإطالق النار

ع�صكريني  قللادة  اإىل  ا�صتنادا  واأ�للصللاف 

ثمن  تدفع  اإ�صرائيل  فاإن  ي�صمهم(،  )مل 

مبناورة  تخاطر  وقللد  العملية  ا�صتمرار 

برية ل يريد اأحد دخولها

ويدفع نتنياهو وغانت�س اإىل ا�صتمرار 

العملية يف غزة

ومللل�لللصلللاء اللل�للصللبللت قلللللال نللتللنلليللاهللو اإن 

طاملا  م�صتمرة  غلللزة،  قللطللاع  يف  العملية 

تطلب الأمر ذلك

�صحفي  مللوؤمتللر  يف  نتنياهو  واأ�للصللاف 

بللثللتلله قلللنلللاة كلللللان اللللعلللريلللة الللر�للصللملليللة: 

�للصللتلل�للصللتللمللر الللعللمللللليللة لللكللي تللفللكللر حللمللا�للس 

القد�س  النار يف يوم  اإطالق  مرتني قبل 

)10 مايو/اأيار( اأو اأي يوم اآخر

ملللللن جللللانللللبلللله، قللللللال وزيلللللللر الللتللعللللليللم 

ت�صريح  غللالنللت يف  يلللواآف  الإ�للصللرائلليلللللي 

لإذاعلللللة اجللليلل�للس الأحلللللد: بلللراأيلللي، نحن 

متزايدة  بكثافة  ال�صتمرار  اإىل  بحاجة 

لإبعاد املعركة القادمة

واأ�للللصللللاف غلللالنلللت وهللللو اأيللل�لللصلللا اأحلللد 

اأع�صاء الكابينت : اإذا �صعينا اإىل الهدوء 

ب�صرعة، ف�صوف يكون ه�صا

خالفات كبيرة داخل إسرائيل حول العدوان على غزة

 دعوات لوقف التصعيد بعد نفاذ بنك األهداف وضغوط 
للتوصل لتهدئة 

االثنني    17  /  5  / 2021

االنباط-وكاالت

وزراء  اأن  الأوروبلللللللللي  الحتللللللاد  اأعلللللللن 

�صيعقدون  فيه  الأع�صاء  الللدول  خارجية 

القادم اجتماعا افرتا�صيا طارئا  الثالثاء 

الت�صعيد  ملل�للصللتللجللدات  اآخلللللر  بللخلل�للصللو�للس 

الفل�صطينيني  بلللني  اللللقلللائلللم  الللعلل�للصللكللري 

والإ�صرائيليني

وذكلللللللر ملللفلللو�لللس الحتللللللللاد الأوروبللللللللللي 

الأمللنلليللة،  وال�صيا�صة  اخلللارجلليللة  لللللل�للصللوؤون 

يف  الر�صمي  ح�صابه  على  بللوريللل،  جللوزيللب 

»تللويللرت« اللليللوم الأحلللد: »نللظللرا للت�صعيد 

والعدد  وفل�صطني  اإ�صرائيل  بني  املتوا�صل 

املدنيني،  بني  ال�صحايا  من  املقبول  غر 

�للصللاأعللقللد يلللوم الللثللالثللاء اللللقلللادم اجللتللمللاعللا 

الحتاد  خارجية  لللوزراء  طارئا  افرتا�صيا 

الأوروبي«

اللللقلللادم  الجلللتلللملللاع  اأن  بللللوريللللل  واأكلللللللد 

اخلللطللوات  وتن�صيق  بللحللث  علللللى  �للصلليللرتكللز 

املللمللكللن لللالحتللاد الأوروبللللللي اتللخللاذهللا من 

اأجللل الإ�للصللهللام بللاأكللر قللدر ممكن يف و�صع 

الأرا�للصللي  العنف احلالية يف  لللدوامللة  حللد 

املقد�صة

بلليللان منف�صل  املللفللو�للس يف  اأ�لللصلللار  كللمللا 

الحتلللللاد  اأن  اإىل  الول  اأملللل�للللس  اأ�لللللصلللللدره 

الأوروبلللللللللي يللل�لللصلللارك بللنلل�للصللاط يف اجلللهللود 

اللللدبلللللللوملللا�لللصللليلللة الللللراملللليللللة لللللنللللزع فللتلليللل 

والأرا�لللصلللي  اإ�للصللرائلليللل  يف  امل�صتمر  الللعللنللف 

الفل�صطينية املحتلة

اإجللراء  يوا�صل  بوريل  اأن  البيان  وذكللر 

اتلل�للصللالت لللدعللم جللهللود الللتللهللدئللة، واأدان 

الع�صوائية  اللل�للصللاروخلليللة  الللهللجللمللات  فيها 

على الأرا�صي الإ�صرائيلية من قطاع غزة، 

اأن  �للصللرورة  على  نف�صه  الللوقللت  يف  م�صددا 

خالل  منا�صب  ب�صكل  اإ�صرائيل  »تت�صرف 

�صكانها،  حلللمللايللة  امللل�للصللروع  حقها  تطبيق 

وتلللتلللجلللنلللب وقلللللللوع اإ�للللصللللابللللات يف �للصللفللوف 

املدنيني«

اأن املفو�س الأوروبللي  اإىل  ولفت البيان 

يف هللللذه التللل�لللصلللالت اأكلللللد علللللى �لللصلللرورة 

للت�صعيد  اجللللذريلللة  الأ�لللصلللبلللاب  مللعللاجلللة 

احلللايل، وقللال اإنلله ينبغي احللرتام الو�صع 

اللللراهلللن لللالأمللاكللن املللقللد�للصللة وجتللنللب اأي 

اأعلللملللال حتللريلل�للس حللولللهللا، مللبللديللا موقف 

احلاجة  ب�صاأن  الرا�صخ  الأوروبلللي  الحتللاد 

اإىل وقف الأن�صطة ال�صتيطانية وعمليات 

الللهللدم والإخللللالء، مبللا يف ذلللك يف القد�س 

ال�صرقية

االنباط-وكاالت

اأعلللللن جللهللاز الأمللللن الللعللام الإ�للصللرائلليلللللي 

الع�صرات  اعتقال  الأحللد،  ام�س  )ال�صاباك( 

 ،)48 )اأرا�للللصللللي  اللللداخلللل  فل�صطيني  ملللن 

بزعم العتداء على مواطنني يهود

وقال ال�صاباك يف بيان اإنه اعتقل خالل 

الأيللللام الأخللللرة بللال�للصللرتاك مللع ال�صرطة 

بللامللل�للصللاركللة يف هجمات  املللتللهللمللني  علل�للصللرات 

بح�صب  البالد،  اأنحاء  يف  اإ�صرائيليني  على 

�صحيفة اإ�صرائيل اليوم العرية

ولفت اإىل اأنه يحقق حاليا مع عدد من 

امل�صتبه بهم املتورطني يف حادثني كبرين 

العربية،عندما  كنا  كفر  قرية  يف  الأول   ،

دخلللللهللا ملللواطلللن يلللهلللودي بللاخلللطللاأ يف 10 

ملللايلللو/ اأيللللللار اجلللللللاري وتلللعلللر�لللس لللللل�للصللرب 

واإحلللللللللللراق �لللصللليلللارتللله مللللن قلللبلللل حمللتللجللني 

فل�صطينيني

الثاين  احلللادث  اأن  اإىل  ال�صاباك  واأ�للصللار 

هلللو الللهللجللوم علللللى اأ�لللصلللرة يللهللوديللة دخلللللت 

ومت  الفحم  اأم  مدينة  اإىل  اخلللطللاأ  بطريق 

العتداء عليها

اإىل  بيانه  يف  يتطرق  مل  ال�صاباك  لكن 

من  العديد  لها  تعر�س  عنيفة  اعللتللداءات 

فللللل�للصللطلليللنللي اللللداخلللل ملللوؤخلللرا علللللى اأيللللدي 

متطرفني يهود

واأ�صيب طفل فل�صطيني، ليل اجلمعة/

الللل�لللصلللبلللت، بللللحللللروق يف وجللللهلللله، اإثللللللر رملللي 

اإ�للصللرائلليلللللي مللتللطللرف زجللاجللة حللارقللة على 

منزل عائلته يف مدينة يافا

عللللامللللا( حللاللليللا  اللللطلللفلللل )12  ويللللرقللللد 

بللللاإحللللدى امللل�للصللتلل�للصللفلليللات يف حلللاللللة و�للصللفللت 

باحلرجة، بح�صب قناة كان العرية

وم�صاء الأربعاء، اأ�صيب �صاب فل�صطيني 

من  للطعن  تعر�صه  بعد  خطرة،  بجروح 

بالقد�س  �للصللوق  يللهللودي يف  مللتللطللرف  قللبللل 

الغربية

وقالت قناة كان ، اإن �صابا اأ�صيب بجروح 

يد  على  والللطللعللن  للهجوم  تعر�س  بعدما 

عدد من املتطرفني اليهود يف �صوق حمانيه 

يهودا

 ، اإ�صرائيلية  حمكمة  قللررت  واخلمي�س، 

بقتل  متهمني  م�صتوطنني   4 عن  الإفلللراج 

قلللرب تل  اللللللد  مللديللنللة  �للصللاب فل�صطيني يف 

اأبيب

وذكرت �صحيفة تاميز اأوف اإ�صرائيل اأن 

لت�صيون  ري�صون  ال�صلح يف مدينة  حمكمة 

، اأمللللرت بلللالإفلللراج عللن املللتللهللمللني الأربلللعلللة، 

بظروف مت�صاهلة ن�صبيا

وادعلللللى املللتللهللمللون اأنلللهلللم اأطلللللقللوا الللنللار 

و�صط  الللنللفلل�للس،  عللن  دفللاعللا  ال�صحية  علللللى 

اللد بني قوات  مواجهات عنيفة يف مدينة 

و�صبان  جهة،  من  واإ�صرائيليني  الحللتللالل 

فل�صطينيني من جهة اأخرى

الإ�صرائيلية  املللدن  من  العديد  و�صهدت 

ويهود(،  فل�صطينيون  )ي�صكنها  املختلطة 

اللد وعكا ويافا مواجهات دامية بني  مثل 

اجلانبني خالل الأيام الأخرة املا�صية

االنباط-وكاالت

قللللللال وزيللللللللر اخلللللارجلللليللللة اللللكلللويلللتلللي 

اإن  ال�صباح  املحمد  نا�صر  اأحمد  ال�صيخ 

»النللتللهللاكللات الإ�للصللرائلليللللليللة يف الللقللد�للس 

الأمر  وفر�س  تغير احلقائق  ت�صتهدف 

الواقع«، وفقا للعربية

جلللاء ذللللك يف كلللللمللة وزيلللر اخلللارجلليللة 

ال�صباح  املحمد  نا�صر  اأحللمللد  الكويتي 

اأملللللام الجلللتلللملللاع الفلللرتا�لللصلللي الللطللارئ 

للللللللللوزراء خللللارجلللليللللة ملللنلللظلللملللة اللللتلللعلللاون 

ال�صعودية برئا�صة  الإ�صالمي، 

و�للللصللللدد وزيللللللر اخللللارجللليلللة الللكللويللتللي 

علللللى متلل�للصللك بلللالده بللاملللوقللفللني الللعللربللي 

والإ�للصللالمللي، اللللذي يللوؤكللد اأن »اللل�للصللالم 

للق�صية  واللل�للصللامللل  الللعللادل  اخللليللار  هللو 

الفل�صطينية«

االنباط وكاالت

له  �صيا�صي  مللعللّلللق  �صيفر  �صمعون  كللتللب 

1982: كللرة  امللل�للصللهللور عللن اجللتلليللاح  الللكللتللاب 

�صحيفة  يف  لللبللنللان  حللللرب  اأ�للللصللللرار  الللثلللللج: 

يللديللعللوت اأحلللرونلللوت : ل تللنللتللظللروا �للصللورة 

انللتلل�للصللار.. اأيلل�للصللاً يف حللالللتللنللا، هللنللاك حللروب 

لي�س فيها �صورة انت�صار.. ورغم التدمر، 

فاإن ق�صف ال�صواريخ �صي�صتمر لغاية �صاعة 

اأحيت  النار، حما�س  بعد الإعالن عن وقف 

اأخطاأنا التي  الفل�صطينية  الهوية 

وقال ملن يبحث عن �صورة انت�صار ت�صمح 

القتال  جولة  باإنهاء  عندنا  القرار  ل�صّناع 

احلالية مع �صلطة حما�س يف غزة، ميكن اأن 

جورج  الأمركي  ال�صيناتور  مقرتح  يقرتح 

اآيلللكلللن يف حلليللنلله علللللى الللرئلليلل�للس الأملللركلللي 

يف  فيتنام،  ذروة حرب  ليندون جون�صون يف 

واحلللدة مللن اأفللظللع مللراحللل احللللرب. لنعلن 

من  انطالقاً  قللال   ، ولنخرج  انت�صرنا  اأننا 

لهزمية  فر�صة  اأي  توجد  ل  باأنه  معرفته 

حللروب  هللنللاك  اأخللللرى:  بللعللبللارة  الفيتكونغ. 

لي�س فيها �صورة انت�صار

وا�لللصلللاف اأيلل�للصللاً يف حللالللتللنللا، يللجللب قللول 

احلللقلليللقللة: حللتللى بللعللد اأن دّملللر �للصللالح اجلللو 

كاأفخاخ موت جلنودنا،  عّدت 
ُ
اأ التي  الأنفاق 

تطوير  لأجللهللزة  التحتية  البنية  وتللدمللر 

يف  ننجح  مل  اإرهابيني..  وت�صفية  �صواريخ 

ال�صواريخ  ق�صف  حما�س.  �صلطة  تقوي�س 

عن  الإعللللالن  بللعللد  �للصللاعللة  لللغللايللة  �صي�صتمر 

وقف النار. كاملا�صي، قد نربح فرتة معينة 

من الهدوء لغاية جولة القتال التالية

وتلللابلللع نللفللتللايل بلليللنلليللت وّفلللللر لللنللتللنلليللاهللو 

�لللصلللورة النللتلل�للصللار الأكلللللر حتلللديلللاً. رئلليلل�للس 

بلفور  يف  �صيبقى  حما�س،  بف�صل  احلكومة، 

وبلليللنلليللت �للصللقللط علللن جلللللدول الأعللللمللللال مع 

ي�صبح  بللاأن  العظمة  بجنون  امل�صاب  حلمه 

رئلليلل�للصللاً للللللحللكللومللة. يللجللوز الفلللرتا�لللس اأنلله 

ت�صّلح  تغير  حلكومة  اإمكانية  هناك  كانت 

12 من �صني حكم  كل ما مّت ت�صويهه خالل 

املرعبة  الإخللفللاقللات  خلفية  على  نتنياهو، 

التي تك�ّصفت يف املعركة الأخرة

املفرت�س  كللان من  اأخللرى  واكللد حكومة 

ان ُتعد خمططاً يف كل ما يتعلق بالعالقات 

مع الفل�صطينيني، يف غزة، يف ال�صفة، ومع 

مللواطللنللي اإ�للصللرائلليللل اللللعلللرب �للصللمللن حلللدود 

اخلط الأخ�صر.

