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 الخيرية الهاشمية تسير قافلة 
مساعدات إلى فلسطين

قرارات جديدة لمجلس الوزراء
 االنباط-عمان

التي  جل�سته  يف  ال�����وزراء  جمل�س  واف���ق 

عقدها ام�س الأربعاء برئا�سة رئي�س الوزراء 

الدكتور ب�سر اخل�ساونة على اإعفاء املن�ساآت 

ال���ت���ي ت��وّق��ف��ت ع���ن ال��ع��م��ل ب�����س��ب��ب ج��ائ��ح��ة 

كورونا من ن�سبة معّينة من ر�سوم النفايات 

مل��دة  ي��ج��ري حت��دي��ده��ا وف���ق���اً   ،2020 ل��ع��ام 

التوّقف.

التي  امل��ن�����س��اآت  تعفى  ال���ق���رار،  ومب��وج��ب 

توّقفت عن العمل منذ �سهر اآذار 2020 وحّتى 

25 باملئة  اأّيار من العام ذاته من ن�سبة  �سهر 

من ر�سوم النفايات لعام 2020، يف حني تعفى 

�سهر  منذ  العمل  عن  توّقفت  التي  املن�ساآت 

ذاته  العام  مّت��وز من  �سهر  2020 وحتى  اآذار 

من ن�سبة 50 باملئة من ر�سوم النفايات لعام 

.2020

املن�ساآت  اإع��ف��اء  ال��ق��رار  مبوجب  يتّم  كما 

الأوام���ر  على  بناء  العمل  ع��ن  توّقفت  التي 

��ادرة مب��وج��ب ق��ان��ون ال���ّدف���اع رق���م 13  ال�����سّ

العمل  ع��ن  متوّقفة  زال���ت  وم��ا   1992 ل�سنة 

لغاية تاريخه من ن�سبة 100 باملئة من ر�سوم 

النفايات لعام 2020.

وواف�������ق جم��ل�����س ال���������وزراء ع���ل���ى ���س��رف 

املطالبات املالّية للم�ست�سفيات اجلامعّية من 

جائحة  ملواجهة  الطارئة  النفقات  �سندوق 

كورونا.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- الزرقاء

 ���س��رت ال��ه��ي��ئ��ة اخل���ري���ة الأردن���ي���ة 

ال���ه���ا����س���م���ي���ة، ام�������س الأرب������ع������اء، ق��اف��ل��ة 

م�ساعدات اإن�سانية اإىل فل�سطني، �سمن 

حملة »بردا و�سالما يا فل�سطني« تتكون 

طبية  م���واد  حتمل  �ساحنات  ث��الث  م��ن 

واإغاثية مقدمة من املغرب.

وقال اأمني عام الهيئة الدكتور ح�سني 

الهيئة  اإن  �سحايف  ت�سريح  يف  ال�سبلي، 

م�����س��ت��م��رة ب��ت��ج��ه��ي��ز ق���واف���ل امل�����س��اع��دات 

حملة  �سمن  تباًعا  واإر�سالها  الإن�سانية 

بالتن�سيق  فل�سطني«  ي��ا  و�سالًما  »ب���رًدا 

- اجلي�س  الأردن��ي��ة  امل�سلحة  القوات  مع 

الإن�سانية  الحتياجات  لتلبية  العربي، 

يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة.

وقال ال�سفر املغربي يف الأردن �سيدي 

امل�ساعدات  ه��ذه  اإن  ال��ن��ا���س��ري:  حممد 

حممد  امللك  توجيهات  على  ب��ن��اًء  ت��اأت��ي 

لالأ�سقاء  امل�����س��اع��دات  ب��اإر���س��ال  ال�ساد�س 

ا���س��ت��ق��ب��ال  اإىل  م�����س��را   ،« ف��ل�����س��ط��ني  يف 

طائرتي امل�ساعدات بالتن�سيق مع الهيئة 

الأحد  يوم  الها�سمية  الأردنية  اخلرية 

املا�سي، وت�سير القافلة للوقوف بجانب 

اأن  اإىل  ي�سار  الفل�سطينيني«.  الأ���س��ق��اء 

الهيئة فتحت باب ا�ستقبال التربعات.

التفا�صيل �ص »2«

مقاوم فلسطيني ينتصر 
على »إسرائيل«

االنباط- وكاالت

اجلي�س  اأن  ع��ربي��ة،  �سحيفة  ذك���رت   

الإ�سرائيلي حاول مرتني، خالل العدوان 

اغتيال حممد  غ��زة،  احل��ايل على قطاع 

العام لكتائب عز الدين  القائد  ال�سيف، 

الق�سام ، اجلناح الع�سكري حلركة حما�س 

، لكّنه جنا

وقالت �سحيفة )تاميز اأوف اإ�سرائيل( 

اإّن اجلي�س الإ�سرائيلي حاول مرتني قتل 

لكنه  احل��ال��ي��ة،  اجل��ول��ة  خ��الل  ال�سيف، 

ف�سل يف ذلك

احلالية  خ��الل احلملة  اجلي�س  واأك��د 

امل�����س��ت��م��رة يف ق��ط��اع غ���زة ���س��د ح��م��ا���س ، 

اأه��داف��ه  اأح���د  اأن  منا�سبة،  م��ن  اأك���ر  يف 

الأ�سا�سية هو قتل كبار قادة احلركة

ال�سيف  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ����س���ارت 

م�����وج�����ود ع���ل���ى ق���ائ���م���ة امل���ط���ل���وب���ني يف 

اإ���س��رائ��ي��ل منذ اأك���ر م��ن 25 ع��ام��ا حيث 

من  كبر  عدد  وتنفيذ  بتخطيط  تتهمه 

الهجمات �سدها

ال�سيف  الإ�سرائيلي  اجلي�س  ويعترب 

قائدا ميدانًيا ماهًرا، بح�سب ال�سحيفة

اأج��ه��زة  اأن  اإىل  ال�سحيفة  وت��ط��رق��ت 

ال�سيف  قتل  حاولت  الإ�سرائيلية  الأمن 

5 م����رات ع��ل��ى الأق����ل ع��ل��ى م��ر ال�سنني، 

ب����خ����الف امل����ح����اول����ت����ني خ������الل احل�����رب 

احلالية

التفا�صيل �ص »10«

االنباط-وكاالت

مراًرا حاول القائمون على  غرفة الأخبار يف اإذاعة �سوت 

لال�ستف�سار  ح�سني  اأب��و  يو�سف  مبذيعها  الت�سال  الأق�سى 

ا�ستهدف  غ���ادر  �سهيوين  ق�سف  طبيعة  ع��ن  وال�ستي�ساح 

حميط منزلهم يف حي ال�سيخ ر�سوان غرب مدينة غزة

حماولت الإذاعة مل تنجح يف الو�سول اإىل يو�سف اأو تلقي 

ال��ن��ادرة التي مل ي�سارع فيها  امل��رات  رٍد منه ورمب��ا ه��ذه من 

يو�سف لإيفاد مكان عمله الذي يحب، بر�سالة اإعالمية حول 

و�سل  دقائق معدودة حتى  اإل  وما هي  �سكناه،  ما يجري يف 

اخلرب �سريعاً ليك�سف اأّن اخلرب هو يو�سف ذاته لرتقي اإىل 

ربه بعد يوم عمٍل �ساق يف اإذاعته الأق�سى لي�سبح هو ال�ساهد 

ع��ل��ى جم���ازر الح��ت��الل ب��ح��ق الأط���ف���ال وال��ن�����س��اء وامل��دن��ي��ني 

وال�سحافيني، ويختم حياته ور�سالته الإعالمية بال�سهادة

�شاهد و�شهيد

يغب  غ��زة مل  ق��ط��اع  على  ال�سهيوين  ال��ع��دوان  ب��دء  منذ 

املذيع ال�سهيد يو�سف عن عمله يف اإذاعة الأق�سى اإل �ساعاٍت 

معدودة من اأجل الراحة وهو ي�سعى جاهداً لتقدمي املعلومة 

للنا�س ورفع معنوياتهم واإظهار جرائم العدو بحقهم ليكون 

���س��اه��داً ع��ل��ى ح��ج��م ه���ذه اجل��رائ��م ب��ح��ق الأط���ف���ال والن�ساء 

واملدنيني ب�سكٍل عام

ويف اآخر تعليٍق له على �سفحته على في�سيوك كتب يو�سف 

يقول: »حجم الدمار يف قطاع غزة ل ُيو�سف بفعل ا�ستهداف 

املنازل واملدنيني، حماولت اإخراج اجلثث من حتت الأنقا�س 

م�ستمرة حتى اللحظة، ليلة مرعبة عا�ستها غزة، اأطنان من 

والبنى  ال�سكنية  الأحياء  على  انهالت  والقذائف  املتفجرات 

التحتية يف العدوان امل�ستمر لليوم ال�سابع على التواىل«

ونعى ع�سرات ال�سحافيون زميلهم مذيع �سوت الأق�سى 

يف قطاع غزة.

التفا�صيل �ص »9«

 يوسف أبو حسين.. مذيع األقصى الشاهد والشهيد

 أبو قديس: التعليم في األردن يحظى بدعم القيادة 
السياسية والمجتمع المحلي

 األميرة دانا فراس ترعى جلسة حوارية حول 
الموروث الحضاري والكتابي في الَحرَّة األردنية

االنباط- عمان

اللجنة  رئي�س  والتعليم  الرتبية  وزير  اأكد   

والعلوم  والثقافة  للرتبية  الأردن��ي��ة  الوطنية 

الدكتور حممد اأبو قدي�س اأن التعليم يف الأردن 

ي��ح��ظ��ى ع��ل��ى ال�����دوام ب��اه��ت��م��ام ودع����م ال��ق��ي��ادة 

املحلي. واملجتمع  ال�سيا�سية 

م�ساركته  خ��الل  األ��ق��اه��ا  كلمة  ذل��ك يف  ج��اء 

يف اأعمال موؤمتر اليون�سكو العاملي للتعليم من 

اأعماله  اختتم  ال��ذي  امل�ستدامة  التنمية  اأج��ل 

ال��وزارة  م��ع  بالتعاون  بعد،  ع��ن  الأرب��ع��اء  ام�س 

حتت  وال��ب��ح��وث  للتعليم  الأمل��ان��ي��ة  الحت���ادي���ة 

عنوان »نتعلم من اأجل كوكبنا- نعمل من اأجل 

ال�ستدامة«.

اإمي��ان��ا بالتعليم  ي��اأت��ي  ال��دع��م  اإن ه��ذا  وق��ال 

اأ�سا�سية مهمة على �سعيد  اإن�سانيا وركيزة  حقا 

الدافعة  والقوة  الب�سرية،  امل��وارد  يف  ال�ستثمار 

ل��ل��ت��غ��ي��ر ن��ح��و الأف�������س���ل، وم��ط��ل��ب��اً ����س���روري���اً 

والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  لتحقيق 

امل�����س��ت��دام��ة، م���ا مي��ّك��ن اجل���ه���ود ال��وط��ن��ي��ة من 

ال�ستمرار يف تطوير املنظومة الرتبوية.

ال������وزارة  اإىل ج���ه���ود  ق���دي�������س،  اأب�����و  واأ�����س����ار 

العديد  مع  ال�سراكة  مبداأ  تفعيل  اإىل  الرامية 

والأه��ل��ي؛  احلكومي  القطاعني  موؤ�س�سات  من 

النظم  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ  البيئ�ة  ح��م��اي��ة  ب��ه��دف 

اإدماج  اإىل  اإ�سافة  وتنوعها،  واحليوية  البيئية 

وبرامج  املدر�سية،  املناهج  يف  البيئية  املفاهيم 

البيئية  ال��ث��ق��اف��ة  وت��ر���س��ي��خ  امل��ع��ل��م��ني،  ت��دري��ب 

الوعي. ون�سر 

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

- املجل�س العاملي للمواقع واملعامل يف الأردن 

الإ�سرائيلية  املمار�سات  ُيدين   ICOMOS
ويدعو املجتمع الدويل حلماية املواقع واملعامل 

الفل�سطينية وامل�سيحية  الإ�سالمية  الأثرية 

اأهمية  وم�ساركون  وباحثون  اأكادمييون  اأكد 

اليون�سكو  ق��ائ��م��ة  يف  الأردن���ي���ة«  ة  »احل����رَّ اإدراج 

مل��واق��ع ال����رتاث ال��ع��امل��ي ل��ت��ك��ون اإح����دى امل��ع��امل 

اليون�سكو  ت�����س��دره��ا  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  ال��رتاث��ي��ة 

مم���ا ي���وؤك���د اأه��م��ي��ة امل��ن��ط��ق��ة ودوره������ا ال��ث��ق��ايف 

واحل�������س���اري، وي���ع���زز م���ن اجل�����ذب ال�����س��ي��اح��ي 

اإل��ي��ه��ا، ك��م��ا ي�سهم يف دع���م ج��ه��ود ال��وط��ن��ي��ة يف 

امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ن��ق��و���س وال��ر���س��وم��ات خا�سة 

تزخر  التي  منها  القدمية  ال�سفوية  العربية 

بها املنطقة لت�سكل اإحدى املعامل الفريدة على 

العاملي.  امل�ستوى 

ج���اء ذل���ك خ���الل اجل��ل�����س��ة احل���واري���ة ال��ت��ي 

املجل�س  دانا فرا�س رئي�سة  الأمرة  �سمو  رعتها 

ال��ع��امل��ي ل��ل��م��ع��امل وامل���واق���ع يف الأردن/رئ��ي�����س��ة 

ال��ب��رتا/ ع��ل��ى  للمحافظة  ال��وط��ن��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 

���س��ف��رة ال��ي��ون�����س��ك��و ل��ل��ن��واي��ا احل�����س��ن��ة ل��ل��رتاث 

ال���ث���ق���ايف، وع���ق���د امل��ج��ل�����س ال���ع���امل���ي ل��ل��م��واق��ع 

ICOMOS بالتعاون مع اجلامعة  واملعامل 

وال�سياحة،  للرتاث  رانيا  امللكة  الها�سمية/كلية 

الأ�ستاذ  الها�سمية  اجلامعة  رئي�س  مب�ساركة 

ال��دك��ت��ور ف���واز ال��ع��ب��داحل��ق ال��زب��ون، والأ���س��ت��اذ 

الدكتور �سلطان املعاين نائب رئي�س اجلامعة/

النقو�س. اأ�ستاذ 

التفا�صيل �ص »6«

3

 مجلس النواب يحيل المعدل للعقبة 
االقتصادية للمالية واالستثمار

 »التعليم النيابية« معادلة شهادة 
الثانوية العامة للدارسين في الخارج

االنباط- عمان

اجلل�سة  خ��الل  ال��ن��واب  جمل�س  اأح���ال   

التي عقدها املجل�س ام�س الأربعاء برئا�سة 

امل��ح��ام��ي ع��ب��دامل��ن��ع��م ال����ع����ودات، وح�����س��ور 

ه��ي��ئ��ة ال������وزارة، ال��ق��ان��ون امل���ع���دل ل��ق��ان��ون 

منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة ل�سنة 

»امل��ال��ي��ة  امل�����س��رتك��ة  النيابية  للجنة   2021

النيابيتني. وال�ستثمار«  والقت�ساد 

تراأ�س  التي  اجلل�سة  النواب يف  وحتدث 

جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  منها  جانبا 

القراءة  ال�سفدي يف  اأحمد  النائب  النواب 

ببع�س  امل���ع���دل  ال��ق��ان��ون  مل�����س��روع  الأوىل 

املالحظات، حيث طالب نواب برد م�سروع 

القانون فيما طالب نواب بتحويله للجنة 

النيابية. وال�ستثمار  القت�ساد 

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

النيابية  التعليم وال�سباب   بحثت جلنة 

خ�����الل الج����ت����م����اع ال������ذي ع���ق���دت���ه ام�����س 

الرب���ع���اء ب��رئ��ا���س��ة ال��ن��ائ��ب ال��دك��ت��ور ب��الل 

املومني عدة موا�سيع مدرجة على جدول 

اع��م��ال��ه��ا. ف��ق��د ب��ح��ث��ت م��و���س��وع م��ع��ادل��ة 

�سهادة الدرا�سة الثانوية العامة للدار�سني 

يف اخلارج بح�سور وزير الرتبية والتعليم 

الدكتور  العلمي  والبحث  العايل  والتعليم 

ق���دي�������س، وام�����ني ع����ام وزارة  اب����و  حم���م���د 

التعليمية   ل��ل�����س��وؤون  وال��ت��ع��ل��ي��م   ال��رتب��ي��ة 

ق�سم  ورئي�سة  ال��ع��ج��ارم��ة  ن���واف  ال��دك��ت��ور 

املعادلة يف الوزارة و�سحه مو�سى.

ل��ل��ج��ن��ة ع��دة  ان����ه ورد  امل���وم���ن���ي  وق�����ال 

م��الح��ظ��ات ح���ول ع���دم م��ع��ادل��ة ���س��ه��ادات 

لطلبة.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

����س���رح م�����س��در ع�����س��ك��ري م�������س���وؤول يف 

الأردنية  امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة 

الع�سكرية  املنطقة  اأن  العربي،  – اجلي�س 
على  الأرب��ع��اء،  ام�س  اأح��ب��ط��ت،  ال�سمالية 

اأ�سلحة  تهريب  حماولة  واجهاتها  اإح��دى 

وك��م��ي��ة ك��ب��رة م��ن امل���خ���درات م��ن خ��الل 

الأرا���س��ي  م��ن  �سخ�ساً  ع�سر  اأح���د  ت�سلل 

مبحاولة  الأردنية  الأرا�سي  اإىل  ال�سورية 

باأنه  امل�سدر  �سهور.وقال  منذ  الأكرب  تعد 

اإىل  اأدى  ما  ال�ستباك،  قواعد  تطبيق  مت 

مقتل ثالثة.

التفا�صيل �ص »2«

 القوات المسلحة: مقتل 3 اشخاص 
حاولوا التسلل وتهريب أسلحة 

ومواد مخدرة



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 الخيرية الهاشمية تسير قافلة مساعدات إلى فلسطين

 المستشفى الميداني األردني في غزة يجري عملية جراحية نوعية لطفل

 انخفاض حركة المسافرين عبر مطار الملكة علياء 93 بالمئة العام الماضي

 القوات المسلحة: مقتل 3 اشخاص حاولوا التسلل وتهريب أسلحة ومواد مخدرة

 البرلمان العربي يثمن جهود الملك في تقديم المساعدات الطبية للفلسطينيين

االنباط- الزرقاء

 ����س���ريت ال��ه��ي��ئ��ة اخل����ريي����ة االأردن����ي����ة 

ال���ه���ا����س���م���ي���ة، ام���������س االأرب�������ع�������اء، ق��اف��ل��ة 

�سمن  فل�سطني،  اإىل  اإن�سانية  م�ساعدات 

حملة “بردا و�سالما يا فل�سطني” تتكون 

م���ن ث���الث ���س��اح��ن��ات حت��م��ل م����واد طبية 

واإغاثية مقدمة من املغرب.

اأمني عام الهيئة الدكتور ح�سني  وقال 

الهيئة  اإن  ���س��ح��ايف  ت�سريح  يف  ال�سبلي، 

م�����س��ت��م��رة ب��ت��ج��ه��ي��ز ق���واف���ل امل�����س��اع��دات 

حملة  �سمن  تباًعا  واإر���س��ال��ه��ا  االإن�سانية 

بالتن�سيق  فل�سطني”  يا  و�سالًما  “برًدا 
اجلي�س   - االأردن��ي��ة  امل�سلحة  ال��ق��وات  م��ع 

يف  االإن�سانية  االحتياجات  لتلبية  العربي، 

ال�سفة الغربية وقطاع غزة.

وقال ال�سفري املغربي يف االأردن �سيدي 

حم��م��د ال��ن��ا���س��ري: اإن ه���ذه امل�����س��اع��دات 

ت��اأت��ي ب��ن��اًء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات امل��ل��ك حممد 

ال�����س��اد���س ب��اإر���س��ال امل�����س��اع��دات ل��الأ���س��ق��اء 

ا���س��ت��ق��ب��ال  اإىل  م�����س��ريا   ،“ ف��ل�����س��ط��ني  يف 

الهيئة  مع  بالتن�سيق  امل�ساعدات  طائرتي 

االأح��د  ي��وم  الها�سمية  االأردن��ي��ة  اخل��ريي��ة 

بجانب  للوقوف  القافلة  وت�سيري  املا�سي، 

اأن  اإىل  ي�سار  الفل�سطينيني”.  االأ���س��ق��اء 

الهيئة فتحت باب ا�ستقبال التربعات من 

خ��الل ع��دد م��ن ال��ق��ن��وات، وم��ن��ه��ا البنك 

ال�����س��م��ي�����س��اين  ف����رع  االأردين  االإ����س���الم���ي 
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االإل��ك��رتون��ي��ة:  ن���وى  خ���الل من�سة  وم���ن 
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االنباط- عمان

جن���ح���ت ط����واق����م امل�����س��ت�����س��ف��ى امل���ي���داين 

جراحية  عملية  ب��اإج��راء   66/ غ��زة  االأردين 

ن���وع���ي���ة ل���ت���ح���ري���ر ����س���د ع�������س���الت ال��رق��ب��ة 

من  ال�ساد�سة  يف  لطفل   Torticollis
عمره.

وق����ال ق��ائ��د امل�����س��ت�����س��ف��ى ال��ع��ق��ي��د ال��رك��ن 

العملية قام بها فريق  اإن  فار�س احلنيطي: 

عظام  جراحة  اخ�سائي/1  من  مكون  طبي 

التمري�س،  وطاقم  التخدير   1/ واخ�سائي 

يف اإط���ار اجل��ه��ود واخل��دم��ات ال��ت��ي تقدمها 

املر�سى  م��داواة  اأج��ل  امل�ست�سفى من  طواقم 

من االأهل يف القطاع ور�سم االبت�سامة على 

وجوههم.

ال�سعودي  حيدر  الطبيب  الرائد  واو�سح 

الرقبة  ان��ح��راف  يعاين من  ك��ان  الطفل  اأن 

الع�سالت )ع�سلة  الناجت عن �سد خلقي يف 

الق�سة الرتقوية اخل�سائية(.

وق���ام ال��ف��ري��ق ال��ط��ب��ي ب���اإج���راء ال��ت��داخ��ل 

اجل���راح���ي حت��ت ال��ت��خ��دي��ر ال���ع���ام، وحت��دي��د 

مكان  م��ن  الع�سلة  وحت��ري��ر  ال�سد  منطقة 

وو���س��ع  وال��ق�����س،  ال��رتق��وة  ع��ل��ى  الت�ساقها 

ط���وق خ��ا���س ل��ل��رق��ب��ة ب��ع��د ال��ع��م��ل��ي��ة مل���دة 4 

الع�سلة  ط����ول  ع��ل��ى  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة  اأ���س��اب��ي��ع 

وجتنب حدوث اأي م�ساعفات للمري�س.

