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  توفير كل سبل الدعم لالشقاء الفلسطينيين

االنباط- عمان

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

االعتداءات  الفل�ضطينيني ووقف جميع  حماية 

واالإج������راءات االإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة غ��ر ال��ق��ان��ون��ي��ة يف 

القد�س، واإنهاء العدوان على غزة.

و�ضدد جالته، خال مباحثات اأجراها عرب 

امل�ضري  ال��رئ��ي�����س  م��ع  امل��رئ��ي  االت�����ض��ال  تقنية 

ع��ب��دال��ف��ت��اح ال�����ض��ي�����ض��ي وال���رئ���ي�������س ال��ف��رن�����ض��ي 

ال  اأن��ه  على  الثاثاء،  ام�س  م��اك��رون  اإميانويل 

واال���ض��ت��ف��زازات  و���ض��ع ح��د لانتهاكات  م��ن  ب��د 

الت�ضعيد  اإىل  قادت  التي  املتكررة  االإ�ضرائيلية 

االأو�ضاع. وتفاقم 

ول����ف����ت ج����ال����ة امل����ل����ك، خ�����ال امل���ب���اح���ث���ات 

�ضوية  والعمل  التن�ضيق  اأهمية  اإىل  امل�ضرتكة، 

من اأجل وقف العنف واالعتداءات االإ�ضرائيلية 

الفل�ضطينيني. وحماية 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط – عمر كالب

وال�ضعبي  الر�ضمي  االردين  االن�ضغال  رغ��م 

ان  اال   ، االن��غ��م��ا���س  ح���ّد  الفل�ضطيني  ب��امل�����ض��ار 

م�ضننات العمل الداخلي ما زالت تدور ، الجناز 

االوام������ر امل��ل��ك��ي��ة الع�����داد م�����ض��اري��ع اال����ض���اح 

فقد   ، االم��ة  جمل�س  اىل  وحتويلها  ال�ضيا�ضي 

اك����دت م�����ض��ادر م��وث��وق��ة ل��ان��ب��اط ان ق��ان��ون 

االن���ت���خ���اب ب����ات يف م���راح���ل���ه ال��ن��ه��ائ��ي��ة داخ���ل 

به  الدفع  املنتظر  وم��ن  ال���وزراء  اروق��ة جمل�س 

ال�ضهر اجلاري  25 من  قبل عيد اال�ضتقال يف 

ال��دف��ع بقانوين  امل�����ض��ادر وام�����س مت  اك��دت  كما 

البلديات واملجال�س املحلية اىل الربملان .

ب��ات��ت  ال���ع���م���ل  اك������دت ان خ���اي���ا  امل���������ض����ادر 

ع��ل��ى م�����ض��ارف االن��ت��ه��اء م��ن ق��ان��ون االن��ت��خ��اب 

���ض��ي��ت��وىل احل���وار  ال��ن��واب ه��و م��ن  وان جمل�س 

ال��وط��ن��ي م���ن خ���ال جل��ان��ه ال��ربمل��ان��ي��ة ، وق��د 

ب�ضر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�س  التقى  وان  �ضبق 

في�ضل  االع��ي��ان  جمل�س  رئي�س  مع  اخل�ضاونة 

الفايزللوقوف على اخر ما و�ضلت اليه حوارات 

ال�ضيا�ضية  ال��ق��وى  م��ع  االع��ي��ان  جمل�س  رئي�س 

وال�����ض��خ�����ض��ي��ات ال��ع��م��ان��ي��ة ، وم����ن امل��ن��ت��ظ��ر ان 

ي��ب��داأ رئ��ي�����س جم��ل�����س االع���ي���ان يف ح����وارات مع 

اال�ضبوع  ب��داي��ة  وال�ضمال  ارب��د  م��ن  �ضخ�ضيات 

ال���ق���ادم . امل�����ض��ارات ت��ع��م��ل ، ب��ان��ت��ظ��ار ال��ق��ان��ون 

مع  التقائه  وم��دى  ال���وزراء  رئا�ضة  من  ال��ق��ادم 

رئي�س  اج���راه  ال��ذي  القبلي  احل���وار  خم��رج��ات 

جمل�س االعيان ، رغم املاحظات الكثرة على 

لنف�ضه  ي��وؤه��ل  ان��ه  ي��ب��دو  ال��ذي  الفايز  ح���وارات 

وهو   ، احلكومة  رئا�ضة  يف  اخل�ضاونة  خلافة 

طموح مل يغب عن بال وعقل الفايز.

التفا�صيل �ص »3«

 هآرتس: الخط األخضر اختفى.. إسرائيل 
نجحت في توحيد الفلسطينيين

االنباط- وكاالت

االإ�ضرائيلية  هاآرت�س  �ضحيفة  ن�ضرت 

م��ق��ااًل ت��ق��ول فيه اإن االأح����داث االأخ���رة 

اأن جيل  واأظهرت  الفل�ضطينيني،  وحّدت 

ب��االإذالل  اأن��ه لن يقبل  اأثبت  التيك توك 

وقاد تظاهرات لي�س لها مثيل

االأ���ض��ب��وع  اأح�����داث  ال�ضحيفة  وق��ال��ت 

االأخ�����ر، يف ال�����ض��ف��ة وداخ�����ل اإ���ض��رائ��ي��ل، 

ت��و���ض��ح حل��ك��وم��ة اإ���ض��رائ��ي��ل، ول��ي�����س لها 

ف����ق����ط: مل ي���ع���د ب����االإم����ك����ان ال��ت��ع��وي��ل 

ع��ل��ى ال��ام��ب��االة ال��ت��ي م��ي��ّزت اجلمهور 

ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي يف ال��ع��ق��د االأخ�������ر. من 

الرابطة  اجل��غ��رايف،  مبوقعه  �ضلة  دون 

الوطنية ال تزال تتاأجج فيه.

وتابعت جيل التيك توك، الذي اعُترب 

م�ضتعد  غ��ر  ان��ه  اأث��ب��ت  بنف�ضه،  منهمكاً 

له  يكن  مل  احتجاجاً  وق��اد  اإذالل  لتلّقي 

نظر منذ عقدين، وميلك )االحتجاج( 

اإمكانية متفجرة وخطرة

وا����ض���اف���ت ح��ك��وم��ة اإ����ض���رائ���ي���ل، ال��ت��ي 

على  الفل�ضطينيني  مع  التعامل  اعتادت 

اأن���ه���م ���ض��ع��ب م��ن��ق�����ض��م وم����ن دون ع��م��ود 

مقاربتها،  تغير  عليها  �ضيكون  ف��ق��ري، 

واإال ف���اإن م��ا ح��دث يف االأ���ض��ب��وع االأخ��ر 

�ضيبدو كربومو )بروفا مقّدمة(

وق���ال���ت ه���ذا مم��ك��ن، ع��ل��ي��ه��ا ف��ق��ط ان 

تعتربهم ب�ضرا.

التفا�صيل �ص »9«

االنباط-وكاالت

2014، بداأت  اإليه حرب  من حيث انتهت 

اإ���ض��رائ��ي��ل ع�����دوان 2021 ع��ل��ى ق��ط��اع غ��زة 

بن�ضف االأب��راج ال�ضكنية وهدم البيوت فوق 

ب�ضحاياها من  اآبهة  �ضاكنيها، غر  روؤو���س 

االأطفال واملدنيني

ال ي�����رى خ�������رباء ف���ي���م���ا ي����ج����ري ���ض��وى 

حم���اول���ة اإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة ي��ائ�����ض��ة ال���ض��ت��ع��ادة 

اإ���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ال����ردع ال��ت��ي اأج���ه���زت عليها 

مئات ال�ضواريخ، التي تنطلق بعد كل مرة 

يعلن فيها اجلي�س االإ�ضرائيلي االإجهاز عن 

من�ضات اإطاقها يف غزة

ويرى هوؤالء اأن اإحداث ال�ضدمة واإثارة 

حم��اول��ة  يف  للمدنيني  م��وج��ه��ان  ال���رع���ب، 

للتاأثر على االأجنحة الع�ضكرية للف�ضائل 

حتى  االح��ت��ال  ف�ضل  ال��ت��ي  الفل�ضطينية، 

االآن يف الو�ضول اأو التاأثر على مقدراتها

يقول اخلبر الع�ضكري واللواء املتقاعد 

اإ����ض���رائ���ي���ل حت���اول  اإن  ع���ري���ق���ات،  وا����ض���ف 

م��ن خ���ال جم���ازره���ا ال��وح�����ض��ي��ة ا���ض��ت��ع��ادة 

اإ�ضرتاتيجية الردع باإثارة اخلوف والرعب

واأ���ض��اف ال��ه��دف م��ن اإي��ق��اع اخل�ضائر يف 

املدنية  واالأرواح  التحتية  والبنية  االأبنية 

وك�ضر  امل��ق��اوم��ة  ق��ي��ادة  ع��ل��ى  ال�ضغط  ه���و: 

اإرادة ال�ضعب الفل�ضطيني

عريقات  ي�ضيف  الع�ضكري  باملعنى  لكن 

هذا ف�ضل ذريع.

التفا�صيل �ص »8«

 خبراء: المجازر وهدم األبراج في غزة دليل فشل إسرائيلي

 الروابدة: ال دور يتقدم على االردن في دعم ونصرة 
القضية الفلسطينية

مجلة جلوبال فايننس : »البنك اإلسالمي األردني أفضل 
مؤسسة مالية إسالمية في األردن لعام 2021«

االنباط- اربد

 ق�����ال رئ���ي�������س ال���������وزراء اال����ض���ب���ق ال���دك���ت���ور 

عبدالروؤوف الروابدة ان ال دور يتقدم على دور 

الفل�ضطينية  الق�ضية  ون�ضرة  دع��م  يف  االردن 

م��ن��ذ ب��دء ن��زي��ف ج��رح��ه��ا م��ن��ذ م��وؤمت��ر ق��م ع��ام 

الروابدة يف  واو�ضح  الفي�ضلي.  العهد  1920 يف 

»االردن  بعنوان  ال��دويل  امل��وؤمت��ر  بافتتاح  كلمة 

والوطن العربي 1921 -2021« �ضمن احتفاالت 

ج��ام��ع��ة ال���رم���وك مب��ئ��وي��ة ال���دول���ة االردن���ي���ة، 

االردن��ي��ني  ق�ضية  ب��ق��ي��ت  فل�ضطني  ق�ضية  ان 

منهم  فهي  منة،  ب��ا  معها  بوقوفهم  املركزية 

ثوراتها  �ضراكة يف  احد  ي�ضبقهم  وهم منها وال 

باملال وال�ضاح واملجاهدين.

وعوا�ضف  بتحديات  مر  االردن  ان  وا�ضاف 

بناء  يف  واال�ضتمرار  جتاوزها  ا�ضتطاع  ونكبات 

دول��ت��ه ب���االإرت���ك���از ع��ل��ى ت��وح��د ك��ل م��ن ت��واج��د 

ع��ل��ى ار����ض���ه خ��ل��ف ال��ق��ي��ادة ال��ه��ا���ض��م��ي��ة، حيث 

احل��ق��ي��ق��ة  ال������روة  ه���و  االردين  االن�������ض���ان  ان 

فر�س  اىل  التحديات  حتويل  م��ن  مكنت  التي 

بني  االردن  ان  واك���د  عليها.  وال��ب��ن��اء  للتنمية 

االم��ة  اط��ي��اف  ك��ل  ق��اع��دة عروبية جمعت  على 

العربية حتت ن�ضيج واحد عا�ضت كا�ضرة واحدة 

مت  انه  اىل  الفتا  العرب،  ق�ضايا  كل  مع  وقفت 

وقانونيا،  اداري����ا  فل�ضطني  م��ع  االرت��ب��اط  ف��ك 

�ضندا  وب��ق��ي  بالق�ضية  ال��ت��زام��ا  ا�ضتمر  ان��ه  اال 

وظهرا لاهل الذين يعي�ضون ظلم االحتال 

وجربوته �ضابرين ومرابطني وجماهدين.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

ال��ف��وز  االأردين  االإ����ض���ام���ي  ال��ب��ن��ك  وا����ض���ل 

ب��ج��ائ��زة اأف�����ض��ل م��وؤ���ض�����ض��ة م��ال��ي��ة اإ���ض��ام��ي��ة يف 

على  ع�����ض��ر  ال��ث��ال��ث  ل��ل��ع��ام   2021 ل��ع��ام  االأردن 

ال����ت����وايل، م���ن جم��ل��ة )ج���ل���وب���ال ف��اي��ن��ن�����س( /

ن����ي����وي����ورك امل��ت��خ�����ض�����ض��ة يف جم�����ال ال���ب���ن���وك 

وامل���وؤ����ض�������ض���ات امل��ال��ي��ة امل�����ض��رف��ي��ة وال���ت���ي متنح 

االإ�ضامية  وامل�ضارف  للبنوك  �ضنوياً  جوائزها 

ال��ت��ي متتلك م���اءة م��ال��ي��ة ق��وي��ة وت�����ض��اه��م يف 

من���و ال��ت��م��وي��ل االإ����ض���ام���ي وت��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات 

متعامليها من خال تقدمي منتجات متوافقة 

ومن  االإ�ضامية  ال�ضريعة  وم��ب��ادئ  احكام  مع 

خال قنوات تكنولوجيا حديثة وفعالة.

اي��ار2021     5 وج��اء يف تقرير املجلة بتاريخ  

اأف�����ض��ل  ه����و  االأردين  االإ�����ض����ام����ي  ال���ب���ن���ك  ان 

  2021 لعام  االأردن  يف  اإ�ضامية  مالية  موؤ�ض�ضة 

ح��ي��ث مي��ت��ل��ك حم��ف��ظ��ة وا���ض��ع��ة م���ن امل��ن��ت��ج��ات 

م��ي��زان��ي��ت��ه  يف  وو���ض��ل��ت  االإ���ض��ام��ي��ة  امل�ضرفية 

وه��و  دوالر  م��ل��ي��ار   6.8 ح���وايل  اإىل   2020 ع���ام 

م���دع���وم ب��ن�����ض��ب ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ق���وي���ة ، وا���ض��ت��م��ر 

املرموقة  اجلائزة  هذه  على   باحل�ضول  البنك 

املجلة  تعتمدها  التي  املعاير  جلميع  لتحقيقه 

يف منح اجلائزة من موا�ضلة النمو يف االأ�ضول 

وامل���وج���ودات وال��رب��ح��ي��ة واالن��ت�����ض��ار اجل��غ��رايف ، 

وتطوير اخلدمات واالبتكار يف املنتجات ور�ضى 

يف  وامل�ضاهمة   ، احتياجاتهم   وتلبية  املتعاملني 

االإ�ضامي.  التمويل  تنمية 

التفا�صيل �ص »6«

 الحسين التقنية توقع 
مذكرة تفاهم مع جامعة كالريون 

بنسلفانيا األميركية

 »أيلة للتطوير« و »العربية لحماية 
الطبيعة«.. شراكة مؤسسية تحيي 

مئات الدونمات 
االنباط- عمان

 وق����ع����ت ج���ام���ع���ة احل�������ض���ني ال��ت��ق��ن��ي��ة، 

اح�����دى م����ب����ادرات م��وؤ���ض�����ض��ة ويل ال��ع��ه��د، 

م����ذك����رة ت���ف���اه���م م����ع ج���ام���ع���ة ك����اري����ون 

بن�ضلفانيا، اإحدى ابرز اجلامعات يف والية 

بن�ضلفانيا االأمركية، للتعاون يف املجاالت 

االأكادميية والبحثية وتبادل الطاب.

مع هدف  املذكرة متا�ضياً  توقيع  وياأتي 

تو�ضيع  يف  املتمثل  اال�ضرتاتيجي  اجلامعة 

اأنحاء  ال�ضريكة يف جميع  اجلامعات  �ضبكة 

العامل. ووقع املذكرة بني اجلامعتني.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-العقبة

�ضركة  داأب��ت  متتالية  اأع��وام  م��دى  على 

واح����ة اأي���ل���ة ل��ل��ت��ط��وي��ر ع��ل��ى دع���م اأن�����ض��ط��ة 

وم�������ض���اري���ع ال���ع���رب���ي���ة حل���م���اي���ة ال��ط��ب��ي��ع��ة 

بفاعليتها  اإمي���ان���اً  وف��ل�����ض��ط��ني،  االأردن  يف 

االأردين  املجتمعني  على  الوا�ضعني  واأثرها 

ال��دع��م  اإط����ار  يف  �ضيما  ال  وال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي، 

وحتى   2009 عام  امل�ضتدام.ومنذ  التنموي 

ال��ي��وم، ���ض��اه��م��ت ه���ذه ال�����ض��راك��ة يف زراع���ة 

األ���ف ���ض��ج��رة م��ث��م��رة غطت   15 اأك���ر م��ن 

م�ضاحة 600 دومن من االأرا�ضي الزراعية.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

االأردن��ي��ني،  ال�ضحفيني  نقابة  نظمت 

دع��م��اً  ت�ضامنية،  وق��ف��ة  ال��ث��اث��اء،  ال��ي��وم 

وتنديداً  الفل�ضطينيني،  االأ�ضقاء  ل�ضمود 

ب���ج���رائ���م االح����ت����ال االإ����ض���رائ���ي���ل���ي ���ض��د 

ال�ضحفيني  و���ض��د  الفل�ضطيني،  ال�ضعب 

غا�ضبة  هتافات  و�ضط  االإع���ام،  وو�ضائل 

من مئات ال�ضحفيني امل�ضاركني.

واأكد القائم باأعمال نقيب ال�ضحفيني، 

الوقفة،  خ��ال  ال��ربم��اوي،  ينال  الزميل 

ب��ق��ي��ادة  االأردين  ب��امل��وق��ف  اع���ت���زازه  ع��ل��ى 

ج���ال���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين ال���داع���م 

مراحلها،  بجميع  الفل�ضطينية  للق�ضية 

وخا�ضة يف هذه املرحلة، يف ظل حماوالت 

ت�ضفيتها، وتفكيك املدينة املقد�ضة.

التفا�صيل �ص »4«

 وقفة تضامنية لنقابة الصحفيين 
دعمًا لصمود الشعب الفلسطيني

   وزراء يهمسون بالنقد وصالونات النميمة تشتعل
   الرئيس زار عاصمتين خليجيتين والصورة لم يجِر توضيحها 



املحلي

اأبلغ من الكالم، واإذا كان الكالم من ف�سة فال�سكوت من  ال�سمت يف معظم الأحيان 

َم��ْن َحِفظ  »ُك��رة القيل والقال« فالكّي�س  اأملا�س، ويف هذا الزمان زم��ان  ذهب ورمب��ا من 

ل�سانه »فليقل خرياً اأو لي�سمت”:

1.  ل تخ�س�سّية يف هذا الزمان فالكل يتحّدث بال�سيا�سة والإقت�ساد والإجتماع والطب 

والهند�سة وكل �سيء، وال�سبب لي�س توّفر املعرفة اأو املعلومة اأو َملََكة الكتابة اأو الثقافة بل 

حّب الكالم واحلديث اأّنى كان ويف اأي وقت وجمل�س.

الزمان،  ال��زور �سفات منت�سرة يف هذا  و�سهادة  والكذب  والنفاق  والنميمة  الغيبة    .2

وال�سبب نق�س الإميان عند النّمامني واملُ�ستغيبني واملنافقني والكّذابني و�ساهدي الزور.

3.  ب�سبب ترّدي منظومة القيم، اأ�سبح النا�س �ساكرين لل�سامتني اإزاء َمْن يتحّدثوا 

عّنهم بال�سوء، لأن ذلك بب�ساطة اأف�سل من اأن يخو�سوا مع اخلائ�سني للحديث بال�سوء 

نف�سه.

ف  4.    ال�ساكت عن احلق �سيطان اأخر�س، َفِمن املعيب والظلم والالاأخالقية اأن ل ُين�سِ

اأحدنا الآخر بغيابه اأو اأن ي�سهد الزور والبهتان.

ل�سالح  لت�سبح ح�سنات  ال�سيئات  لون  ُيَحمَّ الزور  و�ساهدو  والنّمامون  املٌ�ستغيبون    .5

َمتوا  �سَ واإن  احل�سنات  ك�سبوا  جتاههم  اخلري  قالوا  ف��اإن  ولهذا  واملُ�ستَنمني،  املُ�ستغابني 

يخرجون ُمتعادلني فال يخ�سرون ول يك�سبون.

6.  املجال�س مدار�س، و�سلوكياتنا تنعك�س على َمْن ُنال�س، فلنقل اخلري اأو لن�سمت، 

ولنقل احلق ب�سجاعة حتى ولو اأغ�سب اأّي كان، فاحلق ل ينت�سر اإّل مبنازعة الباطل.  

يعلم احلقائق ول  كان  واإن  الزمان حتى  ي�ُسّبنا يف هذا  َم��ْن ل  بتنا منتدح  ب�سراحة: 

ت�سويب  واملطلوب  ي�سّبنا،  اأن  من  خري  ذل��ك  لأن  خ��ري،  من  بنا  ما  يعلم  اأو  بها  يتحدث 

ال�سلوكيات لقول احلق اأو لل�سمت فذلك اأ�سعف الإميان.

د. محمد طالب عبيدات

لنقل خيرًا أو لنصمت

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى الأخبار »املحلية« يف املوقع اللكرتوين

خالل مباحثات عبر تقنية االتصال المرئي مع الرئيسين المصري والفرنسي

الملك: ضرورة حماية الفلسطينيين ووقف جميع االعتداءات واإلجراءات 
اإلسرائيلية غير القانونية في القدس وإنهاء العدوان على غزة

الملك لـ ميركل: التطورات المأساوية في األراضي الفلسطينية نتيجة االنتهاكات اإلسرائيلية

الملك يوجه بإنشاء مستشفى ميداني عسكري آخر في قطاع غزة

 الخيرية الهاشمية تواصل استقبال التبرعات لألشقاء الفلسطينيين

 واصل اتصاالته المكثفة مع قادة دول العالم لوقف التصعيد اإلسرائيلي 

االنباط- عمان

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

الفل�سطينيني ووقف جميع  �سرورة حماية 

غري  الإ�سرائيلية  والإج���راءات  الع��ت��داءات 

على  العدوان  واإنهاء  القد�س،  يف  القانونية 

غزة.

اأجراها  مباحثات  خالل  جاللته،  و�سدد 

الرئي�س  م��ع  امل��رئ��ي  الت�����س��ال  تقنية  ع��ر 

امل�����س��ري ع��ب��دال��ف��ت��اح ال�����س��ي�����س��ي وال��رئ��ي�����س 

الفرن�سي اإميانويل ماكرون ام�س الثالثاء، 

م��ن و���س��ع ح��د لالنتهاكات  ب��د  اأن���ه ل  على 

التي  امل��ت��ك��ررة  الإ�سرائيلية  وال���س��ت��ف��زازات 

قادت اإىل الت�سعيد وتفاقم الأو�ساع.

ول��ف��ت ج��الل��ة امل���ل���ك، خ���الل امل��ب��اح��ث��ات 

امل�����س��رتك��ة، اإىل اأه��م��ي��ة ال��ت��ن�����س��ي��ق وال��ع��م��ل 

والع��ت��داءات  العنف  وق��ف  اأج��ل  م��ن  �سوية 

الفل�سطينيني. الإ�سرائيلية وحماية 

الأردن  اأن  امل����ل����ك  ج����الل����ة  واأو��������س�������ح 

ك��ث��ف ج���ه���وده ع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ات ك��اف��ة منذ 

ب���داي���ة الأزم�����ة احل��ال��ي��ة م���ن اأج����ل ح��م��اي��ة 

ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ني ووق���������ف الع�������ت�������داءات 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة ع���ل���ى امل�������س���ج���د الأق�������س���ى 

واإنهاء  ال�سريف،  القد�سي  احل��رم  امل��ب��ارك/ 

جراح  ال�سيخ  حي  اأه��ايل  تهجري  حم��اولت 

اإىل م��وا���س��ل��ة  ب���الإ����س���اف���ة  م���ن م��ن��ازل��ه��م، 

امل��م��ل��ك��ة ت��وف��ري ك��ل ���س��ب��ل ال��دع��م ل��الأ���س��ق��اء 

يحتاجونه  مبا  وتزويدهم  الفل�سطينيني، 

على امل�ستويني الطبي والإغاثي.

وذّكر جاللته باأنه لطاملا اأ�سار ويف جميع 

الفل�سطينية،  الق�سية  اإىل مركزية  املحافل 

وح������ذر م����ن خ����ط����ورة امل�������س���ا����س ب��ال��ق��د���س 

والقانوين  التاريخي  والو�سع  ومقد�ساتها 

القائم فيها.

بلورة  ���س��رورة  على  امللك  جاللة  و���س��دد 

ال��ت�����س��ع��ي��د يف  ي���وق���ف  ف���اع���ل  ج���ه���د دويل 

الأرا�����س����ي ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، وي���دف���ع ب��اجت��اه 

حتقيق ال�سالم العادل وال�سامل على اأ�سا�س 

ح��ل ال��دول��ت��ني، مب��ا ي��ل��ب��ي ج��م��ي��ع احل��ق��وق 

الفل�سطيني،  لل�سعب  وامل�����س��روع��ة  ال��ع��ادل��ة 

ال�����س��ي��ادة  امل�����س��ت��ق��ل��ة، ذات  وق���ي���ام دول���ت���ه���م 

من  الرابع  خطوط  على  للحياة،  والقابلة 

ال��ق��د���س  1967 وع��ا���س��م��ت��ه��ا  ع���ام  ح���زي���ران 

ال�سرقية.

ببذل  الأردن  ا�ستمرار  جاللته  اأك��د  كما 

الإ�سالمية  املقد�سات  حلماية  اجل��ه��ود  ك��ل 

وامل�سيحية يف القد�س ورعايتها من منطلق 

ب�سكل  والعمل  عليها،  الها�سمية  الو�ساية 

مكثف بهدف وقف الت�سعيد.

الأردن  اأن  اإىل  امل���ل���ك  ج���الل���ة  واأ�����س����ار 

���س��ي��وا���س��ل ج���ه���وده وت��ن�����س��ي��ق��ه م���ع م�����س��ر 

حد  لو�سع  والأ�سدقاء،  والأ�سقاء  وفرن�سا 

الهدوء  وا�ستعادة  الإ�سرائيلية،  لالعتداءات 

بعملية  والدفع  الفل�سطينية،  الأرا���س��ي  يف 

ال�سالم اإىل الأمام.

وث���م���ن ج���الل���ة امل���ل���ك م���ب���ادرة ال��رئ��ي�����س 

ال��ف��رن�����س��ي ل��ع��ق��د امل��ب��اح��ث��ات ال��ث��الث��ي��ة يف 

بجهود  اأ���س��اد  كما  احل�سا�سة،  الأوق���ات  ه��ذه 

املكثفة  ب���الده  وم�ساعي  امل�����س��ري  الرئي�س 

وامل�ستمرة لوقف الت�سعيد احلايل.

واأ�����س����اد ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����س��ي وال��رئ��ي�����س 

امل�سري، خالل املباحثات، بالدور املهم الذي 

يف  امللك  جاللة  بقيادة  الأردن  به  ي�سطلع 

يف  وامل�سيحية  الإ�سالمية  املقد�سات  حماية 

الها�سمية  الو�ساية  من  انطالقا  القد�س، 

ع��ل��ى ه����ذه امل��ق��د���س��ات، م���وؤك���دي���ن دع��م��ه��م��ا 

للجهود الأردنية بهذا اخل�سو�س.

موا�سلة  ���س��رورة  اإىل  ال��زع��ي��م��ان  ول��ف��ت 

الثالثة  ال��ب��ل��دان  ب��ني  وال��ت�����س��اور  التن�سيق 

واملجتمع الدويل لوقف الت�سعيد وا�ستعادة 

الهدوء.

الأردين  اجل��ان��ب  ع��ن  املباحثات  وح�سر 

ن���ائ���ب رئ��ي�����س ال�������وزراء ووزي�����ر اخل��ارج��ي��ة 

وم��دي��ر مكتب جاللة  امل��غ��رتب��ني،  و���س��وؤون 

امللك.

االنباط- عمان

وا����س���ل ج��الل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين 

دول  ق��ادة  م��ع  وات�سالته  املكثفة  ج��ه��وده 

الت�سعيد  ل��وق��ف  فاعلة  دول��ي��ة  واأط����راف 

الأرا������س�����ي  الإ�����س����رائ����ي����ل����ي اخل����ط����ري يف 

الفل�سطينية.

واأك������د ج���الل���ة امل���ل���ك، خ����الل ات�����س��ال 

ه��ات��ف��ي ال���ي���وم ال���ث���الث���اء م���ع امل�����س��ت�����س��ارة 

الأمل��ان��ي��ة اأن��ي��ال م��ريك��ل، اأن ال��ت��ط��ورات 

هي  الفل�سطينية  الأرا���س��ي  يف  امل��اأ���س��اوي��ة 

املتكررة  الإ�سرائيلية  النتهاكات  نتيجة 

ب��ح��ق ال�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، لف���ت���ا اإىل 

ال��ت�����س��ع��ي��د الإ���س��رائ��ي��ل��ي  ت���ك���رار  اأن م��ن��ع 

حل  اإيجاد  يتطلبان  العنف  دوام��ة  ووق��ف 

اإىل  يف�سي  الفل�سطينية  للق�سية  �سيا�سي 

حل  اأ�سا�س  على  وال�سامل  العادل  ال�سالم 

الدولتني.

و�سدد جاللته على اأهمية دور املجتمع 

ال������دويل يف وق����ف ال��ع��ن��ف والع����ت����داءات 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة اخل��ط��رية وامل��ت��ك��ررة، التي 

اأدت اإىل هذا الت�سعيد.

كما اأكد جاللة امللك اأن الأردن م�ستمر 

الإ�سالمية  املقد�سات  حماية  يف  بجهوده 

وامل�����س��ي��ح��ي��ة يف ال����ق����د�����س، م����ن م��ن��ط��ل��ق 

عليها. الها�سمية  الو�ساية 

موا�سلة  اأه��م��ي��ة  اإىل  ج��الل��ت��ه  واأ����س���ار 

ال���ت���ن�������س���ي���ق وال����ت���������س����اور ب����ني ال���ب���ل���دي���ن، 

والأط���������������������راف ال�������دول�������ي�������ة ال�����ف�����اع�����ل�����ة، 

وت��ك��ث��ي��ف اجل���ه���ود ل��ل��دف��ع ب���اجت���اه اإع����ادة 

اإط������الق م���ف���او����س���ات ج�����ادة وف���اع���ل���ة ب��ني 

م�ستندة  والإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني  الفل�سطينيني 

اإىل قرارات ال�سرعية الدولية.

االنباط- عمان

 ب��ت��وج��ي��ه��ات م���ن ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

الثاين، القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، اأوعز 

رئي�س هيئة الأرك��ان امل�سرتكة اللواء الركن 

يو�سف اأحمد احلنيطي اإىل مديرية موؤ�س�سة 

الإ�سكان والأ�سغال الع�سكرية وبالتن�سيق مع 

للبدء  امللكية،  الطبية  اخل��دم��ات  م��دي��ري��ة 

ع�سكري  م��ي��داين  م�ست�سفى  بتجهيز  ف���وراً 

جديد يف قطاع غزة.

امل�ست�سفى  باأن يكون  اأوع��ز احلنيطي  كما 

ب���اأع���ل���ى امل���وا����س���ف���ات ال��ط��ب��ي��ة وع���ل���ى غ���رار 

مدينتي  يف  اإن�����س��اوؤه��ا  مت  ال��ت��ي  امل�ست�سفيات 

ال���زرق���اء واإرب������د، ل��دع��م وم�����س��ان��دة اجل��ه��ود 

ال��ع�����س��ك��ري  امل���ي���داين  للم�ست�سفى  ال��ط��ب��ي��ة 

التي مير  الراهنة  الظروف  نتيجة  الأردين 

ال�سحايا  وق��وع مئات  اإىل  واأدت  القطاع  بها 

والإ�سابات.

وي�����س��ت��م��ل امل�����س��ت�����س��ف��ى ع��ل��ى 100 ���س��ري��ر، 

اإىل ق�سم ط��وارئ وغرف عمليات  بالإ�سافة 

بكافة  واإ���س��ن��اده  و�سغرى  ومتو�سطة  ك��رى 

يف  للم�ساهمة  ال��الزم��ة،  الطبية  ال��ط��واق��م 

واإجراء  والعالجية  الطبية  تقدمي اخلدمة 

ال��ع��م��ل��ي��ات اجل���راح���ي���ة وت���ق���دمي ال��رع��اي��ة 

ال�سحية الالزمة.

وياأتي جتهيز هذا امل�ست�سفى انطالقاً من 

الدور الإن�ساين النبيل الذي يحمله اجلي�س 

للم�ست�سفيات  اإر���س��ال��ه  خ���الل  م��ن  ال��ع��رب��ي 

من  للعديد  اجلراحية  واملحطات  امليدانية 

دول العامل التي يقع فيها كوارث ب�سرية اأو 

طبيعية لتقدمي العون وامل�ساندة لهم.

وك����ان����ت ال�����ق�����وات امل�������س���ل���ح���ة ق����د ع����ززت 

غ��زة  يف  الأردين  امل��ي��داين  امل�ست�سفى  اأم�����س 

بكافة  جمهز  متحرك  م��ي��داين  مب�ست�سفى 

الطبية  وال���ك���وادر  الطبية  وامل���ع���دات  امل��ه��ام 

الالزمة مل�ساندة اجلهود الطبية يف القطاع.

االنباط- عمان

 اأع��ل��ن��ت ال��ه��ي��ئ��ة اخل���ريي���ة الأردن���ي���ة 

ال��ه��ا���س��م��ي��ة ع����ن م���وا����س���ل���ة ا���س��ت��ق��ب��ال 

الأ���س��ق��اء يف فل�سطني  ل��دع��م  ال��ت��رع��ات 

م���ن خ����الل ح�����س��اب ال��ه��ي��ئ��ة يف ال��ب��ن��ك 

ال�سمي�ساين  ف���رع  الأردين  الإ���س��الم��ي 
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اأن�����ه وت��ن��ف��ي��ذا  اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة  وا�����س����ارت 

املتعلقة  ال�����س��ام��ي��ة  امل��ل��ك��ي��ة  ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات 

ب�����اإق�����ام�����ة ج�������س���ر ب������ري ل���ل���م�������س���اع���دات 

اخوتنا  وب��ني  بيننا  والطبية  الن�سانية 

يف ال�����س��ف��ة وق����ط����اع غ�����زة وت���زوي���ده���م 

ب��ك��ل م��ا ي��ح��ت��اج��ون��ه مل��واج��ه��ة ال��ظ��روف 

احل���ال���ي���ة ال���ت���ي مي������رون ب���ه���ا، ت��وا���س��ل 

املوؤ�س�سات  ك��اف��ة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  الهيئة 

وار�سالها  اخلري  قوافل  بتجهيز  املعنية 

ل��الأ���س��ق��اء يف ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة وق��ط��اع 

غزة.

 قوات الدرك تنفذ حملة للتبرع بالدم

مليونا شخص عدد المسجلين على 
منصة تلقي لقاح كورونا

 150 طالبًا من جامعة البترا يتطوعون 
في مراكز تطعيم وزارة الصحة 

 االمانة: 8 اغالقات و81 انذارا لمنشآت 
خالفت الشروط الصحية والمهنية

 34699 شخصا راجعوا اقسام 
الطوارئ والمراكز الصحية خالل العيد

االنباط-عمان

ن���ف���ذت ق����ي����ادة ق������وات ال�������درك – ق���ي���ادة 

ل�سالح   ، ب��ال��دم  للترع  حملة  م���وؤاب،  درك 

م�����س��ت�����س��ف��ى الأم���������ري ع���ل���ي ب�����ن احل�����س��ني 

الع�سكري.

وتوجه عدد كبري من منت�سبي قيادة درك 

م����وؤاب يف حم��اف��ظ��ة ال��ك��رك، ل��ل��ت��رع ب��ال��دم 

���س��م��ن اج������راءات وق��ائ��ي��ة ل�����س��ال��ح امل��ر���س��ى 

يف امل��ح��اف��ظ��ة واإق���ل���ي���م اجل���ن���وب، ب��ال��ت��ع��اون 

والتن�سيق مع اإدارة امل�ست�سفى، يف لفتة تعك�س 

حجم التكافل الإن�ساين خلدمة املجتمع.

ل�سل�سة من  وتعتر هذه احلملة امتداداً 

احل��م��الت ال���دوري���ة ل��ل��ت��رع ب���ال���دم، وال��ت��ي 

ال���ع���ام يف جميع  ت��ن��ف��ذه��ا م��دي��ري��ة الم����ن 

المن  اط��ار  يف  اململكة،  واأقاليم  حمافظات 

تخدم  واجتماعية  اإن�سانية  لأدوار  ال�سامل 

املواطن واملجتمع.

االنباط- عمان

امل��رك��ز  يف  الأزم����ة  خلية  عمليات  اأع��ل��ن��ت 

ام�����س  الأزم�������ات،  واإدارة  ل���الأم���ن  ال��وط��ن��ي 

على  امل�سجلني  ع��دد  ع��ن جت���اوز  ال��ث��الث��اء، 

من�سة تلقي اللقاح امل�ساد لفريو�س كورونا 

2 مليون �سخ�س.

الذين  جمموع  اإن  الأزم���ة  خلية  وق��ال��ت 

لقاحات فريو�س  الأوىل من  تلقوا اجلرعة 

كورونا جتاوز املليون �سخ�س.

االنباط-عمان 

ب�����داأت جم��م��وع��ة م��ت��ط��وع��ني م���ن طلبة 

التطعيم  م��راك��ز  يف  عملهم  ال��ب��رتا  جامعة 

ال��ت��اب��ع��ة ل�����وزارة ال�����س��ح��ة مطلع الأ���س��ب��وع. 

ال��دك��ت��ور ���س��رار بلعاوي م��ن جامعة  واأ���س��ار 

بلغ  املتطوعني  الطلبة  ع��دد  اأن  اإىل  ال��ب��رتا 

150 طالباً �سمن حمور خدمة املجتمع.

التطوعية  امل���ب���ادرة  اأن  ب��ل��ع��اوي  اأ����س���اف 

الأردنية،  ال�سحة  وزارة  بالتعاون مع  جاءت 

والعلوم  ال�سيدلة  كلية  طالب  �سارك  حيث 

الطبية وكلية تكنولوجيا املعلومات باأعمال 

ور�سة مكثفة للتدريب على عملية التطعيم 

التعامل  وكيفية  كورونا  فايرو�س  بلقاحات 

لي�سبحوا  اأن��واع��ه��ا،  اخ��ت��الف  ح�سب  معها 

جزًءا من الكوادر الطبية التي ُتعطي اللقاح 

اململكة،  ح��ول  التطعيم  م��راك��ز  خمتلف  يف 

امل�ساركة �سمن كوادر ادخال بيانات  وكذلك 

املُلقَّحني

االنباط- عمان

ل��دائ��رة  التابعة  التفتي�س  ف��رق  اغلقت   

الرقابة والتفتي�س ال�سحي واملهني يف اأمانة 

 81 8 من�ساآت، ووجهت  الثنني،  ام�س  عمان 

انذارا ملن�ساآت اخرى ملخالفتها اوامر الدفاع 

وال�سروط ال�سحية واملهنية.

اليومي،  تقريرها  يف  الم��ان��ة  واو�سحت 

نفذت  التفتي�سية  فرقها  ان  الثالثاء،  ام�س 

ي����وم ام�������س، ح��ي��ث مت اغ���الق  708 زي������ارات 

7 م��ن�����س��اآت خم��ال��ف��ة ل��ل�����س��روط ال�����س��ح��ي��ة 

واملهنية، ومن�ساأة واحدة خالفت اأمر الدفاع، 

ب��ال���س��اف��ة اىل خم��ال��ف��ة وان�������ذار ع�����س��رات 

املن�ساآت الخرى.

االنباط- عمان

جم��م��وع  ان  ال�������س���ح���ة  وزارة  اك������دت   

املراجعني الذين تلقوا اخلدمات ال�سحية 

يف اق�سام الطوارئ يف امل�ست�سفيات واملراكز 

ال�سحية التابعة لها اثناء عيد الفطر بلغ 

.34699

واو����س���ح ت��ق��ري��ر ����س���ادر ع���ن م��دي��ري��ة 

الثالثاء،  ام�س  ال���وزارة  يف  الزم��ات  اإدارة 

وال��ط��وارئ  ال���س��ع��اف  اق�سام  مراجعي  ان 

امل��واق��ع  م��راج��ع��ا يف خم��ت��ل��ف   28787 ب��ل��غ 

املحافظات،  يف  ل��ل��وزارة  التابعة  ال�سحية 

 1648 وبلغ عدد الدخالت يف امل�ست�سفيات 

129 عملية  اكر من  اجراء  مري�سا، ومت 

جراحية.

ان  اىل  ب��ي��ان��ه��ا،  ال�������وزارة يف  وا�����س����ارت 

للمر�سى يف  الكلى  تقدمي خدمات غ�سيل 

بلغت  حيث  تتوقف،  مل  املخ�س�سة  املراكز 

 1158 الكلى  غ�سيل  مر�سى  جل�سات  ع��دد 

جل�سة.

اق�سام  يف  الطبية  الكوادر  تعاملت  كما 

364 ح���ادث �سري و19ح��ال��ة  ال��ط��وارئ م��ع 

لتلقي  احتاجت  اخ��رى  واع��را���س  اختناق 

اخلدمات الطبية الالزمة خالل العيد.
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  ال بد من وضع حد لالنتهاكات واالستفزازات 
اإلسرائيلية التي قادت إلى التصعيد وتفاقم األوضاع

 اكد مواصلة المملكة توفير كل سبل الدعم 
لألشقاء الفلسطينيين

 األردن سيواصل جهوده وتنسيقه مع مصر وفرنسا 
واألشقاء واألصدقاء لوضع حد لالعتداءات اإلسرائيلية 

 اهمية استعادة الهدوء في األراضي الفلسطينية 
والدفع بعملية السالم إلى األمام

  منع تكرار التصعيد اإلسرائيلي ووقف 
العنف يتطلبان إيجاد حل سياسي 

 أهمية دور المجتمع الدولي في وقف 
العنف واالعتداءات اإلسرائيلية 
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االنباط-عمان

ال��ث��اث��اء  ام�����س  ال�صحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

جديدة  �إ���ص��اب��ة  ح��ال��ة   1174 ت�صجيل  ع��ن 

ل��رت��ف��ع  الأردن،  يف  ك����ورون����ا  ب���ف���رو����س 

 )726،432( اإىل  الإ���ص��اب��ات  ع��دد  اإج��م��ايل 

حالة.