اجتماع أوروبي طارئ يوم الثالثاء 
بخصوص التصعيد 

الفلسطيني-اإلسرائيلي

»الشاباك« اإلسرائيلي يعتقل 
العشرات من فلسطينيي 48

الكويت: السالم هو الخيار العادل 
والشامل للقضية الفلسطينية

يديعوت أحرونوت : ال تنتظروا 
صورة انتصار
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�أطلقت  �ملتحدة،  �لأمم  منظمة  يف  مقعدها  ل�ستعادة  �خلم�سني  بالذكرى  �حتفاًء   

�لعام،  ه��ذ�  م��د�ر  على  ت��دوم  �لفعاليات  من  �سل�سلة  م���ؤخ��ًر�  �ل�سعبية  �ل�سني  جمه�رية 

تاأكيًد� على �سرعية متثيل �ل�سني للرب �ل�سيني ولكل �أر��سي �ل�سني ومياهها و�أج��ئها، 

ي�ؤكد  ا  ّ ذ�تها، ممِ على  �لدول  كل  �سيادة  �ل�سامن  �ل��دويل،  �لقان�ن  وروح  تفعيًل حلرف 

�إىل  و��ستنادها  �لأمية،  �لعلقات  لتنظيم  دولًيا  �عتمادها  يتم  �لتي  �لت�سريعات  فعالية 

م�سف�فة و�حدة معتَمدة من �جلميع لدعم �ل�ستقللية و�لتعددية ولتعظيم ترجمتها 

ل�قائع يف �إطار �لنظام �لدويل و�لدويل �لإن�ساين، ويف �لقلب منه �لأمم �ملتحدة.

 2758 رقم  وبالقر�ر  �ل26  بدورتها  �لأمية  �ملنظمة  يف  مقعدها  على  �ل�سني  �سيادة   

لتحقيق  وم�سريتها  �لدولية  علقاتها  بت��سيع  �لنجاح  ت���ج   ،1971 �أكت�بر   25 بتاريخ 

�لنه�سة �ل�طنية �لعظيمة للأمة �ل�سينية برّمتها يف �لرب �لرئي�سي و�جَلز�ئر �ل�سينية، 

�لهيمنة  �نعتاقها من  لت�سريع  �لتي خ�سعت لل�ستعمار ط�يًل  �لعامل  ودفَع ذلك بدول 

�لأجنبية فب�سطت �سلطتها على كامل �أر��سيها، ويف �سياقها �لبلد�ن �لعربية �لتي �سهدت 

��ستد�د ق�ى �لتحرر �لعربي ون�سالها �مل�سروع.   

7 ني�سان عام   تاأ�س�ست �لعلقات �لدبل�ما�سية بني �لأردن و�ل�سني باإعلن ثنائي ي�م 

�ل��دويل، وك��ان ذل��ك عقب �ع��ر�ف  ت��اي����ن من جمل�س �لأم��ن  �إب��ع��اد جزيرة  1977، بعد 

كان  فقد  وماكاو،  ك�نغ  وه�نغ  تاي��ن  �سمنها  �أر��سيها،  كل  على  �ل�سني  ب�سيادة  �لأردن 

هذ� �لعر�ف �سرًطا �أ�سا�سًيا لهذه �لعلقات ولكل علقات �ل�سني مع دول �لعامل.

ب�سيادة  �ململكة  و�ع��ر�ف  و�لأردن  �ل�سني  بنب  �ملتبادل  �لدبل�ما�سي  �لع��ر�ف  بعد    

�إذ  ببطء،  ذلك  كان  و�إن  �ملُتدرج،  بالتط�ر  �لعلقات  ب��د�أت  �أر��سيها،  جميع  على  �ل�سني 

و�ل�ُسبل  طريقهما  ويتلم�سان  وم�ساحلهما  �لبع�س  بع�سهما  يتفهمان  �لطرفان  �سار 

�ل�سر�كية  �ل��دول��ة  م��ع  �لأردن��ي��ة  �لعلقات  و�أن  �سّيما  وت�طيدها،  لتدعيمها  �ملمكنة 

عام  يف  �إقامتها  منذ  عديدة  جمالت  يف  ط�يًل  �س�طاً  قطعت  كانت  مثًل،  �ل�س�فييتية، 

.1963

�آنذ�ك ل مركز ثقايف �سيني، ول علقات �جتماعية متبادلة بني   مل يكن يف �لأردن 

ول  �لآن،  ه�  كما  �ل�سينية  للغة  تدري�س  ول  بينهما،  خمتلطة  عائلت  ول  �ل�سعبني، 

ر�ك ملح�ظ للدبل�ما�سيني  �أو جامعات ومر�كز حملية تعّلم هذه �للغة، ول حمِ مد�ر�س 

�ل�سينيني يف �لأو�ساط �لأردنية ول للأردنيني يف �ل�سني، �للهم �س�ى جملتان �سينيتان 

�مل�س�رة"، وبرغم  "�ل�سني  �لي�م" و  "�ل�سني  �ململكة، هما  قليلة يف  ن�سًخا  َعان  ت�زمِ كانتا 

و�ملَ�سم�عة،  �ل�رقية  �ل�سينية  �لإعلم  و�سائل  �سخ�سًيا علقات ق�ية مع  كانت يل  ذلك 

عام  قبيل  معها  تعاوين  �ب��ت��د�أ  �إذ   ،CRI �لدولية  �ل�سني  لإذ�ع��ة  �لعربي  �لق�سم  منها 

1969، وما ز�ل قائًما �إىل �لي�م.

 منذ تاأ�سي�س جمه�رية �ل�سني �ل�سعبية عام 1949، يتبادل �جلانبان �ل�سيني و�لعربي 

يف  لل�سني  ق�ًيا  دعًما  وت��ق��ّدم  قّدمت  �لعربية  �ل��دول  �أن  بكني  وت���ؤك��د  و�مل�����ؤ�زرة،  �لدعم 

��ستعادة مقعدها �ل�سرعي يف �لأمم �ملتحدة، ويف �لتز�مها مببد�أ "�سني و�حدة". �ل�سني 

م�ساعي  بثبات  ت�ساند  كما  �لعربية،  لل�سع�ب  �لعادلة  �لق�سايا  بحزم  تدعم  جانبها  من 

�لأمة �لعربية و�ل�سعب �لفل�سطيني للدفاع عن حق�قهم وم�ساحلها �مل�سروعة.

�لأ�سبق  �مل�سري  �خلارجية  وزير  م�ساعد  و�يل،  �أحمد  �ل�سفري  ت�سريح  �نتباهي  لفت   

ونائب رئي�س جمعية �ل�سد�قة �مل�سرية �ل�سينية، عن ��ستعادة �ل�سني مقعدها يف �لأمم 

��ستعادة �ل�سني  �أن هذ� �لأمر مهم، وم�سر كان لها دور د�عم يف ذلك. و�عترب  �ملتحدة، 

مقعدها �لأمي "ت�سحيًحا خلطاأ تاريخي"، وبنّي �أن وج�د �ل�سني يف هذ� �ملحفل �لدويل 

�أمر ي�ساهم يف حتقيق �ل�سلم و�لأمن �لدوليني ك�ن �ل�سني تتبع �سيا�سة متزنة وحتر�س 

على حتقيق �ل�ستقر�ر �لعاملي، و�سدد على �أننا "كم��طنني عرب د�ئًما نتطلع �إىل �ل�سني 

�لعربية،  �لق�سايا  دعم  يف  فعالية  �أكرث  بدور  تق�م  �أن  ميكن  �أنها  ونرى  �إيجابية  باأعني 

وخا�سة �لق�سية �لفل�سطينية �لتي ُتعد �لق�سية �ملركزية ملعظم �لدول �لعربية".

�ل�سينية. بال�س�ؤون  *متخ�س�س 

األكاديمي مروان سوداح

الصين ومقعدها 
في األمم المتحدة

االنباط-وكاالت

تفا�سيل  �إ�سر�ئيلية  �إعلم  و�سائل  ك�سفت 

خ��ط��ة »م����رو ح��م��ا���س« �ل��ت��ي ف�����س��ل �جلي�س 

قطاع  و�سرق  �سمال  تنفيذها  يف  �لإ�سر�ئيلي 

من  �ملئات  قتل  �إىل  تهدف  كانت  و�لتي  غ��زة، 

يف  �مل�سلحة  �لفل�سطينية  �لف�سائل  عنا�سر 

�سدمة  �إح���د�ث  بهدف  و�ح��دة  دفعة  �لقطاع 

كبرية لها.

»م��ع��اري��ف«  ن�����س��رت �سحيفة  م��ا  وب��ح�����س��ب 

�ل��ع��ربي��ة، ف���اإن �خل��ط��ة ك��ان��ت ت��ه��دف لإي��ه��ام 

�جلي�س  بنية  �مل�سلحة  �لفل�سطينية  �لف�سائل 

قطاع  د�خ��ل  بري  ب�سكل  �لتقدم  �لإ�سر�ئيلي 

ل��لإع��لم  معل�مة  ت�سريب  خ��لل  م��ن  غ���زة، 

بذلك بغر�س دفع �لف�سائل للزج بعنا�سرها 

خلل  من  وقتلهم  �لجتياح  لهذ�  للت�سدي 

غار�ت كثيفة ينفذها �جلي�س �لإ�سر�ئيلي.

»ه���ذه  �إن  �ل���ع���ربي���ة،  �ل�����س��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 

�خل��ط��ة ت����درب ع��ل��ي��ه��ا �جل��ي�����س �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي 

�لفل�سطينية  �ل��ف�����س��ائ��ل  �أن  �إل  ل�����س��ن����ت، 

�جلي�س  �ألقاه  �لذي  �لطعم  تبلع  مل  �مل�سلحة 

�لإ�سر�ئيلي“.

�أن تك�ن  �مل��ف��ر���س  و�أ���س��اف��ت: »ك���ان م��ن 

�ل�سربة �ل�سر�تيجية �سديدة للغاية، حيث 

كانت يجب  �أنها  �إىل  �لتقدير�ت  بع�س  ت�سري 

400 عن�سر  �إىل   300 �أن ت�سبب مقتل ما بني 

�لفل�سطينية“. �لف�سائل  من 

وذك�����رت ���س��ح��ي��ف��ة »ج���ريوز�ل���ي���م ب������س��ت« 

�ل���ع���ربي���ة، �أن����ه يف م��ن��ت�����س��ف ل��ي��ل��ة �خل��م��ي�����س 

�جلي�س  با�سم  �ملتحدث  ح�ساب  غرد  �جلمعة، 

�إن »�ل��ق����ت  ت���ي��ر ق��ائ��ل  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي على 

�ل��ت��اب��ع��ة جلي�س  �ل���ربي���ة  �جل����ي���ة و�ل����ق������ت 

قطاع  يف  حاليا  تهاجم  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  �ل��دف��اع 

غزة“.

وتابعت: »ويف وقت �سابق من �لي�م نف�سه 

�إن ه��ج���م��ا بريا  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  ق���ال �جل��ي�����س 

مطروحا على �لطاولة كخيار قابل للتطبيق 

حيث  غ���زة،  يف  �لع�سكرية  �لعملية  مل�������س��ل��ة 

ك��ان �جل��ي�����س ي�����س��رب ب��ق���ة �أه��د�ف��ا حلما�س 

و�جلهاد �لإ�سلمي من �جل�“.

�لليل،  منت�سف  »يف  �أنه  �ل�سحيفة  وبينت 

غ���رد �مل��ت��ح��دث ب��ا���س��م �جل��ي�����س �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي 

ع��ل��ى ت���ي��ر ب���اأن »�ل���ق�����ت �جل���ي��ة و�ل��ربي��ة 

حيث  غزة،  قطاع  حاليا  تهاجم  �لإ�سر�ئيلية 

�لتغريدة،  �لأجنبية  �لإع��لم  و�سائل  ف�سرت 

على �أنها تعني �أن �إ�سر�ئيل تر�سل ق��ت برية 

�إىل غزة“.

ن�سر  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  »�جل��ي�����س  �أن  و�أ���س��اف��ت 

ق�����ت���ه ع��ل��ى ط����ل �ل�����س��ي��اج م���ع ق��ط��اع غ���زة، 

حدث  وم��ا  �حل��دود،  تلك  يجتازو�  مل  لكنهم 

ط���ائ���رة   160 ح���ي���ث جت��م��ع��ت  �جل������  ك�����ان يف 

ل��ق�����س��ف و����س��ع �ل��ن��ط��اق ف����ق ���س��م��ال و���س��رق 

قطاع غزة“.

ك���ان هدفهم  »ل��ق��د  �ل�����س��ح��ي��ف��ة:  وت��اب��ع��ت 

���س��ب��ك��ة �أن���ف���اق ح��م��ا���س حت���ت �لأر������س و�ل��ت��ي 

وت�ستخدمها  �أ�سلحتها  �حلركة  فيها  تخزن 

ل��ل��ت��ح��رك يف ج��م��ي��ع �أن���ح���اء غ���زة خم��ب��اأة عن 

�لطائر�ت �لإ�سر�ئيلية“، م�سريًة �إىل �أن هذه 

�ل�سبكة مت بناوؤها يف �ل�سن��ت �لتي تلت حرب 

عام 2014 يف قطاع غزة.

ولفتت �إىل �أنه كان من �ملفر�س �أن تر�سل 

�لإ���س��لم��ي خ��ط دفاعهما  ح��م��ا���س و�جل��ه��اد 

م����ق��ع،  �ت��خ��اذ  يف  للبدء  �لأن��ف��اق  �إىل  �لأول 

�ل�����س����ري��خ  ف���رق  ه��ي  ه���ذه  »ك��ان��ت  م�سيفة: 

�مل�����س��ادة ل��ل��دب��اب��ات وف���رق �ل��ه��اون �ل��ت��ي ك��ان 

م���ن �مل��ف��ر���س �أن ت�����س��رب �ل���ق�����ت �ل��ربي��ة 

�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �ل��ق��ادم��ة، وم��ا مل ي��ك��ن يعرفه 

�أنه مل يكن هناك هج�م  ه�ؤلء �لن�سطاء ه� 

بري“، م�سرية �إىل �أن ذلك مل يحدث.