وع���رب وال�����دا ال��ط��ف��ل ع���ن ب��ال��غ �سكرهم 

جل��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال���ث���اين، ول��ط��واق��م 

 66/ غ�����زة  االأردين  امل����ي����داين  امل�����س��ت�����س��ف��ى 

للطفل  العملية  اج����راء  يف  ج��ه��وده��م  ع��ل��ى 

ب��ع��د م��ع��ان��اة ا���س��ت��م��رت ف���رتة ط��وي��ل��ة يف ظل 

الظروف ال�سعبة التي يعي�سونها يف القطاع.

االنباط- عمان

ال��ر���س��م��ي��ة يف هيئة  ال�����س��ج��الت  اأظ���ه���رت 

امل��دين، انخفا�سا ح��ادا يف  ال��ط��ريان  تنظيم 

عرب  واملغادرين  القادمني  امل�سافرين  حركة 

باملئة   93 بن�سبة  ال��دويل  علياء  امللكة  مطار 

يف الفرتة من 17 اآذار اإىل نهاية العام 2020، 

بعد �سريان حمددات فر�ستها احلكومة على 

فريو�س  تف�سي  ملنع  حمليا  اجلوية  املالحة 

كورونا امل�ستجد.

امللكة  ذاتها عرب مطار  الفرتة  و�سافر يف 

ومغادر  ق��ادم  م�سافر  األ��ف   532 قرابة  علياء 

ومغادرة مقارنة  قادمة  األف طائرة  و 9426 

بحوايل 327ر7 مليون م�سافر و977ر64 األف 

طائرة للفرتة ذاتها من عام 2019.

كما اأظهرت ال�سجالت انخفا�سا بنحو 53 

باملئة يف حركة ال�سحن اجلوي، العام املا�سي 

وبلغ ال�سحن اجلوي الوارد وال�سادر 701ر49 

األف طن مقارنة مع 402ر105 اآالف طن عام 

.2019

ووثقت الهيئة انخفا�سا طفيفا يف حركة 

امل�سافرين عرب املطار منذ مطلع العام 2020 

باملئة،   5 بواقع  نف�سه  العام  اآذار من   16 اإىل 

اإذ ا�ستقبل املطار نحو 518ر1 مليون م�سافر 

مليون  597ر1  بنحو  م��ق��ارن��ة  وم��غ��ادر  ق���ادم 

للفرتة ذاتها من عام 2019، يف حني ا�ستقبل 

األف طائرة قادمة ومغادرة مقارنة  792ر14 

مع 764ر14 األف طائرة.

االنباط- عمان

�سرح م�سدر ع�سكري م�سوؤول يف القيادة 

العامة للقوات امل�سلحة االأردنية – اجلي�س 

ال�سمالية  الع�سكرية  املنطقة  اأن  ال��ع��رب��ي، 

اأح���ب���ط���ت، ام�������س االأرب�����ع�����اء، ع���ل���ى اإح�����دى 

وكمية  اأ�سلحة  تهريب  حم��اول��ة  واجهاتها 

اأحد  ت�سلل  خالل  من  املخدرات  من  كبرية 

اإىل  ال�سورية  االأرا���س��ي  م��ن  �سخ�ساً  ع�سر 

االأرا����س���ي االأردن���ي���ة مب��ح��اول��ة ت��ع��د االأك���رب 

منذ �سهور.

وق����ال امل�����س��در ب���اأن���ه مت ت��ط��ب��ي��ق ق��واع��د 

ث��الث��ة  م��ق��ت��ل  اإىل  اأدى  م����ا  اال����س���ت���ب���اك، 

واإل��ق��اء القب�س  اث��ن��ني  اأ���س��خ��ا���س واإ���س��اب��ة 

داخ��ل  اإىل  اأ�سخا�س  �ستة  وت��راج��ع  عليهم، 

تفتي�س  وب��ع��د  اأن���ه  مبينا  ال�����س��وري،  العمق 

امل��ن��ط��ق��ة مت ���س��ب��ط ع����دد م���ن االأ���س��ل��ح��ة، 

ك���ب���ت���اج���ون،  ح���ب���ة  اآالف  و307  وم���ل���ي���ون 

اجلهات  اإىل  وحتويلها  الريكا،  حبة  و2100 

مكافحة  اإدارة  م��ع  وبالتن�سيق  املخت�سة، 

املخدرات.

امل�سلحة،  ال��ق��وات  اأن  اىل  امل�سدر  ولفت 

اأحبطت منذ بدء العام احلايل العديد من 

خمتلف  على  والتهريب  الت�سلل  حم��اوالت 

توظيفها  خ��الل  من  احل��دودي��ة،  واجهاتها 

والتكنولوجية  الب�سرية  العنا�سر  جلميع 

امل���ت���ط���ورة وال����ق����ادرة ع��ل��ى ���س��ب��ط احل����دود 

ال���ق���وات  اأن  م����وؤك����داً  ع��ل��ي��ه��ا،  وال�����س��ي��ط��رة 

اأي  م��ع  وح��زم  ق��وة  بكل  �ستتعامل  امل�سلحة 

حلماية  تهريب  حم��اول��ة  اأو  ت�سلل  عملية 

العبث  نف�سه  ل��ه  ت�سول  م��ن  ومنع  احل���دود 

الوطني. باالأمن 

االنباط- القاهرة

جاللة  جهود  العربي  ال��ربمل��ان  ثمن 

امللك عبداهلل الثاين بتقدمي امل�ساعدات 

امل��ق��د���س��ات يف مدينة  ورع���اي���ة  ال��ط��ب��ي��ة 

ال���ق���د����س، وق�����رار م��ل��ك امل���غ���رب حممد 

اإن�سانية  م�����س��اع��دات  ب��اإر���س��ال  ال�����س��اد���س 

الفل�سطينيني. لالأ�سقاء  طارئة 

االأمم  ال�����ع�����رب�����ي  ال�������ربمل�������ان  ودع���������ا 

امل���ت���ح���دة واالحت������اد ال���ربمل���اين ال����دويل 

لتق�سي  م�����س��رتك��ة  جل��ن��ة  ت�����س��ك��ي��ل  اإىل 

للتحقيق  وبرملانية،  حكومية  احلقائق 

ل�����س��ل��ط��ات  ال�������س���ارخ���ة  يف االن���ت���ه���اك���ات 

االح���ت���الل يف م��دي��ن��ة ال��ق��د���س وق��ط��اع 

املحتلة.  الفل�سطينية  واالأرا���س��ي  غ��زة 

الع�سومي  عادل  الربملان  رئي�س  وطالب 

حول  للربملان  الطارئة  اجلل�سة  خ��الل 

االإ�سرائيلية  واالع���ت���داءات  االن��ت��ه��اك��ات 

مبقر  االأرب����ع����اء،  ال��ي��وم  فل�سطني  ع��ل��ى 

االأمانة العامة جلامعة الدول العربية، 

بعقد دورة طارئة ملجل�س حقوق االإن�سان 

ال���ت���اب���ع ل������الأمم امل���ت���ح���دة ل��ب��ح��ث ه���ذه 

مبادئ  باأب�سط  ف  تع�سِ التي  االنتهاكات 

وقواعد حقوق االإن�سان، املُتعارف عليها 

االتفاقيات  يف  عليها  واملن�سو�س  عاملًيا 

وطالب  ال�سلة.  ذات  الدولية  واملواثيق 

خ������الل اجل���ل�������س���ة ال����ت����ي �����س����ارك ف��ي��ه��ا 

عبا�س  حم��م��ود  الفل�سطيني  ال��رئ��ي�����س 

عرب الفيديو كونفران�س، واالأمني العام 

ل��ل��ج��ام��ع��ة اأح���م���د اأب����و ال��غ��ي��ط،امل��ح��ك��م��ة 

اخت�سا�سها  بتطبيق  الدولية  اجلنائية 

االإق��ل��ي��م��ي ح���ول ال��و���س��ع يف االأرا����س���ي 

العاجل  والتحقيق  املحتلة  الفل�سطينية 

يف اجل����رائ����م ال���ت���ي ت��رت��ك��ب��ه��ا ���س��ل��ط��ات 

االحتالل وحماكمة مرتكبيها.

اإىل  العربية  االإعالم  و�سائل  دعا  كما 

بلغاته  ال��ع��امل��ي  ال��ع��ام  ال����راأي  خم��اط��ب��ة 

املختلفة، حل�سد الدعم والتاأييد الالزم 

ل��ن�����س��رة ال��ق�����س��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة على 

كافة. امل�ستويات 

 العودات: مجلس النواب سيحتضن حوارًا 
حول مشروع قانون البلديات والالمركزية 

 التربية: 38661 معلما في المملكة تلقوا 
الجرعة األولى من مطعوم كورونا

 النواب يرد المعدل ألعمال الصرافة

 األمن العام تحذر من الكتلة الهوائية 
الحارة والجافة

 العمل النيابية تدعو العتماد جواز 
سفر الوافد إلصدار وتسليم الحوالة

النباط-عمان

ق���ال رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���ن���واب امل��ح��ام��ي 

ع��ب��د امل��ن��ع��م ال���ع���ودات يف م��ع��ر���س اإدارت����ه 

مل��ن��اق�����س��ات امل��ج��ل�����س ح���ول م�����س��روع ق��ان��ون 

البلديات والالمركزية اأن جمل�س النواب 

حول  احل���وار  احت�سان  يف  احل��ق  �ساحب 

القانون. م�سروع 

االإداري���ة  اللجنة  اأن  ال��ع��ودات  واأ���س��اف 

م�سروع  ح��ول  ���س��ام��اًل  ح���واراً  �ستحت�سن 

القانون، حيث �ستقوم باحلوار واال�ستماع 

اجل��ه��ات  خم��ت��ل��ف  وم��الح��ظ��ات  اآراء  اىل 

�سعبنا  ط��م��وح��ات  يلبي  ب��ق��ان��ون  ل��ل��خ��روج 

ويحقق الرغبة باأن يكون اأحد الت�سريعات 

الناظمة للحياة ال�سيا�سية ومعززاً مل�سرية 

ال�سيا�سية. التنمية 

االأربعاء  اليوم  النواب  جمل�س  و�سوت 

ب��ع��د ن��ق��ا���س م��و���س��ع اإىل اإح���ال���ة م�����س��روع 

جلنة  اإىل  والالمركزية  البلديات  قانون 

م�سرتكة من االإدارية والقانونية.

االنباط- عمان

يف  وم��ع��ل��م��ة  م��ع��ل��م��ا   9455 ت��ل��ق��ى   

االأوىل  اجلرعة  االأربعاء  ام�س  اململكة 

م���ن م��ع��ط��وم ك���ورون���ا ل��ريت��ف��ع ال��ع��دد 

االإج����م����ايل ل��ل��م��ع��ل��م��ني ال���ذي���ن ت��ل��ق��وا 

38661 معلما ومعلمة. املطعوم اإىل 

ال��رتب��ي��ة  وزارة  ع���ام  اأم����ني  وق���ال���ت 

واالإداري����ة  امل��ال��ي��ة  ل��ل�����س��وؤون  والتعليم 

احلملة  اإن  قبيالت،  جنوى  الدكتورة 

ال���وط���ن���ي���ة ل��ت��ط��ع��ي��م امل���ع���ل���م���ني ال��ت��ي 

مع  بالتعاون  ال�سحة  وزارة  اأطلقتها 

اإدارة  وخلية  والتعليم  الرتبية  وزارة 

ال�سهر احل��ايل  ال��راب��ع م��ن  االزم���ة يف 

مناطق  جميع  يف  منظم  ب�سكل  ت�سري 

اململكة، و�سط اقبال كبري من املعلمني 

املطعوم. لتلقي  املن�سة  امل�سجلني على 

لوكالة  ق��ب��ي��الت  ال��دك��ت��ورة  واك���دت 

االن����ب����اء االردن�����ي�����ة، اأه���م���ي���ة احل��م��ل��ة 

واأه��داف��ه��ا يف حت��ق��ي��ق ال��ع��ودة االآم��ن��ة 

ل��ل��م��دار���س ل��ل��ع��ام ال���درا����س���ي امل��ق��ب��ل، 

داع����ي����ة ج���م���ي���ع امل���ع���ل���م���ني ل���ل���م���ب���ادرة 

ب��ال��ت�����س��ج��ي��ل ع���ل���ى امل��ن�����س��ة اخل��ا���س��ة 

املطعوم. لتلقي 

االنباط- عمان

 رد اأع�����س��اء جم��ل�����س ال���ن���واب م�����س��روع 

ال�سرافة  اأعمال  لقانون  املعدل  القانون 

عقدها  التي  اجلل�سة  خ��الل   2021 ل�سنة 

املحامي  برئا�سة  االرب��ع��اء  ام�س  املجل�س 

عبد املنعم العودات.

واأ���س��ار ال��ن��واب يف م��داخ��الت��ه��م خ��الل 

النائب  منها  جانبا  ت��راأ���س  التي  اجلل�سة 

اأح��م��د  ال��ن��ائ��ب  امل��ج��ل�����س  ل��رئ��ي�����س  االول 

ال�����س��ف��دي وح�����س��ور ه��ي��ئ��ة ال������وزارة ب��ن��اء 

عبدالكرمي  املحامي  للنائب  مقرتح  على 

ال��دغ��م��ي ال���ذي ط��ال��ب ب��رد امل�����س��روع، اإىل 

اال�ستثمار،  على  خطرا  ي�سكل  امل�سروع  اأن 

وي���ع���م���ل ع���ل���ى ت��غ��ل��ي��ظ ال���ع���ق���وب���ات ع��ل��ى 

املالية  ال��ق��وان��ني  م��ن  ب��ع��دد  امل�ستثمرين 

م��داخ��الت  على  رده  ويف  واال���س��ت��ث��م��اري��ة. 

ال����ن����واب، ق����ال وزي�����ر ال����دول����ة ل��ل�����س��وؤون 

اإن  اخلراب�سة  حممود  املحامي  القانونية 

اإىل طرد اال�ستثمار بل  امل�سروع ال يهدف 

اال�ستثمارية  البيئة  ت�سجيع  على  يعمل 

لغايات  والقانون  اال�ستثمار،  تهرب  وعدم 

فقط. تنظيمية 

ون���وه اخل��راب�����س��ة ب���اأن ال��ق��ان��ون امل��ع��دل 

لي�س مرخ�سا  ملن  اإ�سدار احلواالت  مينع 

ف���ق���ط، ون���ح���ن م���ع اال���س��ت��ث��م��ار، وت��ع��زي��ز 

اال�ستثمارات يف االأردن، اإال اأنه مل ي�ستطع 

يف اقناع النواب بوجهة نظر احلكومة.

االنباط- عمان

وق�������ال ال���ن���اط���ق االإع������الم������ي ب��ا���س��م 

م��دي��ري��ة االأم�����ن ال���ع���ام اإن����ه ون���ظ���راً ملا 

ح��ارة  هوائية  كتلة  م��ن  اململكة  ت�سهده 

وج���اف���ة، ف����اإن م��دي��ري��ة ال���دف���اع امل���دين 

تدعو اإىل التقيد بالن�سائح واالإر�سادات 

ال�سم�س  �سربات  ح��وادث  وق��وع  لتفادي 

واالإج�������ه�������اد احل�����������راري، وم���ن���ه���ا ع���دم 

تفادياً  ال�سم�س  الأ�سعة  املبا�سر  التعر�س 

خل��ط��ر االإ����س���اب���ة ب�����س��رب��ات ال�����س��م�����س 

�سرب  واالإكثار من  احل��راري،  واالإجهاد 

اخلفيفة  امل��الب�����س  وارت������داء  ال�����س��وائ��ل 

وال��ف�����س��ف��ا���س��ة، وع����دم ت���رك امل��ع��ق��م��ات 

داخ�����ل امل���رك���ب���ة خ����الل ارت���ف���اع درج����ات 

احل�����رارة الح��ت��وائ��ه��ا ع��ل��ى م����واد قابلة 

لال�ستعال.

ودعا اإىل عدم ترك االأطفال وحدهم 

داخل املركبة اأثناء ق�ساء احلوائج وعدم 

ال�سماح لهم باللعب حتت اأ�سعة ال�سم�س 

الراأ�س  اأغطية  لفرتات طويلة، وارتداء 

ال���واق���ي���ة وال��ق��ب��ع��ات واأخ�����ذ ق�����س��ط من 

الذين  االأ���س��خ��ا���س  وخ�سو�ساً  ال��راح��ة 

ت��ق��ت�����س��ي ط��ب��ي��ع��ة ع��م��ل��ه��م ال��ب��ق��اء حتت 

اأ�سعة ال�سم�س املبا�سرة لفرتات طويلة.

واأك����د ���س��رورة ع���دم اإ���س��ع��ال ال��ن��ار يف 

احلرجية،  املناطق  يف  خا�سة  االأع�ساب 

الكثيفة  االأع�ساب  اأماكن  عن  واالبتعاد 

كالعقارب  للزواحف  مرتعاً  تكون  التي 

واالأفاعي، وعدم الرتدد باالت�سال على 

اإذا دع��ت   911 امل��وح��د  ال���ط���وارئ  ه��ات��ف 

احلاجة لذلك.

االنباط- عمان

 دعت جلنة العمل والتنمية االجتماعية 

وال�������س���ك���ان ال���ن���ي���اب���ي���ة، احل���ك���وم���ة ل��ل�����س��م��اح 

ل�سركات ال�سرافة باعتماد الوثائق الر�سمية 

ال�سفر” كاإثبات الإ�سدار وت�سليم  “ جوازات 
حواالت العمالة الوافدة.

اللجنة،  عقدته  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 

ام�������س االأرب�����ع�����اء، ب��رئ��ا���س��ة ال��ن��ائ��ب ح�سني 

احلرا�سي�س لبحث ال�سعوبات التي يواجهها 

واالإج����راءات  ال�سرافة  ق��ط��اع  يف  العاملون 

املتبعة للتحويالت املالية للعمال الوافدين.

وقال احلرا�سي�س بح�سور امني عام وزارة 

ال��ع��م��ل ف����اروق احل���دي���دي ون��ائ��ب حمافظ 

البنك املركزي ماهر ال�سيخ، ورئي�س جمعية 

ال�سرافني االأردنيني عبد ال�سالم ال�سعودي، 

وع����دد م���ن ال�����س��راف��ني، اإن ال��ل��ج��ن��ة ق���ررت 

ت��ق��دمي ت��و���س��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ة ل��وق��ف ال��ق��رار 

ب��اإ���س��دار  ال��واف��دة  للعمالة  ي�سمح  ال  ال���ذي 

�سارية  عمل  بت�ساريح  اإال  احل��واالت  وتلقي 

املفعول واالكتفاء باعتماد الوثائق الر�سمية، 

م���وؤك���داً ان ذل���ك ���س��ي��ك��ون ل��ه اآث����ار اإي��ج��اب��ي��ة 

وقطاع  ال��دول��ة  خزينة  على  بالفائدة  تعود 

ال�سرافة الذي حلق به ا�سرار كبرية جراء 

ذلك.

ودع���ا اإىل م�����س��اع��دة ق��ط��اع ال�����س��راف��ة يف 

تنظيم اع��م��ال��ه وحم��ارب��ة ال�����س��وق ال�����س��وداء 

وت��غ��ل��ي��ظ ال��ع��ق��وب��ة ع��ل��ى امل��خ��ال��ف��ني ال��ذي��ن 

ي�سدرون حواالت غري مرخ�سة.

ودع����ا ال���ن���واب ن����واف اخل���وال���دة واأ���س��م��اء 

ال�����رواح�����ن�����ة وح�������س���ن ال����ري����اط����ي وحم���م���د 

عواد  اهلل  وعبد  ال��غ��زاوي  وعلي  ال�سطناوي 

وعبد الرحمن العواي�سة اإىل معاجلة االأمر 

مبا يخدم م�سلحة الوطن.

ال���ه���دف من  اأن  ب�����دوره اك����د احل���دي���دي 

ال�����س��واب��ط لتنظيم �سوق  ال��ق��رار ه��و و���س��ع 

العمل ال �سيما اخلدمات التي تقدم للعامل 

مع  والتن�سيق  للتعاون  واال�ستعداد  الوافد، 

خلدمة  ال�سرافني  وجمعية  املركزي  البنك 

يهمنا  ما  اإن  ال�سيخ  وق��ال  العامة.  امل�سلحة 

ه��و ���س��الم��ة ق��ط��اع ال�����س��راف��ة وت��ع��زي��ز دوره 

م�سدر  ومعرفة  ا���س��رار،  اأي  م��ن  وحمايته 

االأموال واأين تذهب، الأن ذلك ي�سكل م�سدر 

قلق، ويحتاج لتعاون اجلهات كافة لتحقيق 

املنفعة العامة.

م���ن ج���ان���ب���ه، ع���ر����س ال�������س���ع���ودي حلجم 

اال�سرار املالية التي حلقت بقطاع ال�سرافة 

جراء هذا القرار عدا عن خ�سائر اخلزينة، 

���س��وق  ن�����س��وء  اإىل  اأدى  ذل���ك  ان  اإىل  الف���ت���اً 

العمالة  ح���واالت  “�سوداء” الإ���س��دار  م���واز 

الوافدة، مطالبا بال�سماح ل�سركات ال�سرافة 

الإ���س��دار  ك��اإث��ب��ات  ال�سفر  ج���وازات  ا�ستعمال 

وت�سليم احلواالت العمالة الوافدة.
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 االنباط-عمان

خرج لليوم العا�شر على التوايل عدد كبري من الأردنيني 

العا�شمة  يف  ال�شرائيلي  الحتالل  �شفارة  قرب  للتظاهر 

عّمان، مطالبني بطرد �شفري الحتالل من الأردن.

باتخاذ  مطالبني  الرب��ع��اء،  ام�س  املتظاهرون  واحت�شد 

اجراءات دبلوما�شية �شريعة لقطع العالقات مع الحتالل 

ال�شرائيلي.

فل�شطني”،  حترير  يريد  “ال�شعب  املتظاهرون،  وهتف 

للكيان  �شفارة  “ل  اق�شى”،  يا  نفديك  بالدم  “بالروح 
ال�شرائيلي”،  الح��ت��الل  ي�شقط  عمان”،  ي��ا  ار���ش��ك  على 

بدها تطهري، من ال�شفارة وال�شفري”. “الرابية 
وكتائب  الفل�شطينية  للمقاومة  املتظاهرون  هتف  كما 

“حط  الدين”،  ع��ز  ك��ت��ائ��ب  “حتيا  ال��ق�����ش��ام،  ال��دي��ن  ع��ز 

“هبت  �شيف”،  حممد  رج��ال  احنا  ال�شيف،  قبال  ال�شيف 

النار والبارود غنا اطلب �شباب يا وطن وامتنى”، “يا ابو 

عبيدة يا مغوار”.