و�ُصّجلت )19( حالة وفاة، )رحمهم اهلل 

جميعاً( لرتفع اإجمايل عدد الوفيات اإىل 

)9295( حالة.

الإي��ج��اب��ّي��ة  ال��ف��ح��و���ص��ات  ن�صبة  وب��ل��غ��ت 

قر�بة )3.94%(، مقارنة مع )3.54%( يوم 

اأم�س.

خمربّياً،  فح�صاً   )29،802( اإج��راء  ومّت 

ل���ي�������ص���ب���ح اإج�����م�����ايل ع������دد ال���ف���ح���و����ص���ات 

)7،001،979( فح�صاً.

وب���ل���غ ع����دد ح����الت ال�����ص��ف��اء يف ال��ع��زل 

 )1220( اليوم  لهذا  وامل�صت�صفيات  املنزيل 

اإىل  ال�صفاء  ح��الت  اإجمايل  لي�صل  حالة، 

)706،408( حالت.

وي��ب��ل��غ ع���دد احل����الت ال��ن�����ص��ط��ة ح��ال��ّي��ا 

)10،729( حالة.

اليوم  دِخلت 
ُ
اأ التي  احلالت  عدد  ويبلغ 

غادرت  فيما  حالة،   )95( امل�صت�صفيات  اإىل 

)127( حالة.

وي��ب��ل��غ اإج��م��ايل ع���دد احل���الت امل��وؤّك��دة 

 )654( امل�صت�صفيات  العاج يف  تتلقى  التي 

حالة.

االنباط- عمان

ب��ن  دول�����ي�����ة  ات����ف����اق����ي����ات   4 دخ�����ل�����ت   

حيز  والوك��ران��ي��ة  الأردن��ي��ة  احلكومتن 

ال��ت��ن��ف��ي��ذ اع��ت��ب��ارا م��ن ب��داي��ة ���ص��ه��ر اأي���ار 

احلايل.

واو�����ص����ح ب���ي���ان ����ص���ادر ع���ن ال�����ص��ف��ارة 

الوك��ران��ي��ة ب��ع��م��ان ام�����س ال��ث��اث��اء، ان��ه 

والأردن  اأوكرانيا  لدى  �صيكون  الن  منذ 

امل��زي��د م��ن الآل���ي���ات ل��ل��ت��ع��اون ال��ف��اع��ل يف 

القانوين. املجال 

وا�صار البيان اىل ان التفاقيات تنظم 

يف  بالتعاون  املتعلقة  الق�صايا  من  ع��ددا 

والقانوين. القن�صلي  املجالن 

وا�صاف ان اتفاقية امل�صاعدة القانونية 

اأوكرانيا  بن  املدنية  امل�صائل  يف  املتبادلة 

 14 وامل���م���ل���ك���ة، دخ���ل���ت ح��ي��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ يف 

الأ�صخا�س  نقل  واتفاقية  احل���ايل،  اي���ار 

واململكة،  اأوك��ران��ي��ا  ب��ن  عليهم  امل��ح��ك��وم 

ال�صهر   7 ب��ت��اري��خ  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  ح��ي��ز  دخ��ل��ت 

احلايل.

املجرمن  ت�صليم  اتفاقية  دخلت  كما 

ال��ت��ن��ف��ي��ذ  ح��ي��ز  والردن،  اأوك���ران���ي���ا  ب���ن 

وات���ف���اق���ي���ة  احل��������ايل،  اي�������ار   13 ب����ت����اري����خ 

اجلنائية  امل�صائل  يف  امل��ت��ب��ادل��ة  امل�����ص��اع��دة 

بن البلدين يف 14 ال�صهر احلايل.

واك�����د ب���ي���ان ال�����ص��ف��ارة ان����ه مت ت��وق��ي��ع 

الت���ف���اق���ي���ات اأث���ن���اء زي�����ارة وزي�����ر ال��ع��دل 

 ،2019 ال���ع���ام  يف  اأوك���ران���ي���ا  اإىل  الردين 

لف��ت��ا اىل اأن����ه مت ال��ت�����ص��دي��ق ع��ل��ى ه��ذه 

يف  البلدين  برملاين  قبل  من  التفاقيات 

نهاية عام 2020 وبداية العام احلايل.

ه���ذه  دخ��������ول  ان  ال���������ص����ف����ارة  وب���ي���ن���ت 

بتنظيم  ي�صمح  التنفيذ  حيز  التفاقيات 

ق�����ص��اي��ا ال���ت���ع���اون ال������دويل امل���ت���ب���ادل يف 

ال��ق�����ص��اي��ا امل��دن��ي��ة واجل��ن��ائ��ي��ة وت�����ص��ل��ي��م 

املجرمن ونقل املحكوم عليهم.

وق��ال��ت ���ص��ت��وف��ر م��وا���ص��ل��ة اإن���ف���اذ ه��ذه 

لتو�صيع  امل��ائ��م��ة  ال��ظ��روف  الت��ف��اق��ي��ات 

ال�صلطات املخت�صة  التعاون امل�صرتك بن 

الق�صايا  يف  امل��ح��اك��م��ات  اأث��ن��اء  ل��ل��ب��ل��دي��ن 

املدنية والتحقيق واملحاكمات يف الق�صايا 

املذكورة  التفاقيات  وت�صمن  اجلنائية. 

امل��ح��ك��وم  اأو  امل��ت��ه��م��ن  ت�����ص��ل��ي��م  اإم��ك��ان��ي��ة 

ع��ل��ي��ه��م ب���ارت���ك���اب اجل����رائ����م، ب��الإ���ص��اف��ة 

الأح��ك��ام  وتنفيذ  اجلنائية  امل�صاءلة  اإىل 

وتنفيذ  عليهم  املحكوم  الأ�صخا�س  ونقل 

العقوبة يف دولة جن�صيتهم.

االنباط- عمان

تكّبد القطاع ال�صياحي خ�صائر جتاوزت 

ث���اث���ة م���ل���ي���ارات دي���ن���ار، ب�����ص��ب��ب ج��ائ��ح��ة 

كورونا والإغاقات املتوا�صلة والتقييدات 

بن  امل�صافرين  حركة  على  فر�صت  التي 

دول العامل.

ع��ام  ال�صياحي  ال��دخ��ل  ح��ق��ق  اأن  وب��ع��د 

دينار،  ارتفاعا و�صل اىل 4.1 مليار   2019

دي��ن��ار،  م��ل��ي��ار  اىل  لي�صل   2020 يف  ه��ب��ط 

بح�صب اأرقام البنك املركزي.

واك������د م��ع��ن��ي��ون وخ�������رباء يف ال��ق��ط��اع 

بالقطاع  العاملن  اإق��ب��ال  اأن   ، ال�صياحي 

وامل���واط���ن���ن ع��ل��ى ت��ل��ق��ي ل���ق���اح ك���ورون���ا، 

للم�صافرين  ال��ت��ط��ع��ي��م  ���ص��ه��ادة  واع��ت��م��اد 

وت�صهيل  وت��وح��ي��د  ل��ل��م��م��ل��ك��ة،  ال��ق��ادم��ن 

����ص���روط ال�����ص��ف��ر، ح���ل���ول ن��اج��ع��ة يف ه��ذه 

الفرتة.

وقال رئي�س اجلمعية الأردنية لل�صياحة 

اعتماد  ان��ه علينا  ق��ع��وار،  ال��واف��دة ع��وين 

�صهادة التطعيم لل�صائح القادم اىل الردن 

ب���دل اج����راء فح�س ك��ورون��ا م��رت��ن قبل 

وذل��ك  للمملكة،  و���ص��ول��ه  وع��ن��د  امل���غ���ادرة 

عافيته،  ال�صياحي  ال��ق��ط��اع  ي�����ص��رتد  ل��ك��ي 

بالإ�صافة اىل دعم امللكية الأردنية لإعادة 

فتح اخلطوط املغلقة ودعم هيئة تن�صيط 

ال�����ص��ي��اح��ة ل��ت��ت��م��ك��ن م���ن اع���ط���اء ح��واف��ز 

ب�صكل  ب��اخل��ارج  الردن  وت�صويق  لل�صياح 

اأف�صل.

ودعا قعوار اىل م�صاعدة قطاع ال�صياحة 

ال����واف����دة م���ن خ����ال مت���دي���د ال��ق��رو���س 

ال��ب��ن��ك��ي��ة مل����دة 5 اأع��������وام، واإع��������ادة ال��ن��ظ��ر 

م�صتجدات  م��ع  للتعاطي  العمل  بقوانن 

كورونا كال�صماح لل�صركات باإعادة الهيكلة.

م��ن ج��ه��ت��ه، او���ص��ح اأم����ن ���ص��ر جمعية 

ال�صياحة وال�صفر والناطق با�صمها  وكاء 

كمال ابو ذياب، انه ل بد من التعامل مع 

وال�صفر مب�صار  ال�صياحة  و�صركات  مكاتب 

خا�س وخمتلف عن باقي القطاعات، لن 

ب�صبب  ط��وي��ل��ة  ال��ع��م��ل  ع��ن  توقفها  ف���رتة 

ا�صتئناف عملها مرتبط  وق��رار  اجلائحة، 

مبنظومة ال�صفر عاملياً.

وا�صار ابو ذياب، اىل اأن التوقعات ت�صر 

لها  واملتوقعة  العمل احلقيقية  بداية  اىل 

و�صيتبعها   2022 ع��ام  منت�صف  يف  �صتكون 

ف�����رتة ت����ع����اف مل�����دة ع����ام����ن ل���ل���ع���ودة اىل 

م�����ص��ت��وي��ات ع��م��ل��ه��ا ق��ب��ل اجل��ائ��ح��ة. واك���د 

املخاطر  بتنفيذ �صندوق  ال�صرعة  �صرورة 

لتقدمي  خم�ص�صاته،  وزي����ادة  ال�صياحية 

ال�صياحة  ل�صركات  وامل�����ص��اع��دات  امل�صاندة 

ال�صياحي  والقطاع  خا�س  ب�صكل  وال�صفر 

ب�����ص��ك��ل ع����ام ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ا���ص��ت��م��رار 

بالإ�صافة  ال�صركات،  هذه  بقاء  وا�صتدامة 

ل�صركات  ال��ن��ق��دي��ة  ال�����ص��ي��ول��ة  ت��وف��ر  اىل 

ال�����ص��ي��اح��ة وال�������ص���ف���ر م����ن خ�����ال ال��ب��ن��ك 

او موؤ�ص�صة �صمان القرو�س، لن  املركزي 

متعرثا  قطاعا  ال�صركات  تعترب  البنوك 

اأهمية  ذي��اب  اب��و  وب��ن  اقرا�صه.  ل ميكن 

و����ص���ع م�����ص��ار وب����رام����ج خ��ا���ص��ة ل��ل��ق��ط��اع 

ال�صمان  موؤ�ص�صة  خ���ال  م��ن  ال�صياحي 

ب�صكل  املوظفن  الجتماعي، ودفع رواتب 

الت�صريح،  م��ن  عليهم  للمحافظة  ك��ام��ل، 

و�صمول اأ�صحاب ال�صركات بهذه الربامج، 

ب��الإ���ص��اف��ة اىل اي��ج��اد م��ع��اجل��ة وم��ع��ادل��ة 

“املكاتب  امل��وؤج��ر وامل�����ص��ت��اأج��ر  ب��ن  ت����وازن 

لفرتة  الع��ف��اء  خ���ال  م��ن  ال�صياحية”، 

حتى  الي��ج��ارات  وترحيل  منا�صبة  زمنية 

اخاء  والتعامل مع ق�صايا  العمل،  ع��ودة 

املاجور مبا يتنا�صب مع واقع اجلائحة.

التنفيذي ل�صركة  الرئي�س  ب��دوره، قال 

دال�س لل�صياحة وال�صفر وامل�صتثمر بقطاع 

اأن  اإن��ه يجب  امل�صلماين،  اأجم��د  ال��ط��ران 

بالكامل لقاحات  ال�صياحي  القطاع  يتلقى 

ك���ورون���ا ق��ب��ل ن��ه��اي��ة امل��و���ص��م ال�����ص��ي��اح��ي، 

م���ق���رتح���ا ج���ل���ب اجل�����ه�����از ال���ربي���ط���اين 

ك�صف  يف  ي�����ص��اع��د  ال����ذي  “فرولين�س” 
ال����ص���اب���ة ب���ال���ف���رو����س خ����ال 20 ث��ان��ي��ة 

امل��ط��ارات  يف  وا�صتخدامه  قليلة  وبتكلفة 

اأن اجل��ه��از  وامل��ع��اب��ر الأردن���ي���ة، لف��ت��ا اىل 

ي�صتخدم حاليا يف مطار هيرثو.

م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ل��ف��ت��ت امل����دي����رة ال��ع��ام��ة 

جلمعية املطاعم ال�صياحية الأردنية اليانا 

مع  وبالتن�صيق  اجلمعية  ان  اىل  جعنيني، 

الأزم����ات  واإدارة  ل��اأم��ن  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز 

حملة  اأط��ل��ق��ت  والآث����ار،  ال�صياحة  ووزارة 

ت���ط���ع���ي���م ل���ل���ع���ام���ل���ن ب����ق����ط����اع امل���ط���اع���م 

ال�صياحية املقدر عددهم ب� 6 اآلف موظف 

وموظفة.

بكافة  امل��ط��اع��م  جميع  فتح  اىل  ودع���ت 

فئاتها وت�صنيفاتها للعمل �صمن ال�صاعات 

امل��ق��ررة قبل جائحة ك��ورون��ا، وزي���ادة عدد 

الأ����ص���خ���ا����س ع��ل��ى ال����ط����اولت م���ن 8 اىل 

وج��ولت  زي���ارات  واقت�صار  ا�صخا�س،   10

للمطاعم  املختلفة  التفتي�صية  ال��ل��ج��ان 

وزارة  املوحدة من  اللجنة  على  ال�صياحية 

ال�صياحة والثار.

ودع�����ت اىل دع����م ال���ق���ط���اع م���ن خ��ال 

مي�صرة  وقرو�س  بنكية  ت�صهيات  تقدمي 

مل�صاألة  حلول  وو�صع  امل��رك��زي،  البنك  من 

وامل�صتاأجرين خال  املالكن  العاقة بن 

اجلائحة.

جلمعية  املوؤقتة  اللجنة  رئي�س  وطالب 

اجل���ه���ات  ح����م����اد،  حم���م���د  ال�������ص���ي���اح  اأدلء 

العمال  كمعاملة  الأدلء  مبعاملة  املعنية 

امل�صرتكن بال�صمان الجتماعي، و�صرف 

رواتب ملدة 6 ا�صهر على الأقل، للمحافظة 

ع���ل���ى ه�����ذه ال���ف���ئ���ة، وت�����ص��ه��ي��ل اج�������راءات 

لهم،  ق��رو���س ح�صنة  وت��ق��دمي  ال��ق��رو���س 

الداخلية  ال�صياحة  ب��رام��ج  يف  وا�صراكهم 

وب���رن���ام���ج اأردن������ا ج���ن���ة، وال����ص���ت���ف���ادة من 

تاأ�ص�س  الذي  ال�صياحية  املخاطر  �صندوق 

مل�صاعدة القطاع ال�صياحي.

19 وفاة و1174 اصابة كورونا جديدة في األردن

 4 اتفاقيات دولية بين االردن واوكرانيا تدخل حيز التنفيذ

 مقترحات إلنقاذ القطاع السياحي ووقف نزيف خسائره

االنباط- العقبة

اأع��ل��ن رئ��ي�����س جم��ل�����س م��ف��و���ص��ي �صلطة 

منطقة العقبة القت�صادية اخلا�صة، نايف 

من�صة  اإط��اق  عن  الثاثاء،  ام�س  بخيت، 

اإلكرتونية مل�صروع بيع اأرا�س �صكنية باأ�صعار 

مدعومة من قبل ال�صلطة.

وق������ال امل���ه���ن���د����س ب���خ���ي���ت، يف ت�����ص��ري��ح 

بتوجيهات  ج��اء  امل�����ص��روع  ه��ذا  اإن  �صحفي، 

م��ل��ك��ي��ة ����ص���ام���ي���ة خل���دم���ة اأب�����ن�����اء ال��ع��ق��ب��ة 

يعاين  الذي  ال�صكاين  الكتظاظ  وتخفيف 

اإىل  اإ�صافة  املدينة،  داخ��ل  امل��واط��ن��ون  منه 

يدفعون  الذين  الأ�صخا�س  على  التخفيف 

بدل اإيجار �صكن، خا�صة واأن الإيجارات يف 

مدينة العقبة مرتفعة مقارنة مبحافظات 

اململكة.

جتارياً  لي�س  امل�صروع  اأن  بخيت  واأ�صاف 

واإمن���ا ه��و قطع اأرا�����س ُت��ب��اع خل��دم��ة اأب��ن��اء 

ال��ع��ق��ب��ة ل��ب��ن��اء م�����ص��اك��ن ع��ل��ي��ه��ا، ح��ي��ث ب���داأ 

امل�صروع ب�20 األف قطعة اأر�س و�صتتم زيادة 

الطلب  وح��ج��م  يتنا�صب  مب��ا  القطع  ع��دد 

اإىل اأن من�صة  على �صراء الأرا�صي، م�صراً 

ور�س  عقد  و�صيتم  ال�صتخدام  �صهلة  البيع 

يف  املوؤ�ص�صات  م��ن  ع��دد  م��ع  بالتعاون  عمل 

العقبة لتعريف املواطنن باآلية التطبيق.

ال��ت��ق��دمي مت��ت��د 30 يوما  اأن م���دة  وب���ن 

و�صيبداأ عمل اللجان بعد هذه املدة للتاأكد 

من مطابقة ال�صروط والتعليمات واملعاير 

املطلوبة وفرز الطلبات، موؤكدا اأن من اأهم 

�صروط التقدم للم�صروع هو مكان الإقامة، 

يكون  اأن  اأو  ال��ع��ق��ب��ة،  م��دي��ن��ة  يف  ي��ك��ون  اأن 

�صنوات،  خم�س  اإىل  ت�صل  مل��دة  فيها  مقيما 

الفرتة  خ��ال  ال��ت��ق��دم  اإىل  اجلميع  داع��ي��ا 

املحددة، ومنوها اإىل اأهمية تقدمي الطلبات 

ح�صب الوثائق املطلوبة وعدم التاأجيل.

وق�����ال اإن�����ه ل���ن ي���ك���ون ه���ن���اك رف����ع قيد 

اإل بعد خم�س �صنوات  الأر���س  ت�صرف عن 

على الأق��ل من اآخر ق�صط دفع لاأر�س اأو 

مت البناء عليها، وهذا يعني اأن امل�صروع لي�س 

جتارة اأرا���س، واإمن��ا هو خدمة للمواطنن 

ال�صروط،  تنطبق عليهم  الذين  املتقدمن 

امل�صروع  ه��ذا  ي�صب  اأن  يف  اأمله  عن  معربا 

واملقيمن  العقبة  مدينة  اأبناء  م�صلحة  يف 

فيها.

االنباط- عمان

التابعة  والتفتي�س  الرقابة  فرق  اغلقت 

خال  وال����دواء  ل��ل��غ��ذاء  ال��ع��ام��ة  للموؤ�ص�صة 

غذائية،  من�صاأة   27 امل��ب��ارك،  رم�صان  �صهر 

197 من�صاأة  اخ��رى، واوقفت  وان��ذرت 3560 

ال�صحية  واملعاير  ال�صرتاطات  ملخالفتها 

املعتمدة من قبل املوؤ�ص�صة.

نزار  الدكتور  املوؤ�ص�صة  ع��ام  مدير  وق��ال 

حم��م��ود م��ه��ي��دات يف ب��ي��ان ���ص��ح��ف��ي ام�����س 

يف  والتفتي�س  ال��رق��اب��ة  ف��رق  ان  ال��ث��اث��اء، 

مديرية املناطق نفذت 5177 زيارة تفتي�صية 

خ����ال ���ص��ه��ر رم�������ص���ان. وا����ص���اف ان ف��رق 

نفذت  الو�صط  اإقليم  يف  املخت�صة  الرقابة 

اإغ���اق  خ��ال��ه��ا  مت  تفتي�صية  زي����ارة   1275

لا�صرتاطات  خمالفة  غذائية  من�صاأة   11

من�صاأة،   119 واإي��ق��اف  ال�صحية،  وامل��ع��اي��ر 

اإ�صافة اإىل اإنذار 590 اأخرى.

للموؤ�ص�صة  الرقابية  اجلهود  وبخ�صو�س 

يف اإقليم ال�صرق، اأ�صار مهيدات اإىل اأن كوادر 

املوؤ�ص�صة هناك نفذت 1047 زيارة تفتي�صية، 

5 من�صاآت غذائية واإيقاف  اإغاق  نتج عنها 

35 واإنذار 634 من�صاأة.

اإق��ل��ي��م  امل��وؤ���ص�����ص��ة يف  ك�����وادر  اأن  واو����ص���ح 

تفتي�صية  زي������ارات   1909 ن���ف���ذت  ال�����ص��م��ال 

اأ����ص���ف���رت ع���ن اإغ�����اق 11 م��ن�����ص��اأة غ��ذائ��ي��ة 

 1737 واإن���ذار  من�صاأة   43 واإي��ق��اف  خمالفة، 

التفتي�س  ف��رق  نفذت  فيما  اخ��رى،  من�صاأة 

اجل��ن��وب946  اإق��ل��ي��م  يف  للموؤ�ص�صة  التابعة 

وتوجيه  اإن��ذار  خالها  مت  تفتي�صية،  زي��ارة 

599 م��ن�����ص��اأة غ��ذائ��ي��ة  اإ����ص���ع���ار ���ص��ل��ب��ي��ات ل���� 

خمالفة.

ات��ل��ف��ت خ��ال  امل��وؤ���ص�����ص��ة  وا����ص���ار اىل ان 

الغذائية  امل����واد  م��ن  كمية  رم�����ص��ان،  �صهر 

وال���ص��رتاط��ات  للموا�صفات  املطابقة  غ��ر 

ل����رتا م��ن   5557 ب��ن��ح��و  ق�����درت  ال�����ص��ح��ي��ة 

19 ط��ن��ا من  ال�����ص��ائ��ل��ة و  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�����واد 

و�صولها  ع��دم  ي�صمن  مب��ا  ال�صلبة،  امل���واد 

للمواطنن.

وب���ن م��دي��ر ع���ام امل��وؤ���ص�����ص��ة ان م��راق��ب��ي 

ب�����ص��ح��ب 370 ع��ي��ن��ة من  امل��وؤ���ص�����ص��ة ق���ام���وا 

اإر�صاليات املواد الغذائية امل�صتوردة للمملكة، 

املتداولة يف  الغذائية  امل��واد  و258 عينة من 

املخربي  الفح�س  لغايات  املحلية  الأ���ص��واق 

ل���دى خم��ت��ربات ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ة، وال��ت��اأك��د من 

جودتها و�صاحيتها لا�صتهاك.

�صكوى   145 مع  التعامل  مت  انه  وا�صاف 

ق��دم��ه��ا م���واط���ن���ون ع���رب ق���ن���وات امل��وؤ���ص�����ص��ة 

ال��ر���ص��م��ي��ة امل��خ�����ص�����ص��ة ل��ت��ل��ق��ي ال�����ص��ك��اوى 

املتعلقة بجودة و�صامة الغذاء.

التوا�صل  اإىل  املواطنن  املوؤ�ص�صة،  ودعت 

معها يف حال وجود اأي ماحظة اأو ا�صتف�صار 

اأو �صكوى وعلى مدار ال�24�صاعة من خال 

وال��ربي��د   117114 امل��ج��اين  ال�����ص��ك��اوى  خ��ط 

اللكرتوين info@jfda.jo وعرب تطبيق 

الوات�س اآب على الرقم 0795632000.

 العقبة الخاصة تعلن إطالق منصة 
مشروع بيع أراض سكنية

 الغذاء والدواء: اغالقات وانذارات لمنشآت 
خالفت الشروط الصحية خالل رمضان

 »منذ مايقارب من ا�صبوع ونحن نراهن على فر�س القوة .بانتزاع الن�صر وحتقيق ما 

كان ي�صبو به العدو ال�صهيوين..راقبنا امل�صهد ونحن نكاد جنزم بان جي�س العدو املتخن 

ليهزم..�صيحقق  ال��ذي  جي�صه  والبحرية.وا�صطورة  اجلوية  بانواعه..وقوته  بال�صاح 

ن�صرا ذريعا..

»وهنا وجدنا احلقيقة التي كنا نحلم بان نراها.مقاومة �صديدة احلر�س على امل�صجد 

بدائية.وهنا  ها�صم..ب�صواريخ  غزة  من  كاملة.انطلقت  فل�صطن  ار���س  وعلى  الق�صى 

تخوفنا..بانها  على  وجت��اوب  املقاومة  ال�صمود..لتفاحئنا  �صيكون  مدى  اي  اىل  ت�صائلنا 

على  ق���ادرة  .وان��ه��ا  كاملة  ا�صهر  �صتة  مل��دة  املعركة..وجاهزيتها  لهذه  وج��اه��زة  م�صتعدة 

املقاومة  �صاوريخ  من  ومطور  جديد  هو  كاملة.ومبا  م�صاحة  وعلى  العدو  عمق  �صرب 

ال�صماء..مما ا�صطر العدو ملحاولة ك�صب ماء الوجه امام مواطنيه.فبداأ بغارات ع�صوائية 

باأوجها.ولكنه  م��ازال��ت  قدرته  ب��ان  املجتمع  ايهام  واملدنية.حماول  احلكومية  للمباين 

ي�صتغيث بالواقع بدول للتو�صط لنهاء هذه املعركة..والتي ا�صبحت مبنظورنا انتفا�صة 

للتحرير..نعم يا�صادة “”املقاومة تنت�صر””وتعيد المل الذي طال انتظاره.وتربهن لنا 

ان ما اوخذ بالقوة لن ي�صرتد ال بالقوة”و�صاهدنا جيا مل ين�صى ق�صيته .بل احييت من 

جديد.جيا ليعرف النهزام ول يوؤمن ب�صيا�صة او اتفاقيات.”جيا حمل منهجا..نحن 

او نحن..ول فناء لثائر لو بعد حن..

عاطف الشومر

  هل انتصرت المقاومة ..

االربعاء   19/ 5 / 2021

الخصاونة التقى الفايز والشغب يرتفع على الحكومة

االنباط – عمر كالب

بامل�صار  وال�صعبي  الر�صمي  الردين  الن�صغال  رغ��م 

العمل  م�صننات  ان  ال   ، الن��غ��م��ا���س  ح���ّد  الفل�صطيني 

امللكية لعداد  ، لجناز الوامر  الداخلي ما زالت تدور 

ال�����ص��ي��ا���ص��ي وحت��وي��ل��ه��ا اىل جمل�س  م�����ص��اري��ع ال����ص���اح 

قانون  ان  لانباط  موثوقة  م�صادر  اكدت  فقد   ، المة 

اروقة جمل�س  داخل  النهائية  بات يف مراحله  النتخاب 

ال�صتقال  عيد  قبل  ب��ه  ال��دف��ع  املنتظر  وم��ن  ال����وزراء 

امل�صادر وام�س مت  اك��دت  ال�صهر اجل��اري كما  25 من  يف 

الدفع بقانوين البلديات واملجال�س املحلية اىل الربملان 

.

م�صارف  على  ب��ات��ت  العمل  خ��اي��ا  ان  اك���دت  امل�����ص��ادر 

النتهاء من قانون النتخاب وان جمل�س النواب هو من 

�صيتوىل احلوار الوطني من خال جلانه الربملانية ، وقد 

�صبق وان التقى رئي�س الوزراء الدكتور ب�صر اخل�صاونة 

على  الفايزللوقوف  في�صل  العيان  جمل�س  رئي�س  مع 

اليه حوارات رئي�س جمل�س العيان مع  اخر ما و�صلت 

املنتظر  ، ومن  العمانية  ال�صيا�صية وال�صخ�صيات  القوى 

ان يبداأ رئي�س جمل�س العيان يف حوارات مع �صخ�صيات 

من اربد وال�صمال بداية ال�صبوع القادم .

رئا�صة  من  القادم  القانون  بانتظار   ، تعمل  امل�صارات 

القبلي  احل���وار  م��ع خم��رج��ات  التقائه  وم���دى  ال����وزراء 

املاحظات  رغ��م   ، الع��ي��ان  رئي�س جمل�س  اج��راه  ال��ذي 

الكثرة على حوارات الفايز الذي يبدو انه يوؤهل لنف�صه 

خلافة اخل�صاونة يف رئا�صة احلكومة ، وهو طموح مل 

الرابع  ال��دوار  الفايز منذ مغادرته  بال وعقل  يغب عن 

الكاملة  فر�صته  يوؤخذ  مل  انه  بيقن  يعتقد  فالرجل   ،

بعد ان حتالفت على حكومته اكرث من غرفة موؤثرة يف 

ال�صيا�صة الداخلية .

ق��ان��ون الن��ت��خ��اب يف م��راح��ل��ه ال��ن��ه��ائ��ي��ة ك��م��ا اك��دت 

على  النواب  �صتحاور  التي  احلكومة  بانتظار   ، امل�صادر 

م��ف��ردات��ه ، وه���ل ه���ي ح��ك��وم��ة اخل�����ص��اون��ة ام ح��ك��وم��ة 

جديدة بعد ان ارتفعت ا�صهم النقد حلكومة اخل�صاونة 

وب����ات ال���ط���احم���ون يف خ��اف��ت��ه ي��ن��ت��ق��ل��ون م���ن م��رح��ل��ة 

، م�صنودين بهم�س  الهم�س اىل مرحلة احلديث العلني 

من بع�س وزراء اخل�صاونة ، ينتقدون الرئي�س وطريقة 

ادارته للحكومة علما بان معظمهم – اي الهام�صون – 

كانوا ينظمون ق�صائد املديح يف الرئي�س وطريقة ادارته 

للم�صهد ، لكن طموحات بع�صهم يف النتقال اىل مواقع 

اخرى و�صمت الرئي�س عن التجاوب مع هذه الرغائب 

نقلهم اىل خانة املناوئن .

اخل�صاونة بدوره يدرك ان �صغب الطاحمن ومنيمة 

الفريق عادة اردنية ماألوفة ، لكنه يعلم اكرث من غره 

حمكوم  بالتغير  القرار  ان  �صغلها  التي  مواقعه  بحكم 

برغبة ملكية ولي�س اىل �صغب وهم�س ال�صالونات التي 

، لي�س  الرئي�س  بها  او خطوة يقوم  ت�صطاد يف كل قرار 

دون  وتوظيفها  ا�صتثمارها  ج��رى  التي  ال�صورة  اول��ه��ا 

الزيارة  �صرية  وحجم  القبلية  تفا�صيلها  على  الط��اع 

التي قام بها الرئي�س اىل عا�صمتن خليجيتن ، لتوفر 

ال�صهيوين  الكيان  مع  حربها  يف  فل�صطن  لدعم  مظلة 

ول اآخرها انتقاد فريقه احلكومي الذي يحمله الرئي�س 

على كتفيه بدل ان يحمل هو – اي الفريق – م�صاريع 

احلكومة وبراجمها .

قانون انتخاب جديد قبل عيد االستقالل 

النميمة تشتعل بالنقد وصالونات   وزراء يهمسون 
يجِر توضيحها  لم  والصورة  زار عاصمتين خليجيتين  الرئيس   

اإعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة فهد ال�سراري وامين الرواد

بتاريخ   )  70٦٣٨  ( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2004/4/٥ اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

الرقم  على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

٥٦002٦0

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي
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االنباط- عّمان

املتخ�ص�صة   - ح�صاد«   « م�صرعة  اأطلقت 

امل�ساندة  التكنولوجية  امل�����س��اري��ع  بت�سريع 

ل��ل��ق��ط��اع ال�����زراع�����ي- » حت�����دي امل�����ص��ت��ق��ب��ل 

عرب  امل��ح��ل��ي��ة  بن�صخته   « ال��ع��امل��ي  ال���زراع���ي 

االنرتنت.

ام�س  امل�صرعة  عن  �صحفي  بيان  وح�صب 

ال���ث���اث���اء، ي�����ص��ت��ق��ط��ب ال��ت��ح��دي ال�����ص��رك��ات 

ال���ري���ادي���ة االردن����ي����ة ال��ع��ام��ل��ة يف م�����ص��م��ار 

التقنية الزراعية لي�ؤهل اف�صلها للم�صاركة 

العاملية. يف ن�صخته 

�صريكها  مع  بالتعاون  ح�صاد«   « وفتحت 

ال��زراع��ي«  امل�صتقبل  حت��دي  »�صبكة  العاملي 

من  االأول  حتى  امل�صابقة  يف  امل�صاركة  ب��اب   ،

���ص��ه��ر مت����ز امل��ق��ب��ل. وي��ه��دف ال��ت��ح��دي اىل 

حلل  الريادية  ال�صركات  وتاأهيل  ا�صتقطاب 

نظام  لتح�صني  وال��زراع��ة  االأغ��ذي��ة  م�صاكل 

ال���غ���ذاء ومت��ك��ني امل���زارع���ني ل��ق��ي��ادة ح��رك��ة 

ب�صكل  واالقت�صاد  الغذائي  االمن  يف  تغيري 

عام.

وت�صتهدف املناف�صة ال�صركات النا�صئة يف 

املجال  يف  املتخ�ص�صة  القطاعات  م��ن  ع��دد 

ال����زراع����ي واالم������ن ال���غ���ذائ���ي م��ن��ه��ا » ف���د 

والتغذية  الزراعة،  واإنتاج ومعاجلة   ، تيك« 

وال�صحة ، ودخل املزارعني، واإهدار الطعام، 

البيع  اأو  وامل��ن��ت��ج  امل�����ص��روب��ات،  او  وال��ط��ع��ام 

الزراعية،  وال�صياحة  والتعليم  بالتجزئة، 

والتغليف  والتعبئة  وال�����ص��ام��ة،  وال�صحة 

وال��ل���ج�����ص��ت��ي��ات، وغ���ريه���ا م���ن ال��ق��ط��اع��ات 

الفرعية.

 « ����ص���رك���ة  يف  االداري  ال�������ص���ري���ك  وق������ال 

فينت�صر اك�س« ي��صف حميد الدين، اإن هذا 

وت��اأه��ي��ل  وحت��ف��ي��ز  لت�صجيع  م��ه��م  ال��ت��ح��دي 

م�صمار  يف  ال��ع��ام��ل��ة  ال���ري���ادي���ة  ال�����ص��رك��ات 

التقنية الزراعية يف االأردن وعر�س افكارها 

ام�����ام امل��ج��ت��م��ع ال������دويل ل��ت�����ص��ري��ع من���ه��ا 

الت��صع عربيا وعامليا. وم�صاعدتها على 

واأو�����ص����ح����ت م����دي����رة ت�����ص��ري��ع االع���م���ال 

ال�صركات  اأن  ع��ب��ي��د،  اب���  دي��ان��ا  ال�����ص��رك��ة  يف 

ال��ري��ادي��ة االردن���ي���ة امل�����ص��ارك��ة يف ال��ت��ح��دي 

واملزايا،  الف�ائد  العديد من  �صتح�صل على 

ك��ع��ر���س اف��ك��اره��م وم�����ص��اري��ع��ه��م وب��ال��ت��ايل 

االإن��دراج يف  وفر�صة  االهتمام ح�لها،  خلق 

يف  مل�صاعدتهم  »ح�����ص��اد«  االأع��م��ال  م�صرعة 

اعمالهم وفر�س احل�ص�ل على  بناء مناذج 

واملتاأهل  الفائز  ان  اإىل  واأ���ص��ارت  ا�صتثمار. 

املحلي للمناف�صة ال�طنية وبالتايل امل�صارك 

يف املناف�صة العاملية، �صيح�صل على م�صاعدة 

االإعاميني  و�صركائها  العاملية  ال�صبكة  من 

ع���ل���ى مت���ك���ني امل���ر����ص���ح���ني ال���ن���ه���ائ���ي���ني م��ن 

احل�����ص���ل ع��ل��ى االع����راف ال��ع��امل��ي وف��ر���س 

من�هم. لت�صريع 

�صركة  حديثا  اأجن��زت��ه��ا  درا���ص��ة  وك�صفت 

اال�صت�صارات اال�صراتيجية واأبحاث ال�ص�ق، 

الرقمية  للزراعة  العاملية  ال�ص�ق  قيمة  اأن 

ع��ام  اأم��ريك��ي  دوالر  م��ل��ي���ن  8ر4770  بلغت 

2020، ومن املت�قع اأن تبلغ 3ر10702ملي�ن 

مبعدل   ،2027 ع��ام  بحل�ل  اأم��ريك��ي  دوالر 

زي��ادة  ب�صبب  باملئة  7ر12  يبلغ  �صن�ي  من��� 

املتزايد  واال���ص��ت��ع��م��ال  ال��غ��ذاء  على  الطلب 

ل��ل��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا يف ال�����زراع�����ة، ف�����ص��ا ع��ن 

بتطبيق  االإنتاج  تكاليف  يف  الكبري  الت�فري 

الزراعية احلديثة. التقنيات 

االنباط- عمان

ب��ن��ت احل�����ص��ن،  االأم����رية �صمية  ���ص��م���  رع���ت 

اأم���ن���اء م��ت��ح��ف االأردن  ن��ائ��ب رئ��ي�����ص��ة جم��ل�����س 

العاملي  للمجل�س  ال���ط��ن��ي��ة  اللجنة  ورئ��ي�����ص��ة 

اإط��اق  الثاثاء،  الي�م  االأردن،  يف  للمتاحف 

املتاحف االأردنية. جمعية 

اإط��اق  �صمية خ��ال حفل  االأم��رية  وقالت 

االأردن  متحف  مقرها  �صيك�ن  التي  اجلمعية 

الظروف  هذه  ظل  يف  »اإن��ه  �صم�ها  وتراأ�صها 

ك�رونا،  جائحة  بها  ت�صببت  التي  اال�صتثنائية 

من�صة  ت��اأ���ص��ي�����س  االأردن  م��ت��ح��ف  يف  ارت���اأي���ن���ا 

ع��ل��ى  االأردن  يف  امل���ت���اح���ف  ت�����ص��اع��د  ج���ام���ع���ة 

اال���ص��ت��م��رار وال��ن��م��� وال��ت��ف��اع��ل ب��ك��ف��اءة عالية 

حمليا واإقليميا وعامليا، وتعزز العمل امل�صرك 

وتعظم م�صت�ى ال�عي يف هذا القطاع الهام«.

ي�صاعد  املن�صة،  تاأ�صي�س  اأن  �صم�ها  واأك��دت 

امل��ت��اح��ف االأردن����ي����ة ع��ل��ى ال��ت���ا���ص��ل م���ع اأه���م 

تط�ير  ويدعم  العامل،  يف  املتحفية  امل�ؤ�ص�صات 

املعايري  اأف�����ص��ل  وف��ق  ل��ي��ك���ن  املتحفي  ال��ع��م��ل 

العاملية.

وب��ي��ن��ت اأه��م��ي��ة امل��ت��اح��ف يف ح��ف��ظ ال���راث 

احل�������ص���اري االإن���������ص����اين، ودوره�������ا ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي 

والتعليمي، وم�صاهمتها يف تنمية ال�عي لدى 

اأفراد املجتمع بكن�زهم التاريخية احل�صارية، 

ب���االإ����ص���اف���ة اإىل ك���ن��ه��ا و���ص��ي��ل��ة م���ن و���ص��ائ��ل 

ال�صياحي. اجلذب 

تاأثري  لها  ك��ان  ك���رون��ا  جائحة  اإن  وق��ال��ت 

ك���ب���ري ع���ل���ى ق����ط����اع امل����ت����اح����ف وال���ق���ط���اع���ات 

االق��ت�����ص��ادي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة، واإن 

ت�صم  ال��ت��ي  واالإب��داع��ي��ة  الثقافية  القطاعات 

امل���ت���اح���ف م���ن ب���ني اأك�����ر ال���ق���ط���اع���ات ت���اأث���را 

ب���اجل���ائ���ح���ة، ح���ي���ث اأغ���ل���ق���ت اأب��������اب امل��ت��اح��ف 

واخلا�صة  والعامة  وال�صغرية  منها  الكبرية 

الأجل غري معل�م.

ال�اقع  تقييم  من  بد  »ال  �صم�ها  وا�صافت 

ت�صمن  ب��ط��ري��ق��ة  م�صتقبلية  خ��ط��ط  وو���ص��ع 

امل��ت��اح��ف ل��دوره��ا ودمي���م��ة  اأداء  ا���ص��ت��م��راري��ة 

م�ؤكدة  امل�صتهدفة«،  القطاعات  مع  ت�ا�صلها 

����ص���رورة ا���ص��ت��غ��ال ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا احل��دي��ث��ة 

املتاحف  ر�صالة  لتقدمي  اال�صطناعي  والذكاء 

ل��ل��م��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي وامل��ج��ت��م��ع��ات اخل��ارج��ي��ة 

ما  وب��ني  بينها  ف��ع��ال  ت���ا���ص��ل  ت���ف��ر  بطريقة 

املتاحف. تت�صمنه 

االأردن  متحف  ع��ام  مدير  ب��ني  جهته،  م��ن 

العمل  خطة  حماور  عمارين،  اإيهاب  املهند�س 

امل��ح���ر  ت�صمل:  وال��ت��ي  للجمعية  امل�صتقبلية 

امل�ؤ�ص�صي، وحم�ر االت�صال، وحم�ر الفعاليات 

واالأن�������ص���ط���ة، وحم������ر ال��ت��اأه��ي��ل وال��ت��ط���ي��ر، 

وحم�ر الدعم املايل.