االنباط-وكاالت

�أعرب �لأمني �لعام للأمم �ملتحدة �أنط�ني� 

�لعدو�ن  �إز�ء  �ل�سديد  �ل�سخط  عن  غ�تريي�س 

وتز�يد  �ملحا�سر  غ��زة  قطاع  على  �لإ�سر�ئيلي 

�أعد�د �ل�سهد�ء يف هذ� �لعدو�ن �ملت���سل للي�م 

�ل�سابع على �لت��يل

�مل��ت��ح��دث با�سم  ���س��ت��ي��ف��ان دوج���اري���ك  وق���ال 

�لأمني �لعام يف بيان �أم�س �لول �إن غ�تريي�س 

�ل�سحايا  �أع���د�د  ت��ز�ي��د  ب�سبب  �سخطه  �أب���دى 

�ملدنيني ول �سيما مقتل ع�سرة �أفر�د من نف�س 

�إ�سر�ئيلية  �لعائلة بينهم �أطفال يف غارة ج�ية 

�ملا�سية �لليلة قبل 

طائر�ت  قيام  من  �ل�ستياء  عن  �أع��رب  كما 

مدينة  يف  ب��رج  بق�سف  �لإ�سر�ئيلي  �لح��ت��لل 

غ����زة ي�����س��م م���ك���ات���ب ل��ل��ع��دي��د م���ن �مل��ن��ظ��م��ات 

�لإعلمية �لدولية وتدمريها

بدوره دعا مبع�ث �لأمم �ملتحدة �إىل �ل�سرق 

�لأو����س���ط ت����ر وي��ن�����س��لن��د و�مل���دي���ر �لإق��ل��ي��م��ي 

)�لي�ني�سف(  للطف�لة  �ملتحدة  �لأمم  ملنظمة 

يف �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا تيد �سيبان 

�ملدنيني و�لأطفال ب�سكل خا�س يف  �إىل حماية 

كل �لأوقات وذلك تعليقاً على ��ست�سهاد ثمانية 

غ��ار�ت  يف  غ��زة  ق��ط��اع  يف  فل�سطينيني  �أط��ف��ال 

لق��ت �لحتلل �لإ�سر�ئيلي

وق�����ال وي��ن�����س��لن��د: ل��ق��د روع���ن���ي �حل����ادث 

�سحيته  ر�ح  �ل��ذي  �ل�ساطئ  خميم  يف  �مل��رع��ب 

ج���ي��ة  غ����ارة  يف  فل�سطينيني  �أط���ف���ال  ث��م��ان��ي��ة 

�أي���ار  م��ن   10 �ل����  م��ن��ذ  �إن���ه  �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة م�سيفاً 

47 ط���ف���ًل يف غ����زة ج���ر�ء  ����س��ت�����س��ه��د  �جل������اري 

�لإ�سر�ئيلية �لغار�ت 

و������س�����دد ع���ل���ى ������س�����رورة ت�����ف����ري �حل���م���اي���ة 

�أل يك�ن �لأطفال  �أكرر يجب  للأطفال وقال: 

ل���لأذى..  ي��ت��ع��ر���س����  �أل  وي��ج��ب  للعنف  ه��دف��اً 

يجب �أن تت�قف �لأعمال �لعد�ئية �لآن

بلغ  �لآن  �أنه وحتى  �إىل  �سيبان  �أ�سار  ب��دوره 

��ست�سهدو�  �لذين  �لفل�سطينيني  �لأطفال  عدد 

47 طفًل  �لقطاع  �لإ�سر�ئيلي على  �لعدو�ن  يف 

و�أكرث  �سنة  �أ�سهر و17   6 �أعمارهم بني  تر�وح 

من ن�سفهم دون �لعا�سرة من �لعمر

يف  �ملا�سي  �لأ�سب�ع  خلل  �أن��ه  �سيبان  وذك��ر 

��ست�سهد  �لقد�س  ذلك  يف  مبا  �لغربية  �ل�سفة 

و�أ�سيب  �لفل�سطينيني  �لأط��ف��ال  م��ن  �لعديد 

�ل�  منذ  طفًل   26 �عتقل  فيما  �آخ��رون  ع�سر�ت 

7 من �ل�سهر �جلاري �أما يف غزة فقد تعر�ست 

35 م��در���س��ة لأ�����س����ر�ر ك��ب��رية ج����ر�ء �ل��ق�����س��ف 

يقل عن  ما ل  ��ستخد�م  يتم  فيما  �لإ�سر�ئيلي 

29 مدر�سة كملجئ م�ؤقتة للعائلت �لنازحة 

10 �آلف �سخ�س  و�لتي يبلغ عدد �أفر�دها نح� 

غالبيتهم من �لأطفال

�لإ�سر�ئيلي  �ل��ع��دو�ن  �سحايا  ع��دد  و�رت��ف��ع 

�إىل  �ل�سابع  للي�م  غ��زة  ق��ط��اع  على  �مل��ت�������س��ل 

جريح  و1200  ط��ف��ًل   47 بينهم  ���س��ه��ي��د�ً   174

�مل���ادي���ة �جل�����س��ي��م��ة يف  �إ����س���اف���ة �إىل �لأ�����س����ر�ر 

مناطق  خمتلف  فى  �لتحتية  و�لبنى  �ملمتلكات 

�لقطاع

االنباط-وكاالت

في�سل  �ل�س�ري،  �خلارجية  وزي��ر  ق��ال 

�ملقد�د، خلل لقاء مع مدير عام �لد�ئرة 

�لفل�سطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �ل�سيا�سية 

�لفل�سطيني  �ل�سعب  �إن  �لهادي،  �أن�ر عبد 

لي�س غريبا عليه �أن يق�م باملعجز�ت

م��ع  �مل������ج����ه����ة  �أن  �مل�����ق�����د�د  و�أ������س�����اف 

�إ�سر�ئيل هي معجزة �أمام �لآلة �لع�سكرية 

�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �مل���دع����م���ة م���ن �ل����لي���ات 

�ملتحدة

وت��اب��ع ق��ائ��ل: »ن��ح��ن م�����س��ت��ع��دون لأي 

هي  فل�سطني  لأن  فل�سطني،  تطلبه  �سيء 

ق�سيتنا �لأوىل و�ملركزية«

وح������ي������ا �مل��������ق��������د�د ������س�����م������د �ل�������س���ع���ب 

تدخر  لن  �س�ريا  �أن  م�ؤكد�  �لفل�سطيني، 

�ل�����س��ع��ب  ج���ان���ب  �إىل  �ل�����ق�����ف  ج���ه���د� يف 

�مل�سروع و�ل�طني �لفل�سطيني يف ن�ساله 

»ك�����س��ف  �ل��ن�����س��ال  ه���ذ�  �أن  �إىل  و�أ����س���ار 

وك�سف  و�مل�ست�سلمني،  �ملطبعني  ع����ر�ت 

ع����������ر�ت م�����ن ي�����دع������ن ح����ري����ة وح���ق����ق 

�لفا�سل  �ل��دويل  �ملجتمع  هذ�  يف  �ل�سع�ب 

�ل�سلح  �لأق���ى ومن ميلك  �إىل  و�ملنحاز 

�ل�سديد« للأ�سف 

�ل��ذي  �ل��ي���م  »�سياأتي  ب��ال��ق���ل:  و�أردف 

�س�ريا  يف  نحن  لأننا  �س�يا،  به  �سننت�سر 

و�ج��ه��ن��ا �لإره����اب �مل��دع���م م��ن �إ���س��ر�ئ��ي��ل، 

و�أن��ت��م ت����ج��ه���ن �لإره�����اب �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي، 

ون���ح���ن يف خ���ن���دق و�ح������د، ون���ح���ن ���س��ع��ب 

و�حد«

�أن��ه  �إىل  �ل��ه��ادي  �أ���س��ار عبد  م��ن جانبه 

�ل�سعب  ب���د�أ  للنكبة  �ل��ع��ام  ه��ذ�  ذك���رى  يف 

�لنكبة  غبار  ينف�س  �ل�سامد  �لفل�سطيني 

�لتاريخية  �مللحمة  ه��ذه  خ��لل  م��ن  عنه 

مل��جهة هذ� �لحتلل �لعن�سري �لفا�سي 

�ل��سائل وم��جهته بكل 

ي��ع��ق��د جم��ل�����س �لأم����ن  �ل�������س���ي���اق،  ويف 

مفت�حة  جل�سة  �لأح����د،  �ل��ي���م  �ل����دويل، 

ع����ل����ن����ي����ة مب�����������س�����ارك�����ة ع��������دد ك�����ب�����ري م���ن 

�ل���زي��ر  ذل����ك  يف  مب���ا  �خل���ارج���ي���ة،  وزر�ء 

يف  �ل��سع  تط�ر�ت  ملناق�سة  �لفل�سطيني، 

�لفل�سطيني �لأر��سي 

نتنياهو وجيش إسرائيل يفشل في تدمير »مترو حماس«

غوتيريش يعرب عن السخط الشديد جراء تصاعد العدوان 
اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني

وزير الخارجية السوري: مستعدون ألي شيء تطلبه فلسطين

االنباط-وكاالت

�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة،  بيت�سليم  م��ن��ظ��م��ة  ق��ال��ت 

�م�����س �لأح����د، �إن �إ���س��ر�ئ��ي��ل ت��رت��ك��ب ج��ر�ئ��م 

حرب يف قطاع غزة

�أن ق��ط��اع  �مل��ن��ظ��م��ة �حل��ق���ق��ي��ة،  و�أك������دت 

يد  على  وق��ت��ل  دم���ار�  ي�سهد  �ملحا�سر  غ��زة 

�إ�سر�ئيل، مل ُيَر مثله منذ عام 2014

�لإ�سر�ئيلية،  �حلق�قية  �ملنظمة  و�أ�سارت 

ت�����س��ه��د  مل   2002 ع������ام  م���ن���ذ  �أن�������ه  �إىل 

�لتي  �لقتل  عمليات  حجم  �لغربية  �ل�سفة 

�ل��ق��ّ��ت  قتلت  حيث  �جل��م��ع��ة،  ي���م  �سهدتها 

�لأقل  على  فل�سطينيني  ع�سرة  �لإ�سر�ئيلية 

م����ج��ه��ات،  �أو  م��ظ��اه��ر�ت  خ���لل  معظمهم 

 26 251 فل�سطينيا من �سمنهم  وجرحت 

�أ���س��ي��ب يف  �إ���س��اب��ات��ه��م بليغة وج��ري��ح و�ح���د 

�لر�أ�س وي��جه خطر �مل�ت

و�أفادت باأن �لق��ت �لإ�سر�ئيلية يف �سرقي 

�أيار/ ماي�  �لعا�سر من  �أ�سابت منذ  �لقد�س 

�إىل ي�م �جلمعة نح� �ألف فل�سطيني

�لإ�سر�ئيلي ميار�س  �لنظام  �أن  و�أو�سحت 

يف  �لفل�سطيني  �ل�سعب  �سد  �ملمنهج  �لعنف 

كل مكان من �لأر��سي �ملحتلة

�إ����س���ر�ئ���ي���ل  ب�������اأن   ، ب��ي��ت�����س��ل��ي��م  و�أف�����������ادت 

�لتجارية  ب��امل��ح��ال  ف��ادح��ة  �أ����س���ر�ر�  �أحل��ق��ت 

و�ل��ب��ن��ى �حل��ي���ي��ة م��ث��ل ���س��ب��ك��ات �ل��ك��ه��رب��اء 

و�مل������اء و�ل���������س������رع و�لأر�������س�����ي �ل���زر�ع���ي���ة. 

ب��ي��ت ح���ان����ن،  و3 م�����س��ت�����س��ف��ي��ات و�ح�����دة يف 

و�مل�����س��ت�����س��ف��ى �لن���دون���ي�������س���ي وم���رك���ز ه��ال��ة 

�لذي تعطلت خدماته جر�ء  �ل�سحي  �ل�س�� 

�لق�سف

�ل����ذي  غ������زة  ق����ط����اع  �أن  ع���ل���ى  و������س�����ددت 

ت�����س��ت��ه��دف��ه �إ���س��ر�ئ��ي��ل ب��ال��ق�����س��ف، ي��ع��د من 

�أك����رث م��ن��اط��ق �ل���ع���امل �ك��ت��ظ��اظ��ا ب��ال�����س��ك��ان 

�إن�سانية م��ن بني  ك��ارث��ة  وي��ن���ء حت��ت وط���اأة 

�إ�سر�ئيل  تفر�سه  �ل��ذي  �حل�سار  م�سبباتها 

فل�سطيني  م��ل��ي���ين  ع��ل��ى  ع��ام��ا   15 م��ن��ذ 

ل  وظ��روف  مدقع  فقر  يف  معظمهم  يعي�س 

بالب�سر تليق 

وك�سفت �ملنظمة �لإ�سر�ئيلية �أن �إ�سر�ئيل 

عرب  بنجاعة  �جلر�ئم  هذه  طم�س  يف  تنجح 

�أجهزة لإنفاذ �لقان�ن، يعنيها �أول وقبل كل 

�ل�سيا�سات  ه��ذه  ق��ررو�  م��ن  حتمي  �أن  �سيء 

ومن �سادق�� عليها ومن نفذوها

منظمة حقوقية إسرائيلية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب 
وقطاع غزة يشهد دمارا وقتال على يد االحتالل 

االثنني    17  /  5  / 2021

االنباط-وكاالت

�أم��ري��ك��ي��ة  م���دن  يف  �لآلف  ت��ظ��اه��ر 

�ل�سبت  للفل�سطينيني  تاأييد�  وكندية 

�ل��ع��دو�ن �لإ�سر�ئيلي  �إىل وق��ف  د�ع��ني 

على قطاع غزة

وخ��رج��ت م�����س��ري�ت �ل��ت�����س��ام��ن مع 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني يف �ل��ع��ي��د م���ن �مل���دن 