االنباط- عمان

التي  جل�شته  يف  ال���وزراء  جمل�س  واف��ق 

ع��ق��ده��ا ام�����س الأرب����ع����اء ب��رئ��ا���ش��ة رئ��ي�����س 

ال�����وزراء ال��دك��ت��ور ب�����ش��ر اخل�����ش��اون��ة على 

اإع��ف��اء امل��ن�����ش��اآت ال��ت��ي ت��وّق��ف��ت ع��ن العمل 

معّينة  ن�شبة  م��ن  ك��ورون��ا  جائحة  ب�شبب 

2020، يجري  ل��ع��ام  ال��ن��ف��اي��ات  ر���ش��وم  م��ن 

حتديدها وفقاً ملدة التوّقف.

التي  املن�شاآت  تعفى  ال��ق��رار،  ومبوجب 

 2020 اآذار  �شهر  منذ  العمل  ع��ن  توّقفت 

اأّيار من العام ذاته من ن�شبة  وحّتى �شهر 

 ،2020 لعام  النفايات  ر�شوم  من  باملئة   25

عن  توّقفت  ال��ت��ي  املن�شاآت  تعفى  ح��ني  يف 

�شهر  وحتى   2020 اآذار  �شهر  منذ  العمل 

باملئة   50 ن�شبة  من  ذات��ه  العام  من  مّت��وز 

من ر�شوم النفايات لعام 2020.

املن�شاآت  اإعفاء  القرار  يتّم مبوجب  كما 

التي توّقفت عن العمل بناء على الأوامر 

 13 رق��م  ال��ّدف��اع  قانون  مبوجب  ادرة  ال�شّ

1992 وما زالت متوّقفة عن العمل  ل�شنة 

من  باملئة   100 ن�شبة  م��ن  تاريخه  لغاية 

.2020 ر�شوم النفايات لعام 

وواف�����ق جم��ل�����س ال������وزراء ع��ل��ى ���ش��رف 

اجلامعّية  للم�شت�شفيات  املالّية  املطالبات 

ملواجهة  ال��ط��ارئ��ة  النفقات  ���ش��ن��دوق  م��ن 

جائحة كورونا.

ال��وزراء  اأق��ّر جمل�س  اآخ��ر،  على �شعيد 

ال��ق��ي��ادّي��ة  ال��وظ��ائ��ف  ع��ل��ى  التعيني  ن��ظ��ام 

.2021 ل�شنة 

وي����اأت����ي ال���ن���ظ���ام اجل����دي����د ل��ل��وظ��ائ��ف 

اأجهزة  اأداء  القيادّية لغايات رفع م�شتوى 

اخل����دم����ة امل���دن���ّي���ة م����ن خ�����الل ال��ت��ع��ي��ني 

امل��ب��ن��ي ع��ل��ى ال��ك��ف��اي��ات، و����ش���وًل لخ��ت��ي��ار 

يف  الكفاءة  ذي  املنا�شب  ال�شخ�س  وتعيني 

وال��ق��ادر على قيادة  ال��ق��ي��ادّي��ة،  ال��وظ��ائ��ف 

اأهدافها ال�شرتاتيجّية. الّدائرة لتحقيق 

كما يهدف النظام اإىل تعزيز منظومة 

ال���ّن���زاه���ة ال���وط���ن���ّي���ة، و����ش���واب���ط ال��ع��م��ل، 

الفر�س  وت��ك��اف��وؤ  وال��ع��دال��ة،  وال�����ش��ف��اف��ّي��ة 

يف ال��ت��ع��ي��ني ع��ل��ى ال���وظ���ائ���ف ال��ق��ي��ادّي��ة، 

ول�شمان فاعلّية تطبيق الأ�ش�س واملعايري 

وامل��ن��ه��ج��ّي��ة امل��ع��ت��م��دة لخ���ت���ي���ار ���ش��اغ��ل��ي 

واللتزام  وتعيينهم،  القيادّية  الوظائف 

ال����ك����ام����ل ب����ه����ا، وحل����وك����م����ة الإج�����������راءات 

وت�����ش��ري��ع��ه��ا مب����ا ي�����ش��م��ن ا����ش���ت���م���رارّي���ة 

الإجناز.

ن��ظ��ام الأ���ش��ع��ار  ال����وزراء  واأق����ّر جمل�س 

ل�شنة  الدخل  �شريبة  لغايات  التحويلّية 

الالزمة  وابط  ال�شّ لو�شع  وذل��ك   ،2021

مل��ن��ع ال��ت��ه��ّرب وال��ت��ج��ّن��ب ال�����ش��ري��ب��ي من 

التعامالت  وا�شتقرار  الدولّية،  ال�شركات 

وف��ق  ملعامالتها  ال�����ش��ري��ب��ّي��ة  امل��ع��اجل��ة  يف 

الدولّية. املمار�شات 

ال��وزراء  قّرر جمل�س  اآخ��ر،  على �شعيد 

املهند�س  ال��ّزراع��ة  وزارة  ع��ام  اأم��ني  اإحالة 

حم��م��ود خ��ال��د اجل��م��ع��اين اإىل ال��ت��ق��اع��د، 

الإقرا�س  موؤ�ّش�شة  عام  مدير  نقل  وتقّرر 

املهند�س حمّمد عي�شى احلياري  الزراعي 

اأميناً عاّماً للوزارة.

ك��م��ا ق����ّرر امل��ج��ل�����س ت��ع��ي��ني ط����ارق عبد 

ع��اّم��اً لهيئة  امل��ح�����ش��ن احل��ب��ا���ش��ن��ة م��دي��راً 

تنظيم النقل الربي.

االنباط- املفرق

 دع��ت مديرية زراع���ة امل��ف��رق، ام�س الأرب��ع��اء، 

مزارعي القمح وال�شعري للتقدم بطلبات احل�شول 

على �شهادات اإنتاج احلبوب للمو�شم 2021/2020.

مراجعتها  امل��زارع��ني  على  اإن  املديرية  وقالت 

قبل  م��ن  امل��ي��داين  الك�شف  لإج���راء  احل�شاد  قبل 

ت�شجيل  �شند  واإح�����ش��ار  املتخ�ش�شني  املهند�شني 

وكذلك  واح���دة،  �شنة  اإ���ش��داره  ت��اري��خ  يتجاوز  ل 

اإي��ج��ار  عقد  اح�����ش��ار  ال�شامنني  اأو  امل�شتاأجرين 

يكون  اأن  على  الأ���ش��ول  ح�شب  م�شدق  �شمان  اأو 

يكون  واأن  الت�شجيل  �شند  اإ�شدار  بتاريخ  تاريخه 

العقد للمو�شم الزراعي 2021-2020 .

خارج  املقيمني  الأرا���ش��ي  لأ�شحاب  وبالن�شبة 

عديل  تعهد  تقدمي  يجري  اأن��ه  اأو�شحت  الأردن، 

�شهادة  على  احل�شول  بطلب  املتقدم  امل���زارع  م��ن 

امل�شوؤولية  ك��ام��ل  يتحمل  اأن  على  احل��ب��وب  ان��ت��اج 

خ��ارج  املقيمني  الأرا���ش��ي  مالكي  اأم���ام  القانونية 

النتاج  �شهادة  �شالحية  اأن  اإىل  م�شرية  ال��ب��الد، 

�شهر واحد من تاريخ ت�شليم اأول دفعة.

االنباط- عمان

اأو�شى منتدى ال�شرتاتيجيات الأردين ب�شرورة 

الرتكيز على املحاور ال�شرورية التي تغطي خمتلف 

الخ��ت��اللت يف  ملعاجلة  امل��ال��ي��ة،  ال�شيا�شة  ج��وان��ب 

التح�شيل  وعملية  الأردن  يف  ال�شريبي  ال��ن��ظ��ام 

ال�شريبي.

اأ�شدرها، ام�س  املنتدى يف ورق��ة �شيا�شات  وبني 

املالية يف الأردن: نحو  “ال�شيا�شة  الأربعاء، بعنوان 

مقاربة جديدة”، اأن املحور الأول يرتكز على كفاءة 

حت�شيل الإي�����رادات والإط����ار ال��ق��ان��وين م��ن خالل 

الربط بني الت�شدد يف اإج��راءات التح�شيل وتعزيز 

املنظومة القانونية ال�شابطة لذلك، وتو�شيح امل�شار 

الر���ش��ادات  واإ���ش��دار  املتبعة  ل��الإج��راءات  القانوين 

املتخ�ش�شة. ودعا اىل تعزيز مفهوم ثقافة امل�شاركة 

تو�شح  متخ�ش�شة  هيئات  مع  والعمل  ال�شريبية 

م�شادر الإي���رادات و�شبل النفاق بطريقة مب�شطة 

وت�شاركية قدر امل�شتطاع.

واأ�شار املنتدى اإىل اأهمية تعزيز كفاءة التح�شيل 

ورفع القدرات املوؤ�ش�شية ل�شريبة الدخل من خالل 

ت�شهيل املنظومة الت�شريعية واآليات التطبيق، واتباع 

م�شار اإ�شالح يو�شع قاعدة �شريبة املبيعات العامة، 

واإلغاء اأنظمة �شريبة ال�شلع واخلدمات التف�شيلية 

وت�شاعد  التح�شيل،  كفاءة  من  حتد  التي  احلالية 

اأف�شل، ل  يف التعامل مع امل�شكالت احلالية ب�شكل 

�شيما تلك املتعلقة بالتخطيط، والتجنب ال�شريبي، 

والتهرب ال�شريبي.

واأو�����ش����ح اأن امل���ح���ور ال���ث���اين م���ن ال��ت��و���ش��ي��ات 

والنمو  النفاق  التبادلية بني  العالقة  يرتكز على 

والت�شغيل والدور الجتماعي، من خالل الربط بني 

الإعفاءات ال�شريبية وبع�س املوؤ�شرات القت�شادية 

الت�شدير،  يف  وامل�شاهمة  الت�شغيل  مثل  احليوية 

وو����ش���ع اإط�����ار زم��ن��ي ل��ت��ل��ك الإع����ف����اءات ب��ن��اء على 

احل��د من  �شاأنه  اأن��ه من  املتحققة، حيث  املوؤ�شرات 

الإعفاءات ال�شريبية املمنوحة يف كثري من الأحيان 

والتي تظل مفتوحة اأحيانا بعد زوال اأ�شباب منحها.

و�شدد املنتدى يف املحور الثالث على تقييم كفاءة 

ال�شتقرار  ي�شمل  مب��ا  املوؤ�ش�شي  والإط����ار  الن��ف��اق 

واأط��ر  ال�شعبية  امل�شاركة  تعزيز  اأ�شا�س  على  الكلي 

نقا�س املوازنة مبا ي�شمن تو�شيع امل�شاركة وامل�شاهمة 

بو�شع اأولويات النفاق، بحيث ننتقل اإىل ما يعرف 

واأول��وي��ات  حل��اج��ات  امل�شتجيبة”  “املوازنة  مب��ب��داأ 

املجتمعات املحلية التي يفرت�س اأن تخدمها النفقات 

العامة. واكد املنتدى اهمية درا�شة هيكل ال�شرائب 

املتح�شلة وعالقتها باملتغريات الجتماعية وما هو 

ال�شفافية  وتعزيز  الأداء  لتح�شني  الأمثل  ال�شبيل 

وامل�شاءلة، م�شريا اىل �شرورة الربط بني ال�شرائب 

القطاع  يقدمها  التي  اخل��دم��ات  ونوعية  املح�شلة 

العام يف القطاعات الأكرث اأهمية بالن�شبة لدافعي 

ال�شرائب مثل البنية التحتية والتعليم وال�شحة.

يف  املالية  ال�شيا�شات  حالة  الورقة  وا�شتعر�شت 

اإىل تقدمي  اإ�شافة  فيها،  ال�شعف  الأردن ومواطن 

بع�س التو�شيات حول ما يجب معاجلته وما يجب 

اأن ترمي اإليه. وقال املنتدى اإنه يهدف من خالل 

الورقة اإىل ت�شليط ال�شوء على مدى التفاعل بني 

الأداء العام لالقت�شاد الأردين واملالية العامة.

املالية،  ال�شيا�شات  ر���ش��م  بعملية  يتعلق  وفيما 

اأ�شارت الورقة اىل اأن هذه العملية يجب اأن جترى 

وفقاً لإطار ي�شم ثالث مربرات واملتمثلة يف حت�شني 

كفاءة تخ�شي�س املوارد من خالل حت�شني �شيا�شات 

النفاق واإع��ادة توزيع ال�شرائب بطريقة ح�شيفة 

يف  ال��ت��ف��اوت  ومعاجلة  ال��ك��ف��اءة،  م�شتويات  لتعزيز 

م�شتويات الدخل مبا ي�شهم يف احلفاظ على التوازن 

من  الكلي  القت�شاد  ا�شتقرار  وتعزيز  الجتماعي، 

خالل احلفاظ على ا�شتقرار بع�س املوؤ�شرات مثل 

التقلبات ال�شنوية يف الناجت املحلي الإجمايل وعجز 

املوازنة والدين العام.

وع��ن��د تقييم ال���ورق���ة جل��وان��ب الن���ف���اق ال��ع��ام 

الأردن،  يف  امل��ال��ي��ة  لل�شيا�شات  ال��ع��ام��ة  والي������رادات 

ال��زي��ادة يف النفقات  اأن م�����ش��ادر  اأو���ش��ح��ت ال��ورق��ة 

اجلانب  ولي�س  اجل��اري  اجلانب  تركزت يف  العامة 

ال��راأ���ش��م��ايل م��ن��ه، اإ���ش��اف��ة اإىل ك���ون ع���دد حم��دود 

الع�شكري،  اجلهاز  )خم�ش�شات  الن��ف��اق  بنود  من 

تعوي�شات العاملني، التقاعدات، وفوائد القرو�س( 

النفقات  اإج��م��ايل  م��ن  باملئة   77 ن�شبته  م��ا  ت�شكل 

اجلارية.

االنباط- عّمان

 19 ت�شجيل  ع��ن  ال�شحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

وفاة و1180 اإ�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد 

ال��ع��دد  يف اململكة ام�����س الأرب���ع���اء، ل��ريت��ف��ع 

الإجمايل اإىل 9314 وفاة و727612 اإ�شابة.

وت��وزع��ت الإ���ش��اب��ات اجل��دي��دة على 415 

ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة ال��ع��ا���ش��م��ة ع���ّم���ان، 205 

ح��الت يف حمافظة اإرب��د، منها 21 حالة يف 

ال��رم��ث��ا، 161 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة ال���زرق���اء، 

85 ح��ال��ة يف حمافظة امل��ف��رق، 71 ح��ال��ة يف 

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

ال��ب��رتا، 54 حالة  م��ع��ان، منها 6 ح���الت يف 

50 حالة يف حمافظة  ال��ك��رك،  يف حمافظة 

ع���ج���ل���ون، 33 ح���ال���ة يف حم��اف��ظ��ة ج��ر���س، 

25 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة م���اأدب���ا، 14 ح��ال��ة يف 

ح��ال��ة يف حمافظة   12 ال��ع��ق��ب��ة،  حم��اف��ظ��ة 

الطفيلة.

واأ����ش���ار امل���وج���ز الإع���الم���ي ال�����ش��ادر عن 

اأن عدد  اإىل  ال�شحة  ووزارة  ال���وزراء  رئا�شة 

 10689 اإىل  و�شل  حالّياً  الن�شطة  احل���الت 

دِخلت 
ُ
اأ التي  حالة، بينما بلغ عدد احل��الت 

اليوم اإىل امل�شت�شفيات 80 حالة، فيما غادرت 

70 حالة، يف حني بلغ اإجمايل عدد احلالت 

امل�شت�شفيات  العالج يف  تتلقى  التي  امل��وؤّك��دة 

645 حالة.

وحول القدرة ال�شتيعابية للم�شت�شفيات 

يف اململكة، بني املوجز اأن ن�شبة اإ�شغال اأ�شّرة 

العزل يف اإقليم ال�شمال بلغت 14 باملئة، بينما 

بلغت ن�شبة اإ�شغال اأ�شّرة العناية احلثيثة 27 

باملئة، فيما بلغت ن�شبة اإ�شغال اأجهزة التنّف�س 

ال�شطناعي يف الإقليم ذاته 18 باملئة.

العزل  اأ����ش���ّرة  اإ���ش��غ��ال  ن�شبة  اأن  واأ����ش���اف 

يف اإق��ل��ي��م ال��و���ش��ط بلغت 14 ب��امل��ئ��ة، يف حني 

احلثيثة  العناية  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  و�شلت 

اإىل 17 باملئة، بينما بلغت ن�شبة اإ�شغال اأجهزة 

التنّف�س ال�شطناعي 9 باملئة.

اأ���ش��ّرة ال��ع��زل يف  اإ���ش��غ��ال  كما بلغت ن�شبة 

ن�شبة  بلغت  بينما  باملئة،   7 اجل��ن��وب  اإقليم 

اإ���ش��غ��ال اأ����ش���ّرة ال��ع��ن��اي��ة احل��ث��ي��ث��ة 7 ب��امل��ئ��ة، 

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

ال�شطناعي يف الإقليم ذاته 7 باملئة.

1007 ح��الت  ت�شجيل  اإىل  امل��وج��ز  اأ���ش��ار  كما 

�شفاء اليوم يف العزل املنزيل وامل�شت�شفيات، لي�شل 

اإجمايل حالت ال�شفاء اإىل 707609 حالت.

واأ�شاف اأن 32690 فح�شاً خمربّياً اأجري 

اليوم، لي�شبح اإجمايل عدد الفحو�شات التي 

اأجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 7034669 

الفحو�شات  ن�شبة  اأن  اإىل  لف��ت��اً  ف��ح�����ش��اً، 

الإيجابّية لهذا اليوم و�شلت اإىل قرابة 61ر3 

التي �شجلت يوم  الن�شبة  باملئة، مقارنة مع 

اأم�س والتي بلغت 94ر3 باملئة.

 لليوم العاشر .. مظاهرة حاشدة قرب السفارة االسرائيلية 

قرارات جديدة لمجلس الوزراء

زراعة المفرق تدعو مزارعي القمح والشعير للحصول على شهادات المنشأ

االستراتيجيات يقدم توصيات لمعالجة اختالالت النظام الضريبي وعمليات التحصيل

 الصحة: 19 وفاة و1180 إصابة بفيروس كورونا 

االنباط- القاهرة

دعت اجلامعة العربية املجتمع الدويل، 

فظائع  لك�شف  املنتخبة  املجال�س  فيه  مبا 

الح���ت���الل وخم��ط��ط��ات��ه، وال��ت�����ش��ام��ن مع 

الفل�شطيني. احلق 

وق����ال ام����ني ع����ام اجل��ام��ع��ة اأح���م���د اأب���و 

ال��غ��ي��ط يف ك��ل��م��ة ال��ق��اه��ا خ����الل اجل��ل�����ش��ة 

احل��ل��م  اإن  ال���ع���رب���ي  ل���ل���ربمل���ان  ال����ط����ارئ����ة 

واإن  الح��ت��الل،  ليل  ط��ال  مهما  �شيتحقق 

للتحرك  خ��ط��ة  يت�شمن  ال��ع��رب��ي  ال���ق���رار 

امل�شرتك  العربي  العمل  اأذرع  فيها  ت�شارك 

كافة.

ع��ق��دت مبقر  ال��ت��ي  واأ���ش��اف يف اجلل�شة 

اجلرائم  ملناق�شة  للجامعة  العامة  الأمانة 

ال�شعب  ���ش��د  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  والع����ت����داءات 

ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي  ال��ع��م��ل  اأن  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي، 

ال��ع��رب��ي ي��ت��وا���ش��ل ح��ال��ي��ا يف اأروق����ة الأمم 

املتحدة، ومع عوا�شم القرار الدويل لوقف 

ال���ع���دوان الإ���ش��رائ��ي��ل��ي، وت��وف��ري احل��م��اي��ة 

على  الح��ت��الل  وحما�شبة  للفل�شطينيني 

ما ارتكبه من جرائم

االنباط-عمان

ق����رر جم��ل�����س ع���م���داء ج��ام��ع��ة ال��ب��ل��ق��اء 

التطبيقية برئا�شة الأ�شتاذ الدكتور عبداهلل  

����ش���رور ال��زع��ب��ي  ت��رق��ي��ة ع���دد م���ن اع�����ش��اء 

هيئة التدري�س  من كليات اجلامعة بعد ان 

الرتقية  متطلبات  كافة  تلبية  من  متكنوا 

ح�شب اأنظمة وتعليمات اجلامعة النافذة . 

ح���ي���ث ق�����رر جم��ل�����س ال����ع����م����داء  ت��رق��ي��ة 

احل�شن  كلية  القرعان من  فرا�س  الدكتور 

اجلامعية من رتبة ا�شتاذ م�شارك اإىل رتبة 

ا�شتاذ.

ن�شال  الدكتور  ترقية  املجل�س  ق��رر  كما 

ا�شتاذ  رت��ب��ة  م��ن  العلوم  كلية  م��ن  ال��ع��ودات 

م�����ش��ارك اإىل رت��ب��ة رت��ب��ة ا����ش���ت���اذ، وت��رق��ي��ة 

ال���دك���ت���ور ه��ي��ث��م ال���ن���ادر م���ن ك��ل��ي��ة ال�شلط 

م�شارك  ا�شتاذ  رتبة  من  الإن�شانية  للعلوم 

اإىل رتبة ا�شتاذ. 

العمداء ترقية كل من  كما قرر جمل�س 

احل��ق��وق   كلية  م��ن  ال��ع��زب  �شليم  ال��دك��ت��ور 

م�شارك   ا�شتاذ  اإىل  م�شاعد  ا�شتاذ  رتبة  من 

كلية عجلون  اجل��ب��ور  من  رام��ي  والدكتور 

اجلامعية من رتبة ا�شتاذ م�شاعد اإىل رتبة 

ال�شوامله  حممد  وال��دك��ت��ور  م�شارك،  ا�شتاذ 

من كلية عجلون اجلامعية من رتبة ا�شتاذ 

م�شاعد اإىل رتبة ا�شتاذ م�شارك .

وب���ه���ذا ف��ق��د ب���ل���غ  ع����دد اأع�������ش���اء هيئة 

ال���ت���دري�������س ال�����ذي�����ن  مت���ك���ن���وا م����ن ت��ل��ب��ي��ة 

متطلبات ترقيتهم  خالل �شهر اأيار اجلاري 

)6( اأع�شاء هيئة تدري�س.

االنباط- عمان

 ق������ررت وزي��������رة ال�������ش���ن���اع���ة وال���ت���ج���ارة 

اإلغاء  الأرب��ع��اء،  ام�س  علي،  مها  والتموين 

حت��دي��د ال�����ش��ق��وف ال�����ش��ع��ري��ة مل��ادت��ي ال��زي��ت 

واخ�شاعهما  للم�شتهلك  امل��ب��اع��ة  وال�شكر 

للعر�س والطلب.