ت��زام��ن��ا مع  ال��ي���م  اإط���اق اجلمعية  وج���اء 

اح���ت���ف���االت ق���ط���اع امل���ت���اح���ف ب���ال���ي����م ال��ع��امل��ي 

»م�صتقبل  ���ص��ع��ار  حت��ت  ج���اء  ال���ذي  للمتاحف 

املتاحف: التعايف واإعادة التخيل«، والذي ياأتي 

مل�صتقبلها  التخطيط  على  امل��ت��اح��ف  لتحفيز 

يف ���ص���ء ال��ت��ح��دي��ات ال��ن��اج��م��ة ع��ن اجل��ائ��ح��ة 

ال��ع��امل��ي��ة وال��ع��م��ل ع��ل��ى ا���ص��ت��ث��م��ار االب���داع���ات 

مبخرجات  املتمثلة  االإن�����ص��ان��ي��ة  واالب��ت��ك��ارات 

واأدوات  تقنيات  من  الرابعة  ال�صناعية  الث�رة 

مبنية على مفاهيم الذكاء اال�صطناعي.

االنباط- عمان

ن��ظ��م��ت ن���ق���اب���ة ال�����ص��ح��ف��ي��ني االأردن����ي����ني، 

ال���ي����م ال���ث���اث���اء، وق���ف���ة ت�����ص��ام��ن��ي��ة، دع��م��اً 

وت��ن��دي��داً  الفل�صطينيني،  االأ���ص��ق��اء  ل�����ص��م���د 

ال�صعب  �صد  االإ�صرائيلي  االح��ت��ال  بجرائم 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي، و���ص��د ال�����ص��ح��ف��ي��ني وو���ص��ائ��ل 

االإع�����ام، و���ص��ط ه��ت��اف��ات غ��ا���ص��ب��ة م��ن مئات 

امل�صاركني. ال�صحفيني 

ال�صحفيني،  نقيب  ب��اأع��م��ال  ال��ق��ائ��م  واأك���د 

على  ال�قفة،  خال  الربماوي،  ينال  الزميل 

امللك  بقيادة جالة  االأردين  بامل�قف  اعتزازه 

الفل�صطينية  للق�صية  الداعم  الثاين  عبداهلل 

املرحلة،  ه��ذه  يف  وخ��ا���ص��ة  م��راح��ل��ه��ا،  بجميع 

املدينة  وتفكيك  ت�صفيتها،  حم��اوالت  ظل  يف 

ج��راح.  ال�صيخ  ح��ي  �صكان  وتهجري  املقد�صة، 

واالإن�صاين  العربي  احلق  ا�صتعادة  اأن  واأ�صاف 

مبداأ  وعلى  بالق�ة،  اإال  ي��اأت��ي  ال  فل�صطني  يف 

واأن  ب��ال��ق���ة،  اإال  ب��ال��ق���ة ال ي�صرد  ي���ؤخ��ذ  م��ا 

االت��ف��اق��ي��ات ال��ت��ي اأب���رم���ت م��ع االح���ت���ال مل 

ه��ذه  الإ���ص��ق��اط  االأوان  اآن  واأن�����ه  ن��ف��ع��ا،  جت���د 

االت��ف��اق��ي��ات، م��ط��ال��ب��ا ب��اإل��غ��اء ات��ف��اق��ي��ة ال��غ��از 

االحتال  دول��ة  على  اقت�صادي  ط�ق  لفر�س 

ن�������ص���رة ل���اأق�������ص���ى وال����ق����د�����س وف��ل�����ص��ط��ني. 

واأك�������د وق�������ف ال�����ص��ح��ف��ي��ني االأردن�����ي�����ني م��ع 

ال���زم���اء ال�����ص��ح��ف��ي��ني يف ف��ل�����ص��ط��ني، ال��ذي��ن 

بجه�دهم ك�صف�ا جرائم االحتال ووثق�ها، 

م�����ص��ت��ن��ك��را ج����رائ����م االح����ت����ال ب��ا���ص��ت��ه��داف 

ال�صحفيني  نقيب  وق��ال  ال�صحفية.  امل��ق��رات 

االت�صال  عرب  بكر،  اأب�  نا�صر  الفل�صطينيني، 

الق�صية  م��ن  ج���زءاً  لي�س  االأردن  اإن  امل��رئ��ي، 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة ب����ل ط�����رف ف��ي��ه��ا مل����ا ت�����ص��ك��ل��ه 

ترابط  م��ن  الفل�صطينية  االأردن���ي���ة  ال��ع��اق��ة 

ع��ل��ى م����دى ال���ت���اري���خ، ف��امل�����ص��ري واح�����د ب��ني 

ال�صعبني، وامل�قف االأردين الر�صمي وال�صعبي 

املقد�صات  راع��ي  راأ�صهم  وعلى  دائما،  م�صرف 

اال�صامية وامل�صيحية امللك عبداهلل الثاين.

واأ�صاف اأن االحتال يتعمد ق�صف املقرات 

يزيدنا  وه��ذا  ال�صحفيني،  وق��ت��ل  ال�صحفية 

ال�صحفي  العمل  ا�صتمرار  على  وق�ة  اإ�صرارا 

يف ك�����ص��ف ج���رائ���م االح���ت���ال وزي����ف رواي���ت���ه، 

يتخل�ا  مل  الذين  االأردن��ي��ني  مب�قف  م�صيدا 

ع��ن ع��روب��ت��ه��م. وق���ال اإن��ن��ا ن��ق���د م��ع��رك��ة مع 

مع  بالت�صارك  الدولية  املحاكم  يف  االحتال 

االحتاد  راأ�صها  وعلى  العامل  ح�ل  نقابة   190

ال������دويل ل��ل�����ص��ح��ف��ي��ني ون���ق���اب���ة ال�����ص��ح��ف��ي��ني 

االأردنيني وجمعية ال�صحفيني العرب، الذين 

ت�صامن�ا مع فل�صطني ملحا�صبة جرائم العدو 

ال�صحفية  واملقرات  ال�صحفيني  �صد  الغا�صم 

لكي  االحتال،  جرائم  وتعرية  فل�صطني،  يف 

ال مت��ر ه���ذه اجل���رائ���م ال��ت��ي وث��ق��ه��ا االإع���ام 

احلر بال�ص�رة وا�صتهدفت العّزل واالأطفال.

وق����ال امل��ت��ح��دث ب��ا���ص��م جم��ل�����س ال��ن��ق��اب��ات 

اإن  ال��ف��اح��ات،  عبدالهادي  املهند�س  املهنية، 

االإ���ص��رائ��ي��ل��ي يرتكب ج��رائ��م حرب  االح��ت��ال 

���ص��د ال�����ص��ع��ب ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي، و���ص��د ال��زم��اء 

امل��ه��ن��ي��ني و���ص��د ال�����ص��ح��ف��ي��ني ن��اق��ل��ي ال��ك��ل��م��ة 

االح��ت��ال.  يفعله  واحل��ق��ي��ق��ة مب��ا  وال�����ص���رة 

و�صعب  فل�صطني  دع��م  اإن  الفاحات  واأ���ص��اف 

ف��ل�����ص��ط��ني ه����� ح���م���اي���ة ل���������اأردن، م��ب��ي��ن��ا اأن 

الق�صية  م��ع  م��ت��ق��دم  م���ق��ف  االأردن  م���ق��ف 

ال���ف���ل�������ص���ط���ي���ن���ي���ة، م���ط���ال���ب���ا ب����ط����رد ال�����ص��ف��ري 

االتفاقيات  واإل��غ��اء  االأردن،  م��ن  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي 

املربمة مع االحتال االإ�صرائيلي. وقال ع�ص� 

جم��ل�����س ال���ن����اب، ي��ن��ال ف��ري��ح��ات، اإن امل���ق��ف 

الفل�صطينية،  الق�صية  جت��اه  متقدم  االأردين 

م��ط��ال��ب��ا ب��ت��ع��زي��ز امل�����ق����ف م����ن خ�����ال ط���رد 

االأردين  ال�صفري  و�صحب  االإ�صرائيلي  ال�صفري 

ون�صرة  ال��غ��از،  اتفاقية  واإل��غ��اء  اإ�صرائيل،  من 

رئ��ي�����س جل��ن��ة فل�صطني  واأ����ص���اد  غ����زة.  اأه�����ايل 

بنقابة ال�صحفيني االأردنيني، ماجد القرعان، 

الكلمة  »جي�س  ب�  و�صفهم  ال��ذي  بال�صحفيني 

الكلمة  اأ�صحاب  اأن��ه��م  اأثبت�ا  ال��ذي��ن  احل���رة«، 

ال�صادقة، والذين يقف�ن مع ن�صرة فل�صطني 

ون�����ص��رة االأه�����ل يف ال��ق��د���س وغ�����زة. وط��ال��ب 

ال�������ص���ح���ف���ي����ن امل���������ص����ارك�����ن ب����ط����رد ال�����ص��ف��ري 

االإ����ص���رائ���ي���ل���ي م���ن ع���م���ان، و���ص��ح��ب ال�����ص��ف��ري 

اإل��غ��اء  اأب���ي���ب، وال��ع��م��ل ع��ل��ى  ت���ل  االأردين م���ن 

وادي  باتفاقية  النظر  واإع���ادة  ال��غ��از  اتفاقية 

االح��ت��ال،  على  اقت�صاديا  والت�صييق  ع��رب��ة، 

م�����ص��ي��دي��ن ب�����ص��م���د ال�����ص��ع��ب ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي يف 

الغربية  وال�صفة  والقد�س  االأق�صى  امل�صجد 

والداخل املحتل وقطاع غزة. 

االنباط- عمان

اع��ل��ن رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة رج����ال االأع���م���ال 

الثاثاء،  ام�س  الطباع،  االأردنيني حمدي 

ع�����ن اإط����������اق ح���م���ل���ة ت�����ربع�����ات ن���ق���دي���ة 

خم�����ص�����ص��ة ل��دع��م االه����ل ال�����ص��ام��دي��ن يف 

مدينة القد�س وقطاع غزة.

يراأ�س كذلك احتاد  الذي  الطباع  واأكد 

رجال االعمال العرب يف ت�صريح �صحفي، 

اأهمية تعزيز دور جمتمع االأعمال االأردين 

والعربي يف دعم الق�صية الفل�صطينية من 

الفعاليات  خمتلف  وتكاتف  تعاون  خ��ال 

يف  اخل��ا���س  للقطاع  املمثلة  االق��ت�����ص��ادي��ة 

االأردن وال�طن العربي.

ال�������ص���ع���ب  ب������ه  مي������ر  م������ا  اأن  واو�������ص������ح 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي ال���ي����م م���ن ق��ت��ل وت��ه��ج��ري 

واره������������اب م�����ن ق����ب����ل ق���������ات االح�����ت�����ال 

مل��ع��ان��ات��ه املمتدة  ال�����ص��ه��ي���ين، ه��� ام��ت��داد 

ق�صة  عك�صت  وال��ت��ي  ط���ي��ل��ة،  ع��ق���د  م��ن��ذ 

كفاح عظيمة لل�صعب الفل�صطيني ال�صامد 

الفل�صطينية  الق�صية  يجعل  ما  وال�صامخ، 

ق�صية عربية يت�جب علينا جميعاً الدفاع 

عنها بجميع ال��صائل والطرق املتاحة.

وا����ص���ار اىل وق������ف جم��ت��م��ع االأع���م���ال 

ال��ت��ي  ال��ه��ا���ص��م��ي��ة  ال��ق��ي��ادة  خ��ل��ف  االأردين 

ن�������ذرت ن��ف�����ص��ه��ا ل����ل����دف����اع ع����ن ال��ق�����ص��ي��ة 

وت��اأك��ي��داً  ا���ص��ت��م��راراً  وذل���ك  الفل�صطينية 

وال������ص��اي��ة  ال��ه��ا���ص��م��ي��ة  ال��ق��ي��ادة  ل�صيا�صة 

يف  االإ���ص��ام��ي��ة  املقد�صات  على  الها�صمية 

ال��ق��د���س ال�����ص��ري��ف، ودع����م ج��ه���د ج��ال��ة 

امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين وم���اق��ف��ه احل��ازم��ة 

ح�صاب  ع��ل��ى  �صيا�صية  ت�����ص���ي��ات  اأي���ة  ���ص��د 

الفل�صطيني  ال�����ص��ع��ب  وح���ق����ق  م�����ص��ل��ح��ة 

ال�صقيق.

االأردنيني  االأعمال  رجال  الطباع  ودعا 

�ص�اء من املت�اجدين باململكة اأو املغربني 

وذلك  التربعات  حملة  يف  امل�صاهمة  اإىل   ،

يقدمها  التي  الكبرية  للت�صحية  تقديراً 

الدفاع عن  االأبية يف  فل�صطني  اإخ�اننا يف 

ال�طنية. املقد�صات وحق�قهم 

 األميرة سمية ترعى إطالق جمعية المتاحف األردنية

 وقفة تضامنية لنقابة الصحفيين دعمًا لصمود الشعب الفلسطيني

 رجال االعمال تطلق حملة تبرعات للقدس وغزة

الأربعاء    19  /  5  / 2021

 مسرعة حصاد تطلق تحدي المستقبل الزراعي

املحلي

اأو  اجتماعيه  اأو  اقت�صاديه  اأو  �صيا�صيه  الأبعاد  ال�صع�ب  وحت��رك  التحديات  ال��دول  ت�اجه  عندما 

الق�ة  الن  �صيا�صيه   وتغيريات  اداراتها  يف  �صامله  تغيريات  باإجراء  بالتجاوب  ال��دول  فتق�م  اداري��ه  

وا�صتخدامها تع�د عليها باحلقد والتذمر  فالق�ة لي�صت طريقه مثلى لروي�س ال�صع�ب وتخ�يفها  

فالتاريخ يتحدث باأن ال�صع�ب اق�ى وتتناقل االأجيال خطر التذمر واحلقد وتنفجر ال�صع�ب فجاأه 

وتت�حد فا اأحد يقف اأمامها ولذلك فحل الدولتني والقد�س والعداله ه� احلل ال�صريع والدقيق 

وتر�صيخ ال�صام العادل املقب�ل ه� احلل والبدء يف التنميه واإقامة امل�صاريع وت�صغيل ال�صباب واإيجاد 

حل�ل للبطاله  وهذا يحتاج اإىل قيادات داخل اإ�صرائيل تق�د ذلك وال تك�ن اأ�صرية جلماعات التطرف  

العرب وامل�صلم�ن والعامل  فالق�ة ال ميكن  فالفل�صطيني�ن االن مت�حدون معهم �صع�ب وحك�مات 

اأن تفيد م�صتخدمها يف ظل �صع�ب واعيه فنظرية ال�صيطره االعاميه انتهت اإىل االأبد فا�صتطاعت 

ال�صع�ب واحلك�مات والعامل  الت�ا�صل االجتماعي ان ت�ؤثر يف  مثا قناة   اعاميه م�ؤثره وقن�ات 

فالعقل  ولذلك  يق�د  وه� من  اأ�صد مت�صكا  ال�صراع  عام من  مائة  بعد  ال�صباب  فاجليل اجلديد من 

ال�اقعي يق�د اي قائد �صيا�صي يحمي وج�ده يف اإ�صرائيل عليه ف�را البحث والعمل  اىل �صام عادل 

يف ظل ت�ازن دمي�غرايف لي�س ل�صالح اإ�صرائيل على املدى املت��صط فالت�ازن الدمي�غرايف املرب�ط 

يف الت�ازن االإداري وال�صيا�صي يف امل�اقع االداريه يحمي اي دوله من االنهيار وامل�صاكل  فدوله عظمى 

الل�ن  املنا�صب وامل�اقع بغ�س النظر عن  الت�ازن الدمي�غرايف يف  فمجرد ان فاز رئي�صها عمل على 

اإعامي  اأ�صبح  واعيه وكل فرد  ال�صع�ب  واالأ�صل ومن ال يق�م بذلك يخ�صر الن  والدين   واجلن�س 

فالتغيري  وق����ي   م���ؤث��ر  وحت��ري��ك  بتاأثري  االجتماعي  الت�ا�صل  ق��ن���ات  ي�صتخدم  اجل��دي��د  واجل��ي��ل 

والتاأهيل واخلربه  واالإجناز  الكفاءه  على  املعتمد  الدمي�غرايف   الت�ازن  على  القائم  ه�  ال�صروري 

ع�اطف  مدغدغي  وترف�س  واجله�يه  واالقليميه  وال�صلليه  الف�صاد  ترف�س  ال�اعيه  فال�صع�ب 

عن  االجتماعي   الت�ا�صل  ق��ن���ات  اأو  االإع���ام  يف  يتحدث�ن  كمن  االأر����س   على  عمل  دون  ال�صع�ب 

امت�صاق ال�صاح وهم يعي�ص�ن برفاهيه   ومن يتابع قن�ات الت�ا�صل االجتماعي ومن يتابع االإعام 

املهني امل�ؤثر يجد باأن قناه اعاميه  يتابعها النا�س فاملعارك يف ع�صر الي�م هي اعاميه واقت�صاديه 

و�صيا�صية والتاريخ يعلم من يريد التعلم باأن الق�ه تنجح ملده لكنها لن تنجح اإىل االأبد والذي ينجح 

القان�ن  الف�صاد والتفاعل مع الق�ى الدمي�غرافيه والعداله و�صيادة  ه� العمل واالإجناز وحماربة 

ل�صاحب  تقدم  اأن  واجبها  دول��ه  اي  يف  االأم��ن  وق���ى  الي�م  االأبحاث  ومراكز  النا�س  اإىل  واال�صتماع 

القرار ما يق�له النا�س وحتركهم  والعمل ل�صالح عام والبعد عن اي م�صالح �صخ�صيه  فالت�حد يف 

عربيه  وحك�مات  �صع�ب  ومعهم  اخلارج  ويف  اإ�صرائيل  داخل  الفل�صطيني�ن  و  وغزة  الغربيه  ال�صفه 

تغيريات  اإىل  اأي�صا  حتتاج  واملنطقه  م�صرق   ومل�صتقبل  التغيري  اإىل  �صيق�د  حتما  وعامليه  واعاميه 

اإدارات تنفيذيه كف�ؤه وق�ى  اإىل  جذريه �صريعه ودقيقه مل�اكبة ما يجري واحلاجه املا�صه وال�صرعه 

ميدانيه  منجزه  ك��ف���ؤه  التنفيذيه  االداري���ه  امل���اق��ع  يف  ج��دي��ده  ووج���ه  ب��رام��ج  ذات  حزبيه  �صيا�صيه 

حتارب الف�صاد يف اي مكان وهدفها االإجناز والنجاح  

حمى اهلل ال�طن وال�صعب واجلي�س واالأجهزة االمنيه بقيادتنا الها�صميه بقيادة جالة امللك عبد 

اهلل الثاين املعظم و�صم� ويل العهد االأمري احل�صني املعظم

د. مصطفى محمد عيروط

 التغيير الضروري

 قانونية النواب تواصل مناقشة 
معدل النزاهة

 تجارة األردن تخصص صندوقا لجمع 
التبرعات للقدس وغزة

 األشغال الشاقة المؤبدة بحق شخص 
فقأ عينّي زوجته أثناء الشروع بقتلها

االنباط- عمان

وا���ص��ل��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ق��ان���ن��ي��ة ال��ن��ي��اب��ي��ة يف 

اج��ت��م��اع ام�������س ال���ث���اث���اء، ب��رئ��ا���ص��ة ال��ن��ائ��ب 

م�صروع  مناق�صة  ال��ه��االت،  حممد  الدكت�ر 

ال��ن��زاه��ة ومكافحة  ل��ق��ان���ن  امل��ع��دل  ال��ق��ان���ن 

.2020 الف�صاد ل�صنة 

ال�ص�ؤون  وزراء  بح�ص�ر  ال��ه��االت،  وق��ال 

ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة وال���ربمل���ان���ي���ة م������ص��ى امل��ع��اي��ط��ة، 

وال���ع���دل اأح��م��د زي�����ادات، وال���دول���ة ل��ل�����ص���ؤون 

هيئة  ورئي�س  اخلراب�صة،  حمم�د  القان�نية 

اإن  حجازي،  مهند  الف�صاد  ومكافحة  النزاهة 

يف  النزاهة  هيئة  ملجل�س  اأت��اح  املعدل  القان�ن 

اأو  االأدل���ة  �صياع  فيها  يخ�صى  ال��ت��ي  احل���االت 

بامل�صتبه  االحتفاظ  قرار  اتخاذ  فيها  التاأثري 

اأفعال الف�صاد ملدة ال تتجاوز  اأيا من  بارتكابه 

48 �صاعة.

واأ�صاف اأن »معدل النزاهة« اأتاح للمجل�س 

ع��ن��د ال�������ص���رورة اإ����ص���دار ق����رار احل��ج��ز على 

ال�صفر  ومنع  املنق�لة  وغري  املنق�لة  االأم�ال 

ملدة  الف�صاد  اأف��ع��ال  م��ن  اأي���اً  يرتكب  م��ن  لكل 

هذا  رف��ع  يتم  اأن  على  عمل  ي�مي  تتجاوز  ال 

اإخ�صاع  عن  ف�صا  العام،  املدعي  اإىل  القرار 

اجلرائم املن�ص��س عليها يف قان�ن االنتخاب 

للتقادم وفقا لقان�ن االنتخاب.

املتعلقة  امل��ادة  �صطبت  اللجنة  اأن  واأ���ص��اف 

���ص��خ�����س  اأي  ب��ح��ق  ب��ن�����ص��ر م��ع��ل���م��ات ك���اذب���ة 

املنفعة  حتقيق  بق�صد  اع��ت��ب��اري  اأو  طبيعي 

ال�سخ�سية.

ي���ه���دف  ال����ق����ان�����ن  م���������ص����روع  اأن  وت�����اب�����ع 

اإىل م��راق��ب��ة ال��ن��م��� غ���ري ال��ط��ب��ي��ع��ي ل���روة 

القان�ن  ه��ذا  الأحكام  اخلا�صعني  االأ�صخا�س 

واع��ت��ب��ار ج��رائ��م امل���ال ال�����ص��ي��ا���ص��ي اأو االأ���ص���د 

جرائم ف�صاد.

االنباط- عمان

خ�����ص�����ص��ت غ����رف����ة جت�������ارة االأردن،ام���������������س 

التربعات  جلمع  مقرها  يف  �صندوقا  الثاثاء، 

لدعم �صم�د اأهايل مدينة القد�س وقطاع غزة 

يف وجه العدوان االإ�صرائيلي الغا�صم.

وق���ال���ت ال���غ���رف���ة، يف ب���ي���ان ���ص��ح��ف��ي، اإن��ه��ا 

���ص��ت�����ص��ارك ك���ذل���ك يف ح��م��ل��ة ال����ي�����م امل��ف��ت���ح 

�صتطلقه  الذي  نن�صرها«،  معاً  »غزة  للتربعات 

اللجنة العليا لاإعمار يف فل�صطني، �صباح ي�م 

غد االأربعاء.

يتحد  اأن  ����ص���رورة  ع��ل��ى  ال��غ��رف��ة  و����ص���ددت 

وم��دي��ن��ة  فل�صطني  اأج���ل  م��ن  ل��ل��ع��م��ل  اجل��م��ي��ع 

ال���ق���د����س، م�����ص��ت�����ص��ه��دة ب����اأق�����ال ج���ال���ة امل��ل��ك 

ع���ب���داهلل ال����ث����اين« اأن�����ه ال ي����ج���د دول�����ة »ب��ع��د 

ال�صعب  ج��ان��ب  اإىل  وت��ق��ف  ت��دع��م  ف��ل�����ص��ط��ني« 

الفل�صطيني اأكر من االأردن«.

مل�قف  دعمها  االأردن  جت��ارة  غرفة  واأك���دت 

ال�صفري  ال���داع���ي ال���ص��ت��دع��اء  ال���ن����اب  جم��ل�����س 

ال�����ص��ف��ري  وم�����غ�����ادرة  اأب����ي����ب  ت����ل  م����ن  االأردين 

االإ�صرائيلي االأرا�صي االأردنية.

واأعادت الغرفة التاأكيد على م�قف القطاع 

ال��ت��ج��اري امل��ت��م��ث��ل يف غ���رف ال��ت��ج��ارة ال��داع��م 

ون�صاله  الفل�صطيني  ال�صعب  لق�صية  وامل���ؤازر 

اأن ف��ل�����ص��ط��ني  امل���ح���ت���ل، م�����ؤك����دة  ال���ك���ي���ان  ���ص��د 

والقد�س جزء ال يتجزاأ من اإمياننا وعقيدتنا.

ان االنباط- عمَّ

 ق�صت حمكمة اجلنايات الكربى بتجرمي اأحد 

الأحكام  وف��ق��اً  بالقتل  ال�صروع  بجناية  االأ�صخا�س 

املادتني 328/1 و70 من قان�ن العق�بات امل�صندة اإليه 

االأداة  وم�صادرة  امل�ؤبدة  اقة  ال�صَّ باالأ�صغال  وو�صعه 

اخلطرة.

ويف  املتهم  اأنَّ  اإىل  قرارها  يف  املحكمة  وت��صلت 

عام 2019 وبعد اأْن فّكر وخّطط لقتل زوجته نتيجة 

اإىل  واإدخالها  �صكني  بتجهيز  ق��ام  عائلية،  خافات 

اإحدى الغرف يف منزله و�ص�بها نح� رقبتها بق�صد 

قتلها واإزه��اق روحها، اإال اأنَّها متكنت بعد مقاومته 

من اإبعاد يده عنها واالإفات منه.

��ه ونتيجة مقاومة املجني عليها  اأنَّ وبني القرار 

و�صراخ االأطفال قام املتهم بفتح باب الغرفة ومتكن 

االأطفال من الدخ�ل اإليها واأخذ ال�صكني من يده، 

اإال اأنَّه بعد ذلك قام باإدخال »ملقط االأرجيلة« داخل 

اإ�صبعه  اإح��دى عينيها وقلعها من مكانها واإدخ���ال 

اأي�صاً  مكانها  من  واأخرجها  االأخ���رى  عينها  داخ��ل 

اأنَّ  املتهم  وظ��نَّ  عليها،  مغ�صياً  �صقطت  ذل��ك  وبعد 

املجني عليها فارقت احلياة وقام ه� بالهروب باجتاه 

مت  اأح��د امل��ن��ازل امل��ج��اورة واأخ���رب ج��اره بذلك وقدَّ

ال�صك�ى بحقه وجرت املاحقة له.

النَّ�ع من اجلرائم  اأن هذا  اإىل  االإ�صارة  وجت��در 

يعترب من اجلرائم املروعة التي من �صاأنها اأن ت�ؤدي 

اإىل االإخال با�صتقرار املجتمع واأمنه و�صامته، مما 

لفر�س عق�بات جزائية مغّلظة على  ع  بامل�صرِّ حدا 

مرتكبيها، ونظراً اإىل العق�بة املغلّظة املفرو�صة على 

اجلاين فاإن احلكم ال�صادر بحقه يعترب من االأحكام 

التي تنظرها حمكمة التمييز بحكم القان�ن.
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يف الثامن من ني�سان لعام 2020 مت رفع احلظر عن مدينة ووه��ان يف مقاطعة خوبي، 

والتي كانت قد اأبلغت عن ت�سجيل اأول حالة من وباء كوفيد-19. وبعد عام، اجتمع مبعوثون 

من �سفارات البلدان يف ال�سني، وممثلو و�سائل العالم و�سيوف من كافة الأو�ساط يف بكني، 

ليت�ساركوا معا ق�سة خوبي البطولية، لي�سهدوا معامل خوبي اجلديدة بعد الأزم��ة، خللق 

م�ستقبل م�سرتك من التعاون املربح للجميع.

كواجهة رئي�سية و�ساحة املعركة الرئي�سية ملكافحة الوباء ، قاتل 61 مليون �سخ�ص يف 

خوبي ووه��ان، حتت قيادة احلزب ال�سيوعي ال�سيني واحلكومة، وبدعم من �سعب البالد 

والأ�سدقاء الدوليني، قام مبعركة �سجاعة �سد الوباء.ا�ستغرق الأمر حوايل ثالثة اأ�سهر 

لتحقيق نتائج حا�سمة، وقدمت ت�سحيات وم�ساهمات كبرية لل�سني والعامل يف التغلب على 

الوباء.خالل ذروة الوباء، �ساعدت 77 دولة و 12 منظمة دولية علىخوبي. وبعد ا�ستقرار 

الوباء يف خوبي، اأر�سلوا مواد  مكافحة الوباء اإىل اأكرث من 150 دولة واأكرث من 10 منظمات 

دولية لتبادل خرباتهم يف مكافحة الوباء. مكافحة الوباء يف خوبي هي مثال ملكافحة الوباء 

يف ال�سني، والتي تف�سر الروح العظيمة ملكافحة الوباء املتمثلة يف كون احلياة اأول،والوحدة 

على ال�سعيد الوطني، والت�سحية باحلياة، واحرتام العلم، وامل�سري امل�سرتك.

القت�سادية  التنمية  ل�ستعادة  جديدة  رحلة  يف  خوبي  �سرعت  ال��وب��اء،  مكافحة  وبعد 

ا�ستقبلت مقاطعة خوبي  اأي����ام،  ق��ب��ل  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��ع��م��ال  ع��ي��د  والج��ت��م��اع��ي��ة. يف عطلة 

43.215.900 �سائح، بزيادة قدرها 13.53٪ عن نف�ص الفرتة من عام 2019. لقد عاد الأمان 

وال�سحة واحليوية اىلخوبي ووهان.

من منظور عاملي، اأخ��ذت ال�سني زمام املبادرة يف ك�سر ح�سار الوباء، واندفعت بحيوية 

قوية على طريق اإنعا�ص القت�ساد وحتقيق تنمية عالية اجلودة. يف عام واحد فقط ، بينما 

جنحت ال�سني يف الوقاية من الوباء وال�سيطرة عليه، حققت معدل منو بلغ 2.3٪، لت�سبح 

القت�ساد الرئي�سي الوحيد يف العامل الذي حقق منًوا اإيجابًيا العام املا�سي، حيث اجتذب 

160 مليار دولر اأمريكي من ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة. يف الربع الأول من هذا العام، 

�سارع اقت�ساد ال�سني اإىل انتعا�سه، وزاد ناجتها املحلي الإجمايل بن�سبة 18.3٪ على اأ�سا�ص 

�سنوي، وا�ستمر يف املرتبة الأوىل على العامل.لقد اأثبتت خوبي وال�سني للعامل من خالل 

اإجراءات عملية اأنه طاملا اأننا نعزز ثقتنا، ونتخذ قراراتنا، ونعمل بجد، ميكننا التغلب على 

الوباء ب�سكل كامل.

يف الوقت احلايل، تعترب اللقاحات �سالًحا قوًيا للعامل لهزمية الوباء. تعار�ص ال�سني 

بو�سوح “قومية اللقاحات”، وت�ستخدم اإج��راءات عملية للوفاء بالتزامها الر�سمي بجعل 

اللقاح منتًجا عاًما عاملًيا، وت�ساهم يف حتقيق توافر اللقاحات والقدرة على حتمل تكاليفها 

زال��ت تقدم  ال�سني ول  املناعة.تربعت  اإىل �سد فجوة  النامية، وت�سعى جاهدة  البلدان  يف 

اللقاحات لأكرث من 100 دولة ومنظمة دولية، وخطة كوفاك�ص، وقوات حفظ ال�سالم التابعة 

لالأمم املتحدة.كما �سيتم توفري اللقاحات للريا�سيني امل�ساركني يف اأوملبياد طوكيو ودورة 

الألعاب الأوملبية ال�ستوية لعام 2022 يف بكني.

ت�ساعد ال�سني والأردن بع�سهما البع�ص ويتكاتفان يف مكافحة الوباء، مما يدل على قيمة 

ال�سراكة ال�سرتاتيجية بني البلدين وال�سداقة العميقة بني ال�سعبني. لن ين�سى ال�سعب 

ال�سيني اأبًدا اأن الأ�سدقاء الأردنيني من جميع الأو�ساط ورجال الأعمال والطالب يف ال�سني 

قدموا مواد قيمة ودعًما معنوياخلوبي وووهان ملكافحة الوباء يف بدايته.لقد رد ال�سينيون 

واأجهزة  الأقنعة  بدفعات من  ع��ام  من  لأك��رث  الأردين  للجانب  امل�ساعدة  وقدموا  اجلميل 

الفح�ص واملالب�ص الواقية واأجهزة الك�سف عن درجة احلرارة واأجهزة التهوية وغريها من 

الإم��دادات الطبية التي حتتاجها الأردن. حيث ي�سكل التعاون ال�سيني الأردين يف جمال 

اللقاح اأمنوذجا.�سارك اجلانب الأردين بفاعلية يف التجارب ال�سريرية لللقاح ال�سيني، وقد 

مت العرتاف على نطاق وا�سع ب�سالمة وفعالية اللقاح ال�سيني من قبل ال�سعب الأردين. لقد 

تغلبت ال�سني على �سعوبات كثرية مثل الطلب الكبري على اللقاحات يف الداخل واخلارج، 

وقدمت اللقاحات لالأردن وتربعت بها على دفعات لدعم الأردن يف بناء حاجز مناعي ودحر 

الوباء يف نهاية املطاف. نحن على ا�ستعداد ملوا�سلة العمل مع اجلانب الأردين ملكافحة وباء 

وتعزيز بناء جمتمع �سحة الإن�سان.

ر�سميا  ال�سني  حتتفل  والأردن.  ال�سني  من  لكل  خا�سة  يحظىباأهمية   2021 ع��ام  ان   

املئوية  بالذكرى  الأردن  ويحتفل  ال�سيني،  ال�سيوعي  احل��زب  لتاأ�سي�ص  املئوية  بالذكرى 

لتاأ�سي�ص الدولة.

على مدار املائة عام املا�سية، التزم احلزب ال�سيوعي ال�سيني دائًما بنيته الأ�سلية ومهمته 

املتمثلة يف ال�سعي وراء ال�سعادة لل�سعب وحتقيق نه�سة الأمة، واحتد وقاد ال�سعب ال�سيني 

اإىل العمل اجلاد وموا�سلة الن�سال، لقد �سق طريًقا عظيًما، واأ�س�ص اإجناًزا عظيًما، حمدثا 

معجزة عظيمة يف تاريخ تطور الأمة ال�سينية وتقدم احل�سارة الإن�سانية. ان قيادة احلزب 

ال�سيوعي ال�سيني هي اختيار الع�سر واختيار ال�سعب ال�سيني.

اإن التنمية يف ال�سني ل تتيح فقط لل�سعب ال�سيني العي�ص بحياة كرمية، بل تفيد العامل 

اأي�سا وتعزز الق�سية النبيلة املتمثلة يف ال�سالم والتنمية للب�سرية. اأ�سار ال�سيد �سي جني 

بينغ، الأمني العام للجنة املركزية للحزب ال�سيوعي ال�سيني ورئي�ص ال�سني، اإىل اأن “احلزب 

ا حزب يعمل من  ال�سيوعي ال�سيني هو حزب ي�سعى اإىل اإ�سعاد ال�سعب ال�سيني وهو اأي�سً

اأجل ق�سية التقدم الب�سري. “تلتزم ال�سني ب�سيا�سة خارجية م�ستقلة لل�سالم وا�سرتاتيجية 

انفتاح متبادل املنفعة ومربحة للجانبني. حتمي بدقة القواعد الأ�سا�سية للعالقات الدولية، 

وحتمي العدل والإن�ساف الدويل، وتعزز بناء جمتمع ذاتامل�ستقبالمل�سرتك للب�سرية.

تعمل ال�سني بن�ساط على تعزيز ال�سالم وال�ستقرار والتنمية يف ال�سرق الأو�سط. عندما 

زار م�ست�سار الدولة ووزير اخلارجية ال�سيني وانغ يي ال�سرق الأو�سط موؤخًرا ، قدم اقرتاًحا 

من خم�ص نقاط حول حتقيق الأمن وال�ستقرار يف ال�سرق الأو�سط: الدعوة اإىل الحرتام 

املتبادل، واللتزام بالإن�ساف والعدالة، وحتقيق عدم انت�سار الأ�سلحة النووية، العمل �سويا 

على حتقيق الأمن اجلماعي وت�سريع وترية التنمية والتعاون. اإن ال�سني م�ستعدة للعمل يدا 

بيد مع الدول العربية لبناء جمتمع �سيني عربي ذي م�ستقبل م�سرتك وتطلعات م�سرتكة 

يت�سم بال�سالم والتناغم والزدهار.

يف املائة عام املا�سية حقق ال�سعب الأردين ا�ستقالله الوطني وحقق اإجن��ازات كبرية يف 

البناء الوطني من خالل العمل اجلاد لعدة اأجيالونتقدم باأحر التهاين على ذلك. منذ اإقامة 

العالقات الدبلوما�سية بني ال�سني والأردن، تعززت ال�سداقة التقليدية بني البلدين ب�سكل 

م�ستمر وا�ستمر التعاون يف خمتلف املجالت يف التطور.وبالوقوف عند نقطة النطالق 

اجلديدة للقرن الثاين للبلدين، نحن على ا�ستعداد لال�ستمرار يف العمل مع اجلانب الأردين 

لإثراء معنى ال�سراكة ال�سرتاتيجية بني البلدين واملمار�سة امل�سرتكة للتعددية احلقيقية، 

�سيعمل البناء امل�سرتك عايل اجلودة ل� “احلزام والطريق” على تعزيز بناء جمتمع م�سري 

م�سرتك للب�سرية، ويفيد ال�سعبني، ويعزز ال�سالم وال�ستقرار الإقليميني.

السفير الصيني تشن تشوان دونغ

 جمال الربيع بعد المطر 
والريح.... االنطالق مرة أخرى 

نحو مئوية جديدة

 الروابدة: ال دور يتقدم على االردن في دعم ونصرة القضية الفلسطينية

االنباط- اربد

 قال رئي�ص الوزراء ال�سبق الدكتور عبدالروؤوف الروابدة 

الق�سية  ون�����س��رة  دع��م  يف  الردن  دور  على  يتقدم  دور  ل  ان 

الفل�سطينية م��ن��ذ ب���دء ن��زي��ف ج��رح��ه��ا م��ن��ذ م��وؤمت��ر ق��م ع��ام 

الفي�سلي. العهد  يف   1920
بعنوان  ال��دويل  املوؤمتر  بافتتاح  كلمة  ال��رواب��دة يف  واو�سح 

“الردن والوطن العربي 1921 2021-” �سمن احتفالت 
جامعة الريموك مبئوية الدولة الردنية، ان ق�سية فل�سطني 

بقيت ق�سية الردنيني املركزية بوقوفهم معها بال منة، فهي 

باملال  ثوراتها  يف  �سراكة  اح��د  ي�سبقهم  ول  منها  وه��م  منهم 

وال�سالح واملجاهدين.

وا�ساف ان الردن مر بتحديات وعوا�سف ونكبات ا�ستطاع 

جتاوزها وال�ستمرار يف بناء دولته بالإرتكاز على توحد كل من 

الن�سان  ان  حيث  الها�سمية،  القيادة  خلف  ار�سه  على  تواجد 

الردين هو الرثوة احلقيقة التي مكنت من حتويل التحديات 

اىل فر�ص للتنمية والبناء عليها.

واكد ان الردن بني على قاعدة عروبية جمعت كل اطياف 

المة العربية حتت ن�سيج واحد عا�ست كا�سرة واحدة وقفت مع 

كل ق�سايا العرب، لفتا اىل انه مت فك الرتباط مع فل�سطني 

�سندا  وبقي  بالق�سية  التزاما  ا�ستمر  انه  ال  وقانونيا،  اداري��ا 

وظ��ه��ريا ل��اله��ل ال��ذي��ن يعي�سون ظ��ل��م الح��ت��الل وج��ربوت��ه 

�سابرين ومرابطني وجماهدين.

وقال الروابدة، ونحن “نحتفي باملئوية الوىل التي اجنزنا 

فيها الكثري، علينا ان نعي ان الطموح ما زال اكرب واو�سع واننا 

ثانية  مئوية  اىل  نعرب  ونحن  التحديات  من  املزيد  �سنواجه 

تتغري  القوى  وموازين  تال�سى  قد  العربي  فالنظام  جديدة، 

با�ستمرار ما ي�ستدعي ا�ستثمار كل الطاقات للم�ساركة يف �سنع 

ا�سالحية  حزبية  حياة  ببناء  دميوقراطيتنا  نطور  امل�ستقبل 

وانتاج قانون انتخاب تتوافق عليه القوى والفعاليات الوطنية، 

ينطلق من واقع الوطن ويدفع باحلريات واحلقوق وفق �سيادة 

القانون دون اغفال احلاجة املا�سة ل�سالح اداري وطني”.

الدكتور  املوؤمتر  اجلامعة/رئي�ص  رئي�ص  او�سح  جهته،  من 

نبيل الهيالت، ان خمرجات مئة عام عربت من عمر الدولة 

الردن���ي���ة متثلت ب��ان��ت��اج دول���ة ال��ق��ان��ون وامل��وؤ���س�����س��ات والم���ن 

ال�سمود  ع��ل��ى  الردن  ق���درة  عك�ص  م��ا  ال�سمولية،  والتنمية 

والتكيف واملرونة يف مواجهة التحديات، م�سريا اىل ان اختيار 

باأهمية العالقات العربية العربية،  عنوان املوؤمتر جاء اميانا 

مع  ومتا�سيا  ون�ساليا  واقت�ساديا  �سيا�سيا  تكاملها  واهمية 

تعترب كل ق�سية عربية  التي  الثابتة  القومية  الردن  �سيا�سة 

هي ق�سية اردنية.