ني�ي�رك  بينها  و�لكندية  �لأمريكية 

وب��������س���ط���ن وو�����س���ن���ط���ن ودي�����رب������رن 

ومي�سيغان وم�نريال

و������س�����ارك ن���ح���� �أل����ف����ي ���س��خ�����س يف 

د�فع��  �سعار  حتت  ُنّظم  �سلمي  جتمع 

عن فل�سطني يف منطقة ب��اي ري��دج يف 

ب��روك��ل��ني وه���م ي��ه��ت��ف���ن ح��ري��ة حرية 

�ل��ب��ح��ر،  �إىل  �ل��ن��ه��ر  م���ن  و  ف��ل�����س��ط��ني 

فل�سطني حرة

ورفع��  فل�سطينية  باأعلم  ول�ح�� 

ف��ل��ي��ن��ت��ه �لف�سل  ك��ت��ب ع��ل��ي��ه��ا  لف���ت���ات 

�لعن�سري �لإ�سر�ئيلي و �حلرية لغزة

وو�سع كثريون ك�فيات بالل�نني �إما 

�أو �لأحمر و�لأبي�س  �لأ�س�د و�لأبي�س 

بينما �أطلق �سائق�ن �أب��ق �سيار�تهم

ر�فعني  �ليه�د  كما ح�سر عدد من 

لف���ت���ات ك��ت��ب ع��ل��ي��ه��ا ل��ي�����س ب��ا���س��م��ي و 

�حت�سد  فيما  فل�سطني  م��ع  �لت�سامن 

جالية  تقطنه  ���س��ارع  يف  �مل��ت��ظ��اه��رون 

عربية كبرية

و�نت�سر ع�سر�ت عنا�سر �ل�سرطة يف 

�ملكان

يف  يعمل  ��سر�تيجي  خبري  وق���ال 

عمر�ن  يدعى  مانهاتن  م��ن  يف  �سركة 

خ��ان )35 ع��ام��ا(: �أن���ا هنا لأن��ن��ي �أري��د 

م�ساوية  �لفل�سطينيني  �أرو�ح  تك�ن  �أن 

لي�س  و�لأم����ر  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ني،  لأرو�ح 

كذلك �لي�م

دولة  لديك  تك�ن  عندما  و�أ���س��اف: 

ن�����وي����ة و�أخ��������رى ه����ي دول������ة ق���روي���ني 

يحمل�ن حجارة فل لب�س ب�ساأن �جلهة 

�لتي يجب حتميلها �مل�س�ؤولية

وق����دم����ت م���ت���ظ���اه���رة �أخ��������رى ه��ي 

ع���ام���ا( من  ز�م����رب�ن����� )20  �أل��ي�����س���ن 

�لتجّمع.  حل�س�ر  �مل��ج��اورة  ك�نيتيكت 

�لعي�س  للفل�سطينيني  يحق  وق��ال��ت: 

بحرية ول يجب �أن يقتل �أطفال غزة

و�أما م�سه�ر �أحمد، وه� فل�سطيني 

ي��ب��ل��غ م���ن �ل��ع��م��ر 73 ع��ام��ا ي��ع��ي�����س يف 

ن���ي����ي����رك م��ن��ذ 50 ���س��ن��ة، ف���ق���ال: ل 

حتّمل�� �ل�سحية م�س�ؤولية �لعدو�ن

وت����اب����ع: �أت�����ّج����ه ل��ل��رئ��ي�����س ب��اي��دن 

وحك�مته كي يت�قف�� عن تاأييد �لقتل 

ويدعم�� �ل�سحايا وي�قف�� �ل�سطهاد

�رتكبه  �ل��ذي  �لعنف  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 

�إبادة  يعّد  م�ؤخر�  �لإ�سر�ئيلي  �جلي�س 

ر�أ�سه  ف�ق  رفع لفتة  بينما   ، جماعية 

�أن��ه����  ف��ل�����س��ط��ني،  ك��ت��ب عليها ح����ررو� 

�لحتلل

وحت��������ّدث ب����اي����دن ه���ات���ف���ي���ا ب�����س��ك��ل 

م��ن��ف�����س��ل �ل�����س��ب��ت م���ع ك���ل م���ن رئي�س 

�ل�زر�ء �لإ�سر�ئيلي بنيامني نتانياه�، 

حمم�د  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  ورئي�س 

�لبالغ  قلقه  ع��ن  لهما  معربا  ع��ب��ا���س، 

ح���ي���ال �ل���ع���ن���ف �مل���ت���������س���ل م���ن���ذ ���س��ت��ة 

و�إ�سابة  مقتل  ع��ن  �أ�سفر  و�ل���ذي  �أي���ام 

�لع�سر�ت

ذكرى النكبة

و�أعرب بايدن عن �لتز�م )و��سنطن( 

�لتفاو�س  عرب  �لدولتني  بحّل  �لق�ي 

��ل  ب���اع���ت���ب���اره �أف�������س���ل ط���ري���ق ل��ل��ت������سّ

ل��ل��ن��ز�ع  ع���ادل���ة ود�ئ����م����ة  ت�����س���ي��ة  �إىل 

ما  بح�سب   ، �لإ�سر�ئيلي-�لفل�سطيني 

�أفاد �لبيت �لأبي�س

وُنّظمت �لتظاهر�ت يف ذكرى �لنكبة 

، عندما نزح مئات �آلف �لفل�سطينيني 

-1947 يف  �إ�سر�ئيل  دول��ة  تاأ�سي�س  م��ع 

1948

���س��اح��ة ك���ب��ل��ي يف  وجت��ّم��ع ح�سد يف 

ب��سطن بينما �سارك �ملئات يف تظاهرة 

يف و��سنطن

م���ن��ري��ال  يف  �لآلف  �حت�سد  ك��م��ا 

د�عني �إىل حترير فل�سطني

ون���دد �مل��ح��ت��ج���ن ب��� ج��ر�ئ��م �حل��رب 

�إ�سر�ئيل يف غزة ورفع��  �لتي �رتكبتها 

بانتهاك  �لعربية  �لدولة  تتهم  لفتات 

�لقان�ن �لدويل

ويف وق���ت ���س��اب��ق، �أط��ل��ق��ت ���س��ي��ار�ت 

بينما رفعت  �أب��قها  خرجت يف م�كب 

�إط��ار  يف  �لفل�سطينية  �لأع����لم  عليها 

�لإ�سر�ئيلية  �لقن�سلية  خ��ارج  تظاهرة 

يف غرب م�نريال

نافذة،  حّطم  متظاهر  ت�قيف  ومت 

ب��ح�����س��ب ن��اط��ق ب��ا���س��م �ل�����س��رط��ة، لكن 

�لتظاهرة �ت�سمت بال�سلمية يف �ملجمل

اآلالف يتظاهرون في الواليات 
المتحدة وكندا دعما للفلسطينيين



الفيصلي يواصل االستعداد لبطولة اسيا 

منتخبنا الرديف يعسكر في البحرين 

منتخبات الكراتية تبدأ معسكر مصر 

حكيمي سعيد مع االنتر 

الـريـا�ضي

االنباط – عمان 

اليوم  عمان  اىل  ت�صل  ان  املنتظر  من 

االث���ن���ن ب��ع��ث��ة ف��ري��ق ت�����ص��ري��ن ال�����ص��وري 

دور  مناف�صات  يف  للم�صاركة  ا���ص��ت��ع��داًدا 

امل��ج��م��وع��ات ب��ك��اأ���س االحت����اد االآ���ص��ي��وي��ة. 

واأوقعت القرعة، ت�صرين رفقة الفي�صلي  

وال���ك���وي���ت ال��ك��وي��ت��ي و����ص���ب���اب االأم���ع���ري 

القائمة  ت�صرين،  وك�صف  الفل�صطيني. 

م�صطفى  ���ص��م��ت  ال��ت��ي  للبعثة  االأول���ي���ة 

ال�����ص��ي��خ ي��و���ص��ف الع���ب ج��ب��ل��ة يف امل��و���ص��م 

ل�صم  املفاو�صات  ف�صلت  فيما  املنق�صي، 

امل����داف����ع ���ص��ع��د اأح����م����د الع�����ب ال���وث���ب���ة، 

ن��اج��ي الع���ب اجل��ي�����س، ون�صوح  وم��وؤم��ن 

ت�صرين  وك��ان  ال��ك��رام��ة.  مهاجم  ن��ك��ديل 

ق����د واج������ه ف���ري���ق ال�����وح�����دة، يف ب���روف���ة 

اأخرية، من اأجل و�صع اللم�صات النهائية 

ع��ل��ى ال��ت�����ص��ك��ي��ل��ة. ووع����د م����درب ال��ف��ري��ق 

م��اه��ر ب��ح��ري، ب��اإ���ص��ع��اد ج��م��اه��ري ال��ك��ورة 

واجهها  التي  رغم ال�صعوبات  ال�صورية، 

ت�صرين  وك��ان  الفريق.  �صفوف  لتدعيم 

قد طلب من جمل�س نادي اجلي�س، �صم 

ان��ت��ق��ل ل�صفوف  ال����ذي  ال���واك���د،  حم��م��د 

اللبناين. العهد 

الدوحة – وكاالت 

ي�����ص��ت��ع��د ن�������ادي ال����دح����ي����ل ال���ق���ط���ري 

الربازيلي  ل�صم  مفاو�صات  يف  للدخول 

اعتباراً  ج��دة،  احت��اد  مهاجم  رومارينهو 

ملواطنه  بدياًل  ليكون  املقبل،  املو�صم  من 

ل��ق��ن��اة  ال��ر���ص��م��ي  احل�����ص��اب  وك��ت��ب  دودو. 

الربازيلي  “املهاجم  تويرت  على  ال��ك��اأ���س 

روم���اري���ن���ي���و الع����ب االحت������اد ال�����ص��ع��ودي 

يف ط��ري��ق��ه ل��الن�����ص��م��ام اىل ال��دح��ي��ل يف 

مل��واط��ن��ه دودو« . ب���دي���اًل  ال���ق���ادم   امل��و���ص��م 

وي��ع��د روم��اري��ن��ه��و م��رك��ز ال��ث��ق��ل ال��ف��ن��ي 

الهجومي،  ال�����ص��ق  يف  االحت����ادي  للفريق 

وح����ام����ل م��ف��ات��ي��ح ك����ل االأب���������واب امل��غ��ل��ق��ة 

امل��ب��اري��ات،  ك��ل  املناف�صن يف  م��رم��ى  اأم���ام 

وال���ت���ف���ري���ط ف���ي���ه ل����ن ي��ق��ب��ل��ه اجل��م��ه��ور 

االحت�����������ادي. وت����ع����اق����د احت�������اد ج������دة م��ع 

قادماً   ،2018 اأب  اأغ�صط�س  يف  رومارينهو 

م��ن اجل��زي��رة االإم���ارات���ي مل���دة مو�صمن، 

متديد  اجل����داوي  ال��ن��ادي  يعلن  اأن  ق��ب��ل 

ع��ق��د امل���ح���رتف ال���ربازي���ل���ي يف ن��وف��م��رب 

.2022 ح���ت���ى   2019 ال�����ث�����اين   ت�������ص���ري���ن 

القاهرة – وكاالت 

 اأث����ار حم��م��ود ح��م��دي ال��ون�����س م��داف��ع 

ال����زم����ال����ك وم���ن���ت���خ���ب م�������ص���ر اجل������دل، 

ن�����ص��ره��ا ع���رب ح�صابه  ب��ر���ص��ال��ة غ��ام�����ص��ة 

عرب  الون�س  وكتب  »اإن�صتجرام«.  مبوقع 

�صربا”  اإال  لي�س  »وهدوئي  »اإن�صتجرام«: 

وو�صع �صورة لقنبلة على و�صك االنفجار. 

ومل ي��و���ص��ح ال��ون�����س امل��ق�����ص��ود م���ن ه��ذه 

الر�صالة، اإال اأن املقربن من الالعب اأكدوا 

غ�صبه من جتاهل اإدارة الزمالك احلالية 

م��ل��ف ت��ع��دي��ل رات���ب���ه ال�����ص��ن��وي.ورف�����س 

ال�صعودي  ال��زم��ال��ك ع��ر���ص��ا م��ن االأه��ل��ي 

يف  “الون�س”  ح��م��دي  حم��م��ود  ال�صتعارة 

لنهاية  امل��ا���ص��ي  ث���ان  ي��ن��اي��ر/ك��ان��ون  �صهر 

امل��و���ص��م، ب��خ��الف رف�����س ع��ر���س اآخ���ر من 

ن��ادي برياميدز ال��ذي يناف�س يف ال��دوري 

امل�صري. ويعي�س الون�س حالة من التاألق 

اأ�صا�صيا  الالفت هذا املو�صم واأ�صبح العبا 

يف �صفوف منتخب م�صر.

االنباط – عمان 

ي��وا���ص��ل ف��ري��ق ال��ف��ي�����ص��ل��ي حت�����ص��ريات��ه 

ال��ف��ن��ي��ة  ل��ب��ط��ول��ة ك��اأ���س االحت����اد اال���ص��ي��وي 

لكرة القدم التي ي�صت�صيف فرق جمموعته 

ال��ث��ال��ث��ة يف ع��م��ان وت��ن��ط��ل��ق م�����ص��اء اجلمعة 

ب�صورة  للظهور  االزرق  ي�صعى  حيث  القادم 

توؤكد  ال��ت��ي  االن��ت�����ص��ارات  وحتقيق  م�صرفة 

وان  �صيما  ال�����ص��ع��ي��د ال  ه���ذا  ع��ل��ى  ج���دارت���ه 

البطولة  ل��ق��ب  ح��ق��ق  وان  �صبق  الفي�صلي 

مرتن من قبل ...حيث وا�صل خالل االيام 

ب��ع��د ان ح�صم م��وؤخ��را  امل��ا���ص��ي��ة اال���ص��ت��ع��داد 

م��ب��ارات��ه امل��ه��م��ة يف ال����دوري ام���ام اجل��زي��رة 

واحد  هدف  مقابل  بهدفن  بالفوز  العنيد 

وه������و م����ا م���ن���ح ال���الع���ب���ن وج���م���اه���ريه���م 

ان��ط��الق البطولة  ال��ع��ال��ي��ة ق��ب��ل  امل��ع��ن��وي��ات 

املجموعة  يف  الفي�صلي  وي��ل��ع��ب  اال���ص��ي��وي��ة 

والكويت  الفي�صلي  فرق  ت�صم  التي  الثالثة 

الكويتي وت�صرين ال�صوري ومركز االأمعري 

مبواجهة  مبارياته  وي�صتهل  الفل�صطيني. 