اأ�شعار  اأنها م�شتمرة بر�شد  واأكد الوزارة 

مغالة  وج��ود  حال  ويف  للم�شتهلك،  بيعهما 

بال�شعر، ف�شتتخذ القرار املنا�شب بذلك.

االنباط- عمان

 قالت وزارة املالية اأنها �شتنتقل تدريجيا 

اإىل مبناها اجلديد يف ال�شمي�شاين )مباين 

مديرية الدفاع املدين �شابقاً(.

وا���ش��اف��ت ال������وزارة، ام�����س الرب���ع���اء، ان 

الن���ت���ق���ال ي���اأت���ي ���ش��م��ن ���ش��ي��ا���ش��ة ال������وزارة 

والتي  امل�شتاأجرة  امل��ب��اين  ع��ن  بال�شتغناء 

م�����ن ���ش��م��ن��ه��ا م���ب���ن���ى ال�����������وزارة احل������ايل، 

واملبنيان املجاوران الول امل�شتاأجر للموارد 

ال��ب�����ش��ري��ة، وال����ث����اين امل�����ش��ت��اأج��ر مل��دي��ري��ة 

ال�������ش���وؤون ال��ق��ان��ون��ي��ة والأم��������وال ال��ع��ام��ة 

وم�شتودعات العبديل، مو�شحة ان الهدف 

على  املرتتبة  املرتفعة  النفقات  خف�س  هو 

ا�شتئجار تلك املباين واملقدرة بحوايل 400 

األف دينار �شنوياً.

 الجامعة العربية تدعو دول العالم 
للتضامن مع الحق الفلسطيني

ترقيات أكاديمية في جامعة البلقاء التطبيقية 

إلغاء تحديد السقف السعري 
للزيت والسكر

 وزارة المالية تنتقل الى مبناها 
الجديد في الشميساني

ردين والفل�شطيني واأنا اأح�شر واأتابع  طلقها على ال�شعبني الأ خطر ببايل التواأمان لأ

جمريات وقوف الأردنيني من كافة املحافظات بجانب ال�شعب الفل�شطيني ن�شرة له يف 

القد�س وغزة ها�شم، فال�شعبان ع�شد و�شند لبع�شهما وهما كاجل�شد الواحد اإذا اإ�شتكى 

ع�شاء بال�شهر واحلمى: منه ع�شو تداعى له �شائر الأ

ردن ي�شكل الرئة التي تتنف�س منها فل�شطني احلبيبة، وال�شعبان �شكال مهاجرين  1. الأ

واأن�شار وقت النكبة والنك�شة.

2. روابط الدم وامل�شاهرة والن�شب والتالحم الوطني واجلغرافيا والتاريخ والتطلعات 

امل�شرتكة جتعل من ال�شعبني يعي�شان يف وحدة وطنية ون�شيج اإجتماعي ول اأحلى. 

ردنيني من اأ�شول فل�شطينية اأكيد لالأردن وقيادته الها�شمية، وهم  3. ولء واإنتماء الأ

باملقابل متم�شكون بهويتهم الفرعية الفل�شطينية حلفظ ماء الوجه يف خيار حق العودة، 

وهذا ي�شكل قمة التوازن واحلكمة.

والقد�س  الفل�شطينية  للق�شية  املنا�شر  ول  الأ ال��دف��اع  خ��ط  ي�شكل  امللك  جاللة   .4

واملقد�شات يف املحافل واللقاءات الدولية، والو�شاية ىاية الها�شمية على املقد�شات ناجحة 

ردن بات الدولة الوحيدة التي تطرح الق�شية الفل�شطينية  اأن الأ بكل املقايي�س؛ لدرجة 

�شالمية. بجراأة وتدافع عنها يف ظل �شلبية الكثري من الدول العربية والإ

واإقت�شاده  النموذج  ردن  الأ بناء  يف  اأ�شا�س  مكون  فل�شطينية  اأ�شول  من  ردن��ي��ون  الأ  .5

خندق  يف  وهم  واجلي�س،  منية  الأ اأجهزتنا  جلانب  واإ�شتقراره  اأمنه  حفظ  يف  وامل�شاهمة 

الوطن على الدوام.

ممية مق�شرون بحق الفل�شطينيني لن�شرتهم واإقامة دولتهم  6. العامل واملجموعة الأ

امل�شتقلة على ترابهم الوطني، ومق�شرون يف اإعادة م�شار ال�شالم مل�شاره ال�شحيح لغايات 

بحق  ترتكب  التي  الوح�شية  امل��ج��ازر  لوقف  ومق�شرون  ال��دول��ت��ني؛  ح��ل  مل��ب��داأ  الو�شول 

الفل�شطينيني.

7. مطلوب التنبه ل�شرورة متتني جبهتنا الداخلية ووحدتنا الوطنية يف ظل الظروف 

املحيطة باملنطقة.

ن�شهار  8. مطلوب تعزيز اللقاءات للبناء على وحدتنا الوطنية وامل�شاهمة يف حالة الإ

جتماعي املثلى. الإ

9. ومطلوب اإ�شتذكار ال�شهداء من اجلي�س العربي امل�شطفوي الذين ق�شوا يف �شبيل 

اهلل يف اللطرون والقد�س وباب الواد وغريها.

جل��ادة  واإر���ش��اده��م  ووطننا  ب�شعبنا  املرتب�شني  على  الفر�شة  تفويت  ومطلوب   .10

ال�شواب.

خ��وي��ة  الأ ال��ع��الق��ات  يف  ومن���وذج  ت��واأم��ان  والفل�شطيني  ردين  الأ ال�شعبان  ب�شراحة: 

يجابيات يف هذا النموذج والبناء عليها. ن�شانية، ومطلوب تعظيم الإ والإ

د. محمد طالب عبيدات
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االنباط- عمان

ن��ّظ��م��ت غ���رف���ة ال���ت���ج���ارة الأم���ري���ك���ي���ة يف 

ق�����س��م  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال����ث����اث����اء،  الأردن، 

الأمريكية  ال�سفارة  يف  التجارية  اخلدمات 

ب��ع��م��ان، ح���واري���ة اف��را���س��ي��ة، م���ع ���س��رك��ات 

ق��ط��اع��ات  م���ن  ال��غ��رف��ة  ل��ع�����س��وي��ة  منت�سبة 

م����ت����ع����ددة، ل��ب��ح��ث ال���ت���ح���دي���ات وال���ف���ر����ص 

اتفاقية  واأهمية  قطاع،  كل  يف  االقت�صادية 

ال��ت��ج��ارة احل����رة يف ت��ذل��ي��ل ال��ع��ق��ب��ات اأم���ام 

ال�سركات.

وع�����رت ن���ائ���ب م�����س��اع��د وزي�����ر ال��ت��ج��ارة 

االأمريكي ملنطقة ال�صرق االأو�صط واإفريقيا، 

للجهود  تقديرها  ريت�صارد�صون، عن  كاميل 

امل�����ص��رك��ة ب���ن ال�����ص��ف��ارة وغ���رف���ة ال��ت��ج��ارة 

ال��ت��ج��ارة  ل��ت��ع��زي��ز  الأردن  يف  الأم���ري���ك���ي���ة 

واال���ص��ت��ث��م��ار ب���ن ال��ب��ل��دي��ن. وق����ال رئ��ي�����س 

غرفة التجارة االأمريكية يف االأردن املهند�س 

حممد البطاينة، اإن اتفاقية التجارة احلرة 

واالأردن،  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  بن 

البلدين،  كال  يف  التجارية  االأع��م��ال  �صهلت 

عام  منذ  بينهما  التجارة  زادت  اإذ  وعززتها، 

اأن غرفة  واأك��د  باأكرث من 800 باملئة.   2000

التجارة الأمريكية يف الأردن، تعزز العاقات 

البلدين، و�صتوا�صل جهودها  التجارية بن 

من  والأمريكية،  الأردن��ي��ة  ال�سركات  لدعم 

خالل توفري برامج امل�صاعدة الفنية لتلبية 

احتياجاتهم.

االنباط-عمان

النيابية  وال�����ص��ب��اب  التعليم  جل��ن��ة  بحثت   

االربعاء  ام�س  عقدته  ال��ذي  االجتماع  خ��الل 

امل��وم��ن��ي عدة  ب��الل  ال��دك��ت��ور  ال��ن��ائ��ب  برئا�صة 

موا�صيع مدرجة على جدول اعمالها.

فقد بحثت مو�صوع معادلة �صهادة الدرا�صة 

الثانوية العامة للدار�صن يف اخلارج بح�صور 

وزي����ر ال��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 

قدي�س،  ابو  حممد  الدكتور  العلمي  والبحث 

لل�صوؤون  والتعليم   الربية  وزارة  عام  وام��ن 

ورئي�صة  العجارمة  نواف  الدكتور  التعليمية  

ق�صم املعادلة يف الوزارة و�صحه مو�صى.

ع���دة  ل���ل���ج���ن���ة  ورد  ان������ه  امل����وم����ن����ي  وق��������ال 

لطلبة  �صهادات  معادلة  عدم  حول  مالحظات 

 150 ع��دده��م اىل  ي��در���ص��ون يف اخل���ارج، ي�صل 

التي  اال�صباب  عن  مت�صائال   ، وطالبة  طالبا 

تقف وراء ذلك.

و���ص��دد ع��ل��ى ����ص���رورة ق��ي��ام ال�����وزارة بن�صر 

ا���ص��م��اء امل��دار���س امل��ع��ت��م��دة يف ك��ل ب��ل��د ح��ت��ى ال 

معتمدة،  غ��ري  م��دار���س  �صحية  الطالب  يقع 

وبالتايل �صياع وقته وجهده .

الطلبة ملراجعة  ابو قدي�س  من جهته، دعا 

املعتمدة  واجلامعات  امل��دار���س  ملعرفة  ال���وزارة 

والتعليمات  ال�����ص��روط  ان  اىل  الف��ت��ا  ل��دي��ه��ا، 

منت�صرة على موقع »الربية«  االإلكروين.

ب�����دوره،  ق���ال ال��ع��ج��ارم��ة ان ظ��اه��رة وج��ود 

����س���ه���ادات ث���ان���وي���ة ع���ام���ة م���ن اخل������ارج ظ��ه��رت 

تعديل  مت  ح��ي��ث  و2016،   2015 ع��ام��ي  ب��ن  م��ا 

�صروط الدرا�صة يف اخلارج العام 2017 كما اقر 

نظام خا�س بتلك املدار�س مطلع العام املا�صي.

من جانبها، قالت مو�صى ان الق�صم يعتمد 

العربية  ال�����ص��ه��ادات  م��ن  ن��وع��ن  م��ع��ادل��ة  على 

العامني  انه يف  الجنبية، م�سيفة  وال�سهادات 

در�صوا  ل�«الربية«  طلبة  تقدم   ،2016-2015

تركيا  يف  ليبية  مدار�س  من  العامة  الثانوية 

المتحان  خ�صعوا  ه��وؤالء  اأن  موؤكدة  وغريها، 

قدرات اردين لكي تتم معادلة �صهادتهم.

وعر�صت الأبرز �صروط املعادلة وهي اقامة 

ي��وم��ا   ) 180 ���ص��ن��ة درا���ص��ي��ة )  مل���دة  ال��ط��ال��ب  

جائحة  ب�صبب  اأنه  اإال  الدولة،  تلك  يف  درا�صيا 

كورنا مت تخفي�صها اىل 150 يوما درا�صيا.

وح�����ول ال��ط��ل��ب��ة ال���ذي���ن مل ي��ت��م م��ع��ادل��ة 

�صهاداتهم، عزت مو�صى ذلك لعدم ا�صتيفائهم 

لل�صروط.

ق�صية  اللجنة  بحثت  اآخ���ر،  م��و���ص��وع  ويف 

قال  حيث  كازاخ�صتان،  يف  الدار�صن  الطلبة 

ه��ذا  ناق�صت  وان  �صبقت  اللجنة  ان  امل��وم��ن��ي 

املو�صوع مع املعنين الإيجاد حل �صريع لهم.

وقال ابو قدي�س ان الوزارة تتابع عن كثب 

مع امللحق الثقايف االردين يف كازاخ�صتان تلك 

امل�صكلة، الفتا ان امل�صكلة يف طريقها للحل.

وكان عدد من  الطلبة االأردنين الدار�صن 

يف ج���ام���ع���ة ال��ت��ع��ل��ي��م امل�����ص��ت��م��ر ال���ك���ازخ���ي���ة، 

ج��راء  تعليمهم  ت��وق��ف  اخل��ري��ج��ن  وحت��دي��دا 

ات��خ��اذ امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا يف ك��ازاخ�����ص��ت��ان ق���رارا 

باإغالق تلك اجلامعة.

كليات  اعتماد  مو�صوع  اللجنة  بحثت  كما 

ال��ط��ب يف اجل��ام��ع��ات االردن���ي���ة وف���ق امل��ع��اي��ري 

التي حددها ECFMG االمريكي.

وقال املومني ان طلبة الطب يف اجلامعات 

يف  دار���ص��ت��ه��م  اك��م��ال  ي�صتطيعون  ال  االردن��ي��ة 

االردنية مل حتقق  الطب  كليات  اخل��ارج طاملا 

املعايري. تلك 

ال���وزارة على  ان  اب��و قدي�س  او���ص��ح  ب���دوره 

االمريكية  االعتماد  هيئة  مع  م�صتمر  توا�صل 

زي���ارة  ه��ن��اك  وك���ان���ت  ا���ص��ه��ر،  م��ن��ذ  االردن  يف 

ل������الردن ل��ل��ت��ن�����ص��ي��ق ح����ول ه����ذا امل���و����ص���وع اال 

تتم  مل  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  جائحة  وب�صبب  ان��ه 

الزيارة .

االمريكية  املتحدة  الواليات  ان  اىل  ولفت 

487 ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة اردن���ي���ن مل��زاول��ة  ق��ب��ل��ت 

يعني  ذلك  ان  اىل  االخت�صا�س هناك، م�صريا 

ق����وة وج�����ودة وك���ف���اءة ال��ت��ع��ل��ي��م اجل���ام���ع���ي يف 

الردن.

االنباط- عمان

 اأح������ال جم��ل�����س ال����ن����واب خ����الل اجل��ل�����ص��ة 

برئا�صة  االأرب��ع��اء  ام�س  املجل�س  عقدها  التي 

هيئة  وح�����ص��ور  ال��ع��ودات،  عبداملنعم  امل��ح��ام��ي 

ل��ق��ان��ون منطقة  امل���ع���دل  ال���ق���ان���ون  ال��������وزارة، 

 2021 ال��ع��ق��ب��ة االق��ت�����ص��ادي��ة اخل��ا���ص��ة ل�����ص��ن��ة 

واالقت�صاد  »املالية  امل�صركة  النيابية  للجنة 

النيابيتن. واال�صتثمار« 

وحت����دث ال���ن���واب يف اجل��ل�����ص��ة ال��ت��ي ت��راأ���س 

جمل�س  ل��رئ��ي�����س  االأول  ال��ن��ائ��ب  م��ن��ه��ا  ج��ان��ب��ا 

ال��ن��واب ال��ن��ائ��ب اأح��م��د ال�����ص��ف��دي يف ال��ق��راءة 

ب��ب��ع�����س  امل����ع����دل  ال����ق����ان����ون  مل�������ص���روع  االأوىل 

امل��الح��ظ��ات، ح��ي��ث ط��ال��ب ن���واب ب���رد م�صروع 

للجنة  بتحويله  ن���واب  ط��ال��ب  فيما  ال��ق��ان��ون 

االق���ت�������ص���اد واال����ص���ت���ث���م���ار ال��ن��ي��اب��ي��ة واج�����راء 

مبا  امل�����ص��روع  م���واد  على  املنا�صبة  ال��ت��ع��دي��الت 

الوطنية. امل�صلحة  يتنا�صب مع 

ويف رده على م��داخ��الت ال��ن��واب ق��ال وزي��ر 

الهدف  اإن  الع�صع�س  حممد  ال��دك��ت��ور  امل��ال��ي��ة 

من القانون املعدل حت�صن م�صتوى اخلدمات 

العقبة  البيئة اال�صتثمارية يف منطقة  وتعزيز 

اخلا�صة. االقت�صادية 

به  املعمول  القانون  اأن  الع�صع�س  واأ���ص��اف 

ح��ال��ي��ا ي��ن�����س ع��ل��ى وج����ود ج��ه��ت��ن ت��ت��ع��ام��الن 

يفتح  وه��ذا  اجلمركية،  وال��ر���ص��وم  بال�صريبة 

ب����اب ال���ت���ه���رب ال�������ص���ري���ب���ي، وم����ن ه���ن���ا ال ب��د 

لل�صريبة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  امل��رج��ع��ي��ة  ت��وح��ي��د  م��ن 

ت�صهيل  اإىل  اإ����ص���اف���ة  اجل��م��رك��ي��ة،  وال���ر����ص���وم 

امل�صتثمر. التعامل مع 

القانون  مل�صروع  املوجبة  االأ�صباب  وج��اءت 

يف  اجلمركية  االدارة  توحيد  ل��غ��اي��ات  امل��ع��دل 

امل��م��ل��ك��ة ومت��ك��ن دائ����رة اجل���م���ارك م���ن ت��ويل 

ج��م��ي��ع ال�������ص���الح���ي���ات اجل���م���رك���ي���ة وال���ق���ي���ام 

اجلمركية  اجلرائم  عن  والتفتي�س  بالتحري 

و���ص��ب��ط��ه��ا وحت�����ص��ي��ل ال�������ص���رائ���ب وال���ر����ص���وم 

وال���غ���رام���ات وب����دل اخل���دم���ات امل��رت��ب��ة على 

ح����دود منطقة  داخ����ل  ال��ب��ي��ان��ات اجل��م��رك��ي��ة 

االقت�صادية اخلا�صة. العقبة 

دائ��رة  منح  املوجبة  اال�صباب  ت�صمنت  كما 

تدقيق  و�صالحيات  واملبيعات  الدخل  �صريبة 

وال�صريبة  الدخل  �صريبة  وحت�صيل  وتقدير 

يف  اخلا�صة  وال�صريبة  املبيعات  على  العامة 

العقبة االقت�صادية اخلا�صة. منطقة 

االنباط- العقبة

امل�صغل  للمطارات  العقبة  �صركة  اأعلنت 

ملطار امللك احل�صن الدويل يف العقبة عن 

اإغالق كلي موؤقت لبوابة املطار اجلنوبية 

من جهة طريق املعرب، اأمام جميع حركات 

النقل  و�صائط  ( جلميع  وخ��روج  دخ��ول   (

وذلك خالل الفرة ) 2021/5/23 ولغاية 
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من جهة حمطة املنا�صري بدال عنها.

وقال الرئي�س التنفيذي ل�صركة العقبة 

ل��ل��م��ط��ارات م��دي��ر م��ط��ار امل��ل��ك احل�����ص��ن 

رم����زي ع���رف���ات ب����اأن ه���ذا االإغ�����الق ي��اأت��ي 

ال���ص��ت��ك��م��ال وت�����ص��ط��ي��ب اأع���م���ال ال��ت��ح��دي��ث 

بتمويل  ال�صركة  نفذتها  التي  والتطوير 

م����ن ����ص���رك���ة ت���ط���وي���ر ال���ع���ق���ب���ة، ل���ب���واب���ة 

الروؤية  مع  يتوافق  ب�صكل  لت�صبح  املطار 

اال�صراتيجية ملنطقة العقبة االقت�صادية  

وكافة  امل��ط��ار  احتياجات  ويلبي  اخلا�صة 

�صنقوم  ح��ي��ث  ال��ع��ام��ل��ة  امل��ع��ن��ي��ة  االأج���ه���زة 

ب��رك��ي��ب وف��ح�����س االأن���ظ���م���ة واالأج����ه����زة 

والتي  وامل��ت��ط��ورة  اجل��دي��دة   االإلكرونية 

م����ن ����س���اأن���ه���ا ت���ع���زي���ز م���ن���ظ���وم���ة الأم������ن 

والت�سهيات يف وقت واحد.

ال��ع��ق��ب��ة  ����ص���رك���ة  اإىل  ع�����رف�����ات  ون�������وه 

املا�صية  ال��ف��رة  ق��ام��ت خ��الل  ل��ل��م��ط��ارات 

كورونا  فريو�س  مواجهة  اإج��راءات  خالل 

اأوقات توقف الرحالت اجلوية  با�صتغالل 

مرافق  من  لعدد  ال�صيانة  اأعمال  باإجراء 

املطار  جاهزية  من  التاأكد  بهدف  املطار، 

ال���ص��ت��ق��ب��ال ال��رح��الت اجل��وي��ة ع��ل��ى م��دار 

ال�ساعة .

تعتمد  ال�صركة   ان  اإىل  ع��رف��ات  ولفت 

خلية  ملتطلبات  وف��ق��ا  قيا�صية  اإج�����راءات 

لت�صغيل  امل���دين  ال��ط��ريان  وهيئة  االأزم����ة 

الوقائية  املطار ووفقا لالإجراءات  مرافق 

التي تنفذها اأجهزة الدولة املعنية يف وزارة 

و�صلطة منطقة  امل�صلحة  والقوات  ال�صحة 

وم��دي��ري��ة  اخل��ا���ص��ة  االق��ت�����ص��ادي��ة  العقبة 

�صحة العقبة ومديرية الزراعة.

االنباط-عمان

املهند�س  ال��زراع��ة  وزي��ر  معال�ي  ت��راأ���س 

خ���ال���د احل��ن�����ي��ف��ات امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

ل��ل��م��ن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال��زراع��ي�����ة 

ي��راأ���س حاليا  ك��ون االأردن  يف دورت��ه��ا 52 

ال��ع��رب�����ي��ة  للمنظمة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س 

خالل الفرة 2020-2022.