العلمية للموؤمتر/ رئي�ص ق�سم  اللجنة  بدوره، لفت رئي�ص 

التاريخ الدكتور حممد العمري، ان احل�سور العربي والقليمي 

والدويل لالردن انطالقا من دوره القومي وموقعه اجلغرايف 

جعل منه قبلة للباحثني واملوؤرخني يف ا�ستنباط عوامل املنعة 

والقوة التي يتميز بها الردن رغم التحديات والعوا�سف التي 

مر بها، م�ستذكرا دور البناة الوائل الذين ا�س�سوا دولة قوية 

البنيان والرك��ان خالل مئة عام م�ست من عمرها، ليفتحوا 

لنا ابواب ولوج مئوية جديدة ونحن اكرث ثقة وثباتا واقتدارا.

الرفاعي  �سمري  امل��رح��وم  كر�سي  �ساغل  اك��د  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

ورئ��ي�����ص م��ن��ت��دى ارب���د ال��ث��ق��ايف ال��دك��ت��ور حم��م��د ال��ع��ن��اق��رة، 

عام  وان مئة  ب�سناعة اجم��اده��ا،  م��ره��ون  ام��ة  اي  ت��اري��خ  ان 

ب��ن��ي بعزمية  ال��دول��ة الردن���ي���ة مت��ث��ل ق�سة وط���ن  م��ن ع��م��ر 

تلني  ل  وعزمية  ب��اإرادة  حولهم  ال�سعب  والتفاف  الها�سميني 

الطرفني  بني  العالقة  ف�سكلت  والعوا�سف  التحديات  ام��ام 

عقدا اجتماعيا ثابتا ورا�سخا ت�سري عليه الجيال يف م�سرية 

البناء والجناز.

امل�سرية  ال�سوي�ص  بجامعة  ال��ت��اري��خ  ق�سم  رئ��ي�����ص  وق���ال 

بالدول  الردن��ي��ة  ال��دول��ة  عالقة  ان  حممود،  امي��ن  الدكتور 

وهو  العربية  القومية  بالنظرة  متيزت  ن�ساأتها  منذ  العربية 

حمورية  دول��ة  منها  وجعل  واقليميا  عربيا  مكانتها  عزز  ما 

رغ���م ���س��ح و���س��ع��ف الم��ك��ان��ات وت��ع��دد ال��ت��ح��دي��ات، ف��ام��ت��ازت 

ال�سرتاتيجي  ال���دور  ان  م��وؤك��دا  اجل����وار،  بح�سن  عالقتها 

يف  وق����وة  زخ��م��ا  م��ن��ح��ه��ا  الفل�سطينية  ال��ق�����س��ي��ة  يف  ل����الردن 

ت�سكيل منظومة عالقات عربية ممتدة وم�ستقرة.

وحم��اور  مو�سوعات  يومني  م��دى  على  امل��وؤمت��ر  ويناق�ص 

بالق�سايا  الثاين  عبداهلل  امللك  وجاللة  الردن  بدور  تت�سل 

والتمثيل  وال��ت��ح��رر،  ال�ستعمار  وق�سايا  والردن  العربية 

القمة  وموؤمترات  العربية  واجلامعة  ل��الردن،  الدبلوما�سي 

املئوية الوىل، ومو�سوعات �سيا�سة الحالف  العربية خالل 

حتقيق  يف  الردن  ودور  املنطقة،  يف  القليمية  وال�سراعات 

يقدمها  العربية،  وامل��راأة  الالجئني  وق�سايا  العربي  الوفاق 

باحثون من جامعات اردنية وعربية.

وح�����س��ر اف��ت��ت��اح ف��ع��ال��ي��ات امل��وؤمت��ر حم��اف��ظ ارب���د ر���س��وان 

العتوم ورئي�ص جمل�ص امناء اجلامعة الدكتور خالد العمري 

وعدد من امل�سوؤولني يف املحافظة واجلامعة.

 نقيب اصحاب المطاعم والحلويات 
يؤكد بدء تعافي القطاع

االنباط- عمان

واحللويات  املطاعم  اأ�سحاب  نقيب  اك��د   

عمر العواد، بدء تعايف القطاع والنهو�ص من 

جديد خا�سة بعد الإج��راءات الأخ��رية التي 

ات��خ��ذت��ه��ا احل��ك��وم��ة خ���الل �سهر رم�����س��ان؛ 

املطاعم  ق��ط��اع��ي  ع��ل��ى  اي��ج��اب��ي��ا  انعك�ص  م��ا 

واحللويات يف اململكة.

اإن  ال��ث��الث��اء،  ال��ع��واد يف بيان ام�ص  وق��ال 

باملئة   300 نحو  بلغت  قفزة  حقق  القطاع 

مقارنة مع الفرتة املماثلة من العام املا�سي 

تراوحت  الأخ��رى  املحافظات  ويف  عمان،  يف 

بني 30 اإىل 60 باملئة.

وينه�ص  يتعافى  ب��داأ  القطاع  اأن  وا�ساف 

اإلغاء حظر اجلمعة  بعد  من جديد، خا�سة 

خدمة  اأن  م��وؤك��دا  الليلي،  احلظر  وتقلي�ص 

ال��ت��و���س��ي��ل )ال���دل���ي���ف���ري( وال���ع���م���ل ب��ن��ظ��ام 

العمل  ف��ر���ص  م��ن  الكثري  وف���رت  ال�سفتات 

املحافظة  ع��ن  ف�سال  نف�سه  ال��ق��ط��اع  داخ���ل 

على العمالة املوجودة.

من  عدد  اأ�سعار  ارتفاع  اإىل  العواد  وا�سار 

الإن��ت��اج يف هذا  وم��دخ��الت  الأ�سا�سية  امل���واد 

والبي�ساء  احل��م��راء  اللحوم  مثل  ال��ق��ط��اع؛ 

امل��ح��ل��ي��ة وامل�����س��ت��وردة وال���دواج���ن ال��ط��ازج��ة 

وامل��ج��م��دة، واخل�����س��ار، والأج��ب��ان، وال��زي��وت، 

واحل���ب���وب، وب��ع�����ص اأن�����واع اخل��ب��ز وال��ك��ع��ك، 

التعقيم  وم���واد  والتغليف،  التعليب  وم���واد 

�سقوف  و�سع  اإىل  داعيا  ال�سحية،  والوقاية 

�سعرية للمواد التي ت�سهد ارتفاعا كبريا يف 

اأ�سعارها.
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االنباط- عمان

احدى  التقنية،  احل�سني  جامعة  وقعت   

مبادرات موؤ�س�سة ويل العهد، مذكرة تفاهم 

اإحدى ابرز  مع جامعة كالريون بن�سلفانيا، 

الأمريكية،  بن�سلفانيا  ولي��ة  يف  اجلامعات 

والبحثية  الأك��ادمي��ي��ة  امل��ج��الت  يف  للتعاون 

وتبادل الطالب.

م��ع هدف  امل��ذك��رة متا�سياً  توقيع  وي��اأت��ي 

تو�سيع  يف  املتمثل  ال�سرتاتيجي  اجلامعة 

اأنحاء  جميع  يف  ال�سريكة  اجلامعات  �سبكة 

العامل.

ووق��ع امل��ذك��رة ب��ني اجلامعتني، ال��ذي مت 

ام�ص  بعد،  عن  املرئي  الت�سال  تقنية  عرب 

رئي�سها  ال��ت��ق��ن��ي��ة،  احل�����س��ني  ع���ن  الث���ن���ني، 

جامعة  وع��ن  احلنطي،  اإ�سماعيل  ال��دك��ت��ور 

الدكتورة ديل  بن�سلفانيا، رئي�ستها  كالريون 

اإليزابيث بري�سون.

اإىل بحث فر�ص التعاون  وتهدف املذكرة 

وتبادل  الطالبي  ال��ت��ب��ادل  ب��رام��ج  اإن�����س��اء  يف 

اأع�ساء هيئة التدري�ص واملوظفني الإداريني، 

امل�����س��اق��ات الأك���ادمي���ي���ة، وتطوير  وم�����س��ارك��ة 

م�����س��اري��ع ب��ح��ث��ي��ة م�����س��رتك��ة، وغ���ريه���ا من 

الهتمام  ذات  وامل�ساريع  التعليمية  الربامج 

امل�سرتك.

ك��ل��ت��ا  ت���ق���وم  اأن  ع���ل���ى  امل�����ذك�����رة  وت���ن�������ص 

امل��وؤ���س�����س��ت��ني ب��ت��ط��وي��ر اأن�������س���ط���ة ت��ع��اون��ي��ة 

وتطوير مقرتحات البحث والعمل امل�سرتك 

ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى مت���وي���ل ب��ح��ث��ي م�����س��رتك، 

بالإ�سافة اإىل عقد ندوات موؤمترات، وور�ص 

جامعة  لطلبة  وال�����س��م��اح  م�����س��رتك��ة،  ع��م��ل 

م�ساقات  يف  بالت�سجيل  التقنية،  احل�سني 

وندوات وبرامج التعلم يف جامعة كالريون.

اىل  احلنطي،  الدكتور  اأ���س��ار  جهته،  من 

ان التعاون بني اجلامعتني �سيكون له تاأثري 

للجامعة  ال��دول��ي��ة  ال�����س��راك��ات  ع��ل��ى  عميق 

و�سيوفر للطلبة الفر�سة ملوا�سلة درا�ستهم 

على  �سبكتها  و�سيو�سع  عريقة،  جامعة  مع 

هذا  اأن  م��ن  ثقته  م��وؤك��دا  العاملي،  امل�ستوى 

التعاون �سيفيد التعليم التقني يف الأردن.

م����ن ج���ان���ب���ه���ا، ق����ال����ت رئ���ي�������س���ة ج��ام��ع��ة 

لتو�سيع  متحم�سة  اجلامعة  اإن  ك��الري��ون، 

الأردن،  يف  زمالئنا  م��ع  العاملية  �سراكاتها 

ح���ي���ث ُي���ظ���ه���ر ال���ت���ب���ادل امل���ف���ت���وح ل���الأف���ك���ار 

هيئة  واأع�����س��اء  للطلبة  امل��ت��اح��ة  وال��ف��ر���ص 

املوؤ�س�ستني،  ك��ال  يف  وامل��وظ��ف��ني  ال��ت��دري�����ص 

ب���الإع���داد امل��ه��ن��ي ال��ت��ام مبنظور  ال��ت��زام��ن��ا 

من  ال��ت��ام��ة  ال���س��ت��ف��ادة  اإىل  نتطلع  ع��امل��ي، 

ب��رام��ج  تبني  لأن��ه��ا  الف��رتا���س��ي��ة  �سراكتنا 

قوية للم�ستقبل.

عام  تاأ�س�ست  ك��الري��ون  جامعة  اأن  يذكر 

ولية  كالريون  يف  عامة  كجامعة   1867
 14 بن�سلفانيا الأمريكية، وهي واحدة من 

جامعة تعد جزًءا من نظام ولية بن�سلفانيا 

البكالوريو�ص  العايل وتقدم برامج  للتعليم 

واملاج�ستري والدكتوراه.

االنباط-العقبة

�سركة  داأب����ت  متتالية  اأع�����وام  م���دى  ع��ل��ى 

واح������ة اأي���ل���ة ل��ل��ت��ط��وي��ر ع��ل��ى دع����م اأن�����س��ط��ة 

وم�ساريع العربية حلماية الطبيعة يف الأردن 

وفل�سطني، اإمياناً بفاعليتها واأثرها الوا�سعني 

ل  والفل�سطيني،  الأردين  املجتمعني  ع��ل��ى 

�سيما يف اإطار الدعم التنموي امل�ستدام.

�ساهمت  اليوم،  وحتى  ومنذ عام 2009 

األ��ف  ه��ذه ال�سراكة يف زراع���ة اأك��رث م��ن 15 

دومن   600 م�ساحة  غ��ط��ت  م��ث��م��رة  ���س��ج��رة 

واأت��ت بالفائدة على  الزراعية،  من الأرا���س��ي 

150 مزارعاً.
اأيلة  التنفيذي ل�سركة واح��ة  املدير  وق��ال 

“نفخر يف  دودي���ن:  �سهل  املهند�ص  للتطوير 

اأيلة بدعم م�ساريع املنظمة العربية حلماية 

الطبيعة واأهدافها الرامية اإىل �سون املوارد 

الطبيعية على م�ستوى املنطقة، فلطاملا كانت 

روؤي��ة اأيلة ترتكز على حماية وا�ستدامة هذه 

امل��وارد، و�سرورة تبني اأف�سل املمار�سات التي 

واإح����داث تغيري  امل�ستدام  تعزز من��ط احل��ي��اة 

اإيجابي يف املجال البيئي عرب مبادرات وبرامج 

و�سراكات فاعلة واإي��الء اأهمية خا�سة لزيادة 

الرقعة اخل�سراء”.

ولفت اإىل ال���دور ال��ري��ادي ال��ذي تقوم به 

امل��وارد الطبيعية عرب الهتمام  اأيلة بحماية 

اإىل  قاطنيها  ل��دى  و���س��وًل  التحتية  بالبنية 

امل��م��ار���س��ات ال��ي��وم��ي��ة وجت��ذي��ر ث��ق��اف��ة بيئية 

وزواره���ا، حتى غ��دت مثالً يف جم��ال مراعاة 

املوؤ�س�سات  خمتلف  باعرتاف  البيئية  الأبعاد 

املحلي  ال�سعيدين  على  القطاع  يف  العاملة 

والدويل.

“على م��دار اأكرث  واختتم دودي���ن ق��ائ��اًل: 

م�ساندة  يف  اأي��ل��ة  �ساهمت  ون�سف  عقد  م��ن 

تعزز  اإقليمي  م�ستوى  وع��ل��ى  حملية  ج��ه��ود 

من الواقع البيئي وحماية املوارد الطبيعية، 

ب�����س��رورة تكاتف  العميق  اإمي��ان��ه��ا  ي��دف��ع��ه��ا  

جهود خمتلف القطاعات ملزيد من المتثال 

التي تخدم حياتنا وحياة  البيئية  للمعايري  

الأجيال املقبلة”.

بدورها ثمنت رزان زعيرت، رئي�سة العربية 

حلماية الطبيعة ال�سراكة مع “واحة اأيلة”، 

لفتة اإىل اأهميتها الق�سوى يف حتقيق الغايات 

“العربية”  اإل��ي��ه��ا  ت�سعى  ال��ت��ي  ال�����س��روري��ة 

كمنظمة جمتمع مدين تتطلع اإىل احلفاظ 

ال�����س��ي��ادة على  م��ب��داأ  الأرا����س���ي وتثبيت  على 

الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي.

واأ�سافت “مثل هذا الدعم النبيل واملقّدر 

اأي��ل��ة(، ل يتوقف عند  واملتوا�سل من )واح��ة 

اإجناز م�ساريع زراعية �ستعود -بال �سك- على 

املزارعني باخلري الكثري وامل�ستدام، بل يعطينا 

ملوا�سلة  اأي�����س��اً  ن��ح��ن  التحفيز  م��ن  م���زي���داً 

اأعمالنا يف اإطار اإ�سناد الفالحني وتثبيتهم يف 

اأرا�سيهم”.

االنباط- عمان

ا���س��ت��ك��م��ل��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ن��ي��اب��ي��ة امل�����س��رتك��ة 

علي  النائب  والإدارية” برئا�سة  “القانونية 
الطراونة، مناق�سة م�سروع قانون اأمانة عمان 

الكربى الذي اقرته احلكومة.

وق����ال ال��ط��راون��ة خ���الل الج��ت��م��اع ال��ذي 

عقدته اللجنة ام�ص الثالثاء، بح�سور وزير 

اخلراب�سة،  حممود  القانونية  لل�سوؤون  دول��ة 

املعايطة،  مو�سى  ال�سيا�سية  التنمية  ووزي���ر 

ال�سواربة،  يو�سف  عمان  اأمانة  جلنة  ورئي�ص 

بن�ص  ال����واردة  التعديالت  اق���رت  اللجنة  اإن 

م�سروع القانون بعد اأن ا�ستمعت اىل العديد 

من املالحظات والق��رتاح��ات من املخت�سني 

واخذها بعني العتبار.

وا����س���اف اأن ع��م��ان اأك����رب م��دي��ن��ة وال��ن��م��و 

يتطلب  فيها  ال�سكان  لعدد  املتزايد  ال�سكاين 

ا�سرتاتيجي  بفكر  وال��ع��م��ل  امل��دي��ن��ة  مت��ك��ني 

متطور لي�ساهم يف تقدمي اخلدمات بال�سورة 

املطلوبة وتنفيذ روؤية ور�سالة الأمانة واإدارة 

باملهام  للقيام  والتنفيذي  الإداري  جهازها 

املناطة به ومعاجلة اأي خلل ت�سريعي لتح�سني 

للمواطنني. واو�سح  املقدمة  واقع اخلدمات 

اآلية  يو�سح  ال��ق��ان��ون  م�سروع  اأن  ال��ط��راون��ة 

اأع�ساء معّينني  الأم��ان��ة من  ت�سكيل جمل�ص 

واأع�ساء منتخبني لبيان اج��راءات انتخابهم 

واجلهة امل�سرفة على العملية النتخابية.

“امل�سرتكة  اأع�������س���اء  ق����ال  ج��ه��ت��ه��م،  م���ن 

النيابية” اإن اللجنة اخ��ذت الوقت الكايف يف 

درا�سة م�سروع القانون واإن اجراء التعديالت 

من  املن�سودة  الغاية  لتحقيق  من�سجما  ج��اء 

امل�سروع بح�سب ما يراه جمل�ص النواب منا�سبا 

ومراعاة  وتعزيز  البلدي  العمل  مع  ليتواءم 

اجلوانب احل�سرية وجتويد حياة ال�ساكنني 

يف عمان.

بدوره، قال الوزير اخلراب�سة اإن احلكومة 

عليه  يوافق  بالقانون ومن  راأيها  عربت عن 

ي�سكل  القانون  ان  النواب، مبينا  هو جمل�ص 

نقلة نوعية لالأمانة وعملها وم�ستقبلها بغية 

تطوير واقع اخلدمات املقدمة للمواطنني.

من  الهدف  اأن  ال�سواربة  اك��د  جانبه،  من 

امل�سروع تنظيم العالقة بني جمل�ص الأمانة 

مهام  وحتديد  والتنفيذي  الإداري  واجل��ه��از 

و�سالحيات كل منهما تعزيزا ملبداأ احلوكمة 

القانون  اأن  اإىل  وا�سار  وامل�ساءلة.  واملحا�سبة 

مي��ك��ن الأم����ان����ة م���ن امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى منظر 

والثقايف  احل�ساري  واإرثها  املدينة  وجمالية 

مع اإ�سفاء طابع ح�سري وعمراين مميز يقوم 

على التخطيط ال�سليم ويواكب التطورات.

االربعاء   19/ 5 / 2021
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االنباط-وكاالت

الأ����ض���رار  اأن  ع�����ري،  ت��ق��ري��ر  ك�����ض��ف 

ال�صواريخ  اإطالق  عن  الناجمة  املبا�صرة 

م��ن ق��ط��اع غ��زة جت��اه اإ���ض��رائ��ي��ل خ��ال 8 

اأي�����ام، ت����وازي اإج���م���ايل اخل�����ض��ائ��ر خ��ال 

ا�ضتمرت  ال��ت��ي  ال�ضامد  اجل��رف  عملية 

50 يوما،

اأح��رون��وت  ي��دي��ع��وت  �ضحيفة  وق��ال��ت 

ال��ع��ري��ة، م�����ض��اء الإث���ن���ن، اإن اأك���ر من 

الآن  ح��ت��ى  ت��ق��دم��وا  اإ���ض��رائ��ي��ل��ي  اآلف   4

ب���ب���اغ���ات ع����ن اأ������ض�����رار ك���ب���رة حل��ق��ت 

ب��امل��ن��ازل وال�����ض��ق��ق وال�����ض��ي��ارات والأث����اث 

امل���ن���زيل وغ���ره���ا م���ن امل��م��ت��ل��ك��ات ج���راء 

ان��دلع  منذ  غ��زة  من  ال�ضواريخ  اإط��اق 

م��اي��و/   10 يف  احل��ال��ي��ة  الت�ضعيد  ج��ول��ة 

اأيار اجلاري،

ك�����ذل�����ك، حل����ق����ت اأ�������ض������رار ج�����ض��ي��م��ة 

ب���امل�������ض���ان���ع وخم�����زون�����ات ال���ب�������ض���ائ���ع يف 

الزراعية  واملناطقة  واملتاجر،  ال�ضركات 

غاف  منطقة  يف  ال��واق��ع��ة  تلك  خا�ضة 

غزة ب�ضبب احلرائق الناجمة عن اإطاق 

ال�ضواريخ، بح�ضب امل�ضدر ذاته،

وخ�����ال ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ع�����ض��ك��ري��ة ال��ت��ي 

مت  الأ����ض���وار  ح��ار���س  اإ���ض��رائ��ي��ل  ت�ضميها 

اإطاق نحو 3500 �ضاروخ من قطاع غزة، 

اإطاقها  �ضاروخ مت   4500 بنحو  مقارنة 

خال عملية اجلرف ال�ضامد �ضيف عام 

2014 والتي ا�ضتغرقت 50 يوما

وخال عملية اجلرف ال�ضامد و�ضل 

ح��ج��م الأ�����ص����رار ال��ن��اج��م��ة ع���ن اإط����الق 

ال�����ض��واري��خ ع��ل��ى امل��م��ت��ل��ك��ات اخل��ا���ض��ة يف 

اإ�ضرائيل اإىل نحو 200 مليون �ضيكل )61 

مليون دولر( ،

العملية  ���ض��ه��دت  ال�ضحيفة،  وح�����ض��ب 

من  اإ�ضرائيلية  اأ���ض��رة   100 نقل  احلالية 

���ض��ق��ق��ه��م ال��ت��ي دم��رت��ه��ا ال�����ض��واري��خ اإىل 

فنادق على ح�ضاب الدولة،

القتال  تكلفة  تبلغ  مت�ضل،  �ضياق  يف 

ب��ال��ن�����ض��ب��ة ل��ل��ج��ي�����س الإ���ض��رائ��ي��ل��ي خ��ال 

 120 ن��ح��و  احل��ال��ي��ة  الع�ضكرية  العملية 

مليون   37 )ح��وايل  يوميا  �ضيكل  مليون 

دولر( ،

اأي���ام   8 ف���اإن تكلفة  ذل���ك،  ع��ل��ى  وب��ن��اء 

 293( �ضيكل  مليون   960 هي  القتال  من 

مليون دولر(، وفق ذات امل�ضدر

���ض��ن��ت   ،2014 ي����ول����ي����و/مت����وز   7 ويف 

اإ�����ض����رائ����ي����ل ح�����رب�����اً ع���ل���ى ق����ط����اع غ�����زة، 

 26 يف  انتهت   ، ال�ضامد  اجل��رف  اأ�ضمتها 

اأغ�ضط�س/ اآب من العام ذاته،

مطالبة بتخفيض ضريبة المبيعات 
على المطاعم غير السياحية

انخفاض مبيعات المشاريع الصغيرة 
بنسبة 91 % جراء كورونا

عمولة الحواالت المالية لفلسطين 
مجانية لنهاية الشهر الحالي

37.9 دينار سعر غرام الذهب عيار 
21 بالسوق المحلية

  االنباط-عمان

ط��ال��ب مم��ث��ل ق��ط��اع امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة يف 

�ضمول  رائ��د ح��م��ادة،  الأردن  غ��رف��ة جت��ارة 

امل���ط���اع���م غ���ر امل�����ض��ن��ف��ة ���ض��ي��اح��ي��ا ب��ق��رار 

ت��خ��ف��ي�����س ���ض��ري��ب��ة امل���ب���ي���ع���ات اأ�����ض����وة مب��ا 

ال�ضياحية. املطاعم  ح�ضلت عليه 

ام�س  �ضحفي  ت�ضريح  يف  ح��م��ادة  واك��د 

ال����ث����اث����اء، اه���م���ي���ة ال����ض���ت���ج���اب���ة مل��ط��ال��ب 

بخ�ضو�س  امل�ضتمرة  الردن  جت��ارة  غ��رف��ة 

يدفعها  ال��ت��ي  امل��ب��ي��ع��ات  �ضريبة  تخفي�س 

من  �ضياحيا  امل�ضنف  غ��ر  امل��ط��اع��م  ق��ط��اع 

 10 8 ب��امل��ئ��ة، وب���دل اخل��دم��ات م��ن  16 اىل 

املن�ضاآت  بن  العدالة  لتحقيق  باملئة،   5 اىل 

العاملة حتت مظلة القطاع.

ال��ف��ئ��ة من  ���ض��م��ول ه���ذه  وا����ض���ار اىل ان 

املبيعات،  �ضريبة  تخفي�س  بقرار  املطاعم 

ن�ضاط  على  اي��ج��اب��ا  ينعك�س  ان  ���ض��اأن��ه  م��ن 

امل�ضتفيد  هو  املواطن  ان  يعني  ما  القطاع 

بالدرجة الوىل من هذا القرار من خال 

تخفي�س ال�ضعار ورفع قدرته ال�ضرائية.

امل�ضنفة  وا�ضاف ان قطاع املطاعم غر 

خا�ضعة  م��ن�����ض��اأة   500 ن��ح��و  ي�ضم  �ضياحيا 

موظف  اآلف   10 ت�ضغل  املبيعات  ل�ضريبة 

موؤكدا  الأردن��ي��ن،  من  غالبيتهم  وع��ام��ل، 

تعزيز  يف  �ضي�ضهم  التخفي�ضات  منحها  اأن 

زال  م��ا  ال���ذي  ال��ق��ط��اع  وتن�ضيط  املناف�ضة 

يعاين من تبعات جائحة فرو�س كورونا.

احلقيقية  ال�ضراكة  ان  ح��م��ادة  واو���ض��ح 

الفرتة  واخل��ا���س يف  ال��ع��ام  القطاعن  ب��ن 

احلالية يجب ان ترتجم على ار�س الواقع 

من خال اتخاذ القرارات التحفيزية التي 

ت�ضهم يف حتريك عجلة القت�ضاد وتن�ضيط 

التجارية. احلركة 

االنباط-عمان

ان��خ��ف�����ض��ت ن�����ض��ب م��ب��ي��ع��ات امل�����ض��اري��ع 

كورونا  جائحة  اإث��ر  واملتو�ضطة  ال�ضغرة 

من  ب��امل��ئ��ة،   36 ح��ن  يف  ب��امل��ئ��ة،   91 بن�ضبة 

لدرا�ضة  وفقا  اإي��رادات��ه��ا،  توقفت  امل�ضاريع 

ل������وزارة  ال���ت���اب���ع  اإرادة  ب���رن���ام���ج  اأع�����ده�����ا 

ال��ت��خ��ط��ي��ط وال���ت���ع���اون ال������دويل وت��ن��ف��ذه 

امللكية. العلمية  اجلمعية 

درا����ض���ت���ه  يف  »اإرادة«  ب���رن���ام���ج  واأ�����ض����ار 

ح���ول اأث���ر ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ع��ل��ى امل�����ض��اري��ع 

ال�ضغرة واملتو�ضطة يف خمتلف القطاعات 

ب��امل��ئ��ة   4 ح����وايل  اأن  اإىل  ال���ث���اث���اء،  ام�����س 

ال��ت��ي مت درا���ض��ت��ه��ا مل تتاأثر  امل�����ض��اري��ع  م��ن 

اإيراداتها باجلائحة، يف حن زادت اإيرادات 

ح����وايل 5 ب��امل��ئ��ة، وه����ي م�����ض��اري��ع جت��اري��ة 

زراعية.  اأو  كاملخابز  اأوغذائية  كالبقالت 

ال��ق��ط��اع��ات  ب��ع�����س  اأن  ال���درا����ض���ة  وب��ي��ن��ت 

ب�ضكل  ايراداتها  على  كورونا  جائحة  اثرت 

م�ضاريع  م��ن  ب��امل��ئ��ة   22 ان  ح��ي��ث  اي��ج��اب��ي، 

تتاأثر  مل  ام��ا  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�ضناعات  ق��ط��اع 

م�ضاريع  من  باملئة   11 اإي��رادات��ه��ا،  زادت  او 

او زادت  ت��ت��اأث��ر  ام���ا مل  ال���زراع���ي  ال��ق��ط��اع 

م��ن م�ضاريع  ب��امل��ئ��ة   10 ك��ذل��ك  اإي��رادات��ه��ا، 

ت��ت��اأث��ر او زادت  ام���ا مل  ال��ت��ج��اري  ال��ق��ط��اع 

قطاع  م�ضاريع  م��ن  باملئة  و10  اإي��رادات��ه��ا، 

اإيراداتها.  زادت  اأو  تتاأثر  اأما مل  ال�ضناعي 

القطاعات  بع�س  اأن  اإىل  الدرا�ضة  واأ�ضارت 

اث������رت اجل���ائ���ح���ة ع��ل��ي��ه��ا ب�����ض��ك��ل ���ض��ل��ب��ي، 

ال�ضياحية،  امل�ضاريع  من  باملئة   41 فتوقفت 

ب��امل��ئ��ة، كما   59 اي�����رادات  ان��خ��ف�����ض��ت  ف��ي��م��ا 

40 ب��امل��ئ��ة م���ن م�����ض��اري��ع احل���رف  ت��وق��ف��ت 

باملئة،   60 اي����رادات  وانخف�ضت  ال��ي��دوي��ة، 

اخلدمية،  امل�ضاريع  من  باملئة   47 وتوقفت 

وانخف�ضت ايرادات49 باملئة منها.

اأم����ا ب��ال��ن�����ض��ب��ة ل���ف���رتات ال��ت��وق��ف، فقد 

امل�ضاريع  باملئة من   76 اأن  الدرا�ضة  اأظهرت 

امل��درو���ض��ة ت��وق��ف��ت ع��ن ال��ع��م��ل لأك���ر من 

���ض��ه��ري��ن، م���ا اث���ر ع��ل��ى ق��درات��ه��ا وخ��ف�����س 

امل�ضاريع  م��ن  باملئة   13 ح��ن  يف  مبيعاتها، 

اإما  متوقفة،  زالت  ل  بالدرا�ضة  امل�ضتهدفة 

لها  ي�ضمح  ل  او  امل��ادي��ة  اخل�����ض��ائ��ر  ب�ضبب 

ومعظمها  موقعها  ح���دود  �ضمن  بالعمل 

م���ن امل�������ض���اري���ع اخل���دم���ي���ة وم��ن��ه��ا ���ض��الت 

الف������راح وم�����ض��ت��ل��زم��ات الف������راح وامل���راك���ز 

الثقافية.

والت�ضغيل،  ال��ع��م��ال��ة  ع��ل��ى  الأث����ر  وع���ن 

اأ�ضحاب  م��ن  باملئة   48 اأن  ال��درا���ض��ة  بينت 

امل�����ض��اري��ع ال��ت��ي مت��ت درا���ض��ت��ه��ا اظ��ه��رت ان 

ب�ضبب  ل��دي��ه��م  ت��ت��اأث��ر  ال��ع��م��ال��ة مل  اع����داد 

اجل��ائ��ح��ة، ب��ي��ن��م��ا 44 ب��امل��ئ��ة م��ن امل�����ض��اري��ع 

امل���درو����ض���ة ا���ض��ت��غ��ن��وا ع���ن ب��ع�����س ال��ع��م��ال��ة 

8 باملئة منهم ا�ضتغنوا عن  لديهم، يف حن 

العمالة. كامل 

اأم�����ا ب��ال��ن�����ض��ب��ة حل��ج��م ال����ض���ت���ف���ادة من 

اجل��ائ��ح��ة،  خ���ال  احل��ك��وم��ي��ة  الت�ضهيات 

14 باملئة، من اأ�ضحاب  اأظهرت الدرا�ضة اأن 

البنكية  الت�ضهيات  من  ا�ضتفادوا  امل�ضاريع 

ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا احل��ك��وم��ة،و14ب��امل��ئ��ة منهم 

ا����ض���ت���ف���ادوا م���ن ق���ان���ون ال����دف����اع اخل���ا����س 

واملوظفن. بالتعطل 

ف��ي��م��ا ا���ض��ت��ف��اد 29 ب��امل��ئ��ة م���ن اأ���ض��ح��اب 

ب���اأخ���ر م���ن ت�����ض��اري��ح  اأو  امل�����ض��اري��ع ب�����ض��ك��ل 

باملئة  الغ��اق، و15  ف��رتات  التنقل خ��ال 

درا�ضتها  متت  التي  امل�ضاريع  اأ�ضحاب  من 

وحول  الكرتونية.  حمافظ  باإن�ضاء  قاموا 

م��اح��ظ��ات ال��ق��درة ع��ل��ى ال��ع��م��ل ع��ن بعد، 

الدرا�ضة،  خ��ال  امل�ضاريع  اأ�ضحاب  اأو���ض��ح 

باملئة منهم ل ت�ضمح طبيعة عملهم  اأن 85 

وط��ب��ي��ع��ة اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة ب��ا���ض��ت��خ��دام 

ا���ض��ل��وب ال��ع��م��ل ع��ن ب��ع��د، يف ح��ن مي��ك��ن 5 

بعد  العمل عن  ا�ضلوب  ا�ضتخدام  باملئة من 

يف امل�����ض��روع وي�����ض��اه��م يف زي����ادة الي����رادات 

ميكنهم  ب��امل��ئ��ة   10 اأن  ك��م��ا  ك��ب��ر،  ب�����ض��ك��ل 

ا�ضتخدام ا�ضلوب العمل عن بعد يف امل�ضروع 

ولكن ل يحقق نتائج كبرة.

ب��امل��ئ��ة،   25 ان  اإىل  ال���درا����ض���ة  واأ�����ض����ارت 

ميكن  انه  يعتقدون  امل�ضاريع  اأ�ضحاب  من 

ا����ض���ت���خ���دام و����ض���ائ���ل ال���دف���ع الل����ك����رتوين، 

ل  امل�ضاريع  اأ�ضحاب  م��ن  باملئة   91 ان  كما 

اإيرادات  يعتقدون انهم ي�ضتطيعون حتقيق 

جيدة باقل من 8 �ضاعات عمل.

وم������ن اه������م ال����ت����داب����ر امل���ط���ل���وب���ة م��ن 

احل��ك��وم��ة مل�����ض��اع��دة اأ���ض��ح��اب امل�����ض��اري��ع يف 

التعامل مع الأزمة براأي اأ�ضحاب امل�ضاريع 

احلكومة  باملئة   61 طالب  للدرا�ضة،  وفقا 

املالية  الرامج  من  جمموعة  با�ضتحداث 

)����ض���م���ان ال���ق���رو����س، ف���ائ���دة م��ن��خ��ف�����ض��ة، 

باملئة   44 طالب  بينما  ائتمانية(،  �ضمانات 

احلكومة بحزمة من العفاءات ال�ضريبية 

اإىل  منهم  باملئة   42 اأ���ض��ار  كما  امل��وؤق��ت��ة،  او 

ح��اج��ت��ه��م ل��رن��ام��ج لإع���ان���ات الإي���ج���ارات، 

وانهم ل ي�ضتطيعون حتمل دفع الإيجارات 

املبيعات. مع انخفا�س 

اأ����ض���ح���اب  ب���امل���ئ���ة م����ن   38 ك���م���ا ط���ال���ب 

امل�����ض��اري��ع احل��ك��وم��ة ب���اإط���اق ح��زم��ة من 

او  املوؤقتة  العمالة  )برامج  العمالة  برامج 

وتوجه  الجتماعي(،  ال�ضمان  العفاء من 

املزيد  باملئة منهم اىل احلكومة بطلب   32

اخل��ا���س،  حل�ضابهم  للعاملن  ال��دع��م  م��ن 

يف ح��ن ط��ال��ب 19ب��امل��ئ��ة م��ن��ه��م احل��ك��وم��ة 

ال��ت��ع��ري��ف��ات اجل��م��رك��ي��ة على  ب��ت��خ��ف��ي�����س 

امل�ضتوردة. املدخات 

اأ�ضحاب  من  الكثر  اأ�ضار  جهتهم،  من 

خدمات  اىل  بحاجة  ك��ان��وا  ان��ه��م  امل�ضاريع 

اإ�ضافة  اجل��ائ��ح��ة،  ف��رتة  خ��ال  ا�ضت�ضارية 

ال��ت��ج��ارة  ت���دري���ب وت���اأه���ي���ل يف جم����ال  اىل 

اللكرتونية والعمل عن بعد.

ب��رن��ام��ج  ه���و  اإرادة  ب��رن��ام��ج  اأن  ي���ذك���ر 

ح��ك��وم��ي وط��ن��ي ي��ق��دم خ��دم��ات��ه امل��ت��ن��وع��ة 

ال�ضغرة  امل�ضاريع  لقطاع  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل 

واملتو�ضطة، بالإ�ضافة اىل امل�ضاريع املنزلية 

وت��ت��ن��وع ت��ل��ك اخل��دم��ات م��ن ال��ت��وع��ي��ة اىل 

ت���ق���دمي ال����ض���ت�������ض���ارات واع��������داد درا�����ض����ات 

والدعم  وال��ت��دري��ب  القت�ضادية  اجل��دوى 

والت�ضويق. الفني 

  االنباط-عمان

الأردن���ي���ن،  ال�����ض��راف��ن  جمعية  ق���ررت 

اأن ت��ك��ون ع��م��ول��ة احل����والت ال��ع��ائ��ل��ي��ة اإىل 

ف��ل�����ض��ط��ن جم���ان���ي���ة، اب�����ت�����داًء م����ن ام�����س  

الثاثاء، وحتى نهاية ال�ضهر احلايل.

وا�ضرتطت اجلمعية يف بيان ام�س، اأن ل 

تتجاوز قيمة احلوالة 1000 دينار اأردين اأو 

ما يعادلها من العمات الأجنبية.

االنباط-عمان

ب��ل��غ ���ض��ع��ر ب��ي��ع غ����رام ال���ذه���ب ع��ي��ار 21 

الأك����ر رغ��ب��ة م��ن ق��ب��ل امل��واط��ن��ن، ام�����س 

 37.90 امل��ح��ل��ي��ة ع��ن��د  ب��ال�����ض��وق  ال���ث���اث���اء، 

حمات  من  املواطنن  �ضراء  لغايات  دينار 

36.40 دينار جلهة البيع. ال�ضاغة، مقابل 

وق��������ال اأم��������ن ����ض���ر ال���ن���ق���اب���ة ال���ع���ام���ة 

احللي  و�ضياغة  جت��ارة  حم��ات  لأ�ضحاب 

���ض��ع��ر بيع  وامل���ج���وه���رات رب��ح��ي ع����ان، ان 

لغايات  و18   24 عياري  الذهب  من  الغرام 

 90.44 بلغ  ال�ضاغة  حم��ات  م��ن  ال�����ض��راء 

دينار و 34 دينارا على التوايل.

ال��ر���ض��ادي  ال��ل��رة  ان �ضعر  وب��ن ع��ان 

بلغ  فيما  دي��ن��ارا،   270 بلغ  غ��رام��ات   7 وزن 

8 غ��رام��ات  ���ض��ع��ر ال��ل��رة الإجن��ل��ي��زي وزن 

305 دنانر.

االنباط-عمان

الفوز  الأردين  الإ�ضامي  البنك  وا�ضل 

يف  اإ�ضامية  مالية  موؤ�ض�ضة  اأف�ضل  بجائزة 

على  ع�ضر  الثالث  للعام   2021 لعام  الأردن 

/ فاينن�س(  )ج��ل��وب��ال  جملة  م��ن  ال��ت��وايل، 

ن��ي��وي��ورك امل��ت��خ�����ض�����ض��ة يف جم���ال ال��ب��ن��وك 

متنح  وال��ت��ي  امل�ضرفية  امل��ال��ي��ة  وامل��وؤ���ض�����ض��ات 

ج����وائ����زه����ا ����ض���ن���وي���اً ل���ل���ب���ن���وك وامل�������ض���ارف 

الإ����ض���ام���ي���ة ال���ت���ي مت��ت��ل��ك م�����اءة م��ال��ي��ة 

الإ�ضامي  التمويل  منو  يف  وت�ضاهم  قوية 

وت��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات م��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا م���ن خ��ال 

تقدمي منتجات متوافقة مع احكام ومبادئ 

ال�����ض��ري��ع��ة الإ���ض��ام��ي��ة وم���ن خ���ال ق��ن��وات 

وفعالة. تكنولوجيا حديثة 

  5 وج�������اء يف ت���ق���ري���ر امل���ج���ل���ة ب����ت����اري����خ  

اي��ار2021  ان البنك الإ�ضامي الأردين هو 

الأردن  يف  اإ�ضامية  مالية  موؤ�ض�ضة  اأف�ضل 

وا�ضعة  حمفظة  ميتلك  ح��ي��ث    2021 ل��ع��ام 

وو�ضلت  الإ�ضامية  امل�ضرفية  املنتجات  من 

 6.8 ح����وايل  اإىل   2020 ع���ام  يف  م��ي��زان��ي��ت��ه  

تنظيمية  بن�ضب  م��دع��وم  وه��و  دولر  مليار 

قوية ، وا�ضتمر البنك باحل�ضول على  هذه 

املعاير  جلميع  لتحقيقه  املرموقة  اجلائزة 

من  اجل��ائ��زة  منح  يف  املجلة  تعتمدها  التي 

م��وا���ض��ل��ة ال��ن��م��و يف الأ����ض���ول وامل���وج���ودات 

وتطوير   ، اجل��غ��رايف  والن��ت�����ض��ار  والربحية 

اخل���دم���ات والب���ت���ك���ار يف امل��ن��ت��ج��ات ور���ض��ى 

، وامل�ضاهمة  املتعاملن وتلبية احتياجاتهم  

يف تنمية التمويل الإ�ضامي. 