يلي  وف��ي��م��ا  الفل�صطيني  االم���ع���ري  ف��ري��ق 

ج�����دول م���ب���اري���ات امل���ج���م���وع���ة   ال���ك���وي���ت * 

�صتاد   ،4 ال�����ص��اع��ة   ،5-21 اجل��م��ع��ة  ت�����ص��ري��ن، 

عمان.  الفي�صلي * مركز االأمعري، اجلمعة 

مركز  ع��م��ان.   �صتاد   ،8.05 ال�صاعة   ،5-21

ال�صاعة   ،5-24 الكويت، االثنن  االأمعري * 

4، �صتاد عمان.  ت�صرين * الفي�صلي، االثنن 

24-5، ال�صاعة 8.05، �صتاد عمان.  الكويت * 

�صتاد   ،4 ال�صاعة   ،5-27 الفي�صلي، اخلمي�س 

عمان.  مركز االأمعري * ت�صرين، اخلمي�س 

27-5، ال�صاعة 8.05، �صتاد عمان.

وم�����ن امل����ق����رر ان ي���دخ���ل مم���ث���ال ال���ك���رة 

وال�صلط  الفي�صلي  ا�صيا  االردنية يف بطولة 

مع�صكرا يف فندق حياة عمان ح�صب تعليمات 

م��ن خاللها  التي يجرب  اال���ص��ي��وي  االحت���اد 

كل الفرق االلتزام باالقامة باحدى الفنادق 

وع����دم اخل����روج م��ن��ه اال مل��الع��ب ال��ت��دري��ب 

واملباريات الر�صمية تطبيقا للنظام ال�صحي 

ال�صارم الذي يتبعه ب�صبب وباء كورونا ..

االنباط – عمان 

الفرتة  خ��الل  تدريبياً  مع�صكراً  ت23،  الرديف  الوطني  املنتخب  يقيم 

البحريني  نظريه  مواجهة  يتخلله  املنامة،  يف  املقبل،  حزيران   15 حتى   8

مرتن، �صمن ا�صتعدادات اجلانبن للت�صفيات االآ�صيوية املقررة يف ت�صرين 

 7-1 اأول القادم. ويدخل املنتخب مع�صكرا تدريبيا يف عمان خالل الفرتة 

اإىل  امل��غ��ادرة  ودي���ة حملية، قبل  م��ب��اراة  امل��ق��ب��ل، يخو�س خ��الل��ه  ح��زي��ران 

ب��دوره،  املقبل.   14 و   11 يومي  مرتن  االأر���س  اأ�صحاب  ومواجهة  املنامة 

يت�صمنه  وما  املقبل،  املع�صكر  اأهمية  على  هايل  اأحمد  املنتخب  مدرب  اأكد 

من مواجهة منتخب البحرين مرتن، خا�صة واأنه يعترب حمطة اإعدادية 

االأول  ت�صرين  يف  االآ�صيوية  الت�صفيات  خو�س  تاأهباً  ل”الرديف”  هامة 

القادم. واأو�صح اأن “مواجهة منتخب يتمتع بالقوة الفنية والبدنية، متنح 

اجلهاز الفني الفر�صة لقيا�س مدى اجلاهزية واالن�صجام بن الالعبن.. 

ي�صتعد خلو�س  الرديف  املنتخب  اأن  يذكر  املناف�صات«.  اأجواء  والدخول يف 

الت�صفيات االآ�صيوية يف ت�صرين اأول املقبل، واملوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�س اآ�صيا 

ت23 والتي تقام يف اأوزبك�صتان 2022.

االنباط – عمان 

املنتخبات  للكاراتيه، لقاءاتها مع  الوطنية  املنتخبات  بداأت 

جتريه  ال��ذي  التدريبي  املع�صكر  اط��ار  يف  امل�صرية،  واالأن��دي��ة 

املنتخبات  وت��ب��داأ  ال��ع��رب��ي��ة.  م�صر  ج��م��ه��وري��ة  يف  منتخباتنا 

مع�صكرا  والنا�صئن،  وال�صباب  وال�صيدات  للرجال  الوطنية 

تدريبيا يف م�صر ي�صتمر حتى يوم 22 ال�صهر احلايل، يف اطار 

التح�صري للم�صاركة يف بطولة قرب�س التي تنطلق يوم الثاين 

التي  طوكيو  الأوملبياد  املوؤهلة  والت�صفيات  املقبل،  ال�صهر  من 

تقام يف فرن�صا اعتبارا من يوم 12 ال�صهر املقبل. واأ�صارت نائب 

رئي�س احتاد الكاراتيه والناطق االعالمي منار �صعث ل )برتا( 

اأن املنتخبات الوطنية بجميع فئاتها بداأت مباريات ودية  اىل 

مع املنتخبات واالأندية امل�صرية، لرفع درجة اجلاهزية الفنية 

والبدنية. واأكدت اأن املع�صكر التدريبي ي�صري ب�صكل جيد، من 

خالل التدريبات املكثفة واملباريات الودية، ما يعطي موؤ�صرات 

ايجابية عن جناحه . واأ�صافت ان مع�صكر م�صر يعترب مع�صكرا 

مهمتن،  بطولتن  يف  امل�صاركة  ي�صبق  ك��ون��ه  مهما،  تدريبيا 

متمنية اأن تنجح املنتخبات يف ح�صد االألقاب خالل امل�صاركات 

اخلارجية املقبلة.

روما – وكاالت  

اإن���رت م��ي��الن، عن  اأ���ص��رف حكيمي، ظهري  امل��غ��رب��ي  حت��دث 

مو�صمه االأول بقمي�س النرياتزوري، كا�صفا عن االأ�صياء التي 

وقال  ال��ن��ريات��زوري.  م��درب  كونتي  اأنطونيو  يد  على  تعلمها 

�صبورت«  دي��ل��و  »الج��ازي��ت��ا  ل�صحيفة  ت�صريحات  يف  حكيمي، 

خروجنا  مو�صمنا:  تلخ�س  حل��ظ��ات   3 “هناك  االإي��ط��ال��ي��ة: 

من اأوروب��ا، الفوز على يوفنتو�س وثاين انت�صار لنا يف ديربي 

ميالنو، الذي �صمح لنا بالتفوق ب�4 نقاط على الرو�صونريي«. 

البطوالت  وجميع  االأب��ط��ال  دوري  ودع��ن��ا  “عندما  واأ���ص��اف: 

االأوروبية )عدم التاأهل للدوري االأوروب��ي(، قلنا الأنف�صنا )ال 

“نقطة  ال��دوري مننا(«. وتابع حكيمي:  اأن يفلت لقب  ميكن 

لقد  العبيه.  م��ن  �صيء  ك��ل  يخرج  اأن��ه  الرئي�صية  كونتي  ق��وة 

ال��دف��اع  على  لكن  ال��ه��ج��وم،  على  فقط  لي�س  اأرك���ز  اأن  علمني 

لقد  ج��ي��ًدا.  اأعرفها  اأك��ن  مل  امل��ب��اراة  يف  اأ�صياء  وعلمني  ا،  اأي�صً

يعمل  “كونتي  ووا�صل:  املا�صي«.  العام  خالل  كثرًيا  حت�صنت 

املباراة،  اأج��واء  الدخول يف  علينا  ي�صهل  وه��ذا  التفا�صيل  على 

ن�صتعد لكل موقف قد  اأنه ال توجد مفاجاآت، الأننا  العلم  مع 

وكذلك  هنا،  للغاية  �صعيد  “اأنا  حكيمي:  واختتم  ن��واج��ه��ه«. 

اإال  امل�صتقبل،  م��ا يخبئه  اأع���رف  اأم���ن، لكن ال  واب��ن��ي  زوج��ت��ي 

اأنني �صعيد هنا االآن واآمل يف موا�صلة اللعب والفوز هنا لفرتة 

طويلة«.

رومارينهو من االتحاد للدحيل 

الونش يشكو تجاهل الزمالك 

تشرين في عمان اليوم 

01

�صلط عد�صة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�صة« 

يف املوقع االلكرتوين

دعوة االتحادات الرياضية العسكرية لتفعيل انشطتها 
االنباط – عمان 

دع�����������ا رئ������ي�������������س االحت�����������������اد ال�����ع�����رب�����ي 

ل��ل��ري��ا���ص��ة ال��ع�����ص��ك��ري��ة، وم����دي����ر االحت�����اد 

ال��ع��م��ي��د  االأردين  ال��ع�����ص��ك��ري  ال���ري���ا����ص���ي 

ج����ه����اد ق���ط���ي�������ص���ات، االحت�����������ادات ال��ع��رب��ي��ة 

االرت���ق���اء  ي�صمن  مب���ا  اأن�����ص��ط��ت��ه��ا،  لتفعيل 

االأل��ع��اب. خمتلف  يف  الع�صكرية   بالريا�صة 

وب�����داأ ق��ط��ي�����ص��ات ات�����ص��االت��ه م���ع االحت�����ادات 

لتفعيل  ال��ع�����ص��ك��ري��ة،  ل��ل��ري��ا���ص��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

التعاون  درج��ة  ورف��ع  والفعاليات،  االن�صطة 

ال��ع��رب��ي يف ه���ذا امل���ج���ال، مب��ا يكفل حتقيق 

االأه��داف املرجوة، داعيا اإىل خطوات عملية 

يف اق��رب وق��ت تخدم ه��ذه التطلعات. وقال 

ان���ه ك��ث��ف ات�����ص��االت��ه يف االي����ام امل��ا���ص��ي��ة مع 

ان�صطتها، الفتا  لتفعيل  العربية  االحت���ادات 

اىل قيامه بزيارات قريبة لعدة دول عربية 

لتعزيز ه���ذا ال��ت��وج��ه. واأ����ص���اف ان��ن��ا نبحث 

عن االرتقاء بالريا�صة الع�صكرية يف الدول 

العربية، كما نبحث عن عدة خطوات ادارية 

م���ن ���ص��م��ن��ه��ا ����ص���راء م��ق��ر ج���دي���د ل��الحت��اد 

ال��ق��اه��رة.  يف  الع�صكرية  للريا�صة  ال��ع��رب��ي 

يف  امل�صاركة  �صيتم  ان��ه  اىل  قطي�صات  وا���ص��ار 

بطولة العامل الع�صكرية للمالكمة التي تقام 

يف رو�صيا خالل �صهر ت�صرين الثاين املقبل .

االثنني   17 / 5 / 2021
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ليستر يحقق االنجاز التاريخي االول 

االهلي يجتاز صن داونز بصعوبة 

بيرلو رونالد لم ينزعج من استبداله 

لندن - وكاالت

ع����ر م������درب ل��ي�����س��ر ���س��ي��ت��ي ب���ري���ن���دان 

رودجرز، عن فخره بفوز فريقه بلقب ك�أ�س 

اإجنلرتا، بعد التفوق على ت�سيل�سي 1-0 م�ساء 

ال�سبت على ملعب “وميبلي«. و�سجل يوري 

تيليم�نز هدف املب�راة الوحيد يف الدقيقة 63 

عرب ت�سديدة �س�روخية ا�ستقرت يف الزاوية 

ب���أول  لي�سرت  ليفوز  ت�سيل�سي،  ملرمى  العلي� 

اإجن��ل��رتا. ك���أ���س  مب�س�بقة  ت���ري��خ��ه  يف   لقب 

 وق�ل رودجرز يف ت�سريح�ت لهيئة الإذاعة 

الربيط�نية )بي بي �سي(: “اإنه �سعور رائع، 

لي�سرت  اإىل  ح�����س��وري  ق��ب��ل  اأع���ل���م  اأك����ن  مل 

ك�أ�س  بلقب  ف���ز  اأن  للفريق  ي�سبق  مل  ب���أن��ه 

نه�ئية  م��ب���ري���ت��ه   4 يف  خ�����س��روا  اإجن���ل���رتا، 

ذلك  منح  على  ال��ق��درة  ف����إن  ل��ذل��ك  �س�بقة، 

ل��ل��م��اك واجل��م��ه��ور اأم���ر مم��ي��ز، اأن���� فخور 

الفني  واجل��ه���ز  والاعبون  الإدارة  للغ�ية، 

وامل�سجعون، يوم رائع للمدينة، فخور للغ�ية 

من الكل«. وعن الهدف الرائع الذي اأحرزه 

فوز  كهدف  “ك�ن  رودج���رز:  ق���ل  تيليم�نز، 

ك��ا���س��ي��ك��ي يف ك����أ����س اإجن����ل����رتا، ل��ك��ن يجب 

الإ�س�رة اأي�س� اإىل ت�سدي�ت ك��سرب �سم�يكل، 

اإنه� حلظ�ت خ��سة حتت�جه� خال املب�راة، 

ال���ف���ري���ق الأف�������س���ل، كن�  يف امل��ح�����س��ل��ة ك��ن��� 

دائم�  كن�  و�سغطن� جيدا،  للغ�ية  عدوانيني 

ولهذا  رائع  ت�سيل�سي فريق  الكرة،  نهدد مع 

الأب��ط���ل،  دوري  نه�ئي  يف  ي��ت��واج��د  ال�سبب 

وعم�  ل��ف��وز«.  ا�ستحققن�  اأن��ن���  اأع��ت��ق��د  لكني 

امل���درب  ال��ك���أ���س، ق����ل  ال��ف��وز بلقب  ل��ه  يعني 

اأم����ر مم��ي��ز،  “اإنه  ال�����س��م���يل:  الأي���رل���ن���دي 

به�،  وف���زت  نه�ئية  م��ب���ري���ت   6 ت��واج��دت يف 

ك�أ�س  نه�ئي  ال�س�بع وهو  النه�ئي  ك�ن  اليوم 

اإن��ه  اأم��ر مميز بحق،  ف���إن��ه  اإجن��ل��رتا، لذلك 

للغ�ية،  اأن� فخور  لن�،  ب�لن�سبة  الكثري  يعني 

لكنني اأكرث �سع�دة للجميع«. وت�بع: “جن�ح 

هذا الفريق والن�دي ميكن يف احتال موقع 

ب�لفرق  تدعى  التي  الفرق  واملن�ف�سة،  كهذا 

جن�حن�  لكن  ت��ف��وز،  اأن  له�  يتوقع  الكبرية 

الأداء  ن�ستطيع  كن�  واإذا  املن�ف�سة،  يف  ميكن 

كم� فعلن� اليوم ميكنن� امل�سي قدم� والفوز، 

ي� له من يوم لكل من له عاقة بلي�سرت”.