ح��ي��ث اك����د احل��ن��ي��ف��ات خ����الل ال��ك��ل��م��ة 

التكاتف القومي  االفتتاحية على ترجمة 

م��ن خ���الل امل��ن��ظ��م��ة  اىل اج�����راءات على 

االر���������س ت����خ����دم ال����ق����ط����اع ال������زراع������ي يف 

التوا�صل  �صبل  وتطوير  االع�صاء  ال��دول 

ال���دائ���م ���ص��م��ن امل�����ص��اري��ع وال��ري��ادي��ة ذات 

لتحقيق  الريفية  املجتمعات  على  االث��ر 

االم�����ن ال���غ���ذائ���ي ح���ي���ث  ���ص��ك��ل��ت ج��ائ��ح��ة 

 COVID-19 ك�����ورون�����ا  ف�����ريو������س 

اق��ت�����ص��ادي��ة جلميع  ���ص��دم��ة اج��ت��م��اع��ي��ة و 

وللمنطقة  العموم  وجه  على  العامل  دول 

ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى وج���ه اخل�����ص��و���س ، حيث 

الغذائي  واالأم��ن  الزراعي  القطاع  يواجه 

اأهمها  العربي حتديات ومتغريات عديدة 

ال�صكاين  واالزدي��اد  املناخ  املياه وتغري  �صح 

ال��ن��اج��م ع���ن م���وج���ات ال��ل��ج��وء امل��ت��ت��ال��ي��ة 

وارت����ف����اع ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال���غ���ذاء واأمن����اط 

����ص���وء ال���ت���غ���ذي���ة مم����ا ي�����ص��ت��دع��ي ت��وف��ري 

اأق��ل،  وامل�����ص��ت��دام مب���وارد  ال�صحي  ال��غ��ذاء 

يف  امل��ن��اخ��ي  التغري  لتقلبات  واال���ص��ت��ع��داد 

امل��وارد  ا�صتخدام  م��ن  والتخفيف  ال��ع��امل 

االإنتاج  لتعزيز  االبتكار  وزيادة  الطبيعية 

اإتباع  على  املواطنن  وت�صجيع  ال��زراع��ي، 

تف�صي  اأك��د  لقد  االأك��ل.  �صليمة يف  اأمن��اط 

اأي وقت م�صى  اأكرث من  فريو�س كورونا 

معا  للعمل  املنطقة  بلدان  وحاجة  اأهمية 

اأي�صا   ب��ل  اجل��ائ��ح��ة  ملكافحة  ف��ق��ط  لي�س 

االآث���ار  م��ن  والتقليل  الت�صدي  اأج���ل  م��ن 

االق���ت�������ص���ادي���ة واالج���ت���م���اع���ي���ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة 

عليها.  املرتبة 

اعمال  وقد مت خالل اجلل�صة مناق�صة 

ال�����دورة واق�����رار ب��ن��ود ج����دول االأع��م�����������ال 

، ومت  ال�����ص��ادة االأع�����ص��اء  امل��ط��روح�����ة عل�ى 

ال��ع�����ام عن  مل��دي��ر   تقرير  اع��ت��م��اد  خاللها 

امل��واف��ق��ة  وك��ذل��ك  ال�����دورة  اإع��م��������ال  ادارة 

اىل  باال�صاف��ة   2021 للعام  امل��وازن��ة  على 

ال��زراع��ي��������ة  التنمية  ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة  اق����رار 

2020 ومتابعة تنفيذ امل�صتدام�ة 

اال����ص���رات���ي���ج���ي���ة ال���ع���رب���ي���ة ل�������الدارة 

.2022-2019 امل�صتدامة للموارد الرعوية 

 »التعليم النيابية« معادلة شهادة الثانوية العامة 
للدارسين في الخارج

 مجلس النواب يحيل المعدل للعقبة االقتصادية للمالية واالستثمار

إغالق موقت للبوابة الجنوبية لمطار الملك الحسين

 وزير الزراعة يترأس أعمال  الدورة الثانية والخمسون   للمجلس 
التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية 

 لغايات التحديث
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 غرفة التجارة األمريكية في األردن تنّظم حواريًة 
مع شركات أعضاء

املحلي

ذهنيا  االأق��ل  على  مرتبط  اال�صالح  الن  تطوير  ا�صميه  ان  واف�صل  االإ�صالح  عن  احلديث  عند   

باأننا ونحن نحتفل يف  فاأعتقد  ول��ذل��ك  اإ���ص��الح   اإىل  يحتاج  ج��زء منه  اواخل���راب يف  ���ص��ئء   ب��خ��راب 

املئويه االأوىل قد حتقق من اإجنازات ي�صبه اخليال واالعجاز يف ال�صحه والتعليم واخلدمات والبنى 

ولهذا  ذلك  عاي�صنا  والتجاره ونحن من جيل  والزراعه  وال�صناعه  واالت�صاالت  واالقت�صاد  التحتيه 

والثقافه  واملجتمع  واالإع��الم  والقانون  االيجابيه  املواطنه  و  الوطنيه  كالربية  مواد   مدر�صي  دور 

ذلك  عن  النجاح  وق�ص�س  االإجن���ازات  عن  تتحدث  ان  اجلامعات  يف  الع�صكريه  والعلوم  اال�صالميه 

للطلبه واجليل اجلديد وكذلك يف املدار�س

االنتماء ويتعزز  ليتعمق 

الكفاءه  على  قائما  ج��ذري��ا  تغيريا  فعال  ي�صمل  وال���ذي   1 رق��م  ه��و  راأي���ي  يف  االإداري  والتطوير 

اي  وال�صيطرة  ال�صبط  على  والقدره  الوظيفي  والتاريخ  والتاأهيل  واخلربه  واالخال�س  واالإجن��از  

القياده والعداله و�صيادة القانون وتطبيق فعلي للماده 6 من الد�صتور التي تن�س على اأن االردنين 

الد�صتور  من   22 وامل��اده  الدين  اأو  اللغة  اأو  العرق  يف  اختلفوا  وان  والواجبات  احلقوق  يف  مت�صاوون 

باأختيار الكفاءه والورقة النقا�صيه ال�صاد�صه جلاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم يف اختيار الكفاءه 

واالإجناز والعداله و�صيادة القانون 

والتطوير االإداري يف راأيي هو االأ�صا�س ورافعة اي تطوير ودونه يبقى اي تطوير واإ�صالح قليل 

والدوائر  والوزارات  املوؤ�ص�صات واجلامعات  ي�صمل كافة  اأن  راأيي يجب  االإداري يف  والتطوير  الفائده 

االإجناز  وامل�صاءله حول  للمتابعه  اأ�ص�س وقواعد  اأن تكون هناك  راأيي يجب  ومهما كانت �صفتها ويف 

فماذا اأجنزت يف ثالثة اأ�صهر اأو �صتة اأ�صهر ؟وان تكون اي حكومه واي وزير واي م�صوؤوؤل هو القدوه 

فاإذا مل ينجز يتغري اأو يقدم ا�صتقالته  وحتى احلكومه اذا مل تنجز يف �صتة اأ�صهر تكون قدوه وتقدم 

املتابعه  واجبها  من  املدين  املجتمع  وموؤ�ص�صات  املو�صوعي  املهني  االإع��الم  باأن  راأي��ي  ويف  ا�صتقالتها  

واملحمي  املطلوب  البناء  النقد  تعزيز  يف  وم�صوؤوؤلن  ووزراء  رئي�صا  للحكومه  واملهنيه  املو�صوعيه 

اختيار  اأي�صا  واجبنا  من  ولهذا  تنمويه  بلديات  لت�صبح  البلديات  يف  اأي�صا  يكون  راأيي  يف  والتطوير 

امل�صوؤوؤل  البناء  النقد  اجلميع  واجب  فمن  ذلك  ودون  اأ�صهر  �صتة  خالل  وتنجز  تعمل  التي  الوجوه 

واملهني وكل من يعمل يف القطاع العام اأو اخلا�س عليه حتمل النقد البناء ويف راأيي باأن احلاجه اىل 

حما�صبة كل م�صوؤوؤل ومهما كان موقعه ال يعمل وال ينجز ومغلق بابه ويعمل مل�صاحله ال�صخ�صيه 

والتطوير يف راأيي يف العامل بوجود اي�صا نواب يتابعون ي�صاألون يحا�صبون ال يكون لهم م�صالح 

تراه منا�صبا  اأو تطلب من  �صرا  تكون معلنه تذهب  تكون جهة وال  باأن  واأق��رح  راأيي  �صخ�صيه  ويف 

ل�صماع رايها مو�صوعيا او تزور وزارات ودوائر  وموؤ�ص�صات وجامعات  ب�صكل مفاجئء وت�صاأل وتتابع 

عن دور اأي�صا   اللو متنفذين يف اإدارات  ان وجد مل�صالح �صخ�صيه اأو القاربهم اأو مناطقهم واأقرح يف 

التطوير ان تكون مرتبطه مبا�صره مع رئي�س الديوان امللكي العامر �صخ�صيا اأو مدير مكتب جاللة 

امللك �صخ�صيا  اأو مع مدير املخابرات العامه �صخ�صيا   وان يحا�صب اي �صخ�س يكون غري مو�صوعي 

البع�س  بقاء  يجوز  ال  واجن��ازات  جناح  ق�ص�س  اي�صا  فهناك  �صخ�صيه  اأو  م�صلله  معلومات  يقدم  اأو 

يقوم يف جلد الذات الأنه ي�صر يف التعليم وال�صحه واال�صتثمار وال�صياحه 

حمى اهلل الوطن وال�صعب واجلي�س واالأجهزة االمنيه بقيادتنا الها�صميه بقيادة جاللة امللك عبد 

اهلل الثاين املعظم و�صمو ويل العهد االأمري احل�صن املعظم 

د. مصطفى محمد عيروط

 اإلصالح

اطالق مبادرة »كفى« في مدرسة 
السحلولية األساسية المختلطة

 دعوة أصحاب العمل لحث العاملين 
لديهم على تلقي مطعوم كورونا

االأنباط - ايادابو�شوك

ي�����ص��ري م��ف��ه��وم ال��ت��ن��ّم��ر االإل����ك����روين اإىل 

والذي  فيه  املرغوب  وغري  العدواين  ال�صلوك 

الإحل��اق  االإن��رن��ت  �صبكة  ا�صتخدام  على  يقوم 

االأذى باالآخرين واالإ�صاءة لهم، من خالل ن�صر 

�صخ�س  عن  و�صاّر  �صلبي  حمتوى  م�صاركة  اأو 

م����ا، وي��ت�����ص��م��ن م�����ص��ارك��ة وت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات 

��ه  وال�����ص��ور ال�����ص��خ�����ص��ي��ة ل�����ص��خ�����س مم��ا ي��ع��ر���صّ

تت�صمن  ك��م��ا  واالإح���������راج،  واالإه����ان����ة  ل��ل�����ص��وء 

ذل��ك،  وغ��ري  وتهديدهم  االأ�صخا�س  مهاجمة 

الرقمّية  االأج��ه��زة  ا�صتخدام  خ��الل  من  وذل��ك 

والر�صائل  واحلا�صوب،  املحمول،  الهاتف  مثل 

التوا�صل  و�صائل  وعلى  والتطبيقات،  الن�صية، 

االجتماعي واملنتديات وغري ذلك الكثري.

زمن  يف  مبادرتنا  ت��اأت��ي  املنطلق  ه��ذا  وم��ن   

امل��د االإل��ك��روين حيث اأ���ص��ب��ح م��ن ال�����ص��روري 

ال���ت���م���ي���ي���ز ب�����ن ح����ري����ة ال���ت���ع���ب���ري وال���ت���ن���م���ر 

اأ�صبح  و  جمتمعاتنا  غ���زا  ال���ذي  االإل���ك���روين 

وباًء يوؤذي اأبنائنا و ياأخذ اأ�صكااًل خمتلفة حتت 

غ��ط��اء ال�����ص��خ��ري��ة وال��ن��ق��د ال����الذع وال��ت��ج��ري��ح 

التعبري. وحرية 

التوا�صل  وو���ص��ائ��ل  االإن��رن��ت  انت�صار  وم��ع 

من  االأردن  يف  وا����ص���ع  ن��ح��و  ع��ل��ى  االج��ت��م��اع��ي 

اال�صا�صية  ال�صحلولية  م��در���ص��ة  اأط��ل��ق��ت  ه��ن��ا 

مبديرة  ممثلة  م  ���س.  كفى  م��ب��ادرة  املختلطة 

�صمارة  امي��ان  واالع�����ص��اء  ع��رار  ه��ن��ادة  املدر�صة 

وي�صرى العزازمة وفاطمة ب�صري ودالل الذيبة 

ودي��ن��ا امل��ن��ا���ص��ري ون��ه��ل��ة ي��اغ��ي و ب��ال��ت��ع��اون مع 

املحلي. املجتمع 

 ومن �صمن دورنا كموؤ�ص�صة تربوية ت�صاهم 

مفهوم  وت��ر���ص��ي��خ  ال��ف��رد  �صخ�صية  ت�صكيل  يف 

اأن  مفهوم  وانطالقاًمن  االآخ���ر،   تقبل  ثقافة 

لي�س  واأن���ه  الكاملة،  احلقيقة  ميتلك  اأح���د  ال 

خمطئن  واالآخرين  �صواب  على  هو  ما  هناك 

وا���ص��ت��ن��ادا ل��روؤي��ت��ن��ا وواج��ب��ن��ا  جت��اه اأب��ن��ائ��ن��ا يف 

التنمر  من  خايل  لالآخر  متقبل  جمتمع  بناء 

االإلكروين وايجاد جمتمع قوي راف�س  لهذه 

ال��راه��ن��ة وجائحة  ال��ظ��اه��رة يف ظ��ل االأو����ص���اع 

ن�صعى  التي  املبادرة  هذه  باإطالق  قمنا  كورونا 

مفهوم  ون��ر���ص��خ  نطبق  اأن  طاقتنا  وب��ك��ل  فيها 

التنّمر االإلكروين يف عقول اأبنائنا.

االنباط- عمان

لنقابات  العام  العمل واالحت���اد  وزارة  دع��ت   

اأ�صحاب العمل وروؤ�صاء جمال�س  عمال االأردن، 

االإدارة وامل��دراء العامن يف خمتلف القطاعات 

جميع  على  التاأكيد  ���ص��رورة  اإىل  االقت�صادية 

العاملن لديهم ب�صرورة الت�صجيل على املن�صة 

 ،»vaccine.jo« اخلا�صة بتلقي لقاح كورونا

ل�صمان تلقيهم للمطعوم .

واأك����دت ال�����وزارة واالحت����اد يف ب��ي��ان �صحفي 

ام�������س، اأن ه����ذه ال���دع���وة ت���اأت���ي ان��ط��الق��ا من 

احلكومية  اجلهود  ودع��م  الوطنية،  امل�صوؤولية 

اإىل  للو�صول  عليه،  والق�صاء  ال��وب��اء  ملكافحة 

مرحلة التعايف املن�صود وعودة عجلة االقت�صاد يف 

�صتى ميادين العمل، وللخال�س من التداعيات 

التي فر�صتها اجلائحة على منظومة  الثقيلة 

االقت�صاد الوطني برمته، عمااًل واأ�صحاب عمل 

على حد �صواء.
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�أو  �سيا�سي،  �أو  �سعبي،  �أو  نيابي،  �إم��ا  بع�سها  مطالبات  �لأخ��رة  �لآون��ة  يف  ب��رزت 

ت��ك��ون مطالباتنا  �أن  و�لأ���ص��ل  د���ص��ت��وري��ة،  ت��ع��دي��ات  �أو  �إ���ص��اح��ات  ب��اإج��ر�ء  ح��زب��ي، 

لأن  �لد�صتوري،  �لإ���ص��اح  خيار  و��صتبعاد  د�صتورية،  تعديات  �إط��ار  يف  حم�صورة 

�أجريت  �لتي  �لو��صعة  بالتعديات   2011 عام  جتاوزناه  �لد�صتوري  �لإ�صاح  خيار 

ثلث  من  �أك��ر  و�صملت  �آن��ذ�ك،  �صكلت  �لتي  �مللكية  �للجنة  قبل  من  �لد�صتور  على 

�لقانونية  �لقو�عد  جمموعة  معروف  هو  كما  و�لد�صتور  �لأردين،  �لد�صتور  م��و�د 

�صلطة  وحت��دد  �ل�صعبية،  �ل�صيادة  ممار�صة  وت��ب��ن  �ل�صيا�صية،  �حل��ي��اة  تنظم  �ل��ت��ي 

�لأفر�د.  وو�جبات  وحريات  حقوق  ويبن  بها،  ويتقيد  يلتزم  �لتي  وحدوده  �حلاكم 

وي�صمو  بها  �ملعمول  �لت�صريعات  لكافة  ت�صريعية  مرتبة  و�أ�صمى  �أعلى  هو  و�لد�صتور 

عليها جميعا ، وعلى كافة �لت�صريعات �لأقل مرتبة من �لد�صتور �أن تكون من�صجمة 

تاأتي عادة ملبية لرغبات  ومتو�فقة مع م�صامن �لد�صتور ول تخالفه، و�لد�صاتري 

وتطلعات �ل�صعوب �لتي تخ�صع لها، ولذلك فهي قابلة للتغيري و�لتعديل، ��صتجابة 

تطور  �لن�صو�ص  ت��اح��ق  بحيث  �مل��ت��ج��ددة،  �ل�صعوب  وح��اج��ات  �مل��ت��غ��رية،  ل��ل��ظ��روف 

�ملرنة  �لد�صاتري  هما  نوعان،  �لد�صاتري  �أن  ونعلم  و�لإجتماعية،  �ل�صيا�صية  �حلياة 

�إج��ر�ء�ت  تتبع  و�لتي  �جلامدة  و�لد�صاتري  لتعديلها،  �صهلة  �إج��ر�ء�ت  تتبع  و�لتي 

وللد�صتور  �لق�صوى،  لل�صرورة  �إل  عليها  ت��ع��دي��ات  �إج���ر�ء  �ل�صعوبة  م��ن  جتعل 

لتعديل  مطالباتنا  تخ�صع  �أن  يعقل  فا  �حرت�مها،  يجب  ت�صريعية،  وقد�صية  هيبة 

�لخ، فكرة  �أو...  �أو  �صيا�صية،  �أو  �أو حزبية،  �صخ�صية،  �إما  و�أهو�ء  لرغبات  �لد�صتور 

و�ل��ق��ان��ون��ي��ة،  �لت�صريعية  وق��وت��ه  م�صامينه  م��ن  ت�صعف  �ل��د���ص��ت��وري��ة  �ل��ت��ع��دي��ات 

باعتقادي  �لأخ��رية  �ل�صنو�ت  خال  �لأردين  �لد�صتور  على  متت  �لتي  فالتعديات 

فالذين  �لأردن،  يف  �ل�صيا�صية  �حل��ي��اة  طموحات  ك��اف��ة  وتغطي  وتلبي  كافية  �أن��ه��ا 

�حرت�مي  مع  مطلبهم  ف��اإن  وحتديدها  �مللك  جالة  �صاحيات  بتقييد  يطالبون 

ل��ه��م، ل��ي�����ص ���ص��رع��ي��ا و�ج��ت��ه��اده��م ل��ي�����ص يف م��ك��ان��ه، وخ�����ص��و���ص��ا يف ه���ذه �ل��ظ��روف 

د�صتورية  ت��ع��دي��ات  ن��وؤي��د  نحن  �مل�صتقرة،  غ��ري  �ملتقلبة  و�لإج��ت��م��اع��ي��ة  �ل�صيا�صية 

لقد  �صيا�صية،  مناكفات  ملجرد  ولي�ص  �لأردنية،  للدولة  ملحة  �حلاجة  تكون  حينما 

جرت تعديات عديدة على �لد�صتور �لأردين خال مئوية �لدولة �لأردنية �لأوىل، 

كافية  تكون  زمنية  لفرتة  د�صتوري  ��صتقر�ر  هناك  يكون  لأن  �لوقت  حان  ولذلك 

للحفاظ على هيبة وقوة ومكانة �لد�صتور ب�صفته قائد� للت�صريعات �لأخرى و�لتي 

تعديل  �أي  عليه  يتم  مل  طويلة  ع��ق��ود  منذ  �لأم��ري��ك��ي  فالد�صتور   م��ن��ه،  �أدن���ى  ه��ي 

�إىل تعديات فالأ�صل �ن تطال  �لعامل، فاإذ� كنا بحاجة  �لكثري من د�صاتري  وغريه 

هو  فالد�صتور  �ل�صيا�صية،  و�حلربات  للحقوق  �لناظمة  و�لت�صريعات  �لقو�نن  كافة 

�لأردن  �لأخرى، حمى �هلل  �لقو�نن  �لقانون، وتنبثق عنه جميع  �صيادة  �لذي ميثل 

كل مكروه. �لويف من  و�صعبه  �حلكيمة  وقيادته 

د. رافع شفيق البطاينة

هل نحن بحاجة إلى 
تعديالت دستورية؟ 

اخلمي�س    20  /  5  / 2021

االنباط-عمان

 

�لدكتور  �لأ�صتاذ  موؤتة  جامعة  رئي�ص  �أعلن     

ع���رف���ات ع���وج���ان وم���دي���ر ع���ام �مل��وؤ���ص�����ص��ة �ل��ع��ام��ة 

ل��ل��غ��ذ�ء و�ل����دو�ء �لأ���ص��ت��اذ �ل��دك��ت��ور ن���ز�ر حممود 

م��ه��ي��د�ت ع��ن �إن��ط��اق �أع��م��ال �مل��وؤمت��ر �لوطني 

�ل��ث��ال��ث ل��ل�����ص��ن��اع��ات �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة و�ل���دو�ئ���ي���ة حتت 

بنت  �صمية  �لأم��رية  �مللكي  �ل�صمو  رعاية �صاحبة 

�حل�صن �ملعظمة / رئي�ص �جلمعية �لعلمية �مللكية 

يف �ل�صاد�ص و�لع�صرين من �ل�صهر �حلايل يف حرم 

جامعة موؤتة- �لكرك .

جاء ذلك خال �جتماع �للجنة �لعليا للموؤمتر 

و�ل���دو�ء  ل��ل��غ��ذ�ء  �ل��ع��ام��ة  �ملوؤ�ص�صة  تنظمه  �ل���ذي 

�لأ���ص��ت��اذ  وي��رت�أ���ص��ه  م��وؤت��ة  جامعة  م��ع  بال�صر�كة 

نز�ر  �لدكتور  و�لأ�صتاذ  عوجان  عرفات  �لدكتور 

مهيد�ت / نائًبا للرئي�ص وبح�صور �أع�صاء �للجنة 

عرب تقنيات �لإت�صال عن بعد.

�مل��ج��ال لدعوة  �مل��وؤمت��ر يتيح  �أن  وب��ن ع��وج��ان 

�ل��غ��ذ�ء و�ل����دو�ء م��ن كليات  �ملخت�صن يف جم��ال 

و�لعلوم  و�لتمري�ص  و�لطب  و�ل�صيدلة  �لزر�عة 

ووز�رة  �ملهنية  و�لنقابات  ردنية  �لأ �جلامعات  يف 

�لزر�عة ووز�رة �ل�صحة و�ملر�كز �لبحثية للتقدم 

ب��اأور�ق عمل لتبادل �ملعرفة و�خل��رب�ت يف جمال 

�لغذ�ء و�لدو�ء و�صمن حماور �ملوؤمتر.

�مل���وؤمت���ر يعقد  �أن  �أ����ص���ار م��ه��ي��د�ت  م���ن ج��ه��ت��ه 

مبنا�صبة �إحتفال �ململكة باملئوية �لأوىل لتاأ�صي�ص 

ملناق�صة  تفاعلية  من�صة  لي�صكل  �لأردنية  �لدولة 

�آخ����ر �مل�����ص��ت��ج��د�ت �ل��ع��ل��م��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة يف جم��ال 

�ل�����ص��ن��اع��ات �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة و�ل���دو�ئ���ي���ة و�مل�����ص��ت��ل��زم��ات 

�لطبية �لوطنية ودورها يف تعزير �لأمن �لوطني  

�لغذ�ئي و�لدو�ئي  و�لذي يقع يف مقدمة �أولويات 

�ملوؤ�ص�صة .