امل��ن��ا���ض��ب��ة ق���ال ال��دك��ت��ور ح�ضن  وب���ه���ذه 

ال��ع��ام  امل��دي��ر   / ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  �ضعيد 

�ضعداء  ان��ن��ا   « الأردين    الإ���ض��ام��ي  للبنك 

جديد  لإجن��از  م�ضرفنا  حتقيق  با�ضتمرار 

وعلى   ، الإجن���ازات  من  العديد  اىل  ي�ضاف 

ال���رغ���م م���ن ال��ت��ح��دي��ات وان��ت�����ض��ار ج��ائ��ح��ة 

واحلمد  م�ضرفنا  ان  ال  وتبعاتها  ك��ورون��ا 

هلل ا�ضتطاع مبا حققه من اإجنازات اأن يوؤكد 

ق��درت��ه ع��ل��ى م��واج��ه��ة خم��ت��ل��ف ال��ت��ح��دي��ات 

وال�ضتمرار بتقدمي منتجات وخدمات تلبي 

اخلدمات  اأف�ضل  وفق  متعامليه  احتياجات 

وبجهود   ، احلديثة  والرقمية  التكنولوجية 

وج��م��ي��ع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  الإدارة  م���ن  ح��ث��ي��ث��ة 

ا�ضرتاتيجية  لتنفيذ  ال��ب��ن��ك  يف  ال��ع��ام��ل��ن 

مكانته  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  يف  ال��ب��ن��ك  وروؤي�����ة 

املميزة يف العمل امل�ضريف الإ�ضامي ».

مجلة جلوبال فايننس : »البنك 
اإلسالمي األردني أفضل 
مؤسسة مالية إسالمية 

في األردن لعام 2021«

699 مليون يورو من البنك األوروبي للتنمية لألردن في 2020

61 مليون دوالر خسائر إسرائيل جراء صواريخ غزة في 8 أيام

االنباط-عمان

للبنك  ال�ضنوي  امل���ايل  التقرير  ك�ضف 

الأوروب�����ي لإع����ادة الإع��م��ار وال��ت��ن��م��ي��ة، اأن 

ي��ورو يف  مليون   699 ل���اأردن  ق��ّدم  البنك 

ال���ع���ام امل��ا���ض��ي م���ن اأ����ض���ل ق���رو����س وم��ن��ح 

للعام  يورو  مليون   913 اإىل  قيمتها  ت�ضل 

باأكمله.

اإىل  اأخرا،  �ضدر  الذي  التقرير  واأ�ضار 

التي  القرو�س  و�ضمانات  الل��ت��زام��ات  اأن 

مليون   214 ب��ل��غ��ت  الأردن،  ي�ضحبها  مل 

يورو.

التقرير، اأو�ضح اأن يف عام 2019، �ضحب 

الأردن 777 مليون يورو، من اأ�ضل قرو�س 

فيما  يورو،  مليون   989 اإىل  قيمتها  ت�ضل 

ب��ل��غ��ت الل���ت���زام���ات و���ض��م��ان��ات ال��ق��رو���س 

التي مل ي�ضحبها الأردن للعام ذاته، بلغت 

212 مليون يورو.

البنك  اأع��ل��ن  امل��ا���ض��ي،  اآذار/م����ار�����س  يف 

الأوروبي، عن �ضراكة مع وزارة اخلارجية 

والتنمية الريطانية وهيئة ال�ضتثمار يف 

الأجنبي  ال�ضتثمار  تعزيز  بهدف  الأردن 

����ض���روري  ك��م�����ض��در  الأردن  يف  امل���ب���ا����ض���ر 

والنمو. للتنمية 

ي��رّوج  م�ضروع  ب��اإع��داد  ال�ضركاء  ويقوم 

ال�ضتثمارات من  بهدف جذب  لا�ضتثمار 

واململكة  اخلليج  يف  الأردن��ي��ن  امل��غ��رتب��ن 

املتحدة واأ�ضواق دولية اأخرى، كما �ضيدعم 

تواجده  لتعزيز  �ضعيه  يف  الأردن  ال�ضركاء 

ال��رئ��ي�����ض��ي��ة مثل  ال��دول��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف 

.2022-2021 معر�س دبي اإك�ضبو 

الإعمار  لإع��ادة  الأوروب��ي  البنك  اأطلق 

�ضباط/ يف  الأوروب���ي،  والحت��اد  والتنمية 

فراير املا�ضي، اأول برنامج �ضامل مدعوم 

الأردن،  يف  الأخ�������ض���ر  ل��اق��ت�����ض��اد  دول���ي���ا 

ال�ضتثمارات  لت�ضجيع  �ضعيهما  اإط���ار  يف 

اخل�ضراء للقطاع اخلا�س يف الأردن.

وب���ح�������ض���ب ب���ي���ان و����ض���ل ن�����ض��خ��ة م��ن��ه، 

الأردن  لنتقال  الدعم  الرنامج  �ضيقدم 

الأردن  �ضعي  م��ع  الأخ�ضر  القت�ضاد  اإىل 

والطاقة  املياه  على  الطلب  تزايد  لتلبية 

ع���ق���ب ال���ن���م���و ال���ك���ب���ر يف ع����دد ال�����ض��ك��ان، 

متويل  مرفق  اإط��اق  البنك  يعتزم  حيث 

الق��ت�����ض��اد الأخ�����ض��ر ال��ت��اب��ع ل��ه و«م��رف��ق 

به  امل��ت��ع��ل��ق��ة  اخل�����ض��راء«  ال��ق��ي��م��ة  �ضل�ضلة 

يف  واملتو�ضطة  ال�ضغرة  امل�ضاريع  لفائدة 

البالد.

كانون  يف  الكرى  عّمان  اأمانة  ووقعت 

قر�س  اتفاقيتي  امل��ا���ض��ي،  يناير  ال��ث��اين/ 

وم���ن���ح���ة م����ع ال���ب���ن���ك الأوروب����������ي لإع������ادة 

الإع���م���ار وال��ت��ن��م��ي��ة ل��ت��م��وي��ل ����ض���راء 135 

تعمل  حافلة  و15   ،)5( يورو  ديزل  حافلة 

دولر،  مليون   25 ت�ضل  بقيمة  بالكهرباء 

مو�ضحة اأن »ما مييز حافات النقل اأنها 

�ضديقة للبيئة وذات موا�ضفات عالية من 

اخلدمة«.

لإع������ادة  الأوروب���������ي  ال���ب���ن���ك  اأن  ي���ذك���ر 

 1.5 من  اأك��ر  ا�ضتثمر  والتنمية  الإع��م��ار 

59 م�ضروعاً يف الأردن منذ  مليار يورو يف 

اأن بداأ عملياته يف الباد عام 2012.
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احلكومة  من  تطلب  نيابية  مذكرة  على  النواب  جمل�س  اأع�ضاء  جميع  وقع 

ووق��ف  اأب��ي��ب،  ت��ل  م��ن  الأردين  ال�ضفري  وا�ضتدعاء   ، ال�ضرائيلي  ال�ضفري  ط��رد 

التفاقيات املوقعة مع اإ�ضرائيل نتيجة الأحداث الأخرية التي وقعت يف القد�س 

وامتدت اإىل ال�ضفة الغربية ثم غزة.....لكن...ال�ضوؤال..هل ميكن اأن يتم ذلك.

يف الإجابة على هذا ال�ضوؤال..فجوابي. اأنه لن يتم ذلك.وان الأمر لن يتعدى 

وال�ضفة  ال��ق��د���س  يف  الأه���ل  على  الأ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة  الع���ت���داءات  فر�ضتها  فعل  ردة 

�ضهيد   ٢٢٠ اإىل  الأح����داث  ب���داأ  منذ  ال�����ض��ه��داء  ع��دد  و���ض��ل  حيث  وع���زة  الغربية 

اأنها  .اجلواب  النيابية  املذكرة  اذن ما هي فائدة  ٦٠٠٠ جريح.  وهنالك ما فوق 

وادي  معاهدة  يريدون  ل  الأردنيني  اأن  للإ�ضرائيليني  ر�ضالة  اإي�ضال  يف  تخدم 

عربة.علما باأنها اأي املذكرة النيابية لي�ضت الأوىل التي يقدم بها جمل�س النواب 

اأن عدد  اإىل  الإ�ضارة هنا  نيابية تطالب احلكومة بذلك.مع  على توقيع مذكرة 

ال�ضياق عقد جمل�س  ذات  ال�ضابقة. يف  امل��رات  اأك��ر من  كان  امل��رة  املوقعني هذه 

العتداءات  واقع  مناق�ضة  اأجل  من  �ضاعات  لعدة  امتددت  طويلة  جل�ضة  النواب 

الأ�ضرائيلية كما حملت مقاعد النواب لفتات كتب عليها �ضعارات طرد ال�ضفري 

وغريها من ال�ضعارات التي ت�ضمنتها كلماتهم التي �ضيقلونها يف هذه املنا�ضبة. 

مع تهديد من بع�س النواب اأنهم �ضيطرحون الثقة يف احلكومة يف حال اأنها مل 

ت�ضتجيب لطلبهم هذا.

التاأكيد  املوقف احلكومي.كان  كان  ... ماذا  الهم  الآخر  وهذا  على اجلانب 

اأننا مل تق�ضر جتاه دعم الإخوة يف فل�ضطني. فهو موقف ثابت مل يتغري. على 

لكن نعيد تاأكيده.وان الردن يرف�س اي تغيري على الهوية والرتكيبة ال�ضكانية 

الفل�ضطيني. ال�ضعب  على  اإ�ضرائيلية  اع��ت��داءات  اأي  رف�س  مع  املحتلة  للقد�س 

املحتلة  القد�س  وعا�ضمتها  الفل�ضطينية  ال��دول��ة  قيام  ���ض��رورة  على  والتاكيد 

التي  بالوثائق  القد�س  يف  ج��راح  ال�ضيخ  ح��ي  اه��ايل  ت��زوي��د  مت  لذلك  .ترجمة 

والدولية  الإقليمية  الت�ضالت  اإج���راء  مع  احل��ي  يف  مل�ضاكنهم  ملكيتهم  تثبت 

ال�ضكاين  الو�ضع  الإ�ضرائيلي على غزة و ممار�ضتها جتاه تغيري  العدوان  لوقف 

والديني يف القد�س .مع التاكيد اأي�ضا على اأن مظاهرات ال�ضارع ال�ضعبي تتطابق 

مع موقف احلكومة .واخريا التعهد احلكومي بدرا�ضة املذكرة النيابية واتخاذ 

اي  تقل احلكومة  فلم  الغاز  اتفاقية  اما  الأردنية.  امل�ضلحة  الذي يخدم  القرار 

�ضيىء جتاه املطالبة بالغائها مذكرا هنا اأنه مبوجب فتوى املحكمة الد�ضتورية 

ال�ضابق  املجل�س  ف��رتة  خ��لل  م   ٢٠٢٠ العام  يف  الأردن��ي��ة  احلكومة  طلبتها  التي 

التجارية  التفاقيات  من  اق��وى  تعد  املعاهدات  اأن  الغائها.ذلك  يتم  لن  فاإنه   .

وبالتايل ل يجوز اإلغائها اذا كانت تتعار�س مع بنود املعاهدات. �ضبق ذلك اأي�ضا 

�ضركات  توقيع  بان  تفيد  م   ٢٠١٩ العام  يف  ذاتها  الد�ضتورية  املحكمة  من  فتوى 

حكومية اتفاقيات خارجية ل يتطلب موافقة جمل�س النواب.

يف كل املراحل التي تتاأزم فيها العلقة بني الأردن واإ�ضرائيل جتاه العتداءات 

اإ�ضرائيل داخل الأرا�ضي الفل�ضطينية يدخل جمل�س النواب على  التي تقوم بها 

معها  الغاز  اتفاقية  والغاء  اإ�ضرائيل  مع  املعاهدة  باإلغاء  مطالبة  ويكرر  اخلط 

النيابية  املطالبات  تلك  بكل  العمل  ع��دم  هو  امل��رات  كل  يف  املكرر  ال��واق��ع  .لكن 

والدعوة  الدولية  ال�ضغوطات  نتيجة  العدوان  توقف  اأبرزها  متعددة  لأ�ضباب 

املفاو�ضات  تف�ضل  .ثم  الدولتني  حل  تنفيذ  اأجل  من  جديد  من  املفاو�ضات  اإىل 

هكذا   . ذلك  على  فعل  كردة  النتفا�ضات  حتدث  .ثم  �ضابقاتها  كحال  اجلديدة 

يحدث يف كل مرة؟.

د. محمود عواد الدباس 

 طرد السفير األسرائيلي...
هل يمكن أن يتم ذلك؟.

 عين على القدس يرصد انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي 
ضد المقدسيين بشهر رمضان

االنباط- عمان

�ضلط برنامج عني على القد�س الذي بثه التلفزيون الردين، 

ال�ضرائيلي  �ضلطات الحتلل  اعتداءات  ال�ضوء على  الثنني، 

رم�ضان  �ضهر  خ��لل  وامل�ضلني  امل��ب��ارك  الأق�ضى  امل�ضجد  على 

الف�ضيل، ا�ضافة اىل حملته العن�ضرية على الأحياء املقد�ضية، 

وعلى راأ�ضها حي ال�ضيخ جراح.

القد�س  يف  امل�ضور  ال�ضبوعي  تقريره  يف  الربنامج  وعر�س 

�ضهر  من  ال�28  يف  املبارك  الأق�ضى  امل�ضجد  لقتحام  م�ضاهد 

رم�����ض��ان امل���ب���ارك، ح��ي��ث اأظ���ه���رت ه��ج��وم��ا ع��ن��ي��ف��ا م���ن ج��ن��ود 

الحتلل املدججني بال�ضلح، واطلقهم وابل من الر�ضا�س 

املطاطي والقنابل امل�ضيلة للدموع على امل�ضلني، وعلى كل من 

تواجد يف طريقهم من الفل�ضطينيني وب�ضكل وح�ضي وهمجي.

بعدم  الحتلل  توؤكد حر�س  الربنامج م�ضاهد  كما عر�س 

الروحانية له، من  الأج��واء  الف�ضيل دون تعكري  ال�ضهر  مرور 

خلل العتداءات الوح�ضية التي مل تراع قد�ضية اوىل القبلتني 

ب�����ض��ك��ل ع����ام، وامل�����ض��ل��ى ال��ق��ب��ل��ي ب�����ض��ك��ل خ���ا����س، ح��ي��ث اغ��رق��ت��ه 

اىل  ادى  م��ا  ل��ل��دم��وع،  امل�ضيلة  والقنابل  املطاطي  بالر�ضا�س 

ا�ضابة املئات من امل�ضلني فيه.

الهجوم  اأث��ن��اء  امل��ط��اط��ي  بالر�ضا�س  امل�ضابني  اأح���د  وق���ال 

ال��ه��م��ج��ي، احل���اج ن���ور ال��رج��ب��ي، ل��ل��ربن��ام��ج :” يف ذل���ك ال��ي��وم 

باب  فتح  ومت  ال�ضخرة  �ضطح  منطقة  يف  ن��ار  اط���لق  �ضمعت 

املغاربة، ومن ثم اقتحم جنود الحتلل املكان وبداأوا بالهجوم 

على اجلميع دون مراعاة ل�ضغري اأو كبري ول حلامل حجر او 

ارتدادية �ضربت  بقنبلة  بداأت  بانها  ا�ضابته  م�ضامل”. وو�ضف 

باحلائط وارتدت على وجهه، ثم ا�ضيب مرة اخرى بر�ضا�ضة 

التي مت  الطبية  العيادة  قنا�س عند  قبل  بكتفه من  مطاطية 

�ضربها بعد ذلك.

وقال حممد اخلطيب، وقد تعر�س لإطلق النار من قبل 

قوات الحتلل، انه مل ي�ضاهد يف حياته هذا الكم من اإطلق 

جنوين  ب�ضكل  “اطلقوا  باأنهم  م�ضيفا  امل��ط��اط��ي،  الر�ضا�س 

والنائم،  والواقف  واملعتكف  امل�ضور  “ على  مطلقة  وع�ضوائية 

ان  ال  القبلي للحتماء،  امل�ضجد  اىل  النا�س  ه��رب  ذل��ك  وبعد 

النوافذ  عرب  باإ�ضطوانات  الفلفل  غ��از  عليهم  اأطلقوا  اجلنود 

بهدف افراغ امل�ضجد ب�ضكل كامل من امل�ضلني واملعتكفني.

واأو�ضح التقرير ان قوات الحتلل ا�ضتمرت بالعتداء على 

حي  وخ�ضو�ضا  املقد�ضية  الأحياء  يف  وح�ضي  ب�ضكل  املقد�ضيني 

وال�ضباب  والأط��ف��ال  الن�ضاء  ا�ضتهداف  مت  حيث  ج��راح،  ال�ضيخ 

بهدف  ال�ضوت  وقنابل  املطاطية  العيارات  واط��لق  بال�ضرب 

مب�ضاهد  العتداءات  هذه  من  عددا  التقرير  ووثق  ترهيبهم. 

م�ضورة و�ضهادات لبع�س من تعر�ضوا للعتداءات، كاملقد�ضي 

اع��ت��دوا عليه وع��ل��ى ام��ه وعلى  ال���ذي ق��ال بانهم  م���راد عطية 

ج��ريان��ه م��ن الن�ضاء وك��ب��ار ال�ضن، واأك���د ب��ان ه��ذه الع��ت��داءات 

حتدث يوميا ا�ضافة اىل �ضرب البيوت بالقنابل واقتحامها.

بانه مت الع��ت��داء عليه  اأب��و عرفة، فقال  املقد�ضي عماد  اأم��ا 

بطريقة وح�ضية وهمجية داخل منزله، وان احد اجلنود �ضوب 

براأ�ضه.  بليغا  جرحا  له  �ضبب  ما  بها،  و�ضربه  بندقيته  عليه 

الإعلمي جرير مرقة خلل  يقدمه  الذي  الربنامج  والتقى 

ات�ضال فيديو بالناطق الر�ضمي با�ضم منظمة بت�ضيلم حلقوق 

الإن�ضان يف الرا�ضي الفل�ضطينية كرمي جربان، الذي اأكد بان 

53 عاما، من  ك��ان يجري ط��وال  ملا  اليوم هو ذروة  ما يجري 

اليهودي  للعرق  الكاملة  ال�ضيطرة  وفر�س  تهويد  حم��اولت 

داخل القد�س املحتلة.

ما حدث  وان  يوميا،  الحتلل ميار�س  اأن عنف  اىل  ولفت 

العمود” ملنع  ب��اب  “مبعركة درج��ات  ب��داأ  �ضهر رم�ضان  خ��لل 

ال�ضبان من الحتفال بال�ضهر الف�ضيل، ال انهم فر�ضوا خلل 

ه���ذه امل��ع��رك��ة وج��وده��م وم��ط��ال��ب��ه��م، وا���ض��ت��ط��اع��وا بعزميتهم 

مكان  اأي  ب��ال��ت��واج��د يف  ب��ح��ق��ه��م،  واق����ع  اأم����ر  تثبيت  وق��وت��ه��م 

كبري  ع��دد  واإ���ض��اب��ة  و���ض��رب  اعتقال  رغ��م  املحتلة،  مبدينتهم 

منهم.

واأ���ض��ار ج��ربان اىل اأن اع��ت��داءات الح��ت��لل ت��ط��ورت يف حي 

ال�����ض��ي��خ ج����راح اي�����ض��ا، م���ن خ���لل امل�����ض��اري��ع ال��ت��ه��وي��دي��ة ف��ي��ه، 

وحتد  معركة  هناك  ج��رت  كما  �ضكانه،  من  تفريغه  وحم��اول��ة 

اخر مع قوات الحتلل حيث قاوم املقد�ضيون وبدعم اخوانهم 

الهيمنة  لقبول  لهم  الح��ت��لل  اإج��ب��ار  الخ�ضر،  اخل��ط  داخ��ل 

الإ�ضرائيلية  “البرتايد”  منظومة  �ضمن  اليهودية  العرقية 

ال�ضائدة من نهر الردن لغاية البحر البي�س املتو�ضط والتي 

اأن الح��داث الخ��رية  واأو���ض��ح  ت�ضمل جانبي اخل��ط الأخ�ضر. 

كما  الفل�ضطينيني،  ل��دى  واملعتقلني  اجل��رح��ى  م��ئ��ات  خلفت 

العيون وتك�ضري  بليغة كفقد  الع�ضرات منهم لإ�ضابات  تعر�س 

ال���ض��لع، ناهيك عما يجري يف قطاع غ��زة وم��ا نتج عنه من 

ا�ضت�ضهاد عدد كبري من الفل�ضطينيني وتدمري للمباين والبنى 

داخ��ل  جت��ري  التي  التحري�س  عمليات  اىل  ا�ضافة  التحتية، 

اخلط الخ�ضر �ضد الفل�ضطينيني. ويف حديثه عن النتهاكات 

لفت  العنف،  جانب  اىل  املقد�ضيني  �ضد  الخ��رى  ال�ضرائيلية 

جربان اىل الجراءات الإدارية وتهويد الأرا�ضي وال�ضتيطان 

الغرامات  وفر�س  البناء،  من  املقد�ضيني  ومنع  البيوت  وه��دم 

واملخالفات  البناء  بق�ضايا  وامل��واط��ن��ني  التجار  على  الباهظة 

الق�ضائية  م��ن��ظ��وم��ت��ه  ���ض��م��م  الح���ت���لل  اأن  وب���ني  الإداري�������ة. 

والقانونية داخل مدينة القد�س مبا ل يخدم املواطن املقد�ضي، 

وي�ضعه دائما “حتت �ضيف الجراءات القانونية لبلدية القد�س 

واجلهات الخرى التابعة ل�ضلطات الحتلل”.

املحاكم  التعاطي مع  بت�ضيلم عن  وا�ضار اىل توقف منظمة 

باأنها  ال�ضرائيلية  العليا  للمحكمة  واتهامهم  الإ�ضرائيلية، 

“العدالة الزائفة” لن املنظومة الق�ضائية يف ا�ضرائيل  متثل 

ال�����ض��ي��ط��رة وال��ت��و���ض��ع  م�ضممة خل��دم��ة م�����ض��روع واح����د وه���و 

الحتلل  انتهاكات  بتوثيق  تقوم  املنظمة  ان  ال  الح��ت��ليل، 

الدولية ودول  الدويل واملوؤ�ض�ضات احلقوقية  ونقلها للمجتمع 

وان��ه  مبكيالني،  يكيل  ال���دويل  املجتمع  ب���اأن  واأ���ض��اف  ال��ع��امل. 

يتعامل مع اإ�ضرائيل على انها الدولة الدميوقراطية الوحيدة 

يف ال�ضرق الأو�ضط، لن القانون الدويل م�ضمم خلدمة م�ضالح 

الدول العظمى، فهم يجي�ضون اجليو�س يف مناطق للدفاع عن 

كما  اخ��رى  مناطق  عنها يف  الطرف  ويغ�ضون  الن�ضان  حقوق 

املحتل  ي�ضجع  العقوبة  الإف��لت من  وان  فل�ضطني،  يحدث يف 

على املزيد من النتهاكات.
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

وال��ت��ج��ارة   للت�سويق  امل�ستقبل  حكمة  ���س��رك��ة  ب���اأن 

ذات  ال�����س��رك��ات  ���س��ج��ل  يف  ل��دي��ن��ا  م�سجلة  ذ.م.م 

بتاريخ   )37281( الرقم  حتت  املحدودة/  امل�سوؤولية 

 )2014/2/23(

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2021/5/18(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رق��م)22(  ال�شركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

الربغوثي  وجميل  �سابيال  رامي  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )98955( بتاريخ 

2010/7/11  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : رامي �سابيال وجميل الربغوثي

اإىل �سركة : �سمريات و�سابيال

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200179055(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة علي ويو�س ابو ا�سماعيل  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

حتت الرقم )121141( بتاريخ 2020/9/30  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/5/18 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  علي خالد يو�سف ابو ا�سماعيل  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : �سحاب البي�ساء – ت: 0780130119

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

مربوك للفائزين
من مؤسسة لورين وياسمني التجارية /افاق البشرة

مسابقة رمضان “ اهتمي ببشرتك برمضان”

ال�سركة  �سفحات  عرب  اللكرتونية  الرم�سانية  للم�سابقة  جوائزهم  ا�ستالم 

  10287/28/4/2 رقم  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  موافقة  على  واحلا�سلة 

بتاريخ 04/13/ 2021 التالية ح�سابتهم على �سبكات التوا�سل الجتماعي.

مربوك للفائزين

فقدان وظيفة 
اىل املوظف

عبداهلل عبد الرحمن 

حمدان املحاميد

نظرا لتغيبك عن مركز عملك 

اعتبارا من تاريخ 2021/5/8 

اىل تاريخ 2021/5/17 وملدة 

تزيد عن )10 ( ايام .

لع�����الم�����ك ب�����اأن�����ك ف���اق���د 

تاريخ  من  اعتبارا  لوظيفتك 

ح�سب  وذل����ك   2021/5/8

قانون العمل والعمال .

محطة شارع البيادر

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  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

مانول  خ��وان  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

مونيو�س �سان�سيز و�سريكته

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2017/10/8 بتاريخ   )  117309(

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

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200161952(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

اجلالمده   خالد  واح��م��د  اجل��ع��اف��ره  �سامل  اجم��د  �سركة  ب���اأن  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )116770( بتاريخ 2017/6/7  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/5/10 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  احمد خالد عبد ربه اجلالمده  

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  – ع��ني ���س��اره  ع��ل��م��ا ب����اأن ع��ن��وان امل�����س��ف��ي : ال��ك��رك 

0796378646

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�شركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

يف  لدينا  م�سجلة  ذ.م.م  للت�سويق   الوفاق  �سركة  باأن 

�سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة/ حتت الرقم 

)48947( بتاريخ )2017/9/14( 

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2021/5/18(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) اخري (

 )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  )82/مكرر(  امل��ادة  لحكام  ا�ستنادا 

ل�سنة 1997 وتعديالته  يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

الكان  لل�سركة  العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة 

حتت  م.خ.م  ك�سركة   لدينا  امل�سجلة  النقل  ومعدات  و�سائل  لتجارة 

غري  باجتماعها  ق��ررت  قد   )2012/1/19( بتاريخ   )867( الرقم 

اطفاء  بالجماع  املوافقة   )  2021/4/20( بتاريخ  املنعقد  العادي 

خ�سما  وذلك  املرتاكمة  اخل�سائر  من  اردين  دينار   2.500.000 مببلغ 

لي�سبح  اردين  دينار   )6.100.000( والبالغ  ال�سركة  مال  را�س  من 

را�س مال ال�سركة بعد هذا الطفاء مبلغ وقدره )3.600.000( دينار 

اردين ويتم تق�سيم اخل�سائر التي مت اطفائها يف را�س مال ال�سركة على 

امل�ساهمني كال 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

الثالثاء    18/ 5 / 2021

Sooz jaw دينار كاش 100 الجائزة األولى
Raghad abadi الجائزة الثانية دينار كاش75

Nardin الجائزة الثالثة دينار كاش50
Moatz Mosa Rosa graf  منتج بقيمة 70 دينار الجائزة الرابعة
Rasros Rst V.C. SERUM منتج بقيمة 30 دينار الجائزة الخامسة

Ruba Mehyar منتج بقيمة 20 دينار واقي شمس  الجائزة السادسة

اعالن دعوة العطاء لوازم رقم ) 2021/27 ( الخاص 
Agilent بتوريد قطع غيار اجهزة مخربية

يف  الراغبة  املتخ�س�سة  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  اخلا�سة  القت�سادية  العقبة  منطقة  �سلطة  تدعو 

ال�سرتاك يف هذه الدعوة مراجعة ق�سم اللوازم وال�سغال يف ال�سلطة م�سطحبني معهم رخ�سة مهن 

�سارية املفعول وال�سجل التجاري ل�ستالم وثائق العطاء اعاله وفقًا ملا يلي :

رقم وا�سم العطاء : العطاء لوازم رقم ) 27 /2021 ( اخلا�س بتوريد قطع غيار اجهزة خمربية 

Agilent  ح�سب ال�سناف والكميات وال�سروط الواردة يف وثائق العطاء .
ثمن ن�سخة العطاء : ) 100 ( مائة  دينار غري م�سرتدة .

كفالة الدخول : كفالة بنكية او �سيك م�سدق بقيمة ) 1250 ( الف ومائتان وخم�سون  دينار من 

ال�سركة او املوؤ�س�سة ح�سب ال�سجل التجاري ل�سالح ال�سلطة ويجب ان يكون با�سم املناق�س املتقدم 

للعطاء ومثبتا عليه رقم العطاء .

طريقة تقدمي العرو�س : على مقدم العر�س تقدمي ن�سخة عدد ) 2 ( من العر�س الفني واملايل 

ن�سخة ا�سلية عدد ) 1 ( و�سورة عدد ) 1 ( وتو�سع جميعها يف مغلف واحد ويكتب عليه من اخلارج 

رقم وا�سم العطاء وا�سم ال�سركة وعنوانها الكامل ويرفق مقدمو العرو�س الظرفني معا يف حزمة 

واحدة وكفالة املناق�سة يف مغلف ثالث و�سرورة تعبئة ملحق عر�س املناق�سة وختم جميع وثائق 

العطاء.

مبوعد  ال�سلطة  مبنى  يف  وال�سغال  اللوازم  ق�سم  يف  الكائن  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�س  تودع 

اق�ساه ال�ساعة الثانية ع�سرة من بعد ظهر يوم الربعاء املوافق 2021/6/2 .

. www.aqabazone.com لالطالع على وثائق العطاء زيارة موقعنا اللكرتوين

.  tender@aseza.jo لال�ستف�سار املرا�سلة على الربيد اللكرتوين

م. نايف احمد بخيت
رئيس مجلس املفوضني
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 يف �صورة تذّكرنا بعهِد الرفيق اخلالد ماوت�صي تونغ، موؤ�ص�س جمهورية ال�صني 

علينا  ُيطل  الكفاحية،  العربية   - ال�صينية  العالقات  اإر�صاء  اإىل  واملباِدر  ال�صعبية، 

بهيئته  يي  وانغ  الرفيق  ال�صيني  وزير اخلارجية  ال�صيني  الدولة(  ع�صو )جمل�س 

قوية  وك��ل��م��اٍت  بخطاٍب  يتحدث  وه��و  امل��ت��ح��دة،  الأمم  منظمة  خ��الل  م��ن  املَهيبة، 

العدوان  واإْحَباط  ولإْجَها�س  الفل�صطيني،  العربي  ال�صعب  حلقوق  �صينًيا  داعمة 

اأنهار  ولوقف  غ��زة،  وقطاع  الغربية  ب�صفتيها  فل�صطني  على  الغا�صم  ال�صهيوين 

التي  فل�صطني  وعجائز  و�صبان  اأط��ف��ال  اأج�صاد  من  النازفة  الفل�صطينية  ال��دم��اء 

بالب�صر واحلجر،  تت�صبب بها ال�صواريخ والأ�صلحة الأمريكية الأكرث تطوًرا وفتًكا 

بوجوده  ُيلبي  ال��ذي  ال�صهيوين،  للكيان  املتاأ�صرلة  وا�صنطن  من  جماًنا  املَمنوحة 

املنطقة  يف  التو�صعية  الإ�صرتاتيجية  طموحاتها  املحتلة  فل�صطني  يف  ال��ط��ارىء 

العربية وما جاورها من اأقاليم.  

ال�صني  ت��رتاأ���ص��ه  ال���ذي  ال����دويل  الأم����ن  ي��ي يف جمل�س  وان���غ  ُن��الح��ظ يف كلمة   

املدنيني  �صد  املَُمار�س  للعنف  اللهجة  و�صديدة  وا�صحة  �صينية  اإدان��ة  ال�صهر،  هذا 

بالتزاماتها  “باأمانة”  ال��وف��اء  “على  )اإ�صرائيل(  ال��وزي��ر  َح��ثَّ  اإذ  الفل�صطينيني، 

مبوجب القانون الدويل، ورفع احل�صار املفرو�س على غزة “ب�صكل فوري وكامل”، 

و”�صمان اأمن املدنيني وحقوقهم يف الأر�س الفل�صطينية املحتلة”.

)�صي  و  تونغ(  )ماوت�صي  العمالقني  ل�صني  التاريخي  املوقف  ُيَج�ّصد  يي  وان��غ   

جني بينغ(، حينما ينتقد ب�صكل قوي وعاملي ومفهوم ملختلف ال�صرائح الجتماعية 

يف كل البلدان، النهج ال�صيا�صي والعقائدي التو�صعي لأمريكا وربيبتها ال�صهيونية، 

ف��ه��و امل��ق��ات��ل الأمم���ي ال�����ص��ري��ح ال���ذي ل ت��ل��ني ل��ه ق��ن��اة يف ت��ع��ري��ة امل��واق��ف املُ�صينة 

�صعب  َي��ط��ال  عنف  م��ن  الآن  ي��ح��دث  م��ا  ِم��ث��ال  وع��ل��ى  الإن�صانية،  اإجت���اه  لوا�صنطن 

طرح  اإىل  جديد،  من  ال�صعبية،  ال�صني  جمهورية  بادرت  ولهذا،  الأعزل.  فل�صطني 

“جمل�س  اأن  ب�صاأنها  الوزير  واأك��د  فل�صطني،  يف  نقاط  الأرب��ع  ذات  ال�صالم  مبادرة 

الأمن الدويل يتحمل امل�صوؤولية الأ�صا�صية عن �صون ال�صلم والأمن الدوليني”. 

نقراأ  توقف،  وبال  با�صتمرار  يي  وانغ  َيعك�صه  الذي  ال�صيني  القيادي  املوقف   يف 

ال�صرق  ق�صايا  “جوهر  فيها  يرى  التي  الفل�صطينية  الق�صية  عن  املبدئي  دفاعه 

الفل�صطينية  الق�صية  حل  يتم  عندما  “فقط  يوؤكد  وه��و  الدوام”،  على  الأو���ص��ط 

ب�صكل �صامل وعادل ودائم، ميكن حتقيق ال�صالم الدائم والأمن ال�صامل يف ال�صرق 

وي�صيف، “ينبغي على املجتمع الدويل امل�صي ُقدًما على وجه ال�صرعة  الأو�صط”. 

اإىل ال�صطراب مرة  للحيلولة دون مزيٍد من التدهور وملنع املنطقة من النزلق 

الأوىل  بالدرجة  تهتم  ال�صني  ويتابع:  املحليني”.  ال�صكان  اأرواح  وحلماية  اأخرى 

كرئي�س  بواجباتها  وال��وف��اء  ال�صالم  حمادثات  لدفع  املكثفة  جهودها  “مبوا�صلة 
دوري ملجل�س الأمن الدويل.. وهي تكّرر دعوتها ل�صانعي ال�صالم اإىل اإجراء حواٍر 

يف ال�صني”. وحث وانغ يي “على الوحدة والوقوف مع ال�صالم والعدل والن�صاف، 

للدفع  احلقيقية  التعددية  وممار�صة  التاريخ،  من  ال�صحيح  باجلانب  والل��ت��زام 

اأن  ونالحظ،  الفل�صطينية يف وقت مبكر”.  �صاملة عادلة ودائمة للق�صية  بت�صوية 

هذا الت�صريح ياأتي يف وقت تكرر فيه تل اأبيب رف�صها لوجود �صيء اإ�صمه الق�صية 

الآف��اق  ���ص��ذاذ  م��ن  جمموعة  اأن��ه  على  الفل�صطيني  لل�صعب  وتنظر  الفل�صطينية، 

لحتالل  منها  تطلًعا  الكربى(،  اإ�صرائيل  )اأر�س  بوقاحة  ت�صميه  ما  احتلوا  الذين 

ا! اأي�صً البلدان العربية املجاورة لفل�صطني 

الفل�صطينية  الق�صية  م��ع  تت�صامن  ي��ي  وان���غ  وت�صريحات  ال�صينية  امل��ب��ادرة   

وُت�صر على اإعادتها اإىل جدول اأعمال الأمم املتحدة، بعدما حاول الغرب وزعيمته 

الذي  و�صعبها  الفل�صطينية  الكيانية  لألغاء  متهيًدا  الوجود  من  �صطبها  اأمريكا 

ينا�صل  الأع���زل  ال�صعب  ه��ذا  هو  ها  لكن  التاريخ،  )ط���ارىء( يف  اأن��ه  اإىل  ي��روج��ون 

تاأ�ص�صت  التي  ال�صهيونية،  الهيمنة  من  لالنعتاق  العاريتني  بيديه  ويكافح  ًدا  موحَّ

وت�صتمد  الأم��ري��ك��ي��ة،  امل��ت��ح��دة  وال��ولي��ات  الغربية  واأوروب����ا  القي�صرية  رو���ص��ي��ا  يف 

احلياة  قيمة  اإذلل  على  تعمل  غربية  اأنظمة  من  اللحظة  حتى  الإجرامي  نفوذها 

النفوذ  ومواقع  ال�صابقة  وامل�صتعمرات  العربي  والعامل  فل�صطني  للب�صر يف  املقد�صة 

وترويج  الداخلية،  ال�صني  �صوؤون  يف  التدخل  على  توقف  بال  وتعمل  الإمربيايل، 

لتنطلي  ال�صني،  يف  امل�صلمني  �صمعة  وت�صويه  بالأطنان،  ال�صينيني  عن  الأك��اذي��ب 

فقط على الأميني �صيا�صًيا وثقافًيا. 

عليه  واملنطقة،  فل�صطني  يف  لل�صالم  ال�صينية  املبادرة  على  الإط��الع  يريد  ملَن   

يف  ولي�س  العربية  باللغة  ال�صينية  الإخ��ب��اري��ة  امل��واق��ع  خمتلف  يف  عنها  البحث 

غريها، فهذه املواقع كثرية وهي ُتعُد بالع�صرات.   