القاهرة – وكاالت 

الفني  امل��دي��ر  م��و���س��ي��م���ين،  بيت�سو  ع��رب 

على  ب�لفوز  �سع�دته  عن  امل�سري،  لاأهلي 

م���م��ي��ل��ودي ���س��ن داون����ز اجل��ن��وب اأف��ري��ق��ي، 

ال�سبت، يف ذه�ب ربع نه�ئي  بنتيجة )0-2( 

يف  مو�سيم�ين  وق�ل  اأفريقي�.  اأبط�ل  دوري 

“خ�سن�  ال��ل��ق���ء:  ع��ق��ب  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر 

داون��ز، ومواجهة  اأم���م �سن  م�راثون �سعب 

من  نع�ين  اأنن�  رغ��م  الأول،  املق�م  يف  بدنية 

�سغط ه�ئل للمب�ري�ت، ولكن الأهلي فريق 

ك��ب��ري ول ي���ع���رتف ب������لأع�����ذار«. واأ����س����ف: 

ك��ب��ري، دائ��م���  ف��ري��ق  اأي�����س���  داون�����ز  “�سن 
يف ت��ر���س��ي��ح���ت ال��ت��ت��وي��ج ب�����دوري الأب���ط����ل 

ب�����س��ب��ب اأ����س���ل���وب ل��ع��ب��ه��م، ودائ���م���� امل��ن���ف�����س 

اأم����م���ه���م ي��ح��ت���ج ل��ل�����س��رب وال����ذك�����ء وع���دم 

ي��ع��ن��ي  ال����زائ����د  احل���م��������س  لأن  الن�����دف������ع، 

مو�سيم�ين  واع����رتف  اأم���م��ه��م«.  اخل�����س���رة 

جيدا،  يعلمه�  التي  الأخط�ء  بع�س  بوجود 

اأن حم��م��د ال�����س��ن���وي ق���دم م��ب���راة  م���وؤك���داً 

بج�نب  خ��ط��رية،  لفر�سة  وت�سدى  مم��ي��زة 

واأليو دي�جن، ولكنه  ال�سولية  الثن�ئي عمرو 

���س��دد ع��ل��ى ك���ون ف��ري��ق��ه مب��ث���ب��ة كتيبة من 

ال��ق��دم ل تعرتف  “كرة  اجل��ن��ود. واأ���س���ف: 

داون��ز  �سن  لعب  ب�لفعل  ب���لأه��داف،  �سوى 

بطريقة جم�لية وا�ستعرا�سية رمب� تختلف 

ع��م��� ك���ن��وا ي��ق��دم��ون��ه م��ع��ي ك��م��درب �س�بق 

التي  هي  النت�ئج  النه�ية  يف  ولكن  للفريق، 

حت���ك���م«. واأث���ن���ى م��و���س��ي��م���ين ع��ل��ى ال��ب��دي��ل 

“�ساح  ق����ئ���ا:  ����س���اح حم�����س��ن،  امل��م��ي��ز 

بعد  ب�ل�سحر  اأ���س��ب��ه  مفعول  ي��ق��دم  حم�سن 

م�����س���رك��ت��ه، وي���ح���رز الأه������داف م��ث��ل��م��� فعل 

يف لق�ء ال��زم���ل��ك الأخ���ري، ث��م م��ب���راة �سن 

داون������ز«. واأك�����د اأن ال��ت��ون�����س��ي ع��ل��ي م��ع��ل��ول 

اأم���م  الإف��ري��ق��ي  ال�سوبر  يلحق مب��ب���راة  ق��د 

اأمي��ن  اأن  مو�سح�  امل��غ��رب��ي،  ب��رك���ن  نه�سة 

اأ�سرف ك�ن غري ج�هز ومل ي�ستكمل املب�راة، 

اأج���ي.  جونيور  النيجريي  ح�ل  نف�س  وهو 

مب�راة  �سغوط  م��ن  قلق�  “ل�ست  واأ���س���ف: 

نكون  اأن  الأه���م  اأفريقي�،  جنوب  يف  الإي����ب 

والتكتيكية،  الفنية  ال��ن��واح��ي  م��ن  جيدين 

وال�����س��غ��وط اأك����رب ع��ل��ى ع���ت��ق ���س��ن داون����ز، 

وحم�ولة  متوازنة  بطريقة  نلعب  اأن  ولبد 

لاأهلي  الفني  امل��دي��ر  وت���ب��ع  ال�سب�ك«.  ه��ز 

امل�سري: “مل نت�أهل بعد، كرة القدم ت�سهد 

اأن ن�سقط يف فخ  متغريات كبرية ول يجب 

متوازنة  بطريقة  �سنلعب  ال��زائ��دة..  الثقة 

ال��ت���أه��ل«. واأك���د  اأف��ري��ق��ي��� حل�سم  يف ج��ن��وب 

الهدف  بعد  ب�جللو�س  مع�ونيه  ط�لب  اأن��ه 

ال����ث�����ين ل���اأه���ل���ي اح����رتام����� ل�����س��ن داون�����ز 

عن  يدافع  ك�ن  اأنه  مو�سح�  منه،  وتوا�سع� 

األوان هذا الفريق، وك�سب األق�ب مهمة معه، 

للغ�ية.  ويحرتمهم  طويلة  �سنوات  وق�سى 

وزاد: “ل اأريد احلديث عن لعبني ب�ل�سم 

الأم��ر  البع�س  يف�سر  ل  ك��ي  داون���ز  �سن  يف 

الاعب  ولكن  ل��اأه��ل��ي،  �سمه  اأري���د  ب�أنني 

داون��ز  �سن  م��ن  �سمه  اأردت  ال��ذي  الوحيد 

ب�سكل معلن ور�سمي هو ج��ستون �سريينو«.

روما – وكاالت 

اأك�������د اأن������دري������� ب�����ريل�����و، امل�����دي�����ر ال��ف��ن��ي 

رون�لدو  كري�ستي�نو  جنمه  اأن  ليوفنتو�س، 

مل ي��غ�����س��ب م���ن ق�����رار ا���س��ت��ب��دال��ه، خ��ال 

ال�سبت،   ،)2-3( م��ي��ان  اإن���رت  ع��ل��ى  ال��ف��وز 

37 من الدوري الإيط�يل.  �سمن اجلولة ال�

ل�سبكة »�سك�ي  ت�سريح�ت  يف  بريلو،  وق���ل 

اإيط�لي�«: �سبورت�س 

ن��ف�����س  ل���دي���ن����  ي���ك���ون  اأن  ي���ج���ب  “ك�ن   

القت�ل على كل كرة  والرغبة يف  الت�سميم، 

امل��ب���ري���ت الأخ���رى ه��ذا املو�سم«.  ���، يف  اأي�����سً

ه��ذا  ك��ن��� يف  مل���  ذل���ك،  فعلن�  “لو  واأ����س����ف: 

امل���وق���ف، ومل���� ك��ن��� ���س��ن��ع���ين م��ن اأج���ل اإن��ه���ء 

الذهبي..  ب�ملربع  البطولة 

ل��ق��د ارت��ك��ب��ن��� ال��ك��ث��ري م���ن الأخ���ط����ء يف 

ال����ورق«.  ع��ل��ى  ب���دت �سهلة  ال��ت��ي  امل��ب���ري���ت 

عم�  م����رات  ع���دة  اأن��ف�����س��ن���  “�س�ألن�  وت����ب���ع: 

لدين�  ت��ك��ن  مل  امل��و���س��م..  ه���ذا  اإل��ي��ه  نفتقر 

علين�  ك�ن  الداخل،  يف  امل�ستعلة  الن�ر  نف�س 

ل��ل��ق��ت���ل على  الأن������وار جم�����دًدا  ن�����س��يء  اأن 

اللقب، واإنه�ء البطولة ب�ملربع الذهبي..

اأنهم على م�ستوى  اأثبت الاعبون   لقد 

املهمة يف املب�ري�ت الكبرية«. واأردف بريلو: 

لتقدمه،  الكثري  لديه�  املجموعة  “هذه 
ل��دي��ن��� ال���ع���دي���د م���ن ال���اع���ب���ني ال�����س��ب���ب، 

ل��ك��ن ال��ل��ع��ب م���ع ي��وف��ن��ت��و���س ي��ع��ن��ي حتمل 

وقًت�  الأم��ر  ي�ستغرق  امل�سوؤولية،  من  املزيد 

من  الكثري  اإه��دار  علين�  يكن  مل  للتكيف.. 

ال���ن���ق����ط، ل��ك��ن ه����ذا ف���ري���ق ج���ي���د، ول��دي��ن��� 

اإذا  وعم�  م�ستقبله  وعن  للتح�سن«.  جم�ل 

اأفكر  “مل  اأج����ب:  يوفنتو�س،  �سيغ�در  ك���ن 

م��ب���راة  على  فقط  اأرك���ز  كنت  امل�ستقبل،  يف 

امل�ستقبل«.  ع��ن  لح��ًق���  و�سنتحدث  ال��ي��وم، 

رون�لدو،  ا�ستبدال  الإي��ط���يل  امل��درب  وق��رر 

يف  م��رة  لأول  ال��ث���ين،  ال�سوط  منت�سف  يف 

“الدون” وهو  املو�سم، وخرج  ال��دوري هذا 

الفرتة  يف  يحدث  ك���ن  مثلم�  منزعج،  غري 

امل��سية.وعن هذا ق�ل بريلو:

 “اأعتقد اأنه� ك�نت املرة الأوىل التي ك�ن 

بع�سرة  نلعب  كن�  ب�ل�ستبدال،  �سعيًدا  فيه� 

يف  يبت�سم  وك�ن  �سعيًدا،  ك�ن  لقد  لعبني.. 

غرفة خلع املاب�س«.

كورونا تنهي حياة مدرب اليمن 

أنسحاب كوريا الشمالية من تصفيات المونديال 

ديوكوفيتش الى نهائي روما للتنس 

اليمن - وكاالت

ت���ويف ���س��ب���ح الأح������د، ���س���م��ي ن��ع������س، 

ل��ك��رة  الأول  ال��ي��م��ن��ي  امل��ن��ت��خ��ب  م�����درب 

ب�لع��سمة  كورون�  عزل  القدم، يف مركز 

م��ع���ن���ة مع  ب��ع��د  ع���دن،  امل��وؤق��ت��ة  اليمنية 

ف���ريو����س ك����ورون����� ا���س��ت��م��رت مل����دة ���س��ه��ر 

ك�����م����ل. واأ�����س����ي����ب ال���ن���ع��������س ب���ف���ريو����س 

املنتخب  مع�سكر  ان��ط��اق  م��ع  ك���ورون����، 

�سبوة،  اليمني يف مدينة عتق مبح�فظة 

امل��سي، ثم  اأبريل/ني�س�ن  منت�سف �سهر 

مت نقله للعاج يف عدن وا�ستقر يف مركز 

ح�لته.  تتح�سن  مل  لكن  للعاج  ال��ع��زل 

اأن ي��ت��م م�����وارة ج��ث��م���ن��ه  وم����ن امل��ت��وق��ع 

ال����رثى، ال��ي��وم الأح����د يف م��دي��ن��ة ع��دن، 

راأ�سه. م�سقط 

ماليزيا – وكاالت 

اأك���د الحت�����د الآ���س��ي��وي ل��ك��رة ال��ق��دم، 

من  ال�سم�لية  ك��وري���  ان�����س��ح���ب  الأح����د، 

الع�مل  املوؤهلة لنه�ئي�ت ك�أ�س  الت�سفي�ت 

2022 ال�سهر املقبل يف قطر. وي�أتي القرار 

ب�لفعل  ال�سم�لية  ك��وري���  ان�سح�ب  بعد 

م��ن الأل���ع����ب الأومل��ب��ي��ة يف ط��وك��ي��و، ه��ذا 

بج�ئحة  تتعلق  خم�وف  ب�سبب  ال�سيف؛ 

ت�ست�سيف  اأن  املنتظر  وم��ن   .19 كوفيد 

يف  املتبقية  امل��ب���ري���ت  اجل��ن��وب��ي��ة،  ك��وري��� 

ال��دور  ان��ط��اق  قبل  الث�منة  املجموعة 

املوؤهلة  الآ�سيوية  الت�سفي�ت  من  الث�ين 

ل��ك���أ���س ال��ع���مل يف ي��ون��ي��و/ح��زي��ران، لكن 

اأبلغوا  ال�سم�لية  ك��وري���  م��ن  م�����س��وؤول��ني 

ال�سهر  نظرائهم يف كوري� اجلنوبية هذا 

الن�����س��ح���ب،  وق��ب��ل  الن�����س��ح���ب.  بنيتهم 

الرابع  امل��رك��ز  يف  ال�سم�لية  ك��وري���  ك�نت 

يف  مت�س�وية  مب�ري�ت،   5 بعد  ب�ملجموعة 

8 نق�ط مع كوري� اجلنوبية التي  ر�سيد 

وتت�سدر  اإ���س���ف��ي��ة.  م���ب����راة  ل��ه���  تتبقى 

تركم�ن�ست�ن، ح�لًي� املجموعة التي ت�سم 

الحت�د  وق���ل  و�سريانك�.  لبن�ن،   � اأي�سً

ك��وري���  ان�����س��ح���ب  �سيحيل  اإن���ه  الآ���س��ي��وي 

)الفيف�(،  الدويل  الحت�د  اإىل  ال�سم�لية 

�سيوؤثر  كيف  املن��سب  الوقت  يف  و�سيعلن 

ترتيب  على  الت�سفي�ت  م��ن  ان�سح�به� 

املجموعة.

روما – وكاالت 

ديوكوفيت�س  ن��وف���ك  ال�سربي  ت���أه��ل 

لنه�ئي بطولة روم� لتن�س الأ�س�تذة، ذات 

ب�سعوبة  ال�سبت  فوزه  بعد  نقطة،  الألف 

على الإيط�يل، لورينزو �سونيجو، بواقع 

امل�سنف  واح��ت���ج  ل���واح���دة.  جم��م��وع��ت��ني 

للفوز  دقيقة،  و44  ل�س�عتني  ع�ملي�  الأول 

 )7-5( و7-6   4-6 بنتيجة  �سونيجو  على 

و6-2. و�سيواجه ديوكوفيت�س يف النه�ئي، 

اأ�سطورة التن�س الإ�سب�نية راف�ئيل ن�دال، 

اأوبيلك�،  ريلي  الأمريكي  على  ف���ز  ال��ذي 

بنتيجة 6-4 و6-4. ويعد هذا ث�ين نه�ئي 

بعد  الع�م،  هذا  ال�سربي،  الاعب  يبلغه 

بواحدة  وف��وزه  ب��ط��ولت،   5 يف  م�س�ركته 

منه� وهي اأ�سرتالي� املفتوحة. 