من  يت�صمنه  مب��ا  �مل��وؤمت��ر  �أن  مهيد�ت  و�أ���ص��ار 

ع��ل��ى م���د�ر يومي  حم��ا���ص��ر�ت علمية ون��ق��ا���ص��ات 

ك��ادميين  مب�صاركة نخبة من �لأ �أيار  و27   26
و�خلرب�ء و�ملخت�صن يف جمالت �لغذ�ء و�لدو�ء 

�صيتيح �ملجال �مام �خلروج  بجملة من �لتو�صيات 

و�ل��دو�ئ��ي��ة  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �ل�صناعات  تطوير  ب��ه��دف 

�لتوجيهات  يحقق  ومب��ا   ، �لطبية  و�مل�صتلزمات 

باأن يكون �لأردن مركًز�  �مللكية �ل�صامية  و�لروؤى 

�إقليميا ر�ئد� لهذه �ل�صناعات .

 ملتابعة �صفحة �ملوؤمتر من خال �لر�بط :

https://www.mutah.edu.jo/

CFDI-2021/index.aspx

 إنطالق أعمال المؤتمر الوطني الثالث للصناعات الغذائية 
والدوائية في السادس والعشرين من الشهر الحالي

 أبو قديس: التعليم في األردن يحظى بدعم القيادة 
السياسية والمجتمع المحلي

 توقيع اتفاقيات بين الجمعيات الخيرية وتطوير األعمال 
للحد من البطالة

 وزير الشباب يلتقي ضباط ارتباط مبادرة شباب إلك وفيد

االنباط- عمان

�لأردن��ي��ة  �لوطنية  �للجنة  رئي�ص  و�لتعليم  �لرتبية  وزي��ر  �أك��د   

للرتبية و�لثقافة و�لعلوم �لدكتور حممد �أبو قدي�ص �أن �لتعليم يف 

�لأردن يحظى على �لدو�م باهتمام ودعم �لقيادة �ل�صيا�صية و�ملجتمع 

�ملحلي.

م��وؤمت��ر  �أع��م��ال  خ���ال م�صاركته يف  �أل��ق��اه��ا  كلمة  ذل���ك يف  ج���اء 

�ختتم  �لذي  �مل�صتد�مة  �لتنمية  �أجل  للتعليم من  �لعاملي  �ليون�صكو 

�أع��م��ال��ه �م�����ص �لأرب��ع��اء ع��ن ب��ع��د، بالتعاون م��ع �ل����وز�رة �لحت��ادي��ة 

كوكبنا-  �أج��ل  من  »نتعلم  عنو�ن  حتت  و�لبحوث  للتعليم  �لأملانية 

نعمل من �أجل �ل�صتد�مة«.

وركيزة  �إن�صانيا  حقا  بالتعليم  �إميانا  ياأتي  �لدعم  هذ�  �إن  وق��ال 

و�لقوة  �لب�صرية،  �مل���و�رد  يف  �ل�صتثمار  �صعيد  على  مهمة  �أ�صا�صية 

�لتنمية  لتحقيق  �صرورياً  ومطلباً  �لأف�صل،  نحو  للتغيري  �لد�فعة 

�لقت�صادية و�لجتماعية �مل�صتد�مة، ما ميّكن �جلهود �لوطنية من 

�ل�صتمر�ر يف تطوير �ملنظومة �لرتبوية.

تفعيل مبد�أ  �إىل  �لر�مية  �ل���وز�رة  �إىل جهود  �أب��و قدي�ص،  و�أ���ص��ار 

و�لأهلي؛  �حلكومي  �لقطاعن  موؤ�ص�صات  من  �لعديد  مع  �ل�صر�كة 

و�حل��ي��وي��ة  �لبيئية  �ل��ن��ظ��م  ع��ل��ى  و�حل��ف��اظ  �لبيئ�ة  ح��م��اي��ة  ب��ه��دف 

�ملدر�صية،  �ملناهج  يف  �لبيئية  �ملفاهيم  �إدم���اج  �إىل  �إ�صافة  وتنوعها، 

�لوعي  ون�صر  �لبيئية  �لثقافة  وتر�صيخ  �ملعلمن،  ت��دري��ب  وب��ر�م��ج 

و�مل�صاريع  �مل��ب��ادر�ت  لبع�ص  كلمته  يف  وع��ر���ص  �لبيئية.  بالق�صايا 

�لأد�ء  موؤ�صر�ت  تعزيز  يف  �صاهمت  �لتي  �لنجاح  وق�ص�ص  �لريادية 

�لتنمية  ه���دف  بتحقيق  �مل��رت��ب��ط��ة  �ل��ن��وع��ي��ة  و�مل���وؤ����ص���ر�ت  �ل��ك��م��ي��ة، 

قطاع  خطط  لتطوير  �مل�صتقبلية  و�لتطلعات  �ل��ر�ب��ع،  �مل�صتد�مة 

�لتعليم مبا يحقق هذ� �لهدف.

ي�صار �إىل �أن موؤمتر �ليون�صكو، �فرت��صي عقد يف برلن، بح�صور 

�إ�صافة �إىل �ملهنين  81 وزير� للتعليم،  2500 م�صارك من بينهم 
�لوعي  لتعزيز  �ل��ع��امل  يف  �مل�صتد�مة  و�لتنمية  بالتعليم  �ملعنين 

بتحديات �لتنمية �مل�صتد�مة و�إعادة تاأكيد �للتز�مات �لعاملية جتاه 

»�لتعليم من �أجل �لتنمية �مل�صتد�مة لعام 2030«.

ليكونو�  �ملتعلمن  لدعم  �لتعليم  تعزيز  ق�صايا  �ملوؤمتر  وتناول 

��صتد�مة  �أك��ر  جمتمعات  لت�صييد  ن�صطن  وم�صاهمن  م�صوؤولن 

وبناء كوكب �صليم.

االنباط- عمان

�ملفلح،  �أمين  �لجتماعية  �لتنمية  وزير  �أكد 

ح��ر���ص �حل��ك��وم��ة ع��ل��ى دع���م ج��م��ي��ع �مل���ب���ادر�ت 

�لظروف  وط��اأة  من  �لتخفيف  �صاأنها  من  �لتي 

�ل�صعبة. �لقت�صادية 

وقال �ملفلح، خال رعايته عرب تقنية �لت�صال 

لدى  �ليوني�صيف  منظمة  ممثلة  بح�صور  �ملرئي، 

تعاون  �تفاقيات  توقيع  �صابويز�ت،  تانيا  �لأردن 

�جلمعيات  من  وعدد  �لأعمال  تطوير  مركز  بن 

�مل�صاريع  �إن �لفر�ص �لتي تقدمها هذه  �خلريية، 

يف  وملمو�ص  مبا�صر  �أث���ر  لها  �صيكون  �لتنموية 

��صتثمارية  ف��ر���ص  وت��وف��ري  �ل��ب��ط��ال��ة  م��ن  �حل���د 

�ملحلي. للمجتمع 

�ل���وز�رة،  ع��ن  ���ص��ادر  �صحفي  بيان  وبح�صب 

�إن�صاء  �إىل  �لتفاقيات  تهدف  �لأرب��ع��اء،  �م�ص 

�جلمعيات،  د�خ��ل  م�صتد�مة  �نتاجية  م�صاريع 

وفتيات  �ل�صباب  وت�صغيل  عمل  فر�ص  لتوفري 

�ملجتمع �ملحلي، �صمن م�صروع »عزم » )�لدعم 

من  ت�����ص��رًر�  �لأك���ر  للمجتمعات  �لق��ت�����ص��ادي 

تطوير  م��رك��ز  ينفذه  �ل��ذي  ك��ورون��ا(،  جائحة 

�ملتحدة  �لأمم  منظمة  م��ن  بتمويل  �لأع��م��ال 

ل��ل��ط��ف��ول��ة )�ل��ي��ون��ي�����ص��ف( ل���دع���م �مل��وؤ���ص�����ص��ات 

�مل��ح��ل��ي��ة يف �مل��ج��ت��م��ع��ات �لأك������ر ت�������ص���رر� م��ن 

جائحة كورونا من خال ثاثة حماور.

�لرئي�ص  �ل����دور  �إىل  ���ص��اب��وي��ز�ت،  و�أ����ص���ارت 

�إد�رة  يف  و�جلمعيات  �مل��دين  �ملجتمع  ملوؤ�ص�صات 

وت��ن��ف��ي��ذ م�����ص��اري��ع ت��ن��م��وي��ة م�����ص��ت��د�م��ة ت��وف��ر 

�حل���اج���ات �لأ���ص��ا���ص��ي��ة لأف����ر�د �مل��ج��ت��م��ع �مل��دين 

وف����ر�����ص ع���م���ل ل���ل�������ص���ي���د�ت �ل���ل���و�ت���ي يف ه���ذه 

م�صادر  �يجاد  تتطلب  �لتي  �ل�صعبة  �لظروف 

دخل لهن ولأبنائهن.

و�أث���ن���ى �ل��رئ��ي�����ص �ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��رك��ز ت��ط��وي��ر 

جهته،  من  ��صتيتية،  نايف   )BDC( �لأعمال 

ع��ل��ى ج���ه���ود �ل��������وز�رة وح��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى رع��اي��ة 

�ل��ف��ع��ال��ي��ة �إمي���اًن���ا ب����دور ج��م��ع��ي��ات وم��وؤ���ص�����ص��ات 

�لأردين  بالقت�صاد  �لنهو�ص  يف  �ملدين  �ملجتمع 

فر�ص  توفر  تنموية  م�صاريع  تنفيذ  خال  من 

ع��م��ل ل��ل�����ص��ب��اب، م��ع��رًب��ا ع��ن �ع���ت���ز�زه ب��ال��ت��ع��اون 

م���ع �ل��ي��ون��ي�����ص��ف مل�����ص��اع��دة �مل��ج��ت��م��ع��ات �مل��ح��ل��ي��ة 

و�مل�صت�صيفة �لأكر ت�صرر� من جائحة كورونا.

�لأول على  �لت��ف��اق��ي��ة يف حم��وره��ا  وت��ن�����ص 

موؤقتة  عمل  فر�ص  لتوفري  �ل�صريع  �لتدخل 

وتاأهيلهن  �صنة،   24 �إىل   18 �أعمار  للفتيات من 

لم���ت���اك م�����ص��اري��ع �إن��ت��اج��ي��ة؛ م��ث��ل �لأج���ب���ان 

و�لألبان و�خلبز و�لألب�صة.

�إنتاجية  م�����ص��اري��ع  �ل��ث��اين،  �مل��ح��ور  وي�صمل 

عمل  ف��ر���ص  لتوفري  �جلمعيات  يف  م�صتد�مة 

د�ئمة للفتيات من �أعمار 18 �إىل 24 تدر دخا 

�ل�صتد�مة  حتقيق  خ��ال  م��ن  �جلمعية  على 

لها، �ما �ملحور �لثالث، فيت�صمن دعم �لفتيات 

�أفكار  لديهن  ممن  �صنة   24 �إىل   18 �أعمار  من 

�أو  للتنفيذ  حت��ت��اج  قائمة  م�صاريع  �أو  ري��ادي��ة 

من  لهن  �ل��ذ�ت��ي  �لت�صغيل  لتحقيق  �لتطوير 

خال تزويدهن بالأدو�ت و�ملعد�ت و�ملو�د �لتي 

�خلدمات  عن  ف�صا  �مل�صاريع،  تلك  حتتاجها 

�ل�صت�صارية و�لفنية و�لت�صويقية �لتي يقدمها 

و��صتمر�رها  �مل�صاريع  جناح  ل�صمان  �لربنامج 

ودميومتها.

�لأعمال عرب م�صروع  وميكن مركز تطوير 

»عزم« من �لو�صول �إىل 60 جمعية، فيما �ختار 

�ل�����ص��وب��ك، وق��ري��ق��رة،  20 ج��م��ع��ي��ة يف م��ن��اط��ق 

عربة،  وو�دي  و�ل��دي�����ص��ة،  و�صبحية،  و�صبحة 

و�حل�����ص��ا، وري���ف �لأغ����و�ر �جل��ن��وب��ي��ة، و�جل��ف��ر، 

�مل���ح���م���دي���ة، وم���ل���ي���ح وذي����ب����ان ل���ل���ب���دء ب��ت��ن��ف��ي��ذ 

�لتفاقيات.

االنباط- عمان

�أهمية  �لنابل�صي  حممد  �ل�صباب  وزي��ر  �أك��د   

�جل���ه���ود �ل�����ص��ب��اب��ي��ة �ل��ت��ي ي��ب��ذل��ه��ا �مل��ت��ط��وع��ون 

�إلك  »�صباب  مبادرة  �صمن  �ل�صباب  و�ملتطوعات 

وف���ي���د«، مل�����ص��ان��دة �جل���ه���ود �ل��وط��ن��ي��ة و�ل��ط��ب��ي��ة 

خال  من  ك��ورون��ا،  فريو�ص  �نت�صار  من  للحد 

ن�����ص��ره��م ر���ص��ائ��ل �ل��ت��وع��ي��ة ب��اأه��م��ي��ة �ل��ل��ق��اح �أو 

�لكو�در  بجانب  بامليد�ن  تو�جدهم  خ��ال  من 

�لطبية لتقدمي �لعون و�مل�صاعدة للمو�طنن.

ج���اء ذل���ك خ���ال ل��ق��ائ��ه �م�����ص �لأرب���ع���اء يف 

م��ق��ر �ل�������وز�رة ب�����ص��ب��اط �رت����ب����اط �مل��ح��اف��ظ��ات 

بح�صور  �لتطوعية،  وفيد«  �إلك  »�صباب  ملبادرة 

�ل�صحية  للتوعية  �مللكية  للجمعية  �لعام  �ملدير 

�ملتحدة  �لمم  منظمة  وممثلة  جويجان،  دميا 

ل��ل��ط��ف��ول��ة »�ل��ي��ون��ي�����ص��ف« ت��ان��ي��ا ���ص��اب��و���ص��اي��ت، 

ومديرة مديرية �لإعام و�لتثقيف �ل�صحي يف 

وز�رة �ل�صباب �لدكتورة عبري مو�صو�ص.

وت���خ���ل���ل �ل����ل����ق����اء م���ن���اق�������ص���ة ����ص���ري �ل��ع��م��ل 

�ل��ت��ط��وع��ي و�أب�����رز �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي ت��و�ج��ه��ه��م 

وت��د�رك��ه��ا  حلها  على  للعمل  تطوعهم،  خ��ال 

�ق��رت�ح��ات��ه��م  ���ص��م��اع  �إىل  �إ����ص���اف���ة  م�����ص��ت��ق��ب��ًا، 

تلقي  وت��رية  لت�صريع  �مليد�نية  وماحظاتهم 

�ل��ل��ق��اح جل��م��ي��ع �مل��و�ط��ن��ن وت�����ص��ه��ي��ل ع��م��ل��ي��ات 

�لتنظيم ب�صكل �أف�صل ملنع �لكتظاظ و�لتز�حم 

�أثناء �أخذ �للقاح.

���ن �ل��ن��اب��ل�����ص��ي ج���ه���ود و�أف����ك����ار ف��ر���ص��ان  وث���مَّ

�ملبادرة وتطوعهم بوقتهم وجهدهم وتقدميهم 

�نت�صار  باحلد من  ت�صهم  ريادية  وحلوًل  �أفكار�ً 

ت�صافر  ���ص��رورة  �إىل  م�صري�ً  ك��ورون��ا،  ف��ريو���ص 

لن�صر  و�لقطاعات  �جلهات  جميع  من  �جلهود 

تلقي  �أهمية  ح��ول  �لإيجابية  �لتوعية  ر�صائل 

�لتي  �ل�صلبية  �ل�صائعات  عن  و�لبتعاد  �للقاح 

حتول دون حتقيق �لتعايف �لوطني.

تعزيز  �أهمية  �مل��ب��ادرة  �رتباط  �صباط  و�أك��د 

وغ��ر���ص م��ف��ه��وم �ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي ب��ن جميع 

ف��ئ��ات �مل��ج��ت��م��ع وخ�����ص��و���ص��اً �ل�����ص��ب��اب ب��اع��ت��ب��اره 

بتعزيز  ت�صهم  نبيلة  وجمتمعية  �إن�صانية  قيمة 

لإيجاد جيل من  و�لإن�صاين،  �لوطني  �لتاحم 

ق���دٍر ع���اٍل من  �ل�صباب م��ب��ادٍر وم�����ص��اه��ٍم وع��ل��ى 

�مل�صوؤولية �لوطنية و�ملجتمعية، د�عن �أقر�نهم 

من �ل�صباب لان�صمام �ىل �ملبادرة وم�صاندتهم 

تلقي  ون��ق��اط  م��ر�ك��ز  جميع  لتغطية  ب��امل��ي��د�ن 

�للقاح دعماً وم�صاندة للكو�در �لطبية.

 المطران نعوم: الوصاية الهاشمية 
محل تقدير الكنائس المسيحية

 السفير الشوابكة يقدم اوراق 
اعتماده للرئيس الروسي

 فرق تفتيش األمانة تنذر 
78 منشأة مخالفة

االنباط- عمان

�أ���ص��اق��ف��ة م��ط��ر�ن��ي��ة �لقد�ص   ع��رب رئ��ي�����ص 

تقدير  ع��ن  ن��ع��وم،  ح�صام  �مل��ط��ر�ن  �ل�صقفية 

و�ح�������رت�م �ل��ك��ن��ائ�����ص �مل�����ص��ي��ح��ي��ة ل��ل��و���ص��اي��ة 

�ل��ه��ا���ص��م��ي��ة ع���ل���ى �مل���ق���د����ص���ات �لإ����ص���ام���ي���ة 

و�مل�صيحية يف �لقد�ص، وحالة �لأمن و�لأمان 

و�لأ���ص��رة  �لكني�صة  بها  تتمتع  �لتي  و�ل��وئ��ام 

�لها�صمية  �ل��ق��ي��ادة  ظ��ل  يف  عموما  �لأردن��ي��ة 

�حلكيمة.

و�ج���ت���م���ع ن���ع���وم �ل������ذي و����ص���ل ع���م���ان يف 

ت��ن�����ص��ي��ب��ه على  ب��ع��د  ل���ه  رع���وي���ة  زي�����ارة  �أول 

�ل���ك���ر����ص���ي �لب���ر����ص���ي �ل����ص���ق���ف���ي ب��ال��ق��د���ص، 

تنت�صر  وم��وؤ���ص�����ص��ات  ك��ن��ائ�����ص  ي�����ص��م  و�ل�����ذي 

مع  و���ص��وري��ا  ول��ب��ن��ان  و�لردن  فل�صطن  يف 

رئ��ي�����ص جم��ل�����ص روؤ����ص���اء �ل��ك��ن��ائ�����ص ب�����الأردن 

و�لتقى  ع��ط��ا�هلل.  خري�صتوفور�ص  �مل��ط��ر�ن 

�ملطر�ن نعوم يف مقر �إقامته بكني�صة �لفادي 

�ل���ص��ق��ف��ي��ة ب��ج��ب��ل ع���م���ان، �ع�������ص���اء �ل��ع��م��د 

قد��صا  وتر�أ�ص  ب��الأردن،  �ل�صقفية  �لرعوية 

يف �لكني�صة بح�صور رعاة �ملطر�نية و�أع�صاء 

�ملوؤ�ص�صات  وم���در�ء  للرعايا،  �لرعية  �لعمد 

�ل����ص���ق���ف���ي���ة، و�أع���������ص����اء �ل���ل���ج���ان �مل��ج��م��ع��ي��ة 

روؤ����ص���اء كنائ�ص  و�أع�����ص��اء جم��ل�����ص  �ل��ع��ام��ل��ة، 

�لردن.

�لكبرية  �صعادته  ع��ن  كلمته  يف  ع��رب  كما 

حل�����ص��وره و���ص��ط رع��ي��ت��ه، ر�ف��ع��ا ���ص��ات��ه هلل 

�لوقت  �صر يف هذ�  كل  فل�صطن من  ليحمي 

�لع�صيب.

يف  �ل�صقفية  �لفادي  كني�صة  ر�عي  ورحب 

�مل��ط��ر�ن  ب�صيادة  ح���د�د،  ف��اي��ق  �لق�ص  ع��م��ان، 

وزيارته لاأردن.

�مل���ط���ر�ن���ي���ة  �ل���ع���ام���ل���ن يف  �ل���ت���ق���ى  ك���م���ا 

بعمان. �ل�صقفية 

االنباط- مو�سكو

 قدم �ل�صفري خالد �ل�صو�بكة �أور�ق �عتماده 

�إىل �ل��رئ��ي�����ص �ل��رو���ص��ي ف��ادمي��ري ب��وت��ن يف 

�لعادة  فوق  �صفري�  �لرئا�صي  �لكرملن  ق�صر 

ل��دى  للمملكة  وم��ق��ي��م��اً  م��ع��ت��م��د�ً  وم��ف��و���ص��ا 

�خلارجية  وزي��ر  بح�صور  �لحت��ادي��ة،  رو�صيا 

�لرو�صي �صريغي لفروف.

ت�صلم  حفل  خ��ال  بوتن  �لرئي�ص  و�أ���ص��ار 

�أور�ق �عتماد �صفر�ء �لدول �لأجنبية �ملعتمدة 

�حل�����و�ر  �إن  �إىل  �لحت�����ادي�����ة،  رو����ص���ي���ا  ل�����دى 

�ل�صيا�صي بن رو�صيا �لحتادية و�ململكة حول 

�لأوج��ه،  ومتعدد  م�صتمر  �لدولية  �لتحديات 

مبا يف ذلك على م�صتوى �لقيادة.

و�كد �ن مو�قف �لبلدين متطابقة يف كثري 

�لق�صايا  �إز�ء  �أ�صا�صي  وب�صكل  �لنو�حي،  من 

�ملتعلقة بالت�صوية يف �ل�صرق �لأو�صط، م�صري� 

جيدة  ف��ر���ص��ة  و�لأردن  رو���ص��ي��ا  ل���دى  �أن  �إىل 

ل��ت��و���ص��ي��ع �ل���ت���ع���اون �ل��ث��ن��ائ��ي يف �ل��ع��دي��د من 

�مل��ج��الت. وب�صاأن �لح��د�ث �ل��د�ئ��رة حاليا يف 

�لرئي�ص  �أك��د  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �لأر����ص��ي 

�إنهاء  �ل�صروري  من  ت��رى  مو�صكو  �أن  بوتن 

�أعمال �لعنف و�ل�صعي بن�صاط �إىل حل ي�صتند 

�إىل قر�ر�ت جمل�ص �لأمن ذ�ت �ل�صلة.