ب��ك��ني، فقد  ب��ه يف  ال��ل��ق��اء  ي��ي، متمنية  وان��غ  ال��ه��ّم��ام  ل��ل��وزي��ر  النجيع   حتية م��ن 

غ���دا ه���ذا ال���وزي���ر َع��ل��َم��ا َع��امل��ًي��ا م��داف��ًع��ا ع��ن احل���ق ال��ب�����ص��ري ع��م��وًم��ا، ويف اإط����اره 

على  �صّيدة  تكون  اأن  يف  ال�صرعي  فل�صطني  حلق  ومنا�صًرا  والفل�صطيني،  العربي 

اأبناوؤه  يتمتع  فل�صطيني  و�صعب  دولًيا،  بها  معرتف  حدود  وذات  وم�صتقلة،  نف�صها، 

بال�صتقرار والآمان والنعيم يف منطقة اآمنة، ل حروب فيها ول جماعات ول خوف 

الإن�صان لالإن�صان وم�صبباتها. العدوانية والتو�صعية وكراهية  ا�صتئ�صال  بعد 

*اإع��الم��ي��ة وك��ات��ب��ة وح��ام��ل��ة اأو���ص��م��ة وج��وائ��ز م��ن ع��دة روؤ���ص��اء دول وح��ك��وم��ات 

وحليفة.  �صديقة 

نيدوغينا يلينا 

َوانغ يي إذ ُيصّرح..
االنباط-وكاالت

 ،2014 اإل���ي���ه ح����رب  م���ن ح��ي��ث ان��ت��ه��ت 

قطاع  على   2021 ع��دوان  اإ�صرائيل  ب��داأت 

غ����زة ب��ن�����ص��ف الأب��������راج ال�����ص��ك��ن��ي��ة وه����دم 

اآبهة  غري  �صاكنيها،  روؤو���س  ف��وق  البيوت 

ب�صحاياها من الأطفال واملدنيني

ل ي����رى خ�����رباء ف��ي��م��ا ي���ج���ري ���ص��وى 

حم���اول���ة اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ي��ائ�����ص��ة ل���ص��ت��ع��ادة 

عليها  اأج��ه��زت  التي  ال���ردع  اإ�صرتاتيجية 

ب��ع��د كل  ال��ت��ي تنطلق  ال�����ص��واري��خ،  م��ئ��ات 

م����رة ي��ع��ل��ن ف��ي��ه��ا اجل��ي�����س الإ���ص��رائ��ي��ل��ي 

الإجهاز عن من�صات اإطالقها يف غزة

ال�����ص��دم��ة  اإح������داث  اأن  ه�����وؤلء  وي�����رى 

واإث��������ارة ال����رع����ب، م���وج���ه���ان ل��ل��م��دن��ي��ني 

يف حم����اول����ة ل���ل���ت���اأث���ري ع���ل���ى الأج���ن���ح���ة 

التي  الفل�صطينية،  للف�صائل  الع�صكرية 

اأو  الو�صول  الآن يف  ف�صل الحتالل حتى 

التاأثري على مقدراتها

ي���ق���ول اخل���ب���ري ال���ع�������ص���ك���ري وال����ل����واء 

امل��ت��ق��اع��د وا���ص��ف ع��ري��ق��ات، اإن اإ���ص��رائ��ي��ل 

حت����اول م��ن خ���الل جم���ازره���ا ال��وح�����ص��ي��ة 

ا����ص���ت���ع���ادة اإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ال������ردع ب���اإث���ارة 

اخلوف والرعب

اإيقاع اخل�صائر يف  الهدف من  واأ�صاف 

املدنية  والأرواح  التحتية  والبنية  الأبنية 

وك�صر  املقاومة  قيادة  على  ال�صغط  ه��و: 

الفل�صطيني ال�صعب  اإرادة 

ل����ك����ن ب���امل���ع���ن���ى ال���ع�������ص���ك���ري ي�����ص��ي��ف 

ع���ري���ق���ات ه����ذا ف�����ص��ل ذري������ع، ب��دل��ي��ل اأن 

اأ���ص��ح��اب ال��ب��ن��اي��ات اأن��ف�����ص��ه��م ب����َدوا غري 

للقد�س  فداء  اأمالكهم  واعتربوا  قلقني، 

وفل�صطني

اإ���ص��رائ��ي��ل  ت�صتمر  اأن  ع��ري��ق��ات  ي��ت��وق��ع 

البنية  م�صتهدفة  وبحرا،  برا  ق�صفها  يف 

ال��ت��ح��ت��ي��ة، ورمب���ا م��زي��دا م��ن الأب��ن��ي��ة يف 

املقاومة  ق��ي��ادات  على  لل�صغط  حم��اول��ة 

للو�صول اإىل تهدئة

اأن  الفل�صطيني  الأم��ن��ي  اخلبري  ي��رى 

ويف  واإعالميا  ع�صكريا  خ�صرت  اإ�صرائيل 

ح���رب ال��دع��اي��ة ال��ن��ف�����ص��ي��ة ، م�����ص��ريا اإىل 

الك�صف عن طلب اإ�صرائيل من �صحفيني، 

ن�صر اأخبار كاذبة عن بدء عملية برية

م����ن ج���ه���ت���ه، ي���ق���ول ال����ل����واء امل��ت��ق��اع��د 

برتويع  الحتالل  اإن  ال�صرقاوي،  يو�صف 

املدنيني وحتديدا الأطفال، يخ�صر  وقتل 

املجتمع  يف  داخ��ل��ي��ا  الإع��الم��ي��ة  امل��ع��رك��ة 

الإ�صرائيلي وعلى امل�صتوى الدويل

�صّب  الإ�صرائيلي  اجلي�س  اأن  وي�صيف 

النار  يفوق  ما  النار  من  غ��زة  قطاع  على 

يف  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ا�صتخدمتها  ال��ت��ي 

املا�صي،  القرن  �صتينيات  يف  فيتنام  حرب 

اجلغرافية  امل�صاحة  ل�صيق  نظرنا  ما  اإذا 

ال�صكان وعدد 

اأق��وى  ويتابع يف غ��زة ق��دم��وا من��وذج��ا 

م���ن ف��ي��ت��ن��ام: ك��م��ي��ة ن����ار ق���وي���ة، ���ص��م��ود 

ق��وي��ة،  اإرادة  ال���رد،  ب��راع��ة يف  اأ���ص��ط��وري، 

�صغرية وم�صاحة 

ل���دى  ب��ال��ن��ف�����س  ال���ث���ق���ة  اأن  واأ������ص�����اف 

الإعالم  دعوة  درجة  اإىل  و�صلت  املقاومة 

مل��راق��ب��ة اإط�����الق ال�����ص��واري��خ ويف اأوق����ات 

ا���ص��ت��خ��ب��ارات��ي  حم������ددة، ويف ه����ذا ف�����ص��ل 

اإ�صرائيلي

الإ�صرائيلية  القبة احلديدية  اإن  وقال 

25% م��ن ال�����ص��واري��خ  مل ت��ع��رت���س ���ص��وى 

لها  ال��رتوي��ج  مت  اأن  ب��ع��د  الفل�صطينية، 

اإ�صرائيليا واأمريكيا وهذا ف�صل اآخر

ب�����دوره، ي��ق��ول ن��ع��م��ان ع���م���رو، امل��ح��ل��ل 

القد�س  جامعة  يف  واملحا�صر  ال�صيا�صي 

اإن دول����ة ال��ك��ي��ان )اإ���ص��رائ��ي��ل(  امل��ف��ت��وح��ة 

الفكرية  تركيبتها  يف  العنف  على  مبنية 

الداخلية

وي�صيف اأن رئي�س الوزراء الإ�صرائيلي 

الف�صل،  ِقّمة  اإىل  و�صل  نتنياهو  بنيامني 

ع��ل��ى ت�صكيل ح��ك��وم��ة رغ��م  ق��درت��ه  ب��ع��دم 

اأربع جولت انتخابية خالل عامني

)نتنياهو(  قرر  عمرو-  ي�صيف  لذلك 

بقتل  للخارج  الداخلية  الأزم���ة  ت�صدير 

الأط���ف���ال وال��ن�����ص��اء وال�����ص��ي��وخ، وت��دم��ري 

ال�صعب الفل�صطيني حيثما وجد اأمالك 

احل��رب  م��ن  ي��ري��د  نتنياهو  اإن  وي��ق��ول 

للمجتمع  يظهر  اأن  املجنونة  النتقامية 

الإ���ص��رائ��ي��ل��ي ال��ي��م��ي��ن��ي اأن����ه ال���ق���ادر على 

التدمري واأنه يحقق الأهداف

املجتمع  ن��ت��ن��ي��اه��و ج���ّر  ل��ك��ن  وي�����ص��ي��ف 

ال��ف��و���ص��ى،  اإىل ح��ال��ة م���ن  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي 

الدفاع  اإل  منلك  ل  كفل�صطينيني  ونحن 

مطالبنا  �صقف  رف��ع  وعلينا  اإرادت��ن��ا،  عن 

للمطالبة برحيل الحتالل

ف���ل�������ص���ط���ي���ن���ي���ا، ي���������ص����دد الأك�������ادمي�������ي 

اجلهود  تركيز  اأهمية  على  الفل�صطيني، 

ع��ل��ى ر����س ال�����ص��ف��وف ال��داخ��ل��ي��ة وب��ل��ورة 

الأهداف الوطنية العليا لأن اليوم الذي 

اليوم  عن  خمتلفا  �صيكون  احل��رب،  �صبق 

الذي بعد احلرب

���ص��ُت��غ��ري  اأن احل�����رب احل���ال���ي���ة  وي�����رى 

موازين قوى خمتلفة يف ال�صرق الأو�صط 

الفل�صطيني  ال�صعب  فيه  ُي�صر  وقت  يف   ،

على نيل حقوقه وحتقيق اأهدافه

اأي فل�صطيني  ويقول عمرو مينع على 

اأو  ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة  ح����ل����ول  ع����ن  ي���ت���ح���دث  اأن 

�صامال  ي��ك��ون  اأن  يجب  احل��ل  مناطقية، 

ولي�س  جم��ت��م��ع��ة،  الفل�صطينية  ل��ل��ه��وي��ة 

اأمام اإ�صرائيل من خيارات �صوى الر�صوخ 

اأو ال�صتمرار يف الدمار

وت���ق���ول م��ن��ظ��م��ة ب��ت�����ص��ي��ل��م احل��ق��وق��ي��ة 

مل  ر  املحا�صَ غ��زة  قطاع  اإن  الإ�صرائيلية 

احلجم  ه��ذا  مثل   2014 ع��ام  منذ  ي�صهد 

من القتل والّدمار على يد اإ�صرائيل

منذ  ال�صبت  م�����ص��اء  ب��ي��ان  يف  واأ���ص��اف��ت 

2002 مل  ال��ع��ام  ال��واق��ي يف  ال�����ّص��ور  حملة 

التقتيل  ح��ج��م  ال��غ��رب��ّي��ة  ال�����ص��ف��ة  ت�صهد 

الذي �صهدته يوم اأم�س اجلمعة

ال��ق��ت��ل  ح���ج���م  ات�������ص���اع  اإىل  واأ�������ص������ارت 

وال���ت���دم���ري وال���ُع���ن���ف وال���رته���ي���ب ���ص��ّد 

يف  ي�صتهدفهم  يكاد  اإذ   )  ( الفل�صطينّيني 

الأبارتهايد  نظام  اأذرع  تطاله  مكان  ك��ّل 

الإ�صرائيلّي

ك��ْون  تتجاهل  اإ���ص��رائ��ي��ل  اأن  واأ���ص��اف��ت 

الأب�������راج ال�����ص��ك��ن��ّي��ة ُي��ح��ظ��ر ا���ص��ت��ه��داف��ه��ا 

���ص��ّك��ان��ه��ا  لأّن  اأّوًل  ل�����ص��ب��ب��ني:  ع�����ص��ك��رّي��اً 

ت��دم��ريه��ا ل مينح  لأّن  وث��ان��ي��اً  م��دن��ّي��ون 

اأّية مزّية ع�صكرّية اإ�صرائيل 

واأ�صارت اإىل اأن تعّمد توجيه ال�صربات 

جرمية  وُيعترب  حمظور  مدنّية  لأه��داف 

حرب

امل���ا����ص���ي،  اأب���ري���ل/ن���ي�������ص���ان   13 وم���ن���ذ 

تفجرت الأو�صاع يف الأرا�صي الفل�صطينية 

جراء اعتداءات وح�صية ترتكبها ال�صرطة 

الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة وم�����ص��ت��وط��ن��ون يف ال��ق��د���س 

ال�صيخ  وحي  وحميطه  الأق�صى  وامل�صجد 

 12 اإ�صرائيلية لإخ��الء  اإث��ر م�صاع   ، ج��راح 

وت�صليمها  فل�صطينية  عائالت  من  منزل 

مل�صتوطنني

االنباط-وكاالت

ب�صعة  الي�صرى  بيده  يحمل  ُملثًما 

ح���ج���ارة وب��ال��ي��م��ن��ي م���ق���الًع���ا، ي��ت��ق��دم 

والع�صرين  الرابعة  ابن  حممد  ال�صاب 

املتظاهرين  م��ئ��ات  ���ص��ف��وف  ع��م��ره  م��ن 

مدينتي  م��دخ��ل  ع��ل��ى  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني 

م��واج��ه��ة اجل��ن��ود  وال���ب���رية، يف  رام اهلل 

الإ�صرائيليني

مواجهة  نقطة   250 ن��ح��و  ور���ص��دت 

مع اجلي�س الإ�صرائيلي، يومي اجلمعة 

وال�صبت، يف مواقع متفرقة من ال�صفة 

ال��غ��رب��ي��ة مب���ا ف��ي��ه��ا م��دي��ن��ة ال��ق��د���س، 

وال���داخ���ل امل��ح��ت��ل )ال���ب���ل���دات ال��ع��رب��ي��ة 

اإ�صرائيل( داخل 

ي��ق��ول حم��م��د راف�����ص��ا الإف�����ص��اح عن 

من  مالحقته  خ�صية  احلقيقي،  ا�صمه 

ي��ب��ق لنا  ال�����ص��ل��ط��ات الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة: مل 

معرًبا  الح��ت��الل  مواجهة  �صوى  خيار 

بذلك عن غ�صب غالبية الفل�صطينيني 

اجلي�س  يرتكبها  ال��ت��ي  اجل��رائ��م  ج��راء 

الإ�صرائيلي يف قطاع غزة

ال�صيدات والأطفال يف  ويتابع: تقتل 

امل�صاكن، اإنهم ميوتون كل يوم، ل تفرق 

اآل����ة احل����رب الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ب���ني م��دين 

يف  نقدمه  اأن  ميكن  ما  اأق��ل  وع�صكري، 

ال�صفة هذه احلجارة

ل  ق��د  احل��ج��ارة  تلك  اأن  اإىل  ويلفت 

ت��ك��ون رادع�����ة جل��ي�����س م��دج��ج ب��اأح��دث 

الأ���ص��ل��ح��ة، ل��ك��ن��ه ي���وؤم���ن ب��اأن��ه��ا ر���ص��ال��ة 

، وفق  و�صبيل لإن��ه��اك دول��ة الح��ت��الل 

اإن��ن��ا �صعب  ت��ع��ب��ريه، م�����ص��ي��ف��اً: ر���ص��ال��ة 

واح������د يف ال�����ص��ف��ة مب����ا ف��ي��ه��ا م��دي��ن��ة 

ال��ق��د���س، وق��ط��اع غ���زة وح��ت��ى ال��داخ��ل 

املحتل

واأ���ص��ي��ب حم��م��د ب��ر���ص��ا���س م��ع��دين 

يف ال���ق���دم، ق��ب��ل اأي������ام، ل��ك��ن الإ����ص���اب���ة 

مل مت��ن��ع��ه م���ن ال����ع����ودة وامل�������ص���ارك���ة يف 

املندلعة املواجهات 

وي�����ص��ت��خ��دم اجل���ي�������س الإ����ص���رائ���ي���ل���ي 

الغاز  الر�صا�س احلي واملعدين وقنابل 

الفل�صطينيني،  لتفريق  للدموع  امل�صيل 

ا�صت�صهاد  عن  املواجهات  تلك  واأ�صفرت 

اأي��ار  م��اي��و/   7 منذ  فل�صطينيا   21 نحو 

4373 بجروح املا�صي، واإ�صابة 

ي���ق���ول ال�������ص���اب حم���م���د: اإ����ص���رائ���ي���ل 

يف  فل�صطينيا   11 فقط  اجلمعة  قتلت 

مواجهات متفرقة من ال�صفة الغربية، 

يف حماولة منها لك�صر عزمية احل�صود، 

لكن ذلك لن ينجح

وي�����ص��ي��ف: غ���زة ان��ت��ف�����ص��ت م��ن اأج��ل 

ال���ق���د����س وامل���ق���د����ص���ات، ون���ح���ن اأي�����ص��ا 

ولن  امل��ق��د���ص��ات،  ع��ن  ال��دف��اع  �صنوا�صل 

نرتك غزة وحدها

13 اأب���ري���ل/ ن��ي�����ص��ان امل��ا���ص��ي،  وم��ن��ذ 

الأرا��������ص�������ي  يف  الأو���������ص��������اع  ت����ف����ج����رت 

وح�صية  اع��ت��داءات  ج��راء  الفل�صطينية 

ت���رت���ك���ب���ه���ا ال�������ص���رط���ة الإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة 

وم�����ص��ت��وط��ن��ون يف ال���ق���د����س وامل�����ص��ج��د 

 ، ال�صيخ جراح  الأق�صى وحميطه وحي 

منزل   12 لإخالء  اإ�صرائيلية  م�صاع  اإثر 

م���ن ع���ائ���الت ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة وت�����ص��ل��ي��م��ه��ا 

مل�صتوطنني

امل��ا���ص��ي، ازداد  وم��ن��ذ الإث���ن���ني ق��ب��ل 

اإ���ص��رائ��ي��ل ع��دوان��ا  ال��و���ص��ع ت��وت��را ب�صن 

ب���ال���ط���ائ���رات احل���رب���ي���ة وامل����داف����ع على 

الفل�صطينيني يف قطاع غزة

ال��ع��دوان  اأ���ص��ف��ر  ال��ي��وم  وح��ت��ى �صباح 

�صقوط  ع��ن  غ��زة  قطاع  على  املتوا�صل 

و36  ط��ف��ال   61 ب��ي��ن��ه��م  ���ص��ه��ي��دا،   212

بح�صب  ج��ري��ح،   1400 ب��ج��ان��ب  ���ص��ّي��دة، 

وزارة ال�صحة الفل�صطينية يف القطاع

جنبا اإىل جنب مئات ال�صباب، غالبية 

اأع��م��اره��م يف ال��ع�����ص��ري��ن��ات، ي��ت��داف��ع��ون 

باحلجارة،  الإ�صرائيلية  القوات  لر�صق 

على حاجز اجللمة القريب من مدينة 

راف�صا  اأح��ده��م  يقول  )ج��ن��وب(،  جنني 

بالتعريف  مكتفيا  ا�صمه،  عن  الإف�صاح 

ع���ن ن��ف�����ص��ه ب���� اأب����و ج��ام��ع : م���ا ي��ج��ري 

ان��ت��ف��ا���ص��ة ع��ل��ى ال��ظ��ل��م والن���ت���ه���اك���ات 

ال�صعب  ���ص��د  امل��ت��وا���ص��ل��ة  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 

الفل�صطيني، وخا�صة يف مدينة القد�س 

املحتلة

وي���������ص����ي����ف: ج����ع����ل����وا م�����ن امل�������ص���ج���د 

الأق�����ص��ى ���ص��اح��ة ح����رب، وي�����ص��ع��ون اإىل 

ط�����رد ال����ع����ائ����الت ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة م��ن 

وال��ي��وم  ال��ق��د���س،  ج���راح يف  ال�صيخ  ح��ي 

يدمرون احلياة يف قطاع غزة

وي���ت���اب���ع: ال�����ص��ف��ة وال���ق���د����س وغ���زة 

وح��ت��ى اأم ال��ف��ح��م وال��ل��د وك���ل ال��ب��ل��دات 

من  يتجزاأ  ل  ج��زء  الداخل  يف  العربية 

�صعبنا

وع��ن امل��واج��ه��ات امل��ت��وا���ص��ل��ة، ي��ق��ول: 

ل من��ل��ك يف ال�����ص��ف��ة ���ص��وى احل���ج���ارة، 

الحتالل  دول��ة  اإىل  بالن�صبة  مفعولها 

ل��ي�����س ب�����ص��ي��ط��ا، ال�����ص��ع��ب ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي 

ينتف�س يف كل مكان، اإنها حرب

وي�����ردف: ل ن��خ�����ص��ى ت��ل��ك الأ���ص��ل��ح��ة 

ي�صتخدمها اجلي�س التي 

ب��ي��ن��م��ا ي��رف�����س حم��م��د، واأب����و ج��ام��ع 

الإف�صاح عن هوياتهم ال�صخ�صية، يقول 

جواد اجنا�س، خالل م�صرية نظمت يف 

امل��واج��ه��ة حق  اإن  ل��غ��زة،  دع��م��ا  اهلل  رام 

للت�صدي  الفل�صطيني  لل�صعب  م�صروع 

اليومية وانتهاكاته  لالحتالل 

املقد�صات  تدن�س  اإ�صرائيل  وي�صيف: 

الأطفال،  تقتل  وامل�صيحية،  الإ�صالمية 

ونحن  الطرقات،  على  املواطنني  تعدم 

ل من��ل��ك ���ص��وى احل���ج���ارة ل��ل��دف��اع عن 

نف�صنا اأ

الفل�صطيني، هاين  ال�صاأن  اخلبري يف 

ال�صفة  يف  ي��ج��ري  م��ا  ي�صف  امل�����ص��ري، 

اأن تتحول  التي ميكن  الهبة  ب�  الغربية 

اإىل انتفا�صة جديدة �صد اإ�صرائيل

وي�صرح اأن حتول الهبة اإىل انتفا�صة 

الع�صكرية  املواجهة  با�صتمرار  مرتبط 

الفل�صطينية  والف�صائل  اإ�صرائيل  بني 

للهبة  ميكن  اأن��ه  مبيًنا   ، غ��زة  قطاع  يف 

اأن تتفاعل وتتحول اإىل انتفا�صة

اأث��ب��ت��ت  ال��ه��ب��ة  ت��ل��ك  اأن  اإىل  وي�����ص��ري 

خلف  م��وح��د  الفل�صطيني  ال�����ص��ع��ب  اأن 

ق�صيته

وع���ن م�����ص��ارك��ة ال�����ص��ب��اب، ي��ق��ول: كل 

الوعي  لطم�س  الإ�صرائيلية  املحاولت 

اأثبت  وق��د  بالف�صل،  ب��اءت  الفل�صطيني 

ال�����ص��ع��ب اأن����ه م��وح��د ب�����ص��ب��اب��ه ورج��ال��ه 

يف م��واج��ه��ة الح���ت���الل الإ���ص��رائ��ي��ل��ي، 

القد�س،  فيها  مب��ا  الغربية  ال�صفة  يف 

والداخل املحتل وقطاع غزة

ال�صباب  م��واج��ه��ة  عن�صر  اأن  وي���رى 

كبرياً  حتدياً  ي�صكل  املختلفة  املواقع  يف 

لالحتالل

 خبراء: المجازر وهدم األبراج في غزة دليل فشل إسرائيلي

 فلسطين.. شباب الضفة يواجهون الرصاص بالحجارة دون خوف

االنباط-وكاالت

جددت وزارة اخلارجية الفل�صطينية 

م��ط��ال��ب��ت��ه��ا امل��ج��ت��م��ع ال�������دويل ب��وق��ف 

ال����ع����دوان الإ����ص���رائ���ي���ل���ي ع��ل��ى ال�����ص��ع��ب 

الفل�صطيني واإنهاء الحتالل

ولفتت اخلارجية يف بيان اليوم نقلته 

اآن الأوان لكي يعمل  اأن��ه  وكالة وفا اإىل 

املجتمع ال��دويل على اإنهاء الحتالل و 

اأن ينظر مبو�صوعية لفل�صطني املحتلة 

التي اأعلنت الإ�صراب ال�صامل والتزمت 

لي�س  �صعبي  واأو���ص��ع رف�س  اأعمق  به يف 

فقط للعدوان واإمنا اأي�صاً لالحتالل يف 

جت�صيد �صريح ووا�صح للطموح والأمل 

يف احل�����ص��ول ع��ل��ى ح��ق ت��ق��ري��ر امل�صري 

وح���ق ال���ع���ودة واإق���ام���ة دول����ة فل�صطني 

امل�صتقلة على حدود الرابع من حزيران 

و�صددت  القد�س  بعا�صمتها   1967 ع��ام 

الفل�صطيني  ال�صعب  اأن  على  اخلارجية 

اليوم واأجياله املتعاقبة كما هو بالأم�س 

م�صتمرة  �صحية  النكبة  منذ  ه��و  وكما 

ال���دويل م��ع املخطط  ل��ت��واط��وؤ املجتمع 

يف  التو�صعي  ال�صتعماري  الإ�صرائيلي 

مع  مت���ام���اً  ي��ت��ن��اق�����س  ب�صكل  فل�صطني 

ال�صرعية  وق������رارات  ال�����دويل  ال��ق��ان��ون 

احلا�صل  الف�صل  اأن  اإىل  لفتة  الدولية 

يف جمل�س الأم����ن ال����دويل ع��ن اإ���ص��دار 

ول���و ب��ي��ان �صحفي ل��وق��ف ال���ع���دوان ما 

اإل دليل على ذلك وموؤ�صر حقيقي  هو 

اآليات العمل الدولية خا�صة  اأزم��ة  على 

فيما يتعلق بتنفيذ ق��رارات��ه وال��ق��رارات 

الأممية الأخرى

االنباط-وكاالت

اأف����ادت هيئة ���ص��وؤون الأ���ص��رى وامل��ح��رري��ن 

الفل�صطينية، اأن اإدارة �صجون الحتالل نقلت 

�صباح ام�س الثالثاء )18-5( القيادي الأ�صري 

مروان الربغوثي ) 62 عاًما( من عزل �صجن 

“هدارمي” اإىل عزل “اأيالون”
الح��ت��الل  �صلطات  اأن  الهيئة  واأو���ص��ح��ت 

ك���ان���ت ق���د ع���زل���ت الأ�����ص����ري ال���ربغ���وث���ي قبل 

ع���دة اأي������ام، وذل����ك ب��ع��د اأن اأ����ص���در ب��ي��ان من 

داخ���ل ال�����ص��ج��ون ي��ط��ال��ب ف��ي��ه ع��م��وم ال�صعب 

الفل�صطيني بالت�صدي لالحتالل والنخراط 

يف املقاومة

اأن الأ�صري الربغوثي من بلدة  ي�صار اإىل  

وال��ب��رية،  اهلل  رام  حمافظة  ق�صاء  “كوبر” 
 ،2002 ني�صان/اأبريل   15 ت��اري��خ  منذ  معتقل 

ع�صو  واأول  فل�صطيني  ن��ائ��ب  اأول  وُي��ع��ت��رب 

تعتقله  “فتح”  حلركة  املركزية  اللجنة  من 

���ص��ل��ط��ات الح���ت���الل وحت��ك��م ع��ل��ي��ه بال�ّصجن 

خم�س موؤبدات و 40 عاما

 خارجية فلسطين تطالب بوقف العدوان 
اإلسرائيلي وإنهاء االحتالل القدس المحتلة 

 نقل األسير مروان البرغوثي إلى عزل »أيالون«
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االنباط-وكاالت

اتءم خبری قانون اأمریكي یوم الإثننی، 

مب�ساعدة  بایدن  جو  الأمریكي  الرئی�س 

حرب”  “جرائم  ارت��ك��اب  ع��ل��ى  اإ���س��رائ��ی��ل 

الفل�سطینینی  ب��ح��ق  جماعیة”  و”اإبادة 

يف ق���ط���اع غ������زة، وه�����و م����ا ی��ج��ع��ل��ه، وف���ق 

“�سریك  لل�سالم،  اأبحاث  مركز  يف  خبری 

اأ�سیل” يف هذه اجلرائم. ويف ت�سریحات 

ل�����س��ح��ف��ی��نی، ن��ق��ل��ت��ه��ا الأن����ا�����س����ول، ق���ال 

كلیة  يف  القانون  اأ�ستاذ  بویل،  فران�سی�س 

احلقوق بجامعة اإلینوي: “مبوجب املادة 

یتحمل  امل��ت��ح��دة،  الأمم  م��ی��ث��اق  م���ن   24

جم��ل�����س الأم�����ن ال��ت��اب��ع ل�����الأمم امل��ت��ح��دة 

امل�����س��وؤول��ی��ة الأ���س��ا���س��ی��ة ع��ن احل��ف��اظ على 

واأ����س���اف:  الدولینی”.  والأم�����ن  ال�����س��ل��م 

ذلك  مبوجب  “بایدن”  التزامه  “رغم 
الأمن،  جمل�س  يف  ما  دائ ً �سوا  ع ً ب�سفته 

جم��ل�����س  م���ن���ع  ب����ای����دن  ال���رئ���ی�������س  اأن  اإل 

واجباته  اأداء  متتالیة من  3 مرات  الأمن 

الأمم  میثاق  اأح��ك��ام  مبوجب  والتزاماته 

املتحدة”.

اأحدثها  للمجل�س،  جل�سات   3 وخ��الل 

الإث������ن������نی، ح����ال����ت وا�����س����ن����ط����ن، ح��ل��ی��ف��ة 

ب�ساأن  توافق  اإىل  التو�سل  دون  اإ�سرائیل، 

اإ���س��دار ب��ی��ان ی��دع��و اإىل ال��وق��ف ال��ف��وري 

املجل�س  بیانات  �سدور  ویتطلب  للقتال. 

موافقة جماعیة من كافة اأع�سائه البالغ 

“ومن  ب��وی��ل:  15 دول����ة. وت��اب��ع  ع��دده��م 

اإدارة  ت�ساعد  املجل�س،  عمل  اإعاقة  خ��الل 

بایدن الآن وحتر�س اإ�سرائیل على ارتكاب 

ج���رائ���م ح���رب وج���رائ���م ���س��د الإن�����س��ان��ی��ة 

الفل�سطینینی”.  ب��ح��ق  ج��م��اع��ی��ة  واإب�����ادة 

ع��ل��م  ع���ن  ب���ای���دن  ���س��م��ح  “لقد  واأردف: 

الأمریكیة  لالأ�سلحة  اإ�سرائیل  با�ستخدام 

لرتكاب جرائم حرب يف انتهاك لتفاقیة 

الأ�سلحة  ت�سدیر  وقانون  الرابعة،  جنیف 

الأمریكیة، واتفاقیة تورید الأ�سلحة بنی 

وبالتزامن  واإ�سرائیل”.  املتحدة  الولیات 

 10 منذ  غ��زة  على  املتوا�سل  ال��ع��دوان  مع 

مایو/ اأیار اجلاري، وافقت وا�سنطن على 

 735 بقیمة  اإ�سرائیل  م��ع  اأ�سلحة  �سفقة 

“معاریف”  �سحیفة  وف��ق  دولر،  ملیون 

العربیة الإثننی. كما انتقد مایكل برو�س، 

خ��ب��ری ا���س��رات��ی��ج��ي يف امل��رك��ز الأم��ری��ك��ي 

لل�سالم، اإعاقة بایدن ملجل�س الأمن ومنع 

بدورهم  ال�سطالع  من  املجل�س  اأع�ساء 

يف ح���ف���ظ ال�����س��ل��م والأم��������ن ال���دول���ی���نی. 

�سریكا  یعد  ذل��ك  “بایدن  اأن  على  و�سدد 

اأ�سیال يف اجلرائم الیومیة التي ترتكبها 

ال��ق��وات الإ���س��رائ��ی��ل��ی��ة يف غ���زة م��ن��ذ اأك��ر 

جراح”  “ال�سیخ  وح����ي  اأ�سبوع”.  م���ن 

)و�سط(، اإثر م�ساع اإ�سرائیلیة لإخالء 12 

وت�سلیمها  فل�سطینیة  عائالت  من  منزل 

مل�ستوطننی

االنباط-وكاالت

بیني  الإ���س��رائ��ی��ل��ي،  ال��دف��اع  وزی���ر  �سكر 

اإح��ب��اط  ع��ل��ى  الأم��ری��ك��ی��ة  الإدارة  غ��ان��ت�����س، 

قرار ملجل�س الأمن ینتقد بالده

وق�����ال غ��ان��ت�����س يف ت���غ���ری���دة ل����ه، ال��ی��وم 

التوا�سل  موقع  يف  �سفحته  عرب  الثالثاء، 

�سكري  “خال�س  “تویر”:  الج��ت��م��اع��ي 

وج���ه  وع���ل���ى  امل���ت���ح���دة  ال�����ولی�����ات  لإدارة 

اخل�����س��و���س، ل��وی��د اأو���س��ن، ال���ذي حتدثت 

م��ع��ه ه���ذا الأ���س��ب��وع، لأن���ه م��ن��ع ب��ح��ق بیان 

جمل�س الأمن الدويل الظامل الذي ینتقد 

ت�سرفات اإ�سرائیل يف غزة«

ال����ولی����ات  ع���رق���ل���ت  ����س���اب���ق،  ويف وق�����ت 

اإ�سدار  الثالثة،  للمرة  الأمریكیة،  املتحدة 

یدعو  الدويل  الأمن  ملجل�س  بیان م�سرك 

الفل�سطینینی  بنی  النار  اإط��الق  وق��ف  اإىل 

واإ�سرائیل

امل��غ��ل��ق��ة ملجل�س  ن��ظ��رت اجل��ل�����س��ات  وق���د 

الأم�����ن ال�����دويل يف م�����س��روع ب��ی��ان ق��دم��ت��ه 

یومي  وال��روی��ج،  وتون�س  ال�سنی  م��ن  ك��ل 

الثننی والأربعاء، الأ�سبوع املا�سي، و�ساند 

يف  ع�سوا   15 اأ�سل  من   14 البیان  م�سروع 

املجل�س

وی���ت���ط���ل���ب اع����ت����م����اد ال����ب����ی����ان م���واف���ق���ة 

دبلوما�سیة  م�سادر  بح�سب  لكن  بالإجماع، 

ع���ار����س���ت ال����ولی����ات امل���ت���ح���دة الأم��ری��ك��ی��ة 

اإ�سداره

االنباط-وكاالت

ك�سینیا  ك��ت��ب��ت  اأع�����اله،  ال��ع��ن��وان  حت���ت 

حت��ول  ع��ن  “اإزفی�ستیا”،  يف  ل��وغ��ی��ن��وف��ا، 

دع��م  م��ن  الأم��ری��ك��ي  املجتمع  ك��ث��ریی��ن يف 

الدولة الیهودیة اإىل دعم الفل�سطینینی

ال�سیا�سیون  یختلف  امل��ق��ال:  يف  وج���اء 

ال�����س��راع  اإىل  ن��ظ��رت��ه��م  يف  الأم���ری���ك���ی���ون 

ففي  والفل�سطینینی.  الإ�سرائیلینی  بنی 

تدعم  �سابقا  املتحدة  الولیات  كانت  حنی 

ال����دول����ة ال���ی���ه���ودی���ة ب�����س��ك��ل ق��ط��ع��ي، ف���اإن 

كثریین الآن یقفون اإىل جانب فل�سطنی. 

ی��ت��ج��ل��ى ه���ذا ب�����س��ك��ل خ��ا���س يف ال�����س��ب��ك��ات 

الج��ت��م��اع��ی��ة ع��ن��د ال�����س��ب��اب، وك���ذل���ك يف 

م��ع�����س��ك��ر ال���دمي���ق���راط���ی���نی ال��ی�����س��اری��نی 

اللیربالینی

املواقف  حت�سنت  الأخ��ریة،  ال�سنوات  يف 

ب�سكل  ال��ف��ل�����س��ط��ی��ن��ی��نی  جت���اه  الأم��ری��ك��ی��ة 

ملحوظ، على الرغم من ا�ستمرار املجتمع 

الأمریكي يف دعم اإ�سرائیل بن�ساط

يف م����ار�����س، اأج������رت م��وؤ���س�����س��ة غ���ال���وب 

ع��ددا  اأن  اأظ��ه��ر  ال��ع��ام  ل��ل��راأي  ا�ستطالعا 

م���ت���زای���دا م����ن امل���واط���ن���نی الأم���ری���ك���ی���نی 

نظرة  الفل�سطینینی  اإىل  ینظرون  ب���داأوا 

اإی��ج��اب��ی��ة. وق���د ب��ل��غ ه���ذا امل��وؤ���س��ر )%30(، 

يف ح��نی ك��ان ق��ب��ل ث��الث ���س��ن��وات )%21(. 

75% م���ن الأم��ری��ك��ی��نی ل��دی��ه��م  ب��امل��ق��اب��ل، 

اإیجابي جتاه الإ�سرائیلینی موقف 

م��ن   %53 ی����وؤی����د  ن���ف�������س���ه،  ال����وق����ت  يف 

ال���دمي���ق���راط���ی���نی زی�������ادة ال�����س��غ��ط ع��ل��ى 

باأن هذا هو  الیهودیة. ویعتقدون  الدولة 

الت�سویات  اإىل  للتو�سل  الوحید  ال�سبیل 

ال����الزم����ة حل����ل ال�������س���راع ال��ف��ل�����س��ط��ی��ن��ي 

الإ�سرائیلي

ال��ب��ی��ت الأب���ی�������س ح��ت��ى الآن  ی��ع��رب  مل 

بالتفاقم  یتعلق  فیما  موقفه  عن  بو�سوح 

احلايل يف ال�سرق الأو�سط

ك��ال  ال�����ی�����ه�����ودي يف  ال�����ل�����وب�����ي  ی���ع���م���ل 

احل�����زب�����نی الأم����ری����ك����ی����نی ال���رئ���ی�������س���ی���نی، 

ول  الدميوقراطیون  ی�ستطیع  ل  لذلك 

اجل��م��ه��وری��ون ات��خ��اذ م��وق��ف غ��ری م��وؤی��د 

درا�سات  مركز  رئی�سة  بح�سب  لإ�سرائیل، 

اأم��ری��ك��ا ال�����س��م��ال��ی��ة، يف م��ع��ه��د الق��ت�����س��اد 

فیكتوریا  ال��دول��ی��ة،  وال��ع��الق��ات  ال��ع��امل��ي 

“اإزف�ستیا”:  ل���  ق��ال��ت،  ال��ت��ي  زوراف��ل��ی��ف��ا، 

القادة الأمریكینی  “يف حنی حاول جمیع 
ال��ت��وازن،  مظهر  على  احلفاظ  ال�سابقنی 

ف�������اإن ال���رئ���ی�������س الأم�����ری�����ك�����ي اخل���ام�������س 

اإ�سرائیل  دع��م  ترامب  دون��ال��د  والأرب��ع��نی 

ب��ت��ح��د. م��ن ال��وا���س��ح اأن ج��وزی��ف ب��ای��دن 

ال����ت����وازن اخل���ارج���ي،  اإىل  ال����ع����ودة  ی���ری���د 

ل���ك���ن���ه ی���ف���ع���ل ذل�������ك، م���ث���ل ال���ع���دی���د م��ن 

الدميقراطینی، دون ا�ستعرا�س، متخفیا. 

�سیوا�سل  املتحدة  الولیات  رئی�س  اأن  اأي 

�سیفعل  لكنه  لإ�سرائیل،  التقلیدي  الدعم 

اأقل ا�ستعرا�سیة” ذلك بطریقة 

االنباط-وكاالت

الإ�سرائیلیة  هاآرت�س  �سحیفة  ن�سرت 

الأخ��ریة  الأح��داث  اإن  فیه  تقول  مقاًل 

وح�����ّدت ال��ف��ل�����س��ط��ی��ن��ی��نی، واأظ���ه���رت اأن 

ج��ی��ل ال��ت��ی��ك ت���وك اأث��ب��ت اأن���ه ل��ن یقبل 

بالإذلل وقاد تظاهرات لی�س لها مثیل

الأ���س��ب��وع  اأح���داث  ال�سحیفة  وق��ال��ت 

اإ���س��رائ��ی��ل،  وداخ���ل  ال�سفة  يف  الأخ����ری، 

لها  ولی�س  اإ���س��رائ��ی��ل،  حلكومة  تو�سح 

ف���ق���ط: مل ی���ع���د ب����الإم����ك����ان ال��ت��ع��وی��ل 

اجلمهور  م��ی��ّزت  التي  ال��الم��ب��الة  على 

ال��ف��ل�����س��ط��ی��ن��ي يف ال��ع��ق��د الأخ������ری. من 

الرابطة  اجل��غ��رايف،  مبوقعه  �سلة  دون 

الوطنیة ل تزال تتاأجج فیه.

وت���اب���ع���ت ج��ی��ل ال��ت��ی��ك ت�����وك، ال���ذي 

غری  ان��ه  اأث��ب��ت  بنف�سه،  منهمكاً  اع��ُت��رب 

اح��ت��ج��اج��اً  وق���اد  اإذلل  ل��ت��ل��ّق��ي  م�ستعد 

وميلك  عقدین،  منذ  نظری  له  یكن  مل 

)الحتجاج( اإمكانیة متفجرة وخطریة

وا���س��اف��ت ح��ك��وم��ة اإ���س��رائ��ی��ل، ال��ت��ي 

الفل�سطینینی على  التعامل مع  اعتادت 

ع��م��ود  دون  وم���ن  منق�سم  ���س��ع��ب  اأن��ه��م 

مقاربتها،  تغیری  علیها  �سیكون  فقري، 

واإل ف��اإن م��ا ح��دث يف الأ���س��ب��وع الأخ��ری 

�سیبدو كربومو )بروفا مقّدمة(

ف��ق��ط ان  وق��ال��ت ه��ذا مم��ك��ن، علیها 

تعتربهم ب�سراً، القیادة الفل�سطینیة يف 

ال�سفة والقطاع علیها اأن ت�سعى لإنهاء 

تعتمد  ا�سراتیجیة  وت��ب��ّن��ي  الن��ق�����س��ام 

املكتب  على  ولی�س  ال�سعبیة  القوة  على 

يف  البونكر  على  اأو  اهلل  رام  يف  الف�سیح 

غزة

وخ��ت��م��ت ل��ل��م��ج��ت��م��ع ال������دويل وع��ل��ى 

هي  الر�سالة  امل��ت��ح��دة،  ال��ولی��ات  راأ���س��ه 

ال��وق��ت لل�سعي  73 ع��ام��اً، ح��ان  اأن��ه بعد 

اإىل اإنهاء النزاع ولی�س اإدارته. وللقیادة 

ان  و�سح 
ُ
اأ العربي  للمجتمع  ال�سیا�سیة 

املواطننی العرب يف اإ�سرائیل مل یتخلوا 

)الفل�سطینیة( الوطنیة  عن هویتهم 

االنباط-وكاالت

الثالثاء،  ام�����س  ال�سامل،  الإ���س��راب  ع��ّم 

دعما  وذلك  املحتلة،  الفل�سطینیة  الأرا�سي 

ال�سیخ  وح���ي  الأق�����س��ى  وامل�����س��ج��د  ل��ل��ق��د���س 

ج�����راح، وت���ن���دی���دا ب���ال���ع���دوان الإ���س��رائ��ی��ل��ي 

امل�ستمر على قطاع غزة

ال��ق��ط��اع��ات، مبا  ك��اف��ة  الإ���س��راب  و�سمل 

ف��ی��ه��ا ال��ت��ج��اری��ة وال��ت��ع��ل��ی��م��ی��ة وامل��وؤ���س�����س��ات 

النقل  وو�سائل  وامل�سارف  والعامة  اخلا�سة 

العام

واجل��م��اه��ریی��ة  ال�سعبیة  الأط����ر  وك��ان��ت 

ال�سیا�سیة  والفعالیات  واحلركات  واللجان 

العلیا  املتابعة  جلنة  عن  املنبثقة  والوطنیة 

يف ال����داخ����ل، اأع���ل���ن���ت الإ������س�����راب ال�����س��ام��ل 

وامل�ساركة يف الفعالیات الحتجاجیة الیوم

ودع�����������ت ق�������ی�������ادة ال�������ق�������وى ال����وط����ن����ی����ة 

والإ����س���الم���ی���ة ل���الإ����س���راب ال�����س��ام��ل يف كل 

خمیمات  ويف  املحتلة  الفل�سطینیة  الأرا�سي 

اللجوء وال�ستات الیوم

اإن  ب���ی���ان  وق���ال���ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ق��ط��ری��ة يف 

ال��ف��ردی��ة  واإرادت����ن����ا،  وال��ت��زام��ن��ا  “وحدتنا 
واجل���م���اع���ی���ة، يف ه���ك���ذا ظ�����روف وحت���دی���ات 

م���رك���ب���ة، ه���ي ال�����س��ب��ی��ل ال���وح���ی���د والأجن�����ع 

مل����واج����ه����ة وجت���������اوز ج���م���ی���ع ال����ت����ه����دی����دات 

والتحدیات، بكل كربیاء وكرامة و�سموخ... 