مدريد – وكاالت 

بقراره  املريجني  ري�ل مدريد، لعبي  زي��دان، مدرب  الدين  زين  الفرن�سي  اأبلغ 

ووفًق�  قليلة.  اأي���م  منذ  امللكي،  ال��ن���دي  عن  الرحيل  اأو  ال�ستمرار  ب�س�أن  النه�ئي، 

ب�أنه  املاب�س  غرفة  يف  الاعبني  اأبلغ  زي��دان  ف���إن  الإ�سب�نية،  “ماركا”  ل�سحيفة 

�سريحل عن الن�دي بنه�ية املو�سم احل�يل. واأ�س�رت اإىل اأن زيدان اجتمع ب�لاعبني 

ب�لفعل عقب الإق�س�ء من دوري اأبط�ل اأوروب� اأم�م ت�سيل�سي، وحتديًدا قبل مب�راة 

املوؤمتر  زي���دان  ب��دء  وراء  ك���ن  الج��ت��م���ع  ه��ذا  اأن  واأو���س��ح��ت  اإ�سبيلية.  �سد  الليج� 

ال�سحفي اخل��س ملب�راة اإ�سبيلية يف وقت مت�أخر عن املعت�د. وق�لت اإن زيدان در�س 

الفرن�سي  امل��درب  ويعتقد  م�ستقبله.  ب�س�أن  نه�ئي  ق��رار  اإىل  وو�سل  القرار طويًا، 

اأن مهمته يف ري�ل مدريد انتهت، واأنه ح�ن وقت الرحيل.وحل ري�ل مدريد �سيف� 

الليج�،  اأتلتيك بيلب�و يف اجلولة قبل الأخ��رية من عمر  م�س�ء الح��د على نظريه 

وينتظر تعرث من�ف�سه اأتلتيكو مدريد اأم�م اأو�س��سون�، اأما يف خطف اللقب ب�للحظ�ت 

الأخرية من امل�س�بقة.  وميتد عقد زيدان مع ري�ل مدريد حتى نه�ية املو�سم املقبل، 

لكن ا�سمه ارتبط مبغ�درة الفريق عقب توديع دوري اأبط�ل اأوروب� من ن�سف النه�ئي 

اأم�م ت�سيل�سي.  وبح�سب �سحيفة »موندو ديبورتيفو« الإ�سب�نية، ف�إن زيدان ا�ستقر 

على مغ�درة ري�ل مدريد عقب نه�ية املو�سم اجل�ري، والذي �سينتهي بنه�ية مب�ري�ت 

الفريق الليج� خال اأقل من اأ�سبوعني.  واأو�سح التقرير، اأن زيدان قرر مغ�درة ري�ل 

مدريد �سواء جنح يف قي�دة الفريق للحف�ظ على لقب الليج� اأم ل.ويتمنى زيدان، 

 ترك ري�ل مدريد وهو بطًا لليج�، ليكون خري وداع للن�دي واجلم�هري قبل رحيله .

زيدان ينهي مشواره مع الريال 
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توازن الرعب وميزان الخسارة 
وصواريخ المقاومة

بهدوء

ت�ستطيع العني ان حتدد زاوية النظر التي ترغب روؤية االحداث منها وبها , فكل عني 

ترى بنظرتها ومنظارها , وال �سري ان تختلف زوايا النظر وتبعا لذلك تختلف املواقف 

اليوم  الطاغي  املقاومة  زمن  ويف   , والقومية  الوطنية  والثوابت  احل��دود  �سمن  طبعا   ,

تتباعد العد�سات وتتقارب يف زاوية النظر اىل امل�سهد العام املحكوم بعوامل متنوعة من 

املواقف , حتديدا حيال �سواريخ املقاومة وتاأثريها على الكيان ال�سهيوين وحتى جدواها 

بعد التفاعل الكوين مع ق�سية ال�سيخ جراح وتهجري �سكانها يف عودة اىل املربع االول من 

عمر النكبة الفل�سطينية واق�سد التهجري .

ثمة قوالن داخل خندق ال�سراع اليوم ورمبا هناك انزياح او تالقي من بع�ض اطياف 

وال�سيخ  االق�سى  انتفا�سة  حرفت  املقاومة  �سواريخ  ان  يرى  ال��ذي  القول  مع  املقاومة 

جراح عن انظار العامل حل�ساب ال�سواريخ ال�سادرة من غزة وكان االأوىل احلفاظ على 

العودة  حق  ووقفات  مظاهرات  غ��رار  على  مدنية  ا�سكال  نحو  واجلنوح  املقاومة  مدنية 

اهدافه يف  الديبلوما�سي كي يحقق  للن�ساط  املجال  يف�سح  , مما  على حدود قطاع غزة 

الغاء قرار تهجري اهايل ال�سيخ جراح وفتح ابواب االق�سى للم�سلني وتخفيف الت�سييق .

رمبا يحمل هذا الراأي منطقية او م�سروعية �سيا�سية , لكنه يجايف منطقني جوهريني 

اأكرث  ويف  م��رة  من  اك��رث  وتكرارها  التجربة  بحكم  وامل�سروعية  ال�سرعية  على  ح�سال   ,

�سيا�سيا  املدعومة  التفاهمات  , فكل  وغ��زة  والقد�ض  االق�سى  ع��دوان �سهيوين على  من 

املتطرف  اليمني  ال�سهيوين نحو  ال�سهيونية واجلنوح  العنجهية  ا�سقاطها بفعل  جرى 

, وبالتايل فاإن اي تكرار للتجربة بنف�ض االدوات يقع يف خانة الغباء ال�سيا�سي واحلياتي 

 , وامل��ادي��ة  الب�سرية  اخل�سائر  على  واللطمية  البكاء  مفهوم  على  اي�سا  ين�سحب  وه��ذا   ,

فم�سريات العودة والوقوف على حدود قطاع غزة واطالق الدخان والطائرات الورقية  

على �سدة �سلميتهما , اف�ست اىل ارتقاء 185 �سهيدا واالف اجلرحى منهم اكرث من الف 

غّزي اف�ست جراحهم اىل عاهات دائمة , فعن اي من منطق يتحدثون ؟

الذي حدث موؤخرا حمل يف طياته اكرث من ب�سارة ايجابية لي�ض اولها توحيد ال�سارع 

تنتف�ض  التي  االوىل  امل��رة  فهذه   , وج��وده  وام��اك��ن  تالوينه  اختالف  على  الفل�سطيني 

طيف  لكل  االول��وي��ات  اختالف  على  ال�سهيوين  االحتالل  �سد  الطبيعية  فل�سطني  كل 

وال�سارع االردين على وجه  العربي  ال�سارع  اال�ستنها�ض يف  اآخ��ره حجم  , وال  فل�سطيني 

ال�سيا�سي  الرقي  االردنية وحجم  الع�سائر  بيانات  اخل�سو�ض فمن اخطاأت عيناه قراءة 

والقومي يف م�سامينها م�ساب باحلول ال�سيا�سي قوال واحدا , فهذه البيانات حملت يف 

طياتها ر�سائل بالغة الداللة على عمق التحليل والروؤيا الثاقبة باأن االهل يف فل�سطني 

بديل  ال�سهيوين من وطن  اليمني  الوحيد على كل م�ساريع  ال��رد  واملقاومة هناك هي 

اىل تهجري .

الب�سارة الكربى كانت يف اعادة التوازن بني ميزان اخل�سائر وتوازن الرعب , فاخل�سائر 

بداأ  العرب  ت��وازن  لكن   , وماديا  ب�سريا  غ��زة  واهلنا يف  املقاومة  اثقل يف جانب  زال��ت  ما 

ي�ستقر , وبداأ ال�سهاينة ي�سعرون باملوت القادم من ال�سرق , فهم يف املالجئ و�سياحتهم 

معطلة واقت�سادهم ياأن حتت �سربات املقاومة وبخ�سارة تقدر ب مليار دوالر كل ثالثة 

ايام , ومطاراتهم تعاين واح�سا�ض الهلع بات جليا ووا�سحا , وتلك املرة االوىل التي ي�سعر 

ال�سهاينة فيها بتوازن الرعب وهذا ال يقلل من حجم خ�سائرهم الب�سرية التي و�سلت 

باعرتافاتهم اىل ع�سرة قتلى ونحن نعلم انهم بالعادة يخفون اخل�سائر .

اخلطر االكرب اليوم على الق�سية الفل�سطينية هو غياب منظمة التحرير بو�سفها 

اال�ست�سالم  اتفاقيات  اختزلتها  ان  بعد  الفل�سطيني  الوطني  للم�سروع  اجلامعة  املظلة 

اىل ال�سلطة واختزلتها ال�سلطة اىل املقاطعة وم�سالح املوجودين فيها وحولها , بوركت 

�سواعد املقاومني والن�سر قادم ال حمالة .

عمر كالب

omarkallab@yahoo.com

االأنباط ـــ وكاالت

ت�ستقطب جمموعة من الوجهات ال�سياحية 

امل��ح��ل��ي قد  ��ة, فاملطبخ  ب��خ��ا���سّ ال��ط��ع��ام  ع�����ّس��اق 

ل��زي��ارة دول��ة م��ا. ويف ه��ذا االإط��ار,  يكون �سبًبا 

امل�سافرين. ملحة  اللذيذة  الطهي  تفاجئ فنون 

اأف�����س��ل وج��ه��ات ع�����س��اق ال��ط��ع��ام لرحلتك  ع��ن 

القادمة, يف االآتي.

ا�سرتيا

ك���روات���ي���ا ه���ي واح�����دة م���ن وج���ه���ات ال�����س��ف��ر 

ت�ستقطب  ل��ك��ن��ه��ا  اأوروب��������ا,  يف  ����س���ه���رًة  االأق������ّل 

مب�سهد  ت��ع��رف  فهي  ال��ط��ع��ام,  حمبي  ة  بخا�سّ

ال���ب���الد.  ت���اري���خ  ن�����س��ب��ة اإىل  امل���ت���ن���وع,  ال��ط��ه��ي 

ت�����س��ت��م��ل االأط���ع���م���ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة امل��ف�����س��ل��ة يف 

ك��روات��ي��ا ع��ل��ى اجل���ن وال��ل��ح��وم وامل��ع��ك��رون��ة. 

على  الواقعة  ا�سرتيا  يق�سدون  الطعام  ه��واة 

احلدود بني �سلوفينيا واإيطاليا, ولديها بع�ض 

املاأكوالت  حتظى  املمتازة.  التقليدية  العرو�ض 

البحرية ب�سعبية هناك ب�سبب املوقع اجلغرايف 

للمنطقة.

خ��الل  ال�سفر  ن�سائح  اأه���م  امل��زي��د:  ت��اب��ع��وا 

جائحة كورونا

�سيتي مك�سيكو 

للعثور  الرائعة  االأم��اك��ن  من  الكثري  هناك 

يف  االأ���س��ي��ل��ة  املك�سيكية  ال��ط��ع��ام  اأط���ب���اق  ع��ل��ى 

ك��ل اأن���ح���اء ال���ب���الد, ول��ك��ن واح����دة م��ن اأف�����س��ل 

الوجهات لع�ساق الطعام احلقيقيني هي مدينة 

مك�سيكو. يف عامل الطهي, هذا هو املكان الذي 

الراقي  والطعام  باجلديد,  القدمي  فيه  يلتقي 

 Pujol االإطار, يعد  ال�سارع. ويف هذا  بطعام 

الأنه  املدينة  يف  بها  املو�سى  املطاعم  اأكرث  اأحد 

ي�سيف اإىل املاأكوالت التقليدية املف�سلة, مثل: 

اإبداعية. مل�سة  والتامالي�ض  التاكو  �سندوي�سات 

كوبنهاجن

لتحديد  امل�����س��اف��ري��ن  ب��ع�����ض  ي��ك��اف��ح  ب��ي��ن��م��ا 

مدينة  ف��اإن  حقاً,  اال�سكندنايف  الطعام  هو  ما 

كوبنهاغن تعّرفه. ُيعرف طعام كوبنهاغن باأنه 

زاخ���ز مب��ك��ون��ات ط��ازج��ة م��ن م�����س��ادر حملية, 

اأ�سهر  من  القريبة.  املائية  واملمرات  كالغابات 

على  م��راًرا  اآُدرج  "نوما" ال��ذي  هناك  املطاعم 

الئحة اأف�سل املطاعم يف العامل.

نيغريل

العامل,  ال�سيت يف  ذائع  الدجاج اجلامايكي 

بن�سيم  ي��ن��ع��م  ال����ذي  ال��ب��ل��د  ي��ع��رف  ذل���ك  واإىل 

ال�سهري.  مبطبخه  الريغي  ومو�سيقى  البحر 

املاأكوالت  اأف�سل  من  بع�ض  على  العثور  ميكن 

ال�����س��ه��ي��ة يف ن��ي��غ��ري��ل, وك���ل اأن���ح���اء ج��ام��اي��ك��ا, 

مطبوخة يف مطابخ يف الهواء الطلق, ومقدمة 

اجلامايكي  الطعام  ي�سمح  ال�سوارع.  عربات  يف 

ويف  منه.  ق�سمة  بكّل  بالتلّذذ  التكلفة  متهاود 

امل�سافرين  ال�سياحة  خرباء  يدعو  االإطار,  هذا 

اإىل جامايكا, بتذوق الكاري واملحار والروبيان.

زيورخ

ي�ستهر ال�سوي�سريون باجلن وال�سوكوالتة, 

ال�سوي�سرية  االأطباق  من  الكثري  هناك  ولكن 

ال���رائ���ع���ة االأخ������رى ال��ت��ي مي��ك��ن ل��ل��م�����س��اف��ري��ن 

امل��ف��روم  اللحم  كطبق  ال��زي��ارة,  عند  جتربتها 

وف��ط��ائ��ر   Züri-Geschnetzeltes
البطاط�ض وكعك التوت واخلوخ. على كل زائر 

بجولة  القيام  برناجمه  على  ي�سع  ان  للبالد 

واال�ستمتاع   ,  Lindt �سوكوالتة  م�سنع  يف 

منطقة  وزي�����ارة  ال�سوكوالتة"  "�سبا  ب��ع��الج 

املحلي. اجلن  لتذوق   Appenzellar

أفضل مناطق سياحية لمحبي االكل 2021

»خطر أمني مخيف«.. تطبيقات 
للتعرف على الوجوه!

العربية-وكاالت

ع���ل���ى ال����رغ����م م����ن اجل�������دل ال����دائ����ر 

ح�����ول ب���رن���ام���ج ال���ت���ع���رف ع���ل���ى ال���وج���ه 

بولندا  من  يتخذ  ال��ذي   ,PimEyes
م��ق��راً ل���ه, اأظ��ه��ر اخ��ت��ب��ار ���س��ام��ل ملحرك 

ال��ت��ع��رف  يف  م�سكلة  ي��واج��ه  اأن���ه  ال��ب��ح��ث 

على االأ�سخا�ض العاديني.