االنباط- عمان

 وج���ه���ت ف����رق �ل��ت��ف��ت��ي�����ص �ل��ت��اب��ع��ة 

�ل�صحي  و�لتفتي�ص  �ل��رق��اب��ة  ل��د�ئ��رة 

و�مل��ه��ن��ي يف �أم���ان���ة ع���م���ان، �لأح�����د، 78 

 27 عنها  جنم  خمالفة،  ملن�صاآت  �إن��ذ�ر� 

�غاقا،  و25  ومهنية  �صحية  خمالفة 

و�غاقات  خمالفات  �رب��ع  �ىل  ��صافة 

على �أمر �لدفاع، وذلك من خال 732 

زيارة.
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 القاعود يحتل المرتبة األولى بقائمة 
العلماء األكثر استشهادا في األردن

 المصفاة: اوكتان 95 متوفر 
بجميع محطات جوبترول  

 رئيس مجلس مفوضي سلطة 
العقبة يلتقي السفير السويسري

 وقفة تضامنية باألغوار الشمالية 
مع الشعب الفلسطيني

االنباط- الرمثا

من  ال��ق��اع��ود  يو�سف  ال��دك��ت��ور  ت�سدر 

كلية الطب بجامعة العلوم والتكنولوجيا، 

قائمة العلماء الأكرث ا�ست�سهاداً يف الأردن، 

ح�سب ت�سنيف موقع علماء العامل للعام 

2021
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وبح�سب بيان للجامعة، ام�س الأربعاء، 

الأوب���ئ���ة يف  لعلم  ا���س��ت��اذاً  ال��ق��اع��ود  يعمل 

كلية الطب باجلامعة، وكان عميداً لكلية 

على  وح�سل  التطبيقية،  الطبية  العلوم 

العديد من اجلوائز العاملية نظرا لتميزه 

البحثي والعلمي.

االنباط- عّمان

اكد م�سدر مطلع يف �سركة ت�سويق 

امل��ن��ت��ج��ات ال��ب��رول��ي��ة )ج���وب���رول(؛ 

م�سفاة  ل�����س��رك��ة  الت�سويقية  ال����ذراع 

البرول الأردنية، توفر مادة البنزين 

ج���وب���رول  حم���ط���ات  يف   95 اوك����ت����ان 

اململكة. املنت�سرة بجميع مناطق 

�سحفي،  ت�سريح  يف  امل�سدر  و�سدد 

ج����وب����رول  ����س���رك���ة  ل������دى  اأن  ع���ل���ى 

خم���زون���ا ك��اف��ي��ا م���ن م�����ادة ال��ب��ن��زي��ن 

اوكتان 95.

امل�سدر  اأ�سار  ذات��ه،  ال�سعيد  وعلى 

اإىل اأن مراقبة املخزون اأولوية رئي�سة 

احل��ف��اظ  يف  ال�����س��رك��ة  روؤي����ة  لتحقيق 

على اأمن التزود بالطاقة.

االنباط- العقبة

�سلطة  مفو�سي  جمل�س  رئي�س  بحث 

املهند�س  اخل��ا���س��ة  الق��ت�����س��ادي��ة  منطقة 

ال�سفري  م��ع  الأرب���ع���اء،  ام�س  بخيت  نايف 

ال�����س��وي�����س��ري يف ع���م���ان ل��وك��ا���س ج��ا���س��ر، 

ال���ت���ع���اون يف اإج������راء درا�����س����ات ع��ل��ى اأن����واع 

املرجان املوجود يف املحمية البحرية بخليج 

العقبة.

للتعاون  ال�سلطة  ا�ستعداد  واك��د بخيت 

لك�سف اأنواع جديدة من املرجان واحلفاظ 

البحرية  البيئة  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة  ع��ل��ي��ه، 

خالية من التلوث.

بدوره، ا�ساد ال�سفري بالعالقات املتميزة 

بني البلدين ال�سديقني يف جميع املجالت، 

م����وؤك����دا ال����س���ت���ع���داد ل��ل��ت��ع��اون يف اإج�����راء 

املرجان  باحلفاظ على  املتعلقة  الدرا�سات 

يف العقبة ونظافة البيئة البحرية.

االنباط- االأغوار ال�شمالية

نظمت فاعليات �سعبية يف لواء الأغوار 

ال�سمالية ام�س ، وقفة ت�سامنية مع ال�سعب 

الح��ت��الل  يرتكبه  م��ا  جت���اه  الفل�سطيني 

ال�سرائيلي من جرائم تخرق ب�سكل �سارخ 

القانون الدويل والإن�ساين.

وط���ال���ب امل�������س���ارك���ون يف ال��وق��ف��ة ال��ت��ي 

اق���ي���م���ت اأم�������ام م�����س��ج��د وق����ا�����س ال��ك��ب��ري 

وح��م��ل��ت الأع�������الم الأردن����ي����ة وال��الف��ت��ات 

ب�سرورة   ، الإ�سرائيلية  باجلرائم  امل��ن��ددة 

حترك املجتمع ال��دويل لوقف النتهاكات 

الإ�سرائيلية يف حي ال�سيخ جراح بالقد�س 

ال�سريف ، وحرب الإب��ادة التي تنفذها اآلة 

الحتالل احلربية جتاه املدنيني العزل يف 

قطاع غزة.

امل����ق����اوم����ة  ح����ي����ت  ه����ت����اف����ات  ورددوا 

ال�سعب  التي تدافع عن حق  الفل�سطينية 

الفل�سطيني يف ار�سه ومنع تهويد القد�س 

الإ�سالمية  مقد�ساته  وحماية  ال�سريف 

وامل�سيحية.

الأردين يف  امل��وق��ف  ا���س��ن��اد  اىل  ودع����وا 

وانهاء  الفل�سطينية  الق�سية  عن  ال��دف��اع 

الح����ت����الل ون����زي����ف ال������دم ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

وتطبيق ال�سرعية الدولية يف اقامة الدولة 

الفل�سطينية وعا�سمتها القد�س ال�سريف. 

 األمير دانا فراس ترعى جلسة حوارية حول الموروث الحضاري والكتابي في الَحرَّة األردنية

 الضمان تدعو المؤمن عليهم إلى تحميل وتحديث تطبيقها على الهواتف الذكية

االنباط-عمان

 ICOMOS الأردن  يف  واملعامل  للمواقع  العاملي  املجل�س   -

ُيدين املمار�سات الإ�سرائيلية ويدعو املجتمع الدويل حلماية املواقع 

واملعامل الأثرية الإ�سالمية وامل�سيحية الفل�سطينية

ة  “احلرَّ اإدراج  اأه��م��ي��ة  اأك��ادمي��ي��ون وب��اح��ث��ون وم�����س��ارك��ون  اأك���د 

الأردنية” يف قائمة اليون�سكو ملواقع الراث العاملي لتكون اإحدى 

املعامل الراثية العاملية التي ت�سدرها اليون�سكو مما يوؤكد اأهمية 

املنطقة ودوره��ا الثقايف واحل�ساري، ويعزز من اجلذب ال�سياحي 

اإليها، كما ي�سهم يف دعم جهود الوطنية يف املحافظة على النقو�س 

والر�سومات خا�سة العربية ال�سفوية القدمية منها التي تزخر بها 

املنطقة لت�سكل اإحدى املعامل الفريدة على امل�ستوى العاملي. 

جاء ذلك خالل اجلل�سة احلوارية التي رعتها �سمو الأمرية دانا 

الأردن/رئي�سة  يف  واملواقع  للمعامل  العاملي  املجل�س  رئي�سة  فرا�س 

اجلمعية الوطنية للمحافظة على البرا/�سفرية اليون�سكو للنوايا 

واملعامل  للمواقع  العاملي  املجل�س  وعقد  الثقايف،  للراث  احل�سنة 

ICOMOS بالتعاون مع اجلامعة الها�سمية/كلية امللكة رانيا 
الأ�ستاذ  الها�سمية  اجلامعة  رئي�س  مب�ساركة  وال�سياحة،  للراث 

الدكتور فواز العبداحلق الزبون، والأ�ستاذ الدكتور �سلطان املعاين 

نائب رئي�س اجلامعة/اأ�ستاذ النقو�س والكتابات العربية القدمية، 

والأ�ستاذ الدكتور مهدي الزعبي اأ�ستاذ النقو�س العربية القدمية، 

والأ�ستاذ الدكتور فرا�س عالونة عميد كلية امللكة رانيا لل�سياحة 

والراث، والأ�ستاذ الدكتور فادي بلعاوي، والدكتور علي املنا�سري 

من دائرة الآثار العامة، واملهند�سة ب�سرى نبا�س من دائرة الآثار 

العامة. 

املجل�س  جمعية  اأ�سدرته  بيان  فرا�س  دان��ا  الأم���ري  �سمو  وتلت 

ICOMOS- الأردن)اي��ك��م��و���س  يف  وامل��واق��ع  للمعامل  العاملي 

املنبثقة عن املجل�س العاملي للمعامل وللمواقع، اأدانت   )Jordan
فيه اجلمعية انتهاكات اجلي�س الإ�سرائيلي وجمموعات امل�ستوطنني 

املدعومة من قبل احلكومة الإ�سرائيلية والتي ت�ستهدف املقد�سات 

القد�س  العاملي يف مدينة  ال��راث  وامل�سيحية ومواقع  الإ�سالمية 

“نحن  ال��ب��ي��ان  واأ����س���اف  ع��ام��ة.  الفل�سطينية  والأرا����س���ي  خا�سة 

املجتمع  نطالب  الثقايف  ال��راث  تهدف حلماية  كجمعية وطنية 

ا املعنيني باملحافظة على املواقع الراثية  الدويل ب�سدة وخ�سو�سً

والأثرية بال�سغط على احلكومة الإ�سرائيلية لاللتزام باتفاقيات 

اتفاقية له��اي )1954(  الأث��ري��ة ل�سيما  وامل��ع��امل  امل��واق��ع  حماية 

اإي��ك��وم��و���س-الأردن  ت�ستهجن  كما  الثقافية.  املمتلكات  حلماية 

منازلهم  من  الفل�سطينية  للعائالت  املمنهج  والتهجري  الإخ��الء 

ثقافتهم  ملحو  حماولة  العمليات  ه��ذه  وتعترب  القد�س  مدينة  يف 

للمدنية  احلية  ال��ذاك��رة  يف  والعبث  التاريخية  �سالتهم  وك�سر 

و�سكانها. واأ�ساف البيان اإن جميع املمار�سات التي ينفذها الحتالل 

والأع��راف  للقوانني  ووا�سحا  �سريحا  اخ��راق��اً  تعد  الإ�سرائيلي 

الدولية يف جمال حماية الآث��ار وال��راث العاملي التي توؤكد عدم 

�سرعية الحتالل الإ�سرائيلي  للقد�س ال�سرقية. 

وقالت �سمو الأم��رية دانا فرا�س اإن البادية ال�سمالية ال�سرقية 

خا�سة احلّرة هي منطقة ذات اأهمية اأثرية، وتاريخية، وح�سارية، 

اإن  واأ�سافت  اقت�سادية،  �سياحية  اأهمية  ذات  وم�ستقبال  وثقافية، 

اجلهود الكبرية التي تبذلها وزارة ال�سياحة والآث��ار ودائرة الآثار 

اإدراج املوقع يف قائمة اليون�سكو ملواقع ال��راث العاملي  العامة  يف 

املنطقة فريدة يف  وامل�ساندة كون  التقدير والدعم  خطوة ت�سحق 

موقعها وثقافتها، وزاخرة بالنقو�س والكتابات والر�سومات املختلفة 

يف موقعها الأ�سلي فهي �سجل تاريخي يوثق ق�سة املكان والإن�سان، 

واأ�سافت اإن الإدراج يف قائمة الراث العاملي ي�سهم يف دعم جهود 

ي�سلط  كما  وم�ستدام  م�سوؤول  ب�سكل  وتطويرها  عليها  املحافظة 

ال�سوء املحلي والدويل على هذه املنطقة الفريدة.

الزبون  فواز  الدكتور  الأ�ستاذ  الها�سمية  رئي�س اجلامعة  وقال 

اإن الأردن ي�سكل متحًفا ح�سارًيا مفتوًحا وغنيا باملعامل ال�سياحية 

والأثرية والطبيعية، وت�سكل ال�سياحة يف خمتلف اأنواعها م�سدر 

من م�سادر الدخل ودعم القت�ساد الوطني، فلذلك اأخذت اجلامعة 

الأث���ري  وامل�سح  التنقيب  يف  الوطنية  اجل��ه��ود  دع��م  عاتقها  على 

والتوثيق ودعم البحث العلمي والدرا�سات وخمتلف اأ�سكال الإنتاج 

اإن اجلامعة م�ستمرة  واأ���س��اف  والآث���ار،  بال�سياحة  املتعلق  العلمي 

الأث��ري��ة وال�سياحية خا�سة يف  امليدانية  البحثية  يف دع��م اجلهود 

منطقة البادية ال�سمالية ال�سرقية واحلّرة حتديًدا.

وحت���دث ن��ائ��ب رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة الها�سمية الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور 

�سلطان املعاين/اأ�ستاذ النقو�س والكتابات العربية القدمية، عن دور 

اجلامعة الها�سمية والباحثني يف كلية امللكة رانيا لل�سياحة والراث 

العلمي  العليا يف البحث وال��درا���س��ات والإن��ت��اج  ال��درا���س��ات  وطلبة 

املتنوع حول النقو�س العربية القدمية خا�سة النقو�س ال�سفوية، 

واأ�ساف اأن اجلامعة كان لها دور كبري يف الدرا�سات امليدانية التي 

ال�سمالية  العربية  النقو�س  م��ن  متنوعة  جمموعات  ع��ن  ك�سفت 

القدمية )النقو�س العربية ال�سفوية( والر�سومات ال�سخرية التي 

ث��روة وطنية عظيمة توثق ل�سوؤون العرب القدماء وحياتهم  هي 

وال�سيا�سية  والجتماعية  الدينية  والأن�����س��اق  وال��ذات��ي��ة  اليومية 

وعالقة العرب بع�سهم بع�سا وعالقتهم مع غريهم من القبائل 

ال�سعوب  والأنباط وغريهم من  الثموديني  العرب مثل  وممالك 

مثل الرومان والفر�س و�سواهم.

اإن للجامعة الها�سمية دور كبري يف الكت�سافات العلمية  وقال 

تاريخية  التي هي وثائق  القدمية  ال�سفوية  العربية  النقو�س  يف 

وكان هناك دوما دعًما �سخًيا يف عمادة البحث العلمي يف اجلامعة، 

موؤكدا على ا�ستمرارية جهود اجلامعة يف البحث والدرا�سات ودعم 

وال���راث. موؤكدا على  الآث���ار  املحافظة على  الوطنية يف  اجلهود 

جهود اجلامعة يف ا�ستخدام التقنيات احلديثة خا�سة تقنية امل�سح 

ال�سوئي ثالثي الأبعاد.

ودعا اإىل دعم جهود وزارة ال�سياحة والآثار ودائرة الآثار العامة يف 

املحافظة على هذه املنطقة واإدراجها يف قائمة اليون�سكو للراث العاملي.

وقال الأ�ستاذ الدكتور فادي بلعاوي الذي اأدار اجلل�سة احلوارية 

اإن اجلل�سة تهدف اإىل مناق�سة الق�سايا الوطنية الأثرية وال�سياحة 

وخدمة وطننا وبلدنا ودعم اجلهود الوطنية يف ملف تر�سيح احلّرة 

الأردن��ي��ة ك��م��وروث ثقايف ع��امل��ي، وك��ذل��ك دع��م اجلهد الوطني يف 

املحافظة على الآثار واملواقع الأثرية واملعامل املختلفة.

واملحافظة  تهيئتها  الأث��ري��ة يجب  واملعامل  املواقع  اإن  واأ���س��اف 

عليها وجتهيزها بال�سكل الأمثل قبل فتحها لل�سياحة واحلر�س 

على اأن تكون ال�سياحة م�سوؤولة وواعية خا�سة يف املعامل الراثية 

الثقافية والأثرية.

اأ���س��ت��اذ النقو�س يف  وحت���دث الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور م��ه��دي الزعبي 

اجلامعة الها�سمية عن الر�سومات ال�سخرية يف احلّرة الأردنية عن 

اأن البادية الأردنية ال�سمالية ال�سرقية تزخر بكم وافر من الر�سوم 

ال�سخرية متعددة الأ�سكال وامل�سامني وهي تعد امل�سدر الوحيد 

يف  تعي�س  كانت  التي  ال�سفوية  العربية  القبائل  عن  للمعلومات 

�سمال �سرق البادية الأردنية خالل القرن الأول قبل امليالد حتى 

القرن الرابع امليالدي. وقد دونت هذه القبائل بع�سا من مظاهر 

اإىل  داعيا  ال�سخرية.  والر�سومات  والنقو�س  الكتابات  يف  احلياة 

اإعادة ا�ستنطاق هذه الر�سومات وترجمة الأفكار فيها لبناء امل�سهد 

وال�ستفادة  واحل�سارية.  التاريخية  واملعطيات  وف��ق  احل�ساري 

من اأكرب حقل نقو�س يف العامل. واأ�ساف اأن الر�سومات ال�سخرية 

وال�سراع  وال�سيد،  ال��رع��ي  م�سامني  حملت  وغ��ريه��ا  ال�سفوية 

واحل����رب، وال��رق�����س وامل��و���س��ي��ق��ى، وال�����دللت ال��دي��ن��ي��ة، والأل��ع��اب 

والزخارف.

وحتدث د. علي املنا�سري من دائرة الآثار العامة عن الهتمام 

اأق��دم الآث���ار يف  ب��داأ يتزايد بف�سل اكت�ساف  ال��ذي  العاملي املتزايد 

ة الأردن��ي��ة، وحت��دث عن م�ساحة املنطقة  الأردن يف منطقة احل��رَّ

التي متتد على م�ساحة )40( األف كم مربع وتتوزع على ثالثة دول 

الأردن وال�سعودية و�سوريا وتبلغ م�ساحتها يف الأردن )16( األف مر 

مربع.

وحت��دث عن منطقة احل��رة كانت منطقة و�سل بني ح�سارات 

خمتلفة فقد مت فيها اكت�سافات الكثري من النقو�س والر�سومات 

ور�سومات  نقو�س  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  العربية  ال�سفوية  ال�سخرية 

والنبطية،  وال��ث��م��ودي��ة،  وال��ت��دم��ري��ة،  ال��ي��ون��ان��ي��ة،  منها  متنوعة 

وال�سريانية، ونقو�س وكتابات اإ�سالمية، وكذلك النقو�س احلديثة.

كما حتدثت املهند�سة ب�سرى نبا�س رئي�سة ق�سم الراث العاملي 

يف دائ��رة الآث��ار العامة عن اجلهود الوطنية يف العمل على ملف 

الر�سيح كموروث عاملي والإمكانات الفريدة يف املوقع،  وتناولت 

امل��واق��ع الراثية  اإح���دى  معايري اختيار منطقة احل��رة الأردن��ي��ة 

من  املنطقة  متلكه  ملا  العاملي  ال���راث  ملواقع  اليون�سكو  قائمة  يف 

خ�سائ�س ثقافية ا�ستثنائية، وحتدث عن دور دائرة الآثار العامة يف 

اإدراج املوقع كموروث ثقايف عاملي مما يعك�س اعرافا عاملًيا يف تفرد 

املوقع، ونقطة جذب عاملي.

وقالت اإن معايري الر�سيح كموقع ثقايف عاملي متثلت يف وجود 

اآلف النقو�س العربية ال�سمالية القدمية والإ�سالمية والنبطية 

متثل �ساهد ا�ستثنائي ثقايف لهذه املنطقة واملجتمعات التي ا�ستقرت 

فيها على مدار التاريخ وتعك�س منظورهم لثقافتهم وح�سارتهم 

وحياتهم وديانتهم.

االنباط- عمان

 دعت املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي، 

املوؤمن عليهم وجمهورها اإىل حتميل وحتديث 

ال��ذك��ي��ة حت��ت م�سمى  ال��ه��وات��ف  تطبيقها على 

يوّفر  ال��ذي  الأردين”  الجتماعي  “ال�سمان 
جم��م��وع��ة ك��ب��رية م��ن اخل��دم��ات الإل��ك��رون��ي��ة 

التي تقدمها.

واف������ادت امل��وؤ���س�����س��ة يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي ام�����س 

الهاتف  ع��ل��ى  ب���اأن حت��دي��ث تطبيقها  الأرب���ع���اء 

تنفذها  حتديثات  �سل�سلة  �سمن  ي��اأت��ي  ال��ذك��ي 

اإلكرونية جديدة،  اإ���س��اف��ة خ��دم��ات  اج��ل  م��ن 

وحت�سني وتطوير كامل اخلدمات املتوّفرة على 

التطبيق لت�سهيل ا�ستخدامها وتلبية احتياجات 

جمهورها.

اأو  التطبيق  حتديث  اأن  املوؤ�س�سة  واأو�سحت 

ال��دخ��ول على متجر  حتميله يكون من خ��الل 

 google( اأو   )app store( التطبيقات 

store( واختيار تطبيق “ال�سمان الجتماعي 
اأو  التحميل  خ��ي��ار  ع��ل��ى  وال�����س��غ��ط  الأردين” 

التحديث.

واأو�سحت اأن اخلدمات املتوفرة على التطبيق 

وال�سراك  املتقاعدين  بخدمات  تتعلق  حالياً 

التف�سيلي  ال����س���راك���ات  وك�����س��ف  الخ���ت���ي���اري 

وخدمات ت�سديد ال�سراكات وتعوي�س الدفعة 

الواحدة وتاأمني اإ�سابات العمل واإ�سدار بطاقة 

احت�ساب  وخ���دم���ة  حّياك”،  “بطاقة  خ�����س��م 

الراتب التقاعدي وكتاب ملن يهمه الأمر.

اأوام���ر  ب��رام��ج  اأن خ��دم��ات  املوؤ�س�سة  واأك����دت 

الدفاع ودفعات املن�ساآت والأف��راد وطلب اعتبار 

ال���س��راك الختياري متوفر فقط من خالل 

ب���واب���ة اخل���دم���ات ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا الإل���ك���روين 

.www.ssc.gov.jo
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 رئيس دولة كبرى يدعو للتعايش 
مع كورونا الستعادة الحرية

 مصر.. قرارات جديدة إلدارة أزمة 
»كورونا« وهذه التفاصيل

 اإلمارات: السماح بتملك المستثمرين 
الكامل للشركات من يونيو

 تسارع التضخم بمنطقة اليورو في أبريل

االنباط-وكاالت

تناول �لرئي�س �لفرن�سي �إميانويل ماكرون 

ورئي�س وزر�ئه جان كا�ستك�س قهوة على �سرفة 

�لإل��ي��زي��ه  ق�سر  ق���رب  �لأرب���ع���اء  �سباح  مقهى 

على  �ل��دول��ة  رئي�س  تعبري  ح��د  على  للتاأكيد 

�حلرية” مع  ��ستعادة  حلظات  م��ن  “حلظة 
�إعادة فتح �ملحالت �لتجارية و�سرفات �ملطاعم.