امل��ب��دئ��ي وال�������س���ج���اع، وامل��م��ه��ور  امل���وق���ف  اإن 

املحلیة  ال��ق��ی��ادی��ة،  وامل�����س��وؤول��ی��ة  ب��احل��ك��م��ة 

وال��ق��ط��ری��ة، ی��ق��ت�����س��ي م��ن��ا ج��م��ی��ع��ا اأف�����رادا 

اإىل اللتزام بالإ�سراب وبالعمل  وجماعات، 

ال��ف��اع��ل على اإجن���اح واإی�����س��ال ر���س��ائ��ل��ه، اإىل 

“هذه  اأن  م��ع��ت��ربة  ت�سل”،  اأن  ی��ج��ب  ح��ی��ث 

ال�سرعیة  حقوقنا  ق�سیة  ت��ت��ج��اوز  امل�����س��األ��ة 

وامل���������س����روع����ة، اإمن������ا ت���ت���ج���ه ن���ح���و امل�������س���األ���ة 

الوجودیة اجلماعیة، بل ماهیة ومعنى هذا 

وقیمته” الوجود 

“حما�س”  ح���رك���ة  دع����ت  ل��ه��ا  ب���ی���ان  ويف 

يف  �سامل  ل�”اإ�سراب  الفل�سطیني  ال�سعب 

جمیع املدن من النهر اإىل البحر، يف القد�س 

الثوري  النفری  واإع��الن  والداخل،  وال�سفة 

واإط����الق امل�����س��ریات ن��ح��و ن��ق��اط ال���س��ت��ب��اك 

واملواجهة يف خطوط التما�س كافة”

“فتح” اإىل  ح���رك���ة  دع����ت  ج��ه��ت��ه��ا،  م���ن 

الغربیة ت�سامنا مع  ال�سفة  اإ�سراب عام يف 

غزة، و�سد ا�ستمرار العدوان الإ�سرائیلي يف 

وال�سفة القد�س 

ولقت الدعوة قبول وا�سعا عرب من�سات 

اأن  وم��غ��ردون  نا�سطون  راأى  اإذ  ال��ت��وا���س��ل، 

ت��وح��ی��د ال�����س��ف اأم����ام الح���ت���الل ه��ي اأوىل 

الإ�سراب  اإىل  م�سریین  النت�سار،  خطوات 

عام  الفل�سطیني  ال�سعب  خا�سه  الذي  العام 

1936، والذي ا�ستمر 6 اأ�سهر كاملة

الإ�سرائیلي،  الح��ت��الل  ق���وات  وت��وا���س��ل 

للیوم العا�سر على التوايل، ق�سفها العنیف 

ج���وا وب���را وب��ح��را ع��ل��ى ق��ط��اع غ���زة. وع��ل��ى 

الفل�سطینیة  الف�سائل  ردت  الآخر،  اجلانب 

ب����اإط����الق ع�������س���رات ال�������س���واری���خ ن��ح��و م��دن 

اإ�سرائیلیة وم�سانع ومواقع ع�سكریة 

الع�سكري  العدوان  �سحایا  عدد  وارتفع 

 200 اإىل  غ��زة،  على  املتوا�سل  الإ���س��رائ��ی��ل��ي 

اإ�سافة  �سیدة،  و35  طفال   59 بینهم  �سهید، 

�سهداء  ع��دد  ب��ل��غ  فیما  ج��ری��ح��ا،   1305 اإىل 

ال�سفة الغربیة 21 �سهیدا ومئات اجلرحى، 

وفق وزارة ال�سحة

خبراء أمریكان: بایدن یساعد إسرائیل على ارتكاب »إبادة جماعیة« بغزة

غانتس یشكر اإلدارة األمریكیة على إحباط قرار لمجلس األمن ینتقد إسرائیل

 الصراع اإلسرائیلي الفلسطیني شق األمریكیین

 هآرتس: الخط األخضر اختفى.. إسرائیل نجحت في توحید الفلسطینیین

 اإلضراب الشامل یعم األراضي الفلسطینیة المحتلة دعما للقدس وغزة

االنباط-وكاالت

ان������ت������ق������دت ال������ن������ائ������ب ع�������ن احل�������زب 

ال���دمي���ق���راط���ي اإل����ه����ان ع���م���ر، ���س��ی��ا���س��ة 

ال��رئ��ی�����س الأم���ری���ك���ي ج���و ب���ای���دن جت��اه 

الفل�سطیني   - الإ���س��رائ��ی��ل��ي  الت�سعید 

الأخری

تویر،  على  ت��غ��ری��دة  يف  عمر  وق��ال��ت 

“التاأخری الأمریكي يف دعم وقف اإطالق 
النار اأدى اإىل مذابح �سد الأطفال وقتل 

ت��دف��ع  اأن  ع��ل��ی��ك  ی��ج��ب  الآن  الأرواح، 

الت�سعید” اإنهاء  باجتاه 

اأن ال��رئ��ی�����س  وذك����ر ال��ب��ی��ت الأب��ی�����س، 

اأكد  الثننی،  یوم  بایدن،  جو  الأمریكي، 

بنیامنی  الإ���س��رائ��ی��ل��ي  ال�����وزراء  ل��رئ��ی�����س 

يف  اإ�سرائیل  ح��ق  دعمه  هاتفیا  نتنیاهو 

الهجمات  مبواجهة  نف�سها  ع��ن  ال��دف��اع 

ال�ساروخیة

اأدان  الأب��ی�����س،  البیت  ب��ی��ان  وبح�سب 

ب����ای����دن م����ا و����س���ف���ه ب���ه���ج���م���ات ح��م��ا���س 

ال�����س��اروخ��ی��ة ال��ع�����س��وائ��ی��ة ع��ل��ى ال��ب��ل��دات 

اإ�سرائیل  خطوات  و�سجع  الإ�سرائیلیة. 

امل�ستمرة ملحا�سبة املتطرفنی على العنف 

اتخاذ  على  اإ�سرائیل  وحث  ال�سكان،  بنی 

حمایة  ل�سمان  املمكنة  الإج�����راءات  ك��ل 

الأبریاء املدنینی 

�سالمة  ع��ل��ى  قلقه  ع��ن  ب��ای��دن  وع��رب 

ل�سمان  احلاجة  على  واأكد  ال�سحفینی، 

ح��م��ای��ت��ه��م. داع���ی���ا يف ال���وق���ت ذات����ه اإىل 

التهدئة

االنباط-وكاالت

لتن�سیق  املتحدة  الأمم  مكتب  اأعلن 

اأكر من  نزوح  الإن�سانیة، عن  ال�سوؤون 

اأماكن �سكناهم،  األف فل�سطیني من   52

خلفت  التي  الإ�سرائیلیة  الغارات  جراء 

دمار نحو 450 مبنى يف قطاع غزة، كلیا 

اأو جزئیا

الأمم  مكتب  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  وق���ال 

ت�سریحات  يف  ل��ریك��ي،  جینز  امل��ت��ح��دة 

اإن ح���وايل  ال���ث���الث���اء،  ���س��ح��ف��ی��ة ام�����س 

الفل�سطینینی  ال��ن��ازح��نی  م��ن  األ��ف��ا   47

م��در���س��ة   58 يف  م�������اأوى  ل���ه���م  وج�������دوا 

تدیرها الأمم املتحدة يف غزة

م��ب��ن��ى   132 اأن  امل����ت����ح����دث  وذك��������ر 

مت ت���دم���ریه���ا ب��ال��ك��ام��ل ج�����راء غ����ارات 

ال���ط���ریان الإ���س��رائ��ی��ل��ي ع��ل��ى ال��ق��ط��اع، 

ب�  ج�سیمة  اأ����س���رار  اإحل���اق  اإىل  اإ���س��اف��ة 

م�����س��ت�����س��ف��ی��ات و9   6 ب��ی��ن��ه��ا  م��ب��ن��ى،   316

مراكز للرعایة ال�سحیة الأولیة

الإ�سرائیلي  العدوان  ح�سیلة  وبلغت 

قطاع  يف  �سعبنا  اأب��ن��اء  ع��ل��ى  امل��ت��وا���س��ل 

 213 اآی��ار/ مایو اجل��اري،   10 غزة، منذ 

�سیدة،  و36  ط��ف��ال،   61 بینهم  �سهیدا، 

بلغت  ف��ی��م��ا   ،1442 م��ن  اأك���ر  واإ���س��اب��ة 

 23 ال���غ���رب���ی���ة،  ال�����س��ف��ة  احل�����س��ی��ل��ة يف 

�سهیدا، و3825 م�سابا

اأب��ری��ل/ن��ی�����س��ان امل��ن�����س��رم،   13 وم��ن��ذ 

الأرا��������س�������ي  يف  الأو���������س��������اع  ت����ف����ج����رت 

الفل�سطینیة املحتلة؛ جراء العتداءات 

الوح�سیة، لقوات الحتالل الإ�سرائیلي 

وامل�����س��ت��وط��ن��نی، يف ال���ق���د����س امل��ح��ت��ل��ة، 

خ��ا���س��ة ب��ح��ق امل�����س��ل��نی وامل���راب���ط���نی يف 

امل�����س��ج��د الأق�������س���ى وحم���ی���ط���ه، وع��ل��ى 

ال�سیخ  اأه��ل��ن��ا يف ح��ي  م��ع  امل��ت�����س��ام��ن��نی 

الحتالل  �سلطات  ت�سعى  الذین  جراح، 

م��ن��ازل��ه��م  م���ن  ق�����س��را  ت��ه��ج��ریه��م  اإىل 

امل�ستوطننی ل�سالح 

االنباط-وكاالت

الفالماين  زعیمة حزب اخل�سر  قالت   

یعد  مل  ال��ع��م��ی��ق  “القلق  اإن  ال��ب��ل��ج��ی��ك��ي، 

مل��ع��اجل��ة ال�سبب  ال��وق��ت  ل��ق��د ح���ان  ك��اف��ی��ا، 

مقد�س  هو  ما  وحمایة  لل�سراع،  اجل��ذري 

القد�س وغزة وال�سفة  الب�سر” يف  “اأرواح 
الغربیة”

“نفكر  ���س��ح��ف��ي،  ب���ی���ان  يف  واأ�����س����اف����ت 

ان�سیاع  �ساأنها  من  اإج��راءات  ب�سل�سلة  الآن 

احلكومة الإ�سرائیلیة للجلو�س اإىل طاولة 

الفل�سطیني  ال�����س��راع  لإن��ه��اء  امل��ف��او���س��ات 

یجب  حالیا.  یت�ساعد  ال��ذي  ال�سرائیلي، 

اأن تنتهي �سیا�سة ال�سم الإ�سرائیلیة”

واق������رح������ت زع����ی����م����ة ح�������زب اخل�������س���ر 

املنتجات  مقاطعة  البلجیكي،  الفالماين 

ال��ق��ادم��ة م���ن امل�����س��ت��وط��ن��ات الإ���س��رائ��ی��ل��ی��ة 

وب���ال���ت���ايل  حم���ت���ل���ة  اأر���������س  ه�����ي  “التي 
م��ن��ت��ج��ات  دخ�����ول  وم���ن���ع  قانونیة”،  غ���ری 

الأوروب��ی��ة،  ال�سوق  اىل  بتاتاً  امل�ستوطنات 

الثنائیة العالقات القت�سادیة  وجتمید 

�سیطرح  اخل�����س��ر  ح���زب  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

هذه الإجراءات على الطاولة يف احلكومة 

الفیدرالیة على اأمل اأن یكون هناك �سغط 

اإىل  اإ�سرائیل  جللب  اأخ��رى  دول  مع  اأخ��ری 

الطاولة

االنباط-وكاالت

اأ�ساد مفتي �سلطنة عمان ال�سیخ اأحمد بن 

حمد اخللیلي ببطولت املقاومة الفل�سطینیة 

وخططها  العظیمة  وت�سحیاتها  “البا�سلة 
املوفقة”

وق��ال اخللیلي يف تغریدة على “تویر”: 

ال���ن���ادرة  ب��ب��ط��ول��ت��ه��ا  ال��ب��ا���س��ل��ة  امل��ق��اوم��ة  “اإن 
وت�سحیاتها العظیمة وخططها املوفقة غ�سلت 

عن جبنی ه��ذه الأم��ة ع��اًرا تلطخت به ردًح��ا 

من الزمن”

اأن  ب��ذل��ك  “اأثبتت  امل��ق��اوم��ة  اأن  واأ����س���اف 

م�سكالت هذه الأمة ل حتل اإل بال�ستم�ساك 

بالعروة الوثقى من الدین”

وت��وا���س��ل ق����وات الح���ت���الل الإ���س��رائ��ی��ل��ي، 

العنیف  ق�سفها  ال��ت��وايل،  على  العا�سر  للیوم 

ج����وا وب�����را وب���ح���را ع��ل��ى ق���ط���اع غ�����زة. وع��ل��ى 

الفل�سطینیة  الف�سائل  ردت  الآخ���ر،  اجلانب 

باإطالق ع�سرات ال�سواریخ نحو مدن وم�سانع 

ومواقع ع�سكریة اإ�سرائیلیة

الع�سكري  ال��ع��دوان  ع��دد �سحایا  وارت��ف��ع 

الإ���س��رائ��ی��ل��ي امل��ت��وا���س��ل ع��ل��ى غ����زة، اإىل 212 

اإ�سافة  �سیدة،  و36  طفال   61 بینهم  �سهیدا، 

اإىل 1400 جریح، فیما بلغ عدد �سهداء ال�سفة 

الغربیة 22 �سهیدا ومئات اجلرحى، وفق وزارة 

ال�سحة الفل�سطینیة

 إلهان عمر: التأخیر األمریكي في دعم وقف 
إطالق النار أدى إلى مذابح ضد أطفال فلسطین

 األمم المتحدة: نزوح أكثر من 52 ألف 
فلسطیني جراء الغارات اإلسرائیلیة على غزة

 حزب الخضر البلجیكي: یجب فرض عقوبات 
على إسرائیل وتوفیر الحمایة للفلسطینیین

مفتي سلطنة ُعمان: المقاومة الفلسطینیة 
غسلت عاًرا تلطخ عن جبین األمة



الأربعاء   19/ 5 /  2021

الـريـا�ضي

باري�س - وكاالت 

حت���رك ن���ادي ب��اري�����س ���س��ان ج��رم��ان 

خ���ط���وة �أخ�����رة �أم����ا يف �إل���غ���اء ع��ق��وب��ة 

باإيقاف  �ل��ف��ري��ق،  جن��م  ج��ون��ي��ور،  نيمار 

�لاعب عن �مل�ساركة يف مبار�ة موناكو، 

فرن�سا.  كاأ�س  نهائي  يف  �لأرب��ع��اء،  �ليوم 

�أن  »RMC” �لفرن�سية  �سبكة  وذكرت 

�لثاثاء،  �سباح  تقدم  �لباري�سي  �لنادي 

للجنة  �لعقوبة  على  مكتوب  باحتجاج 

�إىل  �أي�سا  و�أ�سارت  �لفرن�سية.  �لأوملبية 

�أن �ل���ن���ادي �ل��ف��رن�����س��ي ت��ق��دم ب��اح��ت��ج��اج 

�آخ�����ر ����س���د �إي����ق����اف م���د�ف���ع���ه ب��ر���س��ن��ي��ل 

و�أك��دت  �ملو�جهة.  نف�س  عن  كيمبيمبي 

هذ�  لبحث  ثنائية  جلنة  تعيني  مت  �أن��ه 

�إ�سد�ر  �لحتجاج خال �ساعات، و�سيتم 

���س��اع��ات قليلة  �ل��ن��ه��ائ��ي  ق��ب��ل  �ل���ق���ر�ر 

�لعقوبة  ه��ذه  نيمار  ون��ال  �مل��ب��ار�ة.  م��ن 

ل��ر�ك��م �ل��ب��ط��اق��ات ب��ع��د ح�����س��ول��ه على 

�إنذ�ر يف مبار�ة مونبيلييه يف قبل نهائي 

بطاقة  نال  فقد  كيمبيمبي  �أما  �لكاأ�س. 

ح��م��ر�ء خ���ال م���ب���ار�ة ري���ن يف �جل��ول��ة 

�إيقافه  ومت  �ل���دوري،  م��ن  �ملا�سية  قبل 

مبار�تني.
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تحرك الشراك نيمار 
امام موناكو 

كومان ينهي مشواره مع البرشا 

شريف يسعى لكتابة التاريخ لالهلي 

تاليسكا يثير اعجاب عشاق النصر 

مدريد - وكاالت 

عن  �إ���س��ب��اين  �سحفي  ت��ق��ري��ر  ك�����س��ف 

م��ف��اج��اأة ب�����س��اأن �مل���درب �مل��ر���س��ح خلافة 

بر�سلونة.  يف  كومان  رونالد  �لهولندي 

وزع����م����ت �ل���ع���دي���د م����ن �ل���ت���ق���اري���ر �أن 

خ��روج  عقب  بر�سلونة،  �سيغادر  ك��وم��ان 

�لدوري  لقب  �ملناف�سة على  �لفريق من 

�لإ�سباين ب�سكل ر�سمي. ووفقا لربنامج 

»�ل�����س��رجن��ي��ت��و« �لإ���س��ب��اين، ف���اإن خ��و�ن 

لب�����ورت�����ا، رئ���ي�������س ب���ر����س���ل���ون���ة، م��ع��ج��ب 

بالأملاين يورجن كلوب، مدرب ليفربول، 

وي��ري��د �ل��ت��ع��اق��د م��ع��ه ل��ق��ي��ادة �ل��ف��ري��ق. 

�أ�سهل،  �ستكون  �ل�سفقة  �أن  �إىل  و�أ�سارت 

دوري  �إىل  �لتاأهل  يف  ليفربول  ف�سل  �إذ� 

�جل��اري.  �ملو�سم  بنهاية  �أوروب���ا،  �أبطال 

�آخ����ر  ل����ي����ف����رب����ول، �ل����ف����وز يف  وي����ح����ت����اج 

�ملمتاز،  �لإجنليزي  ب��ال��دوري  مبار�تني 

�لأبطال. يذكر  �إىل دوري  تاأهله  حل�سم 

�أن ����س��م ك��ل��وب، مل ي���درج خ��ال �لأي���ام 

�مل��ا���س��ي��ة خل��اف��ة ك���وم���ان، ف��ي��م��ا ت���دور 

هرنانديز،  ت�سايف  ح��ول  �لر�سيحات 

�ل��ق��ط��ري، وجن��م �لرب�سا  �ل�����س��د  م���درب 

�ل�سابق.

القاهرة - وكاالت 

حت�������دث حم����م����د �����س����ري����ف م���ه���اج���م 

�لأهلي عن �سعوبة لقاء �سن د�ونز يف 

�أفريقيا،  �أبطال  دوري  نهائي  ربع  �إياب 

يف  �سريف  وق��ال  �ملقبل.  �ل�سبت  �مل��ق��رر 

ن��ادي��ه ع��ل��ى هام�س  مل��وق��ع  ت�����س��ري��ح��ات 

رحلة �لفريق جلنوب �أفريقيا : »ندرك 

��ستعد�د  وهناك  �للقاء  �سعوبة  جيد� 

وتابع:  لها”.  �لفني  �جلهاز  من  كبر 

ذلك  وظهر  كبر  فريق  د�ون��ز  “�سن 
خال �ل�سنو�ت �ملا�سية، وو�سوله لربع 

وي�سم  ق��وي  ف��ري��ق  �أن��ه  يعني  �لنهائي 

للتاأهل  “نهدف  و�أكد:  عنا�سر مميزة« 

وت���ق���دمي م����ب����ار�ة ك���ب���رة ت��ل��ي��ق ب��ا���س��م 

وتاريخ �لأهلي. �لفوز يف �لقاهرة خطوة 

بعد«. �ل��ت��اأه��ل  نح�سم  مل  لكننا   مهمة 

ب�سبب  ك��ب��ر�  جم��ه��ود�  “نبذل   : وب���نينّ

���س��غ��ط �مل���ب���اري���ات �ل�����ذي ن���ع���اين م��ن��ه، 

�سن  م��ث��ل  ق��وي��ة  م��و�ج��ه��ات  وتنتظرنا 

د�ونز ونه�سة بركان لكننا نركز يف كل 

“�أ�سعى  و�أ���س��اف:  ح���دة«.  على  خ��ط��وة 

�لأهلي  م��ع  يل  �سخ�سي  ت��اري��خ  لكتابة 

و�لبطولت  بالألقاب  �لفوز  خال  من 

وه������ذ� �لأم�������ر مي���ث���ل ح��ل��م��ا م�����س��رك��ا 

�سك  “با  و�أك���د:  �ل��اع��ب��ني«.  جلميع 

حافز  و�جل��م��اه��ر  �لفني  �جل��ه��از  ثقة 

ود�فع قوي يل لبذل جمهود م�ساعف 

من �أجل �إ�سعادهم. �أحر�س على تنفيذ 

تعليمات �جلهاز �لفني د�ئما«.

االنباط - عمان 

ح���ظ���ي���ت ����س���ف���ق���ة ت���ع���اق���د ن��������ادي �ل��ن�����س��ر 

�ل�����س��ع��ودي م��ع �ل��رب�زي��ل��ي �أن��در���س��ون تالي�سكا 

وكبرة  قوية  باإ�سادة  �ل�سيني،  ج��و�جن��زو  من 

م��ن ج��ان��ب �ل��ن�����س��ر�وي��ني و�ل��و���س��ط �لريا�سي 

�ل�سعودي. و�أعلن �لن�سر تعاقده ب�سكل ر�سمي 

�أن��در���س��ون تالي�سكا،  م��ع �ل��اع��ب �ل��رب�زي��ل��ي، 

قادما من جو�جنزو �ل�سيني بد�ية من �ملو�سم 

�لقادم، بعقد ميتد ل�3 �سنو�ت، رغم �أن م�سادر 

هالية كانت قد �أفادت بقرب �نتقاله للزعيم. 

و�سيطرت تلك �ل�سفقة على �لو�سط �لريا�سي 

ب�سكل ك��ب��ر، و���س��ط �إ����س���ادة وث��ن��اء ع��ل��ى �إمت���ام 

تالي�سكا،  نوعية  من  مميز  لع��ب  مع  �لتعاقد 

وب��ال��رم��ز �ل��ن�����س��ر�وي �لأم����ر خ��ال��د ب��ن فهد. 

وقال م�سلي �آل معمر رئي�س نادي �لن�سر عرب 

ح�سابه �ل�سخ�سي على موقع توير: “�أفعالك 

للرمز  �سورة  و�أرف��ق  خالد”،  و�لن�سر  تخلنّد.. 

بن  �لأم���ر خالد  �لكبر  �لن�سر�وي  و�ل��د�ع��م 

�لهيئة  رئي�س  �ل�سيخ  �آل  فهد. ورد عليه تركي 

�لعامة للرفيه ومالك نادي �أملريا �لإ�سباين: 

“ ي�ستاهل �سمو �لأمر خالد �سخ�سيه مثقفة 
ور�ق��ي��ة، ويكفي �إن��ه �ب��ن مل��ولي �مللك فهد بن 

عبد�لعزيز رحمه �هلل«. من جانبه، كتب �سفو�ن 

�سفقة   “ �ل�����س��اب��ق:  �لن�سر  رئ��ي�����س  �ل�سويكت 

�لن�سر،  بالتوفيق لاعب مع  �أمنياتي  ممتازة 

على  معمر  �آل  م�سلي  �أخ���ي  لإد�رة  �ل�سكر  ك��ل 

�جلهود �ملميزة.. و�لوفاء ��سمه وعنو�نه خالد«.

االنباط – عمان 

وف��د منتخبنا  دب��ي  �ل��ي��وم �ىل  ي��غ��ادرن��ا م�ساء 

�لوطني لكرة �لقدم ��ستعد�د�ً للدخول يف مع�سكر 

ل�ستكمال  �ل��ك��وي��ت  �إىل  �ل��ت��وج��ه  قبل   ، ت��دري��ب��ي 

ت�����س��ف��ي��ات �مل���ون���دي���ال، ث���م خ���و����س ل���ق���اء ج��ن��وب 

بالدوحة.  �لعرب  كاأ�س  ت�سفيات  �سمن  �ل�سود�ن 

بوركلمانز،  فيتال  �مل���درب  بقيادة  �ل��وف��د  وي�سم 

قائمة �سمت )30(  لعباً و�سمت �لقائمة: �أحمد 

�لفاخوري،  ع��ب��د�هلل  يا�سني،  معتز  �ل�ستار،  عبد 

يا�سني،  بني  �أن�س  �لعرب،  �لكو�ملة، يزن  حممود 

�لرو�سان، فر��س �سلباية،  �أبو خيزر�ن، �سعد  رو�د 

�د، �سامل �لعجالني، حممد �لدمري،  �إح�سان حدنّ

�ل��رو�ب��دة، بهاء  ن��ور  �أحمد ثائر،  مهند خ��ر�هلل، 

عبد �لرحمن، خليل بني عطية، �إبر�هيم �سعادة، 

“�سر�رة”،  زري���ق  �أب���و  حممد  �ل��ت��ع��م��ري،  مو�سى 

ع��ل��ي ع���ل���و�ن، �أح��م��د ع��ر���س��ان، حم��م��ود م��ر���س��ي، 

�سمر،  �أح��م��د  �ل�سيفي،  ع��دي  �لبخيت،  يا�سني 

�ل��دردور،  حمزة  في�سل،  بهاء  �لرو��سدة،  يو�سف 

يزن �لنعيمات. وكان منتخبنا قد �نهى يوم �م�س 

تدريباته يف عمان خال �لتدريب �لذي �قيم على 

ملعب �ستاد عمان �لدويل بح�سور كافة �لاعبني 

خ��ا���س��و� مع  �ل��ذي��ن  �ل���وح���د�ت  با�ستثناء لع��ب��ي 

يف  �ملنتخب  وي��خ��و���س  �ل��ب��ق��ع��ة   م��ب��ار�ة  فريقهم 

24 �جلاري،  دبي مبار�تني وديتني �أمام �لإمار�ت 

وفيتنام 31 منه، قبل �ل�سفر �إىل �لكويت يف �لأول 

بلقاء  �لت�سفيات  ل�ستكمال  تاأهباً  ح��زي��ر�ن،  من 

نيبال و�أ���س��ح��اب �لأر����س و�أ���س��ر�ل��ي��ا �أي���ام 7 و11 

و15 على �لتو�يل، ليتوجه �لن�سامى بعد ذلك �إىل 

�لدوحة بكامل �لقائمة، للقاء جنوب �ل�سود�ن 21 

من �ل�سهر ذ�ته �سمن �لدور �لتمهيدي من كاأ�س 

�لعرب 2021.

االنباط - عمان 

�ل�ستعد�د  و�ل�سلط  �لفي�سلي  فريقا  و��سل 

لدخول مناف�سات بطولة كاأ�س �لحتاد �ل�سيوي 

ي���وم �جلمعة  �ل��ت��ي تنطلق م�����س��اء  �ل��ق��دم  ل��ك��رة 

�ل����ق����ادم ح��ي��ث ك��ث��ف��ا �ل���ت���دري���ب���ات �ل���ت���ي �ق��ي��م��ت 

ح�سام  �ملدربان  بقيادة  �لاعبني  كافة  مب�ساركة 

�مل�ستوى  تقدمي  بهدف  عابد  �بو  �ل�سيد وجمال 

�لتاهل  بطاقتي  على  و�ملناف�سة  �جل��ي��د  �لفني 

ن��ادي  �أع��ل��ن  �خ���رى  ..م���ن جهة  �ملجموعتني  يف 

�ل�سلط  قائمة فريق كرة �لقدم �لتي �ستخو�س 

مباريات �ملجموعة �لثانية لبطولة كاأ�س �لحتاد 

�لآ�سيوي. وي�ست�سيف �ل�سلط لقاء�ت جمموعته 

�إىل جانبه ف��رق: �ملحرق �لبحريني،  �لتي ت�سم 

�لفل�سطيني. وت�سم  �للبناين، وباطة  �لأن�سار 

قائمة �ل�سلط 26 لعبا هم: حر��سة �ملرمى: معتز 

يا�سني، �أن�����س �خل��اي��ل��ة، �سيف �أب���و ه���زمي. خط 

�لدفاع: حممد وتار�، حممد م�سطفى، رو�د �أبو 

خيزر�ن، �أدهم �لقر�سي، حممد �أبو ح�سي�س، خالد 

�أب��و عاقولة، حممد �لديات، حممد كلوب. خط 

�لو�سط: حممد ر�تب �لد�وود، عبيدة �ل�سمارنة، 

ح��م��زة م��ر���س��ي، حم��م��د �مل�����س��ة، �أح��م��د ���س��ري��وة، 

بال �خلفيفي، حممود مر�سي، غيث مهر�ت، 

�إبر�هيم �سام، عبد�هلل ذيب، حممد �لر�زم، زيد 

�أبو عابد، مقد�د �لطموين. خط �لهجوم: رونالد 

و�جن����ا، ع��ب��د�هلل ���س��ب��اب��ات. ويغيب ع��ن �لفريق 

�لاعب �لدويل ركان �خلالدي وعبد �هلل منا�سرة 

ك��اأ���س  م�����س��و�ره يف  �ل�سلط  ل��اإ���س��اب��ة.وي�����س��ت��ه��ل 

�لحتاد �لآ�سيوي مبو�جهة �ملحرق �لبحريني يوم 

�آي��ار �جل��اري على �ستاد �مللك عبد�هلل  21 مايو/ 

ت�سكيلة  ت�سم  فيما  �لقوي�سمة  مبنطقة  �لثاين 

فريق �لفي�سلي يف �لت�سفيات �لاعبني: عبد�هلل 

�لزعبي، يزيد �بو ليلى، �حمد عر�سان، �بر�هيم 

دل����دوم، ع���دي زه����ر�ن، حم��م��د �ب���و زري����ق، خالد 

زكريا، مارديك ماردكيان، �سامل �لعجالني، حمد 

طنو�س، نز�ر �لر�سد�ن، هال �حللوة، نور�لدين 

�بر�هيم �خل��ب، حممد بني عطية،  بني عطية، 

ورد �لربي، يو�سف �بو جلبو�س، �ن�س �جلبار�ت، 

م�سطفى �سال، ح�سام �بو �لذهب، عبد�هلل عو�س، 

حممد �لعك�س وجمدي �لعطار. 

االنباط - عمان 

ب������د�أت وف�����ود �ل���ف���رق �ل���س��ي��وي��ة �مل�����س��ارك��ة يف 

ب��ط��ول��ة ك��اأ���س �لحت����اد �ل���س��ي��وي ب��ال��و���س��ول �ىل 

عمان حيث تنطلق مناف�سات �ملجموعتني �لثانية 

�لتي  و�ل��ث��ال��ث��ة  �ل�سلط  ف��ري��ق  ي�ست�سيفها  �ل��ت��ي 

�لقادم  �جلمعة  ي��وم  م�ساء  �لفي�سلي  ي�ست�سيفها 

على ملعبي �ستاد عمان �لدويل وملعب �مللك عبد 

�هلل يف �لقوي�سمه حيث و�سل وف��د فريق ت�سرين 

�ل�����س��وري وذل����ك ����س��ت��ع��د�د� خل��و���س م��ب��اري��ات��ه يف 

 �ملجموعة �لثالثة لبطولة كاأ�س �لحتاد �لآ�سيوي.

مناف�سات  �لأردين  �لفي�سلي  ن���ادي  وي�ست�سيف 

�مل��ج��م��وع��ة خ���ال �ل��ف��رة م��ن 21 �إىل 27 م��اي��و/ 

�أي���ار �جل����اري. و���س��م �ل��وف��د: ط���ارق زي��ن��ي رئي�سا، 

ج��ع��ف��ر دي������وب م����دي����ر� ل���ل���ف���ري���ق، م���اه���ر ب��ح��ري 

ور�م���ي غريب م�ساعدين  م��درب��ا، عبد �هلل مندو 

 ل��ل��م��درب، و�أح��م��د ن��اي��ف م��درب��ا حل��ر����س �مل��رم��ى.

ك��م��ا ���س��م ع��ل��ي خ���وج���ة �إد�ري���������ا، رف���ي���ق �مل�����س��ري 

ط��ب��ي��ب��ا، ع��م��ار �لإب���ر�ه���ي���م م��ع��اجل��ا، �أ����س���رف زينة 

للفيديو،  حملا  �سعبان  با�سل  �إع��ام��ي��ا،  من�سقا 

قائمة  �سمت  كما  للو�زم.  م�سوؤول  �أحمد حمو�س 

�ل��اع��ب��ني: �أح��م��د م��دن��ي��ة، عمر ري���ح���اوي، يا�سر 

���س��اه��ني، م��اه��ر دع���ب���ول، زك���ري���ا �ل��ع��م��ري، كامل 

حمي�سة، حممد مرمور، ندمي �سباغ، ثائر كروما، 

حممد مالطة، ر�م��ي ليقة، غيث �سيمان، ح�سن 

ب�سماين، وليام  ك��ردغ��ل��ي، علي  زي��ن��ب، خ��ال��د  �أب���و 

غ��ن��ام، ع��ب��د �ل�����رز�ق حم��م��د، ك��ام��ل ك���و�ي���ة، با�سل 

م�سطفى، م�سطفى �سيخ يو�سف. ويفتتح ت�سرين 

م�����س��و�ره �لآ���س��ي��وي مب��و�ج��ه��ة �ل��ك��وي��ت �لكويتي 

�أي��ار �جل���اري، ثم يلتقي �لفي�سلي  ي��وم 21 مايو/ 

�لفل�سطيني  �لأم��ع��ري  وي��و�ج��ه   ،24 ي��وم  �لأردين 

�ل�سوري  وبا�سرت�سرين  ذ�ت��ه.  �ل�سهر  من   27 ي��وم 

تدريباته بقيادة ماهر بحري، حيث خ�سع �لفريق 

 ل��ف��ح��و���س��ات ك���ورون���ا ب��ان��ت��ظ��ار ����س���دور �ل��ن��ت��ائ��ج.

ك��م��ا و���س��ل��ت �ي�����س��ا ب��ع��ث��ت��ا ف���ري���ق م���رك���ز ب��اط��ة 

و���س��ب��اب �لأم���ع���ري ويلعب م��رك��ز ب��اط��ة حل�ساب 

�ل�سلط  ت�سم  �ل��ت��ي  �لثانية  �لآ���س��ي��وي��ة  �ملجموعة 

�لبحريني. و�ملحرق  �للبناين،  و�لأن�سار  �لأردين، 

�لتي  �لثالثة  �ملجموعة  يف  �لأم��ع��ري  يلعب  فيما 

�ل��ك��وي��ت��ي  و�ل���ك���وي���ت  �لأردين  �ل��ف��ي�����س��ل��ي  ت�����س��م 

ب�سكل جيد  �لفريقان  و��ستعد  �ل�سوري.  وت�سرين 

خ���ال �ل���ف���رة �ل�����س��اب��ق��ة، ف��ف��ري��ق ب��اط��ة متكن 

�ملركز  وح��ل��ول��ه يف  �مل��ح��رف��ني  دوري  �ن��ت��ه��اء  بعد 

�ل��ث��اين خ��ل��ف �ل��ب��ط��ل ن����ادي ���س��ب��اب �خل��ل��ي��ل جنح 

يف �ل��ت��ع��اق��د م���ع ���س��ب��ع��ة لع��ب��ني مم��ي��زي��ن �أم��ث��ال 

خالد  �لأ���س��ب��ق،  �ل���دويل  �لنجم  �لعمور  �إ�سماعيل 

���س��امل ه�����د�ف �ل��ف��ري��ق �ل�����س��اب��ق، ث��ائ��ر ق��ر�ع��ني، 

حممد خليل، و�أم��ر قطاوي لع��ب باطة �ملعار 

�أردنية. وعمر  �سندوقة  وعمر   ل�سفوف طوبا�س، 

�ل��ت��ي تلعب حل�ساب  �لأم���ع���ري  ك��م��ا و���س��ل��ت بعثة 

جيد،  ب�سكل  �لفريق  و��ستعد  �لثالثة،  �ملجموعة 

و�سبق باطة يف �ل�ستعد�د�ت، خا�سة �أنه كان من 

�أر���س  على  �لكويتي  �لكويت  يو�جه  �أن  �ملفر�س 

�لأخ��ر، و�لفائز كان �سيتاأهل لدوري �ملجموعات، 

لكن �ن�سحاب فريق �ل�سيب �لعماين �أهل �لفريقان 

مبا�سرة ل���دوري �مل��ج��م��وع��ات. وح��اف��ظ �لأم��ع��ري 

على جميع لعبيه للمو�سم �لثالث على �لتو�يل، 

بينما جنح يف �لتعاقد مع لعب �ملنتخب �لأوملبي 

ولعب طوبا�س �أن�س بني عودة. وقاد �ملدرب �إيهاب 

�أبو جزر، �ملدير �لفني للفريق �ملر�ن �لأخر للنادي 

يف ر�م �هلل قبل �لتوجه لاأردن، و�أكد خال �ملر�ن 

�لإد�ري���ة  �لهيئة  و�أع�ساء  رئي�س  بح�سور  �لأخ��ر 

يف  طيبة  ع��رو���س  لتقدمي  �لفريق  جاهزية  على 

�لبطولة �لآ�سيوية .

النشامى الى معسكر دبي استعدادا للكويت  

الفيصلي والسلط يواصالن االستعداد 

وصول الفرق المشاركة في البطولة االسيوية 
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بنزيما يعود الى منتخب الديوك 

محرز يحلم بدوري االبطال والمونديال 

الهالل امام فرصة حسم اللقب 

التأهل لدوري االبطال اكبر انجازات كلوب 

باري�س – وكاالت 

ع��زز ك��رمي ب��ن��زمي��ا، مهاجم ري���ال م��دري��د، 

يورو  خ��ال  فرن�سا  منتخب  �إىل  عودته  �أن��ب��اء 

عن  بنزميا  ويغيب  �مل��ق��ب��ل.  �ل�سيف  يف   2020

عقب  �لأخ����رة،  �ل�����س��ن��و�ت  يف  فرن�سا  منتخب 

�بتز�ز زميله ماتيو فالبوينا  تورطه يف ق�سية 

يف 2015. لكن زعمت تقارير فرن�سية، �لثاثاء 

قد  �لديوك،  دي�سامب مدرب  ديديه  قائمة  �أن 

ت�����س��ه��د ق��ن��ب��ل��ة يف ب��ط��ول��ة �ل���ي���ورو، ب��ا���س��ت��دع��اء 

ووف���ًق���ا  ����س���ن���و�ت.   6 م��ن��ذ  م����رة  لأول  ب��ن��زمي��ا 

لربنامج »�ل�سرجنيتو« �لإ�سباين، فاإن بنزميا 

به  �خل��ا���ص  �ل�سخ�سي  �حل�����س��اب  و���س��ف  ع��دل 

ريال  �أن��ه لع��ب يف  كتب  “تويرت”، حيث  على 

يكتفي  بنزميا  وكان  فرن�سا.  ومنتخب  مدريد 

�لر�سمي للمرجني  قبل ذلك بو�سع �حل�ساب 

�حل�ساب  �ليوم  �أ�ساف  لكنه  �لو�سف،  يف  فقط 

ا. فيما نفت �إذ�عة  �لر�سمي ملنتخب فرن�سا �أي�سً

موؤكدة  �خلرب،  هذ�  �لفرن�سية،  كارلو«  »مونت 

�أي معلومات �سخ�سية على  �أن بنزميا مل يعد 

“و�سف  و�أنه ي�سع منتخب فرن�سا يف  ح�سابه، 

يتمتع  بنزميا  �أن  يذكر  �لبد�ية.  تويرت” منذ 

مدريد  ري��ال  رفقة  مميزة  ب��اأرق��ام  �ملو�سم  ه��ذ� 

هدًفا   29 �أح���رز  حيث  �ل��ب��ط��ولت،  خمتلف  يف 

�ملنتخب  و�سيلعب  حا�سمة.  مترير�ت   8 وق��دم 

ب��ي��ورو  �ل�����س��اد���س��ة  �مل��ج��م��وع��ة  �سمن  �لفرن�سي 

و�لربتغال  �أملانيا  منتخبات  جانب  �إىل   ،2020

و�ملجر.

لندن – وكاالت 

�أكد �لدويل �جلز�ئري ريا�ص حمرز، جنم 

مان�س�سرت �سيتي �لإجنليزي، �أنه ل يفكر �أبد� 

يف مغادرة ناديه، م�سر� �إىل �أن �لتتويج بلقب 

دوري �أبطال �أوروبا هو حلم لأي لعب. وقال 

�سي  �إم  “�آر  ت��ل��ف��زي��ون  م���ع  ح����و�ر  يف  حم����رز، 

�سفوف  يف  �سيبقى  �إن���ه  �لفرن�سي  �سبورت” 

م��ان�����س�����س��رت ���س��ي��ت��ي ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ع��ق��ده على 

�لكروي  م�سو�ره  لإن��ه��اء  يتطلع  و�إن��ه  �لأق��ل، 

يف �لدوري �لإجنليزي. و�أ�ساف: “بعد نهاية 

�آخ��ر�ن  مو�سمان  يل  �سيتبقى  �حل��ايل  �ملو�سم 

م��ع م��ان�����س�����س��رت ���س��ي��ت��ي. �أن���ا م��رت��اح ج���د� مع 

للتفكر  يدعو  ما  هناك  ولي�ص  �لفريق  هذ� 

�أخ��ط��ط مطلقا  ك��م��ا ل  �لأج������و�ء،  ت��غ��ي��ر  يف 

�أوملبيك مار�سيليا  نادي  لاعتز�ل يف �سفوف 

�لفرن�سي«. وتابع: “�سحيح �ملو�سم �لأول مع 

علي  يتعني  ك��ان  حيث  يل  �سعبا  ك��ان  �سيتي 

�ل��ت��اأق��ل��م م��ع �أ���س��ل��وب ل��ع��ب �ل��ف��ري��ق و�مل���درب، 

�لذي  لي�سرت  و�أنني قدمت من فريق  خا�سة 

حني  يف  �مل��رت��دة،  �لهجمات  على  يعتمد  ك��ان 

على  ي��ت��وج��ب  �إذ  ���س��ي��ت��ي،  يف  تختلف  �لأم����ور 

ب�سرعة  و�لعودة  بالكرة  �لحتفاظ  �لاعبني 

�ل�سغط  م��ع  فقد�نها  ح��ال  يف  ل�سرتجاعها 

حمرز  و�ن�سم  �ملناف�ص«.  لعبي  على  �ملتقدم 

يف  �سيتي،  مان�س�سرت  �سفوف  �إىل  عاما(   30(

 5 2018 مب��وج��ب ع��ق��د مي��ت��د ل��� ي��ول��ي��و/مت��وز 

مو�جهة  �جل��ز�ئ��ري  �ل��دويل  وتوقع  �سنو�ت. 

�أبطال  دوري  نهائي  يف  ت�سيل�سي  م��ع  �سعبة 

فريقه  على  ت�سيل�سي  ف��وز  �أن  لف��ت��ا  �أوروب����ا، 

م���رت���ني ه�����ذ� �مل���و����س���م ل ي��ع��ط��ي��ه �أ���س��ب��ق��ي��ة 

ت�سيل�سي  �أم���ام  “�ملبار�ة  وو����س��ل:  معنوية. 

بل  4-�سفر،  �أو  5-�سفر  بنتيجة  تنتهي  ل��ن 

مبار�ة  �ستكون  ب�سيطة.  جزئيات  �ستح�سمها 

���س��ع��ب��ة ل��ل��ط��رف��ني ف��ن��ي��ا وت��ك��ت��ي��ك��ي��ا. م���ا ز�ل 

لدينا مو�جهتان يف م�سابقة �لدوري وبعدها 

�سنبد�أ �لإعد�د لها«. و�أردف: “�لتتويج بلقب 

دوري �أبطال �أوروبا ميثل حلم لأي لعب. ما 

ينق�سني هو هذ� �للقب و�أي�سا كاأ�ص �لعامل. 