25 ع��م��ل��ي��ة بحث  اأك����رث م���ن  م���ن ب���ني 

 Daily Mail اأج��رت��ه��ا »دي��ل��ي م��ي��ل« 

ال���ربي���ط���ان���ي���ة, واج�����ه ال���ن���ظ���ام امل���دع���وم 

ب�����ال�����ذك�����اء اال�����س����ط����ن����اع����ي م�������س���ت���وي���ات 

70% من �سور,  امل�ساكل مع  متفاوتة من 

اأو غري  ب��ي��ن��ه��ا ���س��ور مت حت��ري��ره��ا  م���ن 

قلياًل. وا�سحة 

ب�سكل  امل�ساهري  على  التطبيق  تعرف 

25% ف��ق��ط من  ل��ك��ن  دق��ي��ق اإىل ح��د م���ا, 

بالن�سبة  مت���اًم���ا  دق��ي��ق��ة  ك��ان��ت  ال��ن��ت��ائ��ج 

العاديني. لالأ�سخا�ض 

تهديد اأمني خطري

ولكن يعترب خرباء االأمن ال�سيرباين 

»ت��ه��دي��ًدا  مي��ث��ل   PimEyes ت��ط��ب��ي��ق 

اأم��ن��ًي��ا خ���ط���رًيا«, الأن����ه ي��وف��ر م��ع��ل��وم��ات 

االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  حل�سابات 

ل��الأ���س��خ��ا���ض ال��ذي��ن ي��ت��م ال��ت��ع��رف على 

وجوههم.

ت�����س��م��ن��ت ب��ع�����ض امل��ط��اب��ق��ات ع��ن��اوي��ن 

وتيك  اإن�ستغرام  ح�سابات  لكل  االإنرتنت 

ج��ان��ب  اإىل  وف��ي�����س��ب��وك ومت���ب���ل���ر  ت�����وك 

على  التعرف  مت  ملن  ال�سخ�سية  املدونات 

وجوههم.

ال���ذي���ن  اأول�����ئ�����ك,  ي��ت��م��ك��ن  اأن  مي���ك���ن 

���س��خ�����ض ما  »م���الح���ق���ة«  اإىل  ي��ت��ط��ل��ع��ون 

من   PimEyes ت��ط��ب��ي��ق  ب��ا���س��ت��خ��دام 

العثور على هدفهم.

خدمات جمانية ومدفوعة

اأك��رث من  ي�ستخدم  ال��ذي  امل��وق��ع,  يتيح 

اأ�سخا�ض,  على  للعثور  �سورة  مليون   900

للم�ستخدمني اإجراء عمليات بحث عك�سي 

�سبكة  على  �سور  على  والعثور  ال�سور  عن 

اأنها نف�ض ال�سخ�ض. االإنرتنت ُيعتقد 

يوفر  فاإنه  املجاين,  للبحث  بالن�سبة 

على  العثور  للموقع حيث مت  عاًما  ا�سًما 

ال�����س��ورة ال�����س��اب��ق��ة, ول��ك��ن ي�����س��ري امل��وق��ع 

مبا  اخل�سو�سية,  م��ي��زات  يقدم  اأن��ه  اإىل 

اأو ل�سو�ض  فيها احلماية من »املحتالني 

الهوية اأو االأ�سخا�ض الذين ي�ستخدمون 

�سور االآخرين ب�سكل غري قانوين«.

تفا�سيل  امل��دف��وع  اال����س���رتاك  وي��وف��ر 

العثور  مت  ال��ذي  ال��راب��ط  مثل  اإ�سافية, 

ال�سفحات  وع��ن��اوي��ن  فيه  ال�����س��ورة  على 

به. املرتبطة  ال�سخ�سية  واحل�سابات 

م�ضيئة و�ضارة ا�ضتخدامات 

االخ��ت��ب��ارات,  نتائج  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 

التي و�سفتها »ديلي ميل« بالباهتة, قال 

 Digital م��وق��ع  ال��رئ��ي�����س��ي يف  امل��ح��ل��ل 

Warfare, جيم�ض نايت, اإن اخلدمة 
اإ���س��اءة  ميكن  ب��درج��ة  للغاية«  »مفتوحة 

ا�ستخدامها.

ق��ال ن��اي��ت يف اإج��اب��ات ع��ل��ى االأ���س��ئ��ل��ة, 

الرغم  االإل��ك��رتوين: »على  ال��ربي��د  ع��رب 

ل��الأف��راد  ]اخلدمة  ت�سويق  يتم  اأن��ه  م��ن 

للبحث عن �سورهم اخلا�سة, ميكن الأي 

]االآخرين«,  ���س��ور  ع��ن  البحث  �سخ�ض 

هو  الرئي�سي  »ال��ت��خ��وف  اأن  اإىل  م�����س��رًيا 

���س��ار من  ب�سكل  ه���ذا  ا���س��ت��خ��دام  ي��ت��م  اأن 

م��زي��د من  ع��ل��ى  للعثور  امل��الح��ق��ني  ق��ب��ل 

]االأ�سخا�ض االآخرين«. املعلومات عن 

اإن���ه م��ن املمكن  وت��اب��ع ن��اي��ت ق���ائ���اًل: 

ال��ت��ق��اط��ه��ا  ����س���ورة, مت  ي��ت��م حت��م��ي��ل  »اأن 

م����ك����ان,  اأي  يف  ال���������س����رع����ة  وج�������ه  ع����ل����ى 

ال�سور  م��ئ��ات  ع��ن  للك�سف  م��ا  ل�سخ�ض 

ا�سمه  معرفة  يتم  ثم  ومن  له,  املحتملة 

بريده  وعناوين  هواتفه  واأرقام  وعنوانه 

االأداة هي م�ستوى  اإن هذه  االإلكرتوين. 

اآخ������ر يف م�����س��اك��ل ت����اآك����ل اخل�����س��و���س��ي��ة 

ال�سخ�سية«.

خدمة  تقدمي  ميزة  م��ن  ال��رغ��م  على 

اال�سطناعي  ال��ذك��اء  ت�ستخدم  جمانية 

عر�ض  ف��اإن  االآيل,  التعلم  وخ��وارزم��ي��ات 

م��زي��د  اإىل  ي���ت���ط���رق  امل����دف����وع  ال�������س���رك���ة 

�سبيل  على  ي��وف��ر  حيث  التفا�سيل,  م��ن 

املثال, عناوين الروابط التي تظهر فيها 

ال�سور االأخرى.

االحتيال على امل�ضتخدم

وم��������ن ج����ان����ب����ه����ا, ق�����ال�����ت ال���ب���اح���ث���ة 

هري,  �ستيفاين  ل��ن��دن,  يف  التكنولوجية 

ل�����س��ح��ي��ف��ة »وا���س��ن��ط��ن ب��و���س��ت« اإن����ه من 

االآخرين,  حياة  مراقبة  للغرباء  املمكن 

من  مينعهم  م��ا  ي��وج��د  ال  ح��ريف  وب�سكل 

القيام بذلك.

اإن »االأ�سخا�ض الذين  واأردفت قائلة: 

و����س���ع���وا �����س����وًرا ل���ه���م ع���ل���ى االإن����رتن����ت, 

اأم��وره��م  اأول���ي���اء  اأو  اأط��ف��ال��ه��م  ب�سحبة 

اأن ي��ك��ون��وا  ال���ذي���ن مي��ك��ن  واالأ���س��خ��ا���ض 

عر�سة للخطر يف حياتهم.

االنباط-وكاالت

اب��ت��ك��رت ج��م��اه��ري ال���رج���اء ال��ري��ا���س��ي 

ط��ري��ق��ة رائ���ع���ة م���ن اأج����ل ال��ت�����س��ام��ن مع 

ال�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي, ال����ذي ي��ع��اين من 

وي����الت االح���ت���الل االإ���س��رائ��ي��ل��ي ال��غ��ا���س��م 

وي��وا���س��ل ال�����س��م��ود دف��اع��اً ع��ن اأر����س���ه, يف 

فل�سطني  اأب���ن���اء  ي�����س��ت��اأن��ف  ال����ذي  ال���وق���ت 

الت�سدي ب�سرف لكّل عدوان مقاومني كّل 

املحتل  يحاول  التي  الهوية  طم�ض  اأ�سكال 

تر�سيخها يف البالد العربية

م���واق���ع  ����س���ه���دت  ال��������ذي  ال�����وق�����ت  ويف 

التوا�سل االجتماعي, يف خمتلف البلدان, 

ح���م���ل���ة ت�������س���ام���ن وا�����س����ع����ة م�����ع ال�����س��ع��ب 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي امل���ن���ا����س���ل, اأب������ت ج��م��اه��ري 

اأن تنخرط يف احلملة, وتظهر  اإال  الرجاء 

الق�سية  م��ع  ال��ت��اري��خ��ي  ارت��ب��اط��ه��ا  م���دى 

لفل�سطينية ا

ويف ل��ف��ت��ة رائ���ع���ة, ق���ام ف�����س��ي��ل »غ��ري��ن 

برفع علم فل�سطني  للرجاء  امل�ساند  بويز« 

مدينة  �سواطئ  اإحدى  من  بالقرب  كاماًل 

»رجاوي  اأغنية  ترديد  مع  البي�ساء,  الدار 

ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي« ال���ت���ي ا���س��ت��ه��ر ب���ه���ا اأن�������س���ار 

وحمبة  وف��اء  كعربون  اخل�سر«,  »الن�سور 

الف�سيل  ي�سع  اأن  قبل  فل�سطني,  ل��دول��ة 

التي  للطريقة  ف��ي��دي��و  مقطع  ال��رج��اوي 

الفل�سطينيني  اأ���س��ق��ائ��ه  م��ع  ب��ه��ا  ت�����س��ام��ن 

بعنوان  ي��وت��ي��وب  على  الر�سمية  قناته  يف 

»عائدون«

مع  يت�سامن  ه��ام��ي��ل��ت��ون  امل��الع��ب  ع��ن 

تاريخية الفل�سطينيني عرب �سورة 

يف  م�ساركته  مّتت  الفيديو,  طرح  وف��ور 

االجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  م��ن  الكثري 

بذلك  ال��رج��اء  ج��م��ه��ور  ليظهر  ب��امل��غ��رب, 

ارت�����ب�����اط�����ه ب���ال���ق�������س���ي���ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة, 

وح���ر����س���ه ال�����دائ�����م ع���ل���ى ال�����وق�����وف ���س��د 

املحتّل  ميار�سه  ال��ذي  واال�ستبداد  الظلم 

االإ�سرائيلي يف حق اأبناء فل�سطني االأحرار

جماهير الرجاء الرياضي تتضامن مع الشعب الفلسطيني
 على طريقتها الخاصة

      

االأنباط ـــ وكاالت

ح���ّل���ت ال��ن��ج��م��ة امل�������س���ري���ة م���ن���ى زك���ي 

���س��ي��ف��ة ب��ربن��ام��ج »م���ن ال��ع��اي��دي��ن« على 

ا�ست�سافتها  خ��الل  من  »االإم���ارات«,  قناة 

الفطر  عيد  مبنا�سبة  زوم,  تطبيق  ع��رب 

لقائها  ب��داي��ة  ك�����س��ف��ت يف  ح��ي��ث  امل���ب���ارك, 

ع��ن اأب����رز ال�����س��ع��وب��ات ال��ت��ي واج��ه��ت��ه��ا يف 

»لعبة  امل��ن��ق�����س��ي  ال��رم�����س��اين  م�سل�سلها 

خ��الل  م��ن  ال�سعبة  وال��ظ��روف  ن��ي��وت��ن«, 

يف  اأ�سهر  و6  ال�سنة  ت�سوير جت��اوزت  مدة 

ظل انت�سار اأزمة وباء كورونا.

وخ�������الل ل���ق���ائ���ه���ا ب���ال���ربن���ام���ج اأب�����دت 

ر���س��اه��ا ع��ن االإق��ب��ال اجل��م��اه��ريي ال��ذي 

���س��ه��ده م�����س��ل�����س��ل��ه��ا, وح��ب��ه��ا ل�����س��خ�����س��ي��ة 

من  ك��ث��رية  اأح��ي��ان��اً  معها  وتعاطفها  ه��ن��ا, 

ق��ل��ة خ����ربة ال�����س��خ�����س��ي��ة, واأن���ه���ا واج��ه��ت 

ق���ل���ة اخل������ربة ب����االإ�����س����رار ع���ل���ى ال��ن��ج��اح 

واجهت  مركبة  اإن�سانية  �سخ�سية  واأن��ه��ا 

ب�سجاعة  بالنا�ض  احتكاكها  وقلة  �سعفها 

املواجهة.

زكي,  منى  امل�سرية   النجمة  و�سرحت 

ر  �سِّ حُتَ باأّنها  العايدين«,  »من  برنامج   يف 

اأعمااًل جديدة �ستبداأ يف ت�سويرها قريباً, 

باملمثل   ���س��ت��ج��ت��م��ع جم�����دداً  اإّن���ه���ا  وق���ال���ت 

حممد هنيدي  يف فيلم جديد من اإخراج 

اإ�سالم خريي.

وق���د َع�����رّبت م��ن��ى زك���ي ع���ن ���س��ع��ادت��ه��ا 

بعد  مع حممد هنيدي  ��ّدداً  جُمَ بالتمثيل 

اآخر فيلم جمعها »�سعيدي  23 عاماً منذ 

1998 قائلة:  يف اجلامعة االأمريكية« عام 

حاجة  يف  معاه  م�ستغلت�ض  �سنني  »بقايل 

وه����و جن���م ك���وم���ي���دي���ان ك��ب��ري وب��ن��ب�����س��ط 

معاه«. بال�سغل 

حت�سريها  ب���دء  ع��ن  زك���ي  ك�سفت  ك��م��ا 

اإخ���راج هاين  »ال��ق��اه��رة م��ك��ة« م��ن  لفيلم 

وي�����س��ارك  وت��األ��ي��ف حم��م��د رج���اء,  خليفة 

ال�����س��رف ومن  م��ن �سيوف  ع��دد كبري  ب��ه 

)اأيلول(  �سبتمرب  املقرر ت�سويره يف �سهر 

املقبل.

منى زكي ومحمد هنيدي معًا في فيلم جديد بعد 23 عامًا 
وتتحضر لـ»القاهرة مكة«