وق����ال م���اك���رون ب��ع��د ج��ل��و���س��ه ع��ل��ى �سرفة 

�أم���ام ك��ام��ري�ت �لقنو�ت �لإخ��ب��اري��ة يف  مقهى 

مع   8,30 �ل�ساعة  ق��ر�ب��ة  مريوم�سنيل  ���س��ارع 

“حلظة  �ل��ق��ه��وة  �إن ه����ذه  رئ��ي�����س ح��ك��وم��ت��ه، 

ثمرة  هي  �لتي  �حلرية  ��ستعادة  من  �سغرية 

�أقول  �أن  “�أريد  و�أ�ساف  �جلماعية«.  جهودنا 

لكم: دعونا نتعود على حماولة �لعي�س مًعا يف 

�لوقت �حلا�سر”، د�عًيا يف �ملقابل �إىل “توخي 

�حل�����ذر ل��ن��ن��ج��ح ج��م��اع��ي��ا يف �ل�����س��ي��ط��رة على 

�أنف�سنا  تنظيم  “�إذ� متكنا من  وتابع  �لوباء«. 

جماعيا ومو��سلة �لتطعيم وحفاظ �ملو�طنني 

على �لن�سباط �جلماعي فال �سبب مينعنا من 

�ل�ستمر�ر يف �مل�سي قدًما” معربا عن �رتياحه 

لأن “تكون �أرقام �لوباء موجهة ب�سكل جيد«.

�إىل  �لتنفيذية  �ل�سلطة  رئي�سا  توجه  ث��م 

ق�سر �لإليزيه مل�ساركة يف جل�سة ملجل�س �لدفاع 

تليها جل�سة ملجل�س �لوزر�ء.

ومت �إغ������الق �مل��ق��اه��ي و�مل���ط���اع���م م��ن��ذ 30 

ت�سرين �لأول/�أكتوبر 2020 �أي �أكرث من �ستة 

بخدمة  لها جم���دد�  وي�سمح  ون�����س��ف،  �أ���س��ه��ر 

�ل��زب��ائ��ن �ع��ت��ب��ار� م��ن �لأرب���ع���اء لكن فقط يف 

 %50 ��ستيعابية ل تتخطى  ق��درة  �خل���ارج مع 

ولطاولت من �ستة �أ�سخا�س كحد �أق�سى.

مع هذه �ملرحلة �جلديدة من رفع �لقيود، 

ميكن لدور �ل�سينما و�مل�سارح و�ملتاحف ��ستقبال 

جمهور جمدد� �لأربعاء وكذلك جميع �ملتاجر 

�لق�سوى.  �ل�ستيعابية  �ل��ق��درة  حت��دي��د  م��ع 

ب�سكل  �لتطعيم  حملة  بت�سريع  فرن�سا  قامت 

كبري يف �لأ�سابيع �لأخرية لكنها ل تز�ل �أدنى 

من �ملعدل �لأوروب��ي. مت �إعطاء 30,22 مليون 

جرعة لقاح �لثالثاء �إىل 21,09 مليون �سخ�س، 

وز�رة  بح�سب  فرن�سا  ���س��ك��ان  م��ن   %31,2 �أي 

�ل�سحة. من بينهم �أنهى 9,12 مليون �سخ�س 

تلقيحهم بالكامل )13,5% من �ل�سكان(.

االنباط-وكاالت

ق����ررت رئ��ا���س��ة جم��ل�����س �ل������وزر�ء يف م�سر 

عن  �ل�سادرة  �ل��ق��ر�ر�ت  تطبيق  يف  �ل�ستمر�ر 

فريو�س  �أزم���ة  لإد�رة  �لعليا  �للجنة  �جتماع 

كورونا، وذلك حتى نهاية �سهر مايو �جلاري، 

با�ستثناء �لقر�ر �خلا�س باحلد�ئق و�ملتنزهات 

و�ل�سو�طئ �لعامة.

حيث قرر �إعادة فتحها و�إتاحتها ل�ستقبال 

�مل���و�ط���ن���ني ���س��ري��ط��ة �لل����ت����ز�م ب����الإج����ر�ء�ت 

�لحرت�زية ملو�جهة فريو�س كورونا.

باجلهاز  �لعاملني  ب��ت��و�ج��د  يتعلق  وفيما 

�ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �سدد  للدولة،  �لإد�ري 

م�سطفى مدبويل على تطبيق قر�ر�ت خف�س 

�إر���س��ال كتابات دوري��ة  �أن يتم  �أع��د�ده��م، على 

جلميع �جلهات �حلكومية بهذ� �لقر�ر.

ووجه رئي�س �لوزر�ء بالتو�سع يف �لربنامج 

�لقومي للتطعيم باللقاحات للعاملني يف كافة 

�جلمهورية،  م�ستوى  على  �ل�سياحية  �ملن�ساآت 

يف  �لعاملني  تطعيم  م��ن  �لنتهاء  م��ع  خا�سة 

�لبحر  بكل من حمافظتي  �ل�سياحي  �لقطاع 

�لأحمر وجنوب �سيناء.

وخالل �لجتماع، مت �لتاأكيد على �سرورة 

�لإج����������ر�ء�ت �لح�����رت�زي�����ة مبنتهى  ت��ط��ب��ي��ق 

�حل�سم يف �أعمال �لمتحانات �ملقرر �إجر�وؤها، 

لطالب  باحل�سور  �ل�سماح  على  �لتاأكيد  م��ع 

�ملد�ر�س �لدولية حتى نهاية هذ� �ل�سهر فقط، 

على �أن يتم ��ستكمال �لعملية �لتعليمية بهذ� 

�لعام �لدر��سي “عن بعد بد�ية من �سهر يونيو.

وخ����الل �لج���ت���م���اع، �أع���ل���ن رئ��ي�����س �لهيئة 

و�لتموين  و�لإم����د�د  �ملوحد  لل�سر�ء  �مل�سرية 

�ل��ل��و�ء  �لطبية  �لتكنولوجيا  و�إد�رة  �لطبي 

طبيب بهاء �لدين زيد�ن، �أنه مت �لتفاق على 

�لرو�سي  �للقاح  من  جرعة  مليون   20 توريد 

“�سبوتنيك” مع �ل�سركة �ملوردة، على �أن يتم 
�لتوريد تباعاً حتى �آخر �لعام، وكذلك �لتفاق 

على  جون�سون”  �آن���د  “جون�سون  �سركة  م��ع 

توريد 20 مليون جرعة.

 االنباط-وكاالت

�أعلنت وز�رة �لقت�ساد �لإمار�تية، �لأربعاء، 

حيز  �سيدخل  �لتجارية  �ل�سركات  ق��ان��ون  �أن 

�ب��ت��د�ًء من 1 يونيو �ملقبل، مبا يتيح  �لتنفيذ 

للم�ستثمرين ورو�د �لأعمال تاأ�سي�س �ل�سركات، 

ومتلكها ب�سكل كامل، يف �لأن�سطة �لقت�سادية.

موؤخر�ً  �عتمدت  �لإم���ار�ت  حكومة  وكانت 

ت��ع��دي��ل ق��ان��ون �ل�����س��رك��ات �ل��ت��ج��اري��ة، و�إل��غ��اء 

و�ل�سركات  �مل�ستثمرين  ي��ل��زم  �ل���ذي  �ل�����س��رط 

�ل��ع��امل��ي��ة �ل��ت��ي ت��رغ��ب يف ف��ت��ح ف���رع ل��ه��ا د�خ��ل 

�لدولة باأن يكون لها وكيل من مو�طني �لدولة، 

وذلك بهدف تعزيز مرونة �لقت�ساد �لوطني 

يف  �ل�ستثمارية  �لبيئة  جاذبية  ورف��ع  ودعمه، 

�لدولة �إىل م�ستويات ر�ئدة عاملياً، من خالل 

�لت�سريعات لتوفري مناخ  �لنفتاح و�ملرونة يف 

و�ملمار�سات  �لجتاهات  �أف�سل  وفق  �قت�سادي 

�حل��دي��ث��ة يف جم��ال �ل���س��ت��ث��م��ار، ومب��ا يو�كب 

م�ستهدفات �لدولة للخم�سني عاماً �ملقبلة.

وق�������ال ع����ب����د�هلل ب����ن ط������وق �مل�������ري وزي����ر 

قانون  على  �لتعديالت  “تطبيق  �لقت�ساد: 

�ملقبل  يونيو  م��ن  �ب��ت��د�ًء  �لتجارية  �ل�سركات 

توليها  �لتي  �لأه��م��ي��ة  تعك�س  ج��دي��دة  خطوة 

مبختلف  �لقت�ساد  لدعم  �لإم����ار�ت  حكومة 

قطاعاته وتعزيز جهوزيتها للم�ستقبل، خا�سًة 

�أن �لقانون ياأتي يف �إطار روؤية �ساملة للدولة 

لتعزيز مكانتها كو�جهة عاملية لال�ستثمار�ت«.

“يدخل  “و�م”:  نقلت  و�أ�ساف بح�سب ما 

�لقانون حيز �لتنفيذ يف �لوقت �لذي ن�سهده 

فيه �لعديد من �ملتغري�ت يف خارطة �لقت�ساد 

�ل��ع��امل��ي، �لأم���ر �ل���ذي يحتم ت��ق��دمي ك��ل �سبل 

�لدعم لل�سركات �لتي تتخذ من دولة �لإمار�ت 

مقر�ً لها، ومبا يزيد من تناف�سيتها وقدرتها 

على �لو�سول ب�سهولة لالأ�سو�ق �لعاملية«.

كما قال وزير �لقت�ساد: “ندرك يف دولة 

ورو�د  �مل�ستثمرين  ت�سجيع  �أهمية  �لإم����ار�ت 

�لأعمال ودوره��م �ملحوري يف حتقيق �لتنمية 

توفري  على  حري�سون  ون��ح��ن  �لق��ت�����س��ادي��ة، 

متكنهم  وم��رن��ة،  متكاملة  ��ستثمارية  بيئة 

من تنفيذ م�سروعات حيوية تدعم �لقت�ساد 

�لوطني«.

تاأ�سي�س  ت�سهيل  �ل�سركات  قانون  ويدعم 

وممار�سة �أن�سطة �لأعمال يف دولة �لإم��ار�ت، 

وزي��ادة ��ستقطاب �ل�ستثمار �لأجنبي �ملبا�سر 

�لدولة،  يف  �حليوية  �لقطاعات  خمتلف  �إىل 

نوعية  م�سروعات  و�إن�ساء  تطوير  جانب  �إىل 

جديدة وزيادة تنوع �لقاعدة �لقت�سادية ورفع 

و�لبحث  �لب��ت��ك��ار  ق����در�ت  ودع���م  �إنتاجيتها، 

�مل��و�ه��ب  و��ستقطاب  �ل���دول���ة،  يف  و�ل��ت��ط��وي��ر 

و�لكفاء�ت.

االنباط-وكاالت

ق��ال مكتب �إح�����س��اء�ت �لحت���اد �لأوروب���ي 

يف  �لت�سخم  �إن  �لأرب���ع���اء  �م�����س  ي��ورو���س��ت��ات 

منطقة �ليورو ت�سارع يف �أبريل/ ني�سان بفعل 

زيادة حادة يف تكاليف �لطاقة و�خلدمات.

يف  �مل�ستهلكني  �أ�سعار  �إن  يورو�ستات  وق��ال 

على   %0.6 �رت��ف��ع  ب��ال��ي��ورو  تتعامل  دول   19

 %1.6 �سنوية  زي��ادة  و�سجلت  �سهري،  �أ�سا�س 

�رتفاعا من 1.3% �سنويا يف مار�س �آذ�ر.

يريد �لبنك �ملركزي �لأوروب��ي �أن يقرتب 

معدل �لت�سخم من 2% على �ملدى �ملتو�سط، 

�ل�����س��ع��ود �لأ���س��رع  �أن وت���رية  لكنه ح���ذر م��ن 

باأ�سعار  �ملقارنة  لتاأثري  �أ�سا�سية  ترجع ب�سفة 

�لطاقة �ملنخف�سة جد� قبل عام.

و�رتفعت �أ�سعار �لطاقة مثل �لنفط و�لغاز 

ني�سان  �أبريل/  يف  �سنوي  �أ�سا�س  على   %10.4

�لت�سخم  لرقم  مئوية  نقطة   0.96 لت�سيف 

�لنهائي.

وعلى �جلانب �لآخر، نزلت تكلفة �لأغذية 

غري �مل�سنعة، وهي مكون �آخر �سديد �لتقلب، 

0.3% على �أ�سا�س �سنوي.

االنباط- وكاالت

400 مليار  فقدت �سوق �لعمالت �مل�سفرة 

�ساعة،    24 م��ن  �أق���ل  يف  قيمتها  م��ن  دولر 

�لأرب�����ع�����اء، يف وق����ت و�����س���ل���ت ف��ي��ه �ل��ع��م��ل��ة 

موجة  يف  “بتكوين” �لنخفا�س،  �لرقمية 

دون  لترت�جع  �أ�سبوع،  منذ  م�ستمرة  تقلب 

حاجز 40 �ألف دولر.

وف��اق��م��ت ت��ق��اري��ر ع��ن ف��ر���س �مل��زي��د من 

يف  �مل�سفرة  �لعمالت  معامالت  على  �لقيود 

�ل�سني خماوف �سابقة �أثارتها “تغريد�ت” 

من رئي�س ت�سال، �إيلون ما�سك.

باملئة   15 ح��و�يل  “بتكوين”  وتر�جعت 

عمليات  بفعل  دولر  �أل��ف   36 م�ستوى  �إىل 

بيع قوية.

40 باملئة   وهي �لآن منخف�سة �أكرث من 

 64 �لبالغ  �لعام  هذ�  م�ستوياتها  �أعلى  عن 

 14 يف  بلغته  �ل���ذي  دولر،  و895.22  �أل��ف��ا 

�أبريل.

وهوت عملة “�إثريوم”، �ملرتبطة ب�سبكة 

�إىل  باملئة،   25 ح��و�يل  �إث��ري��وم،  كتل  �سل�سلة 

م�ستوى 2500 دولر.

االنباط-وكاالت

ت��ل��ق��ى �لق��ت�����س��اد �لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي ���س��و�ري��خ 

�ملقاومة �لفل�سطينية �ملنطلقة من قطاع غزة، 

�لقطاعات،  م��ن  ع��دي��د  يف  �ل�����س��رر  م��ن  بكثري 

�أبرزها �لطري�ن و�ل�سياحة و�لتاأمني و�لطاقة

�لقبة  �عرت�ستها  �ل��ت��ي  �ل�����س��و�ري��خ  وح��ت��ى 

�حل���دي���دي���ة، ف���اآث���اره���ا ح���ا����س���رة ع��ل��ى ب��ع�����س 

ي�����س��ق��ط  �أن  �����س����روري����ا  ف��ل��ي�����س  �ل���ق���ط���اع���ات، 

�ل�������س���اروخ ع��ل��ى �أح����د �لأه������د�ف ح��ت��ى تظهر 

�لإ�سر�ئيلي تبعاته على �لقت�ساد 

و�لإث����ن����ني، ق����ال �جل��ي�����س �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي يف 

�أطلقتا  �لإ�سالمي  و�جل��ه��اد  حما�س  �إن  بيان، 

�أي��ام من   7 3100 ���س��اروخ خ��الل  ما جمموعه 

�لقبة  �عرت�ست  �إ�سر�ئيل،  باجتاه  غزة  قطاع 

�حلديدة غالبيتها، وفق تعبريه

بو�ست  ج��ريوز�ل��ي��م  �سحيفة  تقدر  وبينما 

 300 بني  �مل��دى  ق�سري  حما�س  ���س��اروخ  تكلفة 

يت�سبب  �لتي  �خل�سائر  �أن  �إل  دولر،   800 �إىل 

�إ���س��ر�ئ��ي��ل تتجاوز  �ل��ق��ط��اع��ات يف  ل��ع��دي��د  ب��ه��ا 

�أ�سعاف قيمته مئات 

بن�سر خرب  �إ�سر�ئيل  �سمحت  �لأ�سبوع،  هذ� 

�أط��ل��ق��ت م��ن غ��زة باجتاه  �أن ���س��و�ري��خ  م��ف��اده 

من�سة غاز طبيعي يف حقل متار مبياه �لبحر 

�ملتو�سط، تبعتها طائرة م�سرية، ما دفع وز�رة 

�لطاقة �لإ�سر�ئيلية لإغالق �حلقل كامال

للغاز  8 ح��ق��ول  �أك���رث م��ن  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  متلك 

�آب��ار  ج��ان��ب  �إىل  �مل��ت��و���س��ط،  م��ي��اه  �لطبيعي يف 

ت��خ��زي��ن وق����ود يف م��و�ن��ئ �أ����س���دود وع�����س��ق��الن 

وحيفا، تعر�س بع�سها لهجوم بال�سو�ريخ

�لتعوي�سات

�لت�سعيد  م��ن  �لأوىل  �ل��ث��الث��ة  �لأي�����ام  يف 

من  وبالتحديد  غزة،  قطاع  على  �لإ�سر�ئيلي 

 1744 �إدخ������ال  �ل���ث���الث���اء ح��ت��ى �خل��م��ي�����س، مت 

�أن��ظ��م��ة �ل��ت��ع��وي�����س��ات م��ن جانب  م��ط��ال��ب��ة يف 

ت�����س��ررت  ممتلكاتهم  �إن  ق��ال��و�  �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ني 

بفعل �سو�ريخ �ملقاومة

ن�����س��رت��ه، �جل���م���ع���ة، ���س��ح��ي��ف��ة  ويف ت��ق��ري��ر 

�لإ�سر�ئيلي،  �لقت�ساد  يف  �ملخت�سة  كالكلي�ست 

�لثالثة  �لأيام  �مل�سجلة يف  �ملطالبات  فاإن عدد 

�لأوىل ت�سكل 40 يف �ملئة من جممل �ملطالبات 

�ملقدمة يف حرب 2014 �لتي ��ستمرت 50 يوما

 76 وح���ت���ى �خل��م��ي�����س �مل���ا����س���ي، مت �إج�����الء 

م�سلحة  قالت  وق��ت  يف  منازلهم؛  م��ن  عائلة 

�ل�سر�ئب يف �إ�سر�ئيل �إن هناك مئات �حلالت 

�ل��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا، ومل يتم  �ل��ت��ي مت  �لأخ�����رى 

�إدخالها بعد يف �أنظمة �لتعوي�سات

 1000 وت���ت���وزع �ل��ت��ع��وي�����س��ات �مل��دخ��ل��ة ب���ني 

م���ط���ال���ب���ة م����ن م�������س���ت���وط���ن���ات غ�����الف ق��ط��اع 

غ����زة، و�ل���ب���اق���ي م���ن ب��ق��ي��ة �أن���ح���اء �إ���س��ر�ئ��ي��ل، 

ح��ي��ث ���س��ج��ل��ت ت���ل �أب����ي����ب، مب���ا يف ذل����ك �ل��ل��د 

حلقت  �أ�سر�ر  تعوي�س  مطالبة   150 و�لرملة 

450 مطالبة عن �أ�سر�ر  باملركبات، و�أكرث من 

باملباين حلقت 

عكا،  ذل��ك  يف  مب��ا  �ل�سمالية،  �ملنطقة  ويف 

10 م��ط��ال��ب��ات ت��ت��ع��ل��ق ب��اأ���س��ر�ر يف  مت ت��ق��دمي 

�ملباين؛ ويف  باأ�سر�ر يف  �ملركبات و30 مطالبة 

عن  بالتعوي�س  مطالبة   17 ُق��دم��ت  �لقد�س، 

بالتعوي�س  مطالبة  و24  �ملركبات  يف  �أ���س��ر�ر 

عن �لأ�سر�ر �لهيكلية

ومن �ل�سابق لأو�نه، تقدير قيمة �لتعوي�س 

لكن  تقدميه،  �ل�سندوق  م��ن  �سُيطلب  �ل��ذي 

باحلروب  مقارنة  بكثري  �أعلى  �ملقايي�س  ه��ذه 

�ل�سابقة على قطاع غزة

�لإ�سر�ئيلية،  �ل�سر�ئب  م�سلحة  وبح�سب 

�سيولة  ح��ال��ي��ا،  �لتعوي�سات  ���س��ن��دوق  ميتلك 

���س��ي��ك��ل )3.95  م��ل��ي��ار   13 م���ن  ب���اأك���رث  م��ال��ي��ة 

مليار�ت دولر(

و�ل�����س��ن��دوق �حل��ك��وم��ي ل��ل��ت��ع��وي�����س، وج��د 

لتعوي�س �أ�سر�ر �حلرب �لتي تلحق مبمتلكات 

�لأ�����س����ول ب�����س��ب��ب �أع����م����ال �حل�����رب م����ن ق��ب��ل 

عد�ئية  �أعمال  ب�سبب  �أو  �لنظامية،  �جليو�س 

�إ�سر�ئيل، بح�سب م�سلحة �ل�سر�ئب �سد 

�ملطار مهبط �ل�سو�ريخ

ت�سل  �أ���س��ب��وع،  م��ن  �أق��ل  يف  �لثالثة  وللمرة 

حميط  �إىل  �لفل�سطينية  �مل��ق��اوم��ة  ���س��و�ري��خ 

م�ساء  �آخرها  �أبيب،  تل  يف  غوريون  بن  مطار 

على  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  �ل��ع��دو�ن  على  رد�  �ل�سبت، 

غزة و�لقد�س و�ل�سفة �لغربية

وب��ل��غ �إج���م���ايل ع���دد �ل���رح���الت �مل��ج��دول��ة، 

مطار  ع��رب  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  �إىل  للو�سول  �لإث��ن��ني، 

�ألغيت منها  رح��ل��ة،   83 �ل���دويل،  غ��وري��ون  ب��ن 

70 رحلة على �لأقل، بينما �لرحالت �لأخرى 

كانت يف غالبيتها حملية

بن  �إلغاء مطار  م�سح  �أظهر  �لأح��د،  بينما 

غ��وري��ون �ل���دويل 40 رح��ل��ة ق��ادم��ة م��ن مدن 

حول �لعامل، كان مقرر� و�سولها �لإثنني �إىل 

�إ�سر�ئيل، من �إجمايل 47 رحلة

�ل�سبت،   ، كالكلي�ست  �سحيفة  وو���س��ف��ت 

ق������ر�ر ����س���رك���ات �ل����ط����ري�ن �ل���ع���امل���ي���ة ت��ع��ل��ي��ق 

رح���الت���ه���ا، ب���اأن���ه���ا خ���ط���وة ت���رك���ت �إ���س��ر�ئ��ي��ل 

و�سركات طري�نها �ملحلية، وحيدة يف �ل�ساحة

و�خل��م��ي