ل بد من �لرتكيز وتقدمي كل ما لدينا يوم 

�إن��ه  حم��رز  وك�����س��ف  ت�سيل�سي«.  �أم���ام  �مل��ب��ار�ة 

هذ�  ت��األ��ق��ه  رغ��م  �لذهبية  �ل��ك��رة  يف  يفكر  ل 

�ل�سخ�سية،  �ملقارنات  يحب  ل  و�أن��ه  �ملو�سم، 

بلقب  فاز  �لذي  ماجر،  ر�بح  مو�طنه  و��سفا 

ب��ورت��و  م��ع   1987 ع���ام  �أوروب�����ا  �أب���ط���ال  دوري 

�جلز�ئرية.  �لقدم  كرة  باأ�سطورة  �لربتغايل، 

باده  ملنتخب  �حلايل  باجليل  حمرز،  و�أ�ساد 

�أن��ه  م��وؤك��د�  بلما�سي،  جمال  �لفني  وم��دي��ره 

�ل��ع��امل قطر  ك��اأ���ص  لنهائيات  ت��اأه��ل��ه  ح��ال  يف 

جلميع  �مل�ساكل  م��ن  �لكثر  �سيخلق   ،2022

�ملناف�سني.

الريا�س – وكاالت 

ق���د ي��ح�����س��م �ل���ه���ال ل��ق��ب �ل�����دوري 

�جلولة،  هذه  يف  للمحرتفني  �ل�سعودي 

�لأه���ل���ي يف  ع��ل��ى  ي��ف��وز  �أن  �أول  ب�����س��رط 

ينتظر  ثم  �لأرب��ع��اء،  �ليوم  قمة  م��ب��ار�ة 

�����س���ت���م���ر�ر م���ع���ان���اة �ل�����س��ب��اب و�لحت�����اد 

ويتبقى  ج��ول��ت��ني.  �آخ����ر  يف  ح���دث  ك��م��ا 

و�ل�سباب  �ل��ه��ال  م��ن  لكل  م��ب��اري��ات   3

و�لحت������اد، وي��ت�����س��در �ل���ه���ال �ل����دوري 

نقاط عن   4 وبفارق  نقطة،   52 بر�سيد 

وكذلك  �لحت��اد  عن  نقاط  و5  �ل�سباب، 

�لتعاون �لذي ميلك مبار�تني فقط. �إذ� 

فاز �لهال على �لأهلي، وخ�سر �ل�سباب 

عندما  �ل��ت��و�يل  على  �لثالثة  ل��ل��م��ب��ار�ة 

يو�جه �لعني يوم �لأربعاء، و�أخفق �أي�سا 

�لحتاد يف �لفوز على �أبها يوم �خلمي�ص، 

�لح��ت��ف��اظ  �مل��ت�����س��در  ح��ي��ن��ه��ا  �سي�سمن 

ب��ال��ل��ق��ب. ويف �جل���ول���ة �مل��ا���س��ي��ة، ت��اأث��ر 

ومل  �ملناف�سة  ب�سغوط  �ل�سد�رة  ثاثي 

�لهال  وياأمل  �لفوز.  فريق  �أي  يحقق 

وج���اجن  ع��ط��ي��ف  �هلل  ع��ب��د  ي��ت��ع��اف��ى  �أن 

ه��ي��ون ���س��و وحم��م��د �ل��ربي��ك يف �ل��وق��ت 

�ملنا�سب قبل مو�جهة �لأهلي �لذي كان 

�سل�سلة  ينهي  �أن  قبل  �سيئة  بفرتة  مير 

�لهز�ئم. وتر�جع �لأهلي يف جدول  من 

�ملناف�سة،  ع��ن  و�ب��ت��ع��د مت��ام��ا  �ل��رتت��ي��ب 

قبل  متتالية  مباريات   7 يف  خ�سر  حيث 

�أن يفوز ب�سعوبة )1-0( على �لقاد�سية، 

ب��ف�����س��ل رك��ل��ة ج����ز�ء م��ن �ل���ه���د�ف عمر 

�ل�������س���وم���ة. وب���ع���د ه����ذ� �لن���ت�������س���ار ب��ات 

�لأه���ل���ي يف �مل��رك��ز �ل��ث��ام��ن ب��ر���س��ي��د 38 

ن��ق��ط��ة، ل��ك��ن رغ���م �لب��ت��ع��اد ع��ن م��ر�ك��ز 

�ل�����س��د�رة، ف��اإن��ه ه��ذه �مل��ب��ار�ة ق��د تكون 

تعيد  �أو  �للقب،  على  �ل�سر�ع  موؤثرة يف 

�لأم���ل �إىل �ل�����س��ب��اب و�لحت����اد. وي��ع��اين 

�ل�سباب من فرتة تر�جع غر متوقعة، 

وخ�سر  �ملا�سية  �جل��ولت  يف  �نهار  حيث 

�آماله  لتتقل�ص  مباريات،   5 يف  م��ر�ت   4

منذ  م��رة  لأول  �ل���دوري  لقب  يف ح�سد 

�لحت����اد  �أم����ا   .)2012-2011( م��و���س��م 

ويحتاج  مباريات،   4 يف  مر�ت   3 فتعادل 

�إىل ه��دي��ة م��ن ج���اره �لأه��ل��ي، لإن��ع��ا���ص 

م��ن��ذ  م����رة  �ل��ل��ق��ب لأول  �آم������ال ح�����س��د 

فر�سة  وت��ب��دو   .)2009-2008( مو�سم 

لكنه  �للقب،  �نتز�ع  يف  �سعيفة  �لتعاون 

�ل�سر�ع حيث  ه��ذ�  م��وؤث��ر� يف  يكون  ق��د 

يو�جه �لهال يوم �لأحد �ملقبل.

لندن – وكاالت 

يرى يورجن كلوب مدرب ليفربول، 

�أن �لتاأهل لدوري �أبطال، �سيعد من �أكرب 

�إجناز�ت �لنادي عند �لأخذ يف �لعتبار 

مدى معاناة دفاع �لفريق هذ� �ملو�سم. 

وتر�جع ليفربول، �لذي ح�سد لقب 

�لدوري �لإجنليزي �ملمتاز �ملو�سم �ملا�سي، 

للمركز �ل�سابع يف فرتة ما من �ملو�سم. 

وعانى كلوب من تو��سع م�ستوى �لدفاع 

مع �إ�سابة �لعديد من لعبيه، وتعر�ص 

6 مباريات  لرقم �سلبي باخل�سارة يف 

متتالية يف �لدوري يف ملعبه �أنفيلد. لكن 

بعد �لفوز 6 مر�ت يف �آخر 8 مباريات 

بالدوري، �آخرها �لنت�سار على و�ست 

بروميت�ص باجلولة �ملا�سية يف �لثو�ين 

�لأخرة، بات ليفربول خام�ًسا وبفارق 

نقطة و�حدة عن ت�سيل�سي ر�بع �لرتتيب 

و3 نقاط عن لي�سرت �ساحب �ملركز 

�لثالث. و�إذ� فاز ليفربول يف �آخر جولتني 

�سي�سمن تقريًبا �لوجود يف �ملربع �لذهبي 

للدوري �لإجنليزي و�لتاأهل �إىل دوري 

�لأبطال وهو �لأمر �لذي مل يكن متوقًعا 

منذ �أ�سبوعني فقط. وقال كلوب ل�سبكة 

�سكاي �سبورت�ص: “�سيكون من �أكرب 

 �لإجناز�ت. �سيء كبر بكل تاأكيد«.

و�أردف: “�إذ� كنت �ستكتب كتابا عن 

مو�سم وتريد �أن ت�ساب بالكتئاب بعد 

ذلك فمن �ملرجح �أن تختار هذ� �ملو�سم«. 

و�أو�سح: “بغ�ص �لنظر عما حدث هذ� 

�لعام، فنحن منلك فر�سة �لتحكم يف 

م�سرنا قبل خو�ص �آخر مبار�تني«. 

ويلعب ليفربول يف �سيافة برنلي 

�ساحب �ملركز 15 �ليوم  �لأربعاء ثم 

�ملركز  ي�ست�سيف كري�ستال بال�ص �ساحب 

13 يف �جلولة �لأخرة يوم �لأحد.

القاهرة – وكاالت 

�إىل  �سموحة،  غادر ح�سام ح�سن مهاجم 

�إىل  لان�سمام  �لليبية،  طر�بل�ص  مدينة 

�إعارة ح�سام  �أهلي طر�بل�ص. وتنتهي  فريق 

�سبتمرب/  30 ي��وم  طر�بل�ص،  لأهلي  ح�سن 

بني  �مل��وق��ع  �لعقد  على  بناء  �ملقبل،  �أي��ل��ول 

�أن  على  �لعقد  ون�����ص  �ل��ث��اث��ة.  �لأط����ر�ف 

يف  �ل��ك��روي  �ملو�سم  بنهاية  �لإع���ارة  تنتهي 

يف   2022/2021 مو�سم  بد�ية  وقبل  ليبيا، 

�لتاأ�سرة  وتلقى ح�سام  �أقرب.  �أيهما  م�سر 

�خل��ا���س��ة ب��ه وت���ذك���رة �ل���ط���ر�ن م��ن��ذ �أي���ام 

م�ساركته  بتاأخر  ق��ام  �ل��ذي  �لأم��ر  قليلة، 

م���ع �ل��ف��ري��ق �ل��ل��ي��ب��ي. وك����ان �ل���اع���ب قد 

�أم��ام  �سموحة  مع  مبارياته  �آخ��ر  يف  �سارك 

بف�سل  �لأول،  بفوز  �نتهت  و�لتي  �لأه��ل��ي، 

ح�سن  ح�سام  �أن  يذكر  ح�سن.  ح�سام  هدف 

�خلام�ص  �ملركز  يحتل  عاما،   32 �ل��� �ساحب 

بر�سيد  �مل�سري  �ل��دوري  يف �سد�رة هد�يف 

9 �أهد�ف.

روما – وكاالت 

بلي�سكوفا  ك��ارول��ي��ن��ا  �لت�سيكية  �أق���رت 

عقب خ�سارتها �لقا�سية لقب بطولة روما 

�إيجا  �ملفتوحة للتن�ص، على يد �لبولندية 

وبنف�ص  رد  دون  مبجموعتني  �سفيونتيك 

باأن  دقيقة فقط،   46 6-0 خال  �لنتيجة 

ر�ئع”،  بيوم  “حظيت  �لبولندية  �لاعبة 

ي��وم��ا  “�سهدت  �ل��ع��ك�����ص  ع��ل��ى  ه���ي  ب��ي��ن��م��ا 

�ملوؤمتر  �أث��ن��اء  بلي�سكوفا  و�أك��دت  مريعا«. 

ج��ع��ل��ت  “لقد  �مل����ب����ار�ة  ع��ق��ب  �ل�����س��ح��ف��ي 

بقوة  ولعبت  يل،  بالن�سبة  �سعبة  �لأم��ور 

للدخول  فر�سة  �أي  متنحني  ومل  كبرة، 

بينما  ر�ئ��ع،  بيوم  لقد حظيت  �مل��ب��ار�ة،  يف 

�أن تفعل؟  كان يومي مريعا، ماذ� ميكنك 

�لأر��سي  على  �لكبرة  �لثقة  متتلك  هي 

�لرت�بية«. و�أ�سافت “لقد لعبت يف �لعمق 

كما  �خل���ط،  م��ن  وب��ال��ق��رب  ك��ب��ر،  ب�سكل 

�أظهر  مل  للغاية،  جيد�  ك��ان  �إر�سالها  �أن 

ب��امل�����س��ت��وى �مل��ط��ل��وب، ول��ك��ن ب��ال��رغ��م من 

�للقاء،  يف  �لطيبة  �للحظات  بع�ص  وجود 

و�أق��رت  �أي ح��ظ��وظ«.  �أن��ه مل تكن يل  �إل 

على   2019 يف  �ل��ب��ط��ول��ة  ب��ل��ق��ب  �مل��ت��وج��ة 

ح�ساب �لربيطانية جو�نا كونتا، باأنه من 

�ل�سعوبة روؤية �أي �أمور �إيجابية يف �لوقت 

�حلايل.

باري�س – وكاالت 

مهاجم  دي��ب��اي،  ممفي�ص  �ل��ه��ول��ن��دي  �ق���رتب 

�إىل  �لن��ت��ق��ال  �أكرب من  ب�سكل  ل��ي��ون،  �أومل��ب��ي��ك 

�ملقبل،  �ل�سيفي  �مل��رك��ات��و  �إط���ار  يف  ب��ر���س��ل��ون��ة، 

وكان ديباي  ف��رن�����س��ي.  ���س��ح��ف��ي  ل��ت��ق��ري��ر  وف��ق��ا 

ل���ي���ون،  ع�����ن  �أع����ل����ن رح����ي����ل����ه  ق�����د  ع�����اًم�����ا(   27(

ع��ق��ب �ن��ت��ه��اء ع��ق��ده ب��ن��ه��اي��ة �مل��و���س��م �جل����اري، 

وبح�سب  �لتالية.  وجهته  ع��ن  موؤجا �لك�سف 

وك����اء  ف������اإن  �سحيفة »ليكيب« �لفرن�سية، 

بر�سلونة.  مع  �لتفاق  �إمت��ام  و�سك  على  ديباي 

�ل��ه��ول��ن��دي،  �أن �ملهاجم  �ل�����س��ح��ي��ف��ة  و�أ����س���اف���ت 

�جلديد، لاإبقاء  ناديه  عن  �لإعان  عدم  تعمد 

ع���ل���ى �ل�������س���ائ���ع���ات، ل��ك��ن��ه ���س��ي��ن��ت��ه��ي ب����ه �لأم�����ر 

قد  �أن���ب���اء  وك���ان���ت  �ل���ب���ار����س���ا.  لرتد�ء قمي�ص 

ديباي  تو�جد  ح��ول  قليلة،  �أ�سابيع  قبل  ت��رددت 

من  م���ن���زل،  ع���ن  ل��ل��ب��ح��ث  مدينة بر�سلونة  يف 

للنادي  حال توقيعه  يف  �لإج��ر�ء�ت  �أجل ت�سريع 

�ملنتخب  مع  �لرتكيز  يت�سنى له  كي  �لكتالوين، 

�لهولندي، يف بطولة �أمم �أوروبا.

حسام حسن يلتحق بأهلي طرابلس 

بليسكوفا لم تكن بيومها 

ديباي على ابواب برشلونه 



21
الأربعاء   19   /  5  / 2021

تصدر عن شركة
االنباط للصحافة واإلعالم
االردن-عمان-الشميساني-شارع الجاحظ- عمارة 66

فارس شرعانحسين الجغبيرالدكتور رياض الحروب
�س. ب. 962556  -  الـرمـز الربيـدي  11196 -  هاتف: 065200100  - 0791111551  - فاك�س االعالن: 0791111551 - فرعي 305 رئيس التحرير المسؤولالمدير العام ورئيس هيئة التحريرالناشر 

التوزيع: شركة الرؤيا لالتصاالت األردنية ذات مسؤولية محدودة
www.alanbatnews.net  -  info@alanbatnews.net

بريوت- القد�س العربي 

 ي����واك����ب ال���ن���ج���م ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي حم��م��د 

ال�سافرة  الإ���س��رئ��ي��ل��ي��ة  الع���ت���داءات  ع�����س��اف 

من  يتخللها  وم��ا  �سعبه  واأب��ن��اء  وطنه  بحق 

للممتلكات  وتدمري   اأبرياء  �سحايا  �سقوط 

ن�سر ع�ساف عرب  الإطار  ولالبنية، ويف هذا 

ح�سابه الر�سمي على موقع تويرت �سورتني 

مل��ب��ن��ى م��وؤ���س�����س��ة امل�����س��ارق ال����ذي دّم����ر بفعل 

بهذه  اأنه عمل  وك�سف  الإ�سرائيلي،  الق�سف 

املوؤ�س�سة قبل اأن ي�سلك درب الفّن وال�سهرة

يا  بالقول  ال�سورتني  هاتني  على  وعلّق 

اهلل ي�ستمر العدوان على كل مناحي احلياة 

بدون متييز، اليوم ّدمر هذا املحتل موؤ�س�سة 

�سنني  ب��ه  عملت  ال��ذي  عملي  مكان  م�سارق 

ع�ساف  اأك���ون  م��ا  قبل  اجلميلة  وال��ذك��ري��ات 

ال���ي���وم. ح�����س��ب��ن��ا اهلل ون��ع��م ال��وك��ي��ل يف ه��ذا 

ال��ع��دو اجل��ب��ان الح��ت��الل ي��دم��ر ك��ل ���س��يء، 

مرة  و�سنبني  معنا  املكان  ذاكرة  تبقى  ولكن 

اأخرى، اللهم اإ�سف اجلرحي ورحم ال�سهداء 

اأحبابهم ال�سرب وال�سلون واألهم 

ُت��ظ��ه��ر  م�����وؤث�����رة  اأخ���������رى  ت����غ����ري����دة  ويف 

ح��ج��م اجل��رائ��م الإن�����س��ان��ّي��ة ب��ح��ّق الأب��ري��اء 

والأط�����ف�����ال ال����ع����ّزل وم����ن ب��ي��ن��ه��م ال��ط��ف��ل��ة 

�����س����وزي، ال���ت���ي ع�����ّرف ع��ن��ه��ا ب���ال���ق���ول ه���ذه 

احلاقد  الق�سف  �سنني،   6 ا�سكنتنا،  ���س��وزي 

حتت  بقيت  عيلتها،  راأ����س  ف��وق  بيتها  ه��دم 

واأب��وه��ا عا�سوا،  ���س��اع��ات، ه��ي   10 الأن��ق��ا���س 

اأمها واخواتها ثالثة ماتوا �سهداء

وو���س��ف ع�����س��اف م��ا ي��ج��ري ب��اأن��ه جرمية 

ه��ي جرمية  ال�����س��ك��وت عنها  ي��ج��ب  ح���رب ل 

م�س  عنها  وال�سكوت  الأركان،  مكتملة  حرب 

لزم يكون خيار لأي اإن�سان حر عنده �سمري 

ختم ع�ّساف تغريدته

اأّن ع�ساف قد اأطلق  ووجتدر الإ�سارة اإىل 

يف وق���ت ���س��اب��ق اأغ��ن��ي��ت��ه ال��وط��ن��ي��ة امل�����س��ّورة 

اأن����ت ال����روح م���ن كلمات  ب��ع��ن��وان ف��ل�����س��ط��ني 

واإخراج  املدلل  واأحلان حممد  عفانة  �سامي 

مع  ت�سامنه  ع��ن  ،واأع���رب  الوحيدي  اأح��م��د 

اأب��ن��اء بلده  منذ  ان��دلع الح��داث الخ��رية 

ي��ن��زف �سعبنا  غ���زة  اإىل  ال��ق��د���س  وك��ت��ب م��ن 

ل��ي��وؤك��د للجميع  وال��ن��ف��ي�����س  ال��غ��ايل  وي��دف��ع 

ان ه��ذه ال��ب��الد ب��الدن��ا م��ن ال��ب��داي��ات حتى 

اهلنا  يحمي  ان  اهلل  ايل  دعواتنا  النهايات 

فل�سطني  م���ن  ���س��رب  ك���ل  ���س��ع��ب��ن��ا يف  واب���ن���اء 

احلبيبة

محمد عساف يدين جرائم االحتالل ويحزن على مبنى المشارق 
ويتأّثر بصورة سوزي

خلط لقاحات كورونا.. إثبات يقلب 
الموازين »آمن جدًا«

العربية - وكاالت

ت��ت��ن��اق�����س ال����درا�����س����ات والأب����ح����اث 

وفاعلية  اآث����ار  ح���ول  م��ت��وا���س��ل  ب�سكل 

فبعد  كورونا،  فريو�س  لقاحات  خلط 

اأن اأكدت درا�سة �سابقة اأن اخللط غري 

حمبذ وله اآثار جانبية، ك�سفت درا�سة 

اأن خلط بع�س  الثالثاء  جديدة ام�س 

اأن�����واع ال��ل��ق��اح��ات ل���ه ن��ت��ائ��ج اإي��ج��اب��ي��ة 

وفّعالة جدا، واآمنة اأي�سا.

ف���ق���د اأع���ل���ن ب���اح���ث���ون ط���ب���ي���ون اأن 

اللقاحات  م��زج  ب�ساأن  اإ�سبانية  درا�سة 

خل�ست  ك���وف���ي���د-19  مل��ر���س  امل�������س���ادة 

فايزر  لقاح  من  جرعة  اإعطاء  اأن  اإىل 

ل��الأ���س��خ��ا���س ال���ذي���ن ت��ل��ق��وا ب��ال��ف��ع��ل 

زينيكا  اأ�سرتا  لقاح  من  واح��دة  جرعة 

اآمن جداً وفعال.

اأجراها  التي  الدرا�سة  وج��دت  كما 

م���ع���ه���د ك����ارل����و�����س ال���ث���ال���ث ل��ل�����س��ح��ة 

اأن ال���س��ت��ج��اب��ة  امل���دع���وم م��ن ال���دول���ة 

امل��ن��اع��ي��ة ل��الأ���س��خ��ا���س ال���ذي���ن ت��ل��ق��وا 

ج��رع��ة ف��اي��زر ي��زي��د مب��ا ي����رتاوح بني 

30 و40 مرة عن املجموعة التي تلقت 

اأ�سرتازينيكا فقط. جرعة 

اآثار جانبية قليلة

اإىل ذل����ك، ق���ال ال��ب��اح��ث��ون اإن����ه مت 

ر���س��د ال��ق��ل��ي��ل م���ن الآث������ار اجل��ان��ب��ي��ة 

الدرا�سة  يف  امل�ساركني  ب��ني  اخل��ط��رية 

600، وف��ق م��ا ذك���رت وك��ال��ة  وع��دده��م 

رويرتز.

ك�سفت  ب��ري��ط��ان��ي��ة  درا����س���ة  وك��ان��ت 

اآث�����اراً ج��ان��ب��ي��ة، بعد  اأن ه��ن��اك  ���س��اب��ق��ا 

تناول جرعة من لقاح فايزر/بيونتك 

م��ت��ب��وع��ًة ب��ج��رع��ة م���ن اأوك�������س���ف���ورد/

ج���رع���ة من  ت���ن���اول  اأو  اأ����س���رتازي���ن���ك���ا، 

متبوعًة  اأك�سفورد/اأ�سرتازينكا  لقاح 

بجرعة من فايزر/بيونتك.

ك��م��ا اأو����س���ح���ت ال���درا����س���ة ح��ي��ن��ه��ا، 

موؤقتة  كانت  اجلانبية  الأع��را���س  اأن 

والق�سعريرة،  والإره��اق  ال�سداع  مثل 

م�سرية اإىل اأنه مل يكن هناك خماوف 

بال�سالمة. تتعلق 

حتذير من اخللط

على  ال�����س��ي��ط��رة  م���راك���ز  اأن  ي��ذك��ر 

الأمريكية،  منها  والوقاية  الأمرا�س 

م��ن اخل��ل��ط بني  �سابقا  ح���ذرت  ك��ان��ت 

ال�سخ�س  اأن  اإىل  م�����س��رية  اجل��رع��ات، 

ميكن اأن يتلقى حقنة ثانية فقط من 

لقاح خمتلف يف »حالت ا�ستثنائية«.

تقييم  الآن  ح��ت��ى  ي��ت��م  مل  ك��ذل��ك 

���س��الم��ة وف��ع��ال��ي��ة ج���رع���ات امل��ن��ت��ج��ات 

امل���خ���ت���ل���ط���ة ح���ي���ث ي���ج���ب ا����س���ت���ك���م���ال 

اجلرعتني من التطعيم بنف�س املنتج.

3 ماليني وفاة حول العامل

واأظ���ه���ر اإح�����س��اء ل���روي���رتز ام�����س، 

ن�سمة  م��ل��ي��ون   163.37 م��ن  اأك���ر  اأن 

�سيبوا بفريو�س كورونا امل�ستجد على 
ُ
اأ

م�ستوى العامل، يف حني و�سل اإجمايل 

الفريو�س  عن  الناجتة  الوفيات  ع��دد 

اإىل ثالثة ماليني و523229.

بالفريو�س  اإ���س��اب��ات  ت�سجيل  ومت 

وم��ن��اط��ق منذ  دول   210 م��ن  اأك���ر  يف 

الإ����س���اب���ة يف  ح�����الت  اأوىل  اك��ت�����س��اف 

ال�سني يف دي�سمرب كانون الأول 2019.

القد�س العربي -وكاالت

انخف�ست التقييمات اخلا�سة بفي�سبوك 

اإىل  التطبيقات  م��ت��اج��ر  ع��ل��ى  واإن�����س��ت��غ��رام 

اأدن����ى م�����س��ت��وى ع��ل��ى الإط�����الق ب��ع��د حملة 

ظل  يف  الفل�سطيني  امل��ح��ت��وى  ا���س��ت��ه��دف��ت 

على  ال�ستيالء  وخطط  غزة  على  العدوان 

بيوت يف حي ال�سيخ جراح، اأتبعها نا�سطون 

بحملة �سد املوقعني

وبح�سب م��ا ذك��ر م��وق��ع ع��رب ه��اردوي��ر 

الذكية  للهواتف  ب��وك  في�س  تطبيق  ف��اإن   ،

 5 اأ�سل  3.3 جنمة فقط من  بتقييم  يظهر 

جنوم على متجر غوغل بالي بينما يظهر 

 2.6 بتقييم   App Store متجر  على 

التطبيق  تقييم  يف  الن��خ��ف��ا���س   .5.0 م��ن 

املا�سية  القليلة  الأيام  خالل  �سريعاً  حدث 

على   4.0 بتقييم  ك��ان  ب��وك  في�س  فتطبيق 

من  اأق���ل  م��ن��ذ   Google Play متجر 

اأ�سبوع

اإن�ستاغرام  تطبيق  تقييم  ينخف�س  ومل 

تقييم  فيه  انخف�س  ال��ذي  امل�ستوى  بنف�س 

تطبيق في�س بوك. تطبيق م�ساركة ال�سور 

جنمة   4.2 م��ن  تقييمه  انخف�س  ال�سهري 

امل��ا���س��ي��ة  ال��ف��رتة  ن��ف�����س  3.9 جن��م��ة يف  اإىل 

بينما حافظ على  على متجر غوغل بالي 

جنمة   4.8 حمققاً  اأبل  متجر  على  تقييمه 

من 5 جنوم كاأق�سى تقييم ممكن

واأرجع املوقع ال�سبب وراء هذا الرتاجع 

اإىل �سيا�سة في�سبوك بحذف جزء كبري من 

الفل�سطينية.  بالق�سية  املتعلق  امل��ح��ت��وى 

التوا�سل  مواقع  على  عدة  دعوات  وظهرت 

تطبيقات  ع��ل��ى  ح��م��ل��ة  ب�����س��ن  الج��ت��م��اع��ي 

ال�������س���رك���ة الأم���ري���ك���ي���ة ن���ظ���راً ل�����س��ي��ا���س��ت��ه��ا 

امل�������س���ان���دة ل���الح���ت���الل وال���ت���ي ي���ب���دو اأن��ه��ا 

جنحت حتى هذه اللحظة يف الهدف منها

بسبب األحداث في فلسطين..
 انخفاض تقييمات فيسبوك وإنستغرام على متاجر التطبيقات 

ألدنى مستوى على اإلطالق

      

االنباط-عمان

غريهما،  عن  خمتلفني  كانا  �سبقه  ال��ذي  والعام   2021 العام 

ذلك اأن جائحة فريو�س كورونا فر�ست واقعاً جديداً كان حموره 

اتخذت  عاملية  اأزم��ة  ظل  يف  والت�����س��الت،  املعلومات  تكنولوجيا 

الكامل واجلزئي  الإغالق  اإجراءات  انت�سارها  الدول بهدف منع 

على  ب��الع��ت��م��اد  الطبيعية  احل��ي��اة  يف  ال���س��ت��م��رار  حم��اول��ة  م��ع 

التكنولوجيا يف العمل والتعلم و�سمان �سري احلياة عن ُبعد.

ويف ظ���ل امل��ع��ط��ي��ات اجل����دي����دة، اأث���ب���ت ق���ط���اع ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

اأهداف  اأنه الركيزة الأ�سا�سية لتحقيق  املعلومات والت�سالت 

ول�ستثنائية  املتحدة،  الأمم  و�سعتها  التي  امل�ستدامة  التنمية 

الظرف مت اختيار عنوان »الت�سال يف العام 2030: تكنولوجيا 

اأه�����داف التنمية  اأج����ل حت��ق��ي��ق  امل��ع��ل��وم��ات والت�������س���الت م��ن 

امل�ستدامة« اإطاراً لفعاليات الدول واملوؤ�س�سات يف اليوم العاملي 

ي�سادف  ال���ذي   ،2021 والت�����س��الت  امل��ع��ل��وم��ات  لتكنولوجيا 

ال�سابع ع�سر من اأيار.

�سكل هذا الإطار م�ساراً وا�سحاً لتحقيق الن�سجام ما بني 

التنمية القت�سادية واملجتمعية وقّوة التكنولوجيا يف اإحداث 

التغيريات ب�سكل عام، م�سلطاً ال�سوء ب�سكل خا�س على روؤية 

عاملية لتطوير قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�سالت �سمن 

ال�ستدامة،  ال�سمول،  بالنمو،  تتمثل  ا�سرتاتيجية  اأه��داف   5

طريق  خارطة  الأه��داف  هذه  متثل  حيث  وال�سراكة،  البتكار 

لقطاع هاّم اأ�سبح دوره جوهرياً يف كافة مناحي احلياة.

اأه����داف اخلطة  م��ع  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية  اأه����داف  ت��واف��ق��ت 

العاملية خلم�س  اأورجن  اأطلقتها جمموعة  التي  ال�سرتاتيجية 

من  الأردن  اأورجن  ت�سعى  وال��ت��ي   ،2025  Engage �سنوات 

خاللها اإىل حتقيق هدفها املتمثل مبنح اجلميع مفاتيح عامل 

رقمي م�سوؤول، ما انعك�س على ت�سارع وترية التحول الرقمي 

التي  للتحديات  ال��ق��ط��اع  ا�ستجابة  اإىل  النظر  ل��دى  خا�سة 

العاملية. فر�ستها اجلائحة 

ي��ت��ط��ل��ب ال��ن��م��و ال��ع��دي��د م���ن امل���ق���ّوم���ات ����س���واًء امل���ادي���ة اأو 

القطاع  تنمية  على  ت��رّك��ز  الأردن  اأورجن  جعل  م��ا  امل��ع��رف��ي��ة، 

ل��ي��ك��ون دع���ام���ة ل��ل��ن��م��و ع���رب ت��ق��دمي��ه��ا ال��ع��دي��د م���ن احل��ل��ول 

الرقمية املدعمة بال�سبكات الأقوى يف اململكة. وبالتوازي مع 

النمو  لتعزيز  متكاملة  منظومة  ال�سركة  تبنت  اجلهود،  هذه 

للم�سوؤولية  ا�سرتاتيجيتها  خالل  من  والقت�سادي  املجتمعي 

الرقمي،  ال�سمول  على  تركيزها  ين�سب  ال��ت��ي  الجتماعية 

التعليم الرقمي والريادة من اأجل دفع عجلة النمو امل�ستدام.

واأداة  غ��اي��ة  ال��رق��م��ي  ال�����س��م��ول  م��ن  الأردن  اأورجن  ج��ع��ل��ت 

ليت�سنى للجميع جني ثمار التقدم التقني، اإذ �سهدت الربامج 

الأردن  اأورجن  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  يف  ك���ب���رياً  ت��ن��ام��ي��اً  ال�����س��م��ول��ي��ة 

تاأثريها  اأّن  اإل  ال�سنني،  م��ر  على  الجتماعية  للم�سوؤولية 

ال�سركة  اأط��ل��ق��ت  ح��ي��ث  ال���س��ت��دام��ة،  ع��ام��ل  بف�سل  ت�����س��اع��ف 

ولكن  خمتلفة  »ق��درات��ن��ا  مظلة  احل�سر  ل  امل��ث��ال  �سبيل  على 

متكني  جم��ال  يف  رائ���دة  م�ساهمة  لتخط  اأك��ي��دة«  اإمكانياتنا 

ب��اخل��دم��ات  و���س��م��ول��ه��م  اململكة  يف  الإع���اق���ة  ذوي  الأ���س��خ��ا���س 

الرقمية  املجتمعية  اأورجن  مراكز  مظلة  عن  ف�ساًل  الرقمية، 

والن�ساء  ال�����س��ب��اب  م��ن  امل�ستفيدين  ت��زوي��د  ع��ل��ى  تعمل  ال��ت��ي 

م�ساريع  اإط���الق  اأو  العمل  ���س��وق  ل��دخ��ول  ال��الزم��ة  ب��امل��ه��ارات 

اقت�سادية. جمدية 

للتعليم  م�����س��ت��دام��ة  ب���رام���ج  الأردن  اأورجن  وا���س��ت��ح��دث��ت 

ال���رق���م���ي وال�����ري�����ادة اأ����س���ب���ح���ت ل���ه���ا ب�����س��م��ة وا����س���ح���ة، م��ث��ل 

لطلبتها  جم��ان��ي��اً  ت��دري��ب��اً  ت��ق��دم  ال��ت��ي  للربجمة  اأك��ادمي��ي��ت��ه��ا 

لت�سريع  امل��وّج��ه  وبرناجمها  العمل  �سوق  يف  فر�سهم  ل��زي��ادة 

النمو  اأّن  ع��ل��ى  ل��ت��وؤّك��د   ،”BIG“ ال��ري��ادي��ة  الأع���م���ال  من��و 

ب��ال��ت��م��ك��ني وامل��ع��رف��ة، م��ا ي�ستدعي  وث��ي��ق��اً  ارت��ب��اط��اً  ي��رت��ب��ط 

متطلبات  مع  يتوافق  مبا  الرقمية  الإمكانيات  على  العتماد 

العاملية واملحلية. القت�ساد الرقمي والتطورات 

وتتجلى ال�ستدامة كذلك يف توّجه اأورجن الأردن للحفاظ 

من  متّكنت  فقد  املناخي،  التغري  اآث��ار  من  واحلد  البيئة  على 

با�ستخدام  ط��ن  كيلو   45 مب��ق��دار  ال��ك��رب��ون  انبعاثات  خف�س 

وع��ّم��ان،  امل��ف��رق  يف  ال�سم�سية  حمطاتها  م��ن  امل��وّل��دة  الطاقة 

العاملية  اأوراجن  جمموعة  من  ج��زءاً  ت�سبح  لأن  �سعيها  �سمن 

اخلالية من الكربون بحلول العام 2040.

اأورجن  اهتمام  م��ن  واف��ر  بن�سيب  حظي  فقد  البتكار  اأّم��ا 

الأردن، كونه اأحد اأهم روافع القت�ساد الرقمي، حيث اتخذت 

مع  امل�����س��رتك  مل�����س��روع��ه��ا  م��ظ��ل��ة  الب��ت��ك��ار  م��ن  الأردن  اأورجن 

يلزم  ما  كل  يقّدم  الذي  البتكار«  »م�ساحة  الأوروب��ي  الحت��اد 

لالإبداع الرقمي والدعم الريادي يف خمتلف اأنحاء اململكة.

ي��ق��ع ق��ط��اع ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات والت�������س���الت يف قلب 

العاملي  ال��ي��وم  اأب���رز  ح��ني  وداع��م��ة. ويف  داف��ع��ة  ك��ق��وة  التنمية 

رئي�سياً  ه��دف��اً  ال�سراكة  والت�����س��الت  املعلومات  لتكنولوجيا 

العام  بحلول  امل�ستدامة  التنمية  يف  القطاع  م�ساهمة  لتعزيز 

يف  ���س��واًء  �سركائها  م��ع  العمل  الأردن  اأورجن  ت��وا���س��ل   ،2030

واخل��ريي  املجتمعي  العمل  اأو  التقنية  اأو  ال��ري��ادة  جم���الت 

الرتكيز  م��ع  النا�سئة،  وال�سركات  وال��ع��ائ��الت  الأف���راد  لدعم 

للتنمية  ج��دي��دة  اآف��اق��اً  لتفتح  وامل�����راأة،  ال�����س��ب��اب  ع��ل��ى مت��ك��ني 

امل�ستدامة.

في اليوم العالمي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

أورنج األردن... رؤية شمولية تجعل من التقنية مفتاحًا للتنمية المستدامة

فتح وامتحان المصير 

بهدوء

احلرب على غزة �ستتوقف �سواء خالل اليومني القادمني او ال�سبوع القادم ، 

لكن ظالل احلرب لن تنهي ، وكل حرب فيها �سيئ من �سابقتها ، واحلروب ال�سابقة 

فل�سطينية  تيارات  اكر  اوجعت  انها  ال   ، ال�سهيوين  الكيان  اوجعت  ما  مبقدار 

ال�سهيوين وانظمة  الكيان  بعد  ، ولعل اكرب اخلا�سرين  تاريخها وما�سيها  لها   ،

، ولعل  الن�سايل املجيد دون �سك  التاريخ  ، هي حركة فتح ذات  العربي  التطبيع 

مقولة كل فل�سطيني فتح ما مل يثبت العك�س يف طورها للزوال ، فكل فل�سطيني 

مقاوم ما مل يثبت العك�س واملقاومة لها عناوينها وحركة فتح وكتائبها لي�ست من 

هذه العناوين .

اقول ما �سبق بوجع وقهر ، فاحلركة التاريخية حتولت اىل حزب حاكم مع بقاء 

نزر من املقاومة بحكم الأثر العرفاتي وطريقة ادارة اخلتيار رحمه اهلل للملفات 

الفل�سطينية ، وبرحيله �سهيدا رحلت معه اآخر نكهات املقاومة الفتحاوية مع بقاء 

والتنكيل  والق�ساء  للتهمي�س  تعر�سوا  الذين  احلركة  ملنا�سلي  فردية  حم��اولت 

القيادة  ، فالقيادة الفتحاوية وتاليا  من قادة احلركة اكر من اي جهة خارجية 

وبع�س  ال�سخ�سي  احلر�س  �سالح  با�ستثناء  ا�سال  بال�سالح  توؤمن  ل  الفل�سطينية 

طلقات يف موا�سم العرا�س ال�سيفية .

م�سرية كتائب الق�سى – الذراع الع�سكري حلركة فتح – بالم�س رمبا اعادت 

النذكري باأن احلركة لها ذراع ع�سكري ، لكنه يعاين من الرعا�س الذي ي�سبق ال�سلل 

معلنا  �سريع  فعل  اىل  يتحول  مل  اذا  للحياة  القابلة  النكات  من  بكثري  وجوبه   ،

غ�سب ال�سفة كما تقول الغنية – يا غ�سب ال�سفة ل تهداأ اعلنها ثورة – فحتى 

لفتة احلركة ال�سفراء ن�سيها ال�سارع الفل�سطيني وباتت مثل هالل رم�سان الذي 

ينتظره امل�سلمون مرة واحدة يف العام ، فالالفتة ال�سفراء ل تظهر ال يف ذكرى 

النطالقة الفتحاوية فقط قبل ان تدخل يف �سبات عميق .

الرئي�س حممود عبا�س جنح يف اق�ساء رموز احلركة الفاعلني ، وجاء ال�سراع 

مع حممد دحالن ليزيد من وجع احلركة ، وامل��وؤذي يف المر ان �سراع عبا�س – 

دحالن كان على الت�سابق لواأد حركة فتح وتاريخها املقاوم فالطرفان من ان�سار 

التفاو�س والتفاو�س كحل نهائي ، فنجح كل طرف يف واأد البندقية الفتحاوية ، اما 

مبال �سحت وحرام واما باق�ساء وتهمي�س وف�سل ، ولرمبا يظهر ال�سالح الفتحاوي 

يف ال�سراع ولكن لي�س يف وجه العدو ال�سهيوين بل يف وجه كل جناح من اجنحة 

طرف  يوجد  فال  غ��ريه  دون  ال�سهيوين  الكيان  ل�سالح  ال�سراع  حل�سم  احلركة 

منهما موؤمن او موؤمتن على الق�سية وم�سروعها املقاوم .

احلركة  مب�سار  وموؤمنة  عريقة  فتحاوية  ا�سماء  على  معقود  زال  م��ا  ال��ره��ان 

باقي رجال احلركة  ي�ستطيع الن مع  الذي   ، العالول  امثال حممود   ، التاريخي 

املوؤمنني وبعون من �سباب فل�سطني املوؤمنني بحقهم وقوتهم على ا�ستعادة احلركة 

الع�سكرية  تفا�سيلها  بكل  امل��ق��اوم��ة  ح��رك��ة  ف��ك��رة  اىل  احل��اك��م  احل���زب  ف��ك��رة  م��ن 

واجلماهريية ، فبندقية فتح تبقى حا�سمة وقادرة على حتقيق مدماك جديد يف 

جدار املقاومة الذي يت�سلب كل يوم وكل �ساعة .

�سفوف  اىل  ال��ع��ودة  يف  تتكرر  ل��ن  رمب��ا  فر�سة  لديها  وال��ت��اري��خ  احل��رك��ة  فتح 

املقاومة بل وحتى قيادتها كما ال�سابق اذا ما ا�سرتدت ارثها وتراثها ، فجيل ال�سباب 

الذي ما زال على وعده مع فتح يتحرق �سوقا للعودة اىل اجلذور لبناء امل�ستقبل 

الواعد الذي بداأت ب�سائره تلوح يف الفق بف�سل �سربات املقاومة املوجعة للكيان 

راية  حتت  الفل�سطيني  الكل  بان�سواء  ال  الحتالل  كلفة  ترتفع  ولن  ال�سهيوين 

املقاومة وعلى فتح ومنا�سليها التقاط اللحظة .
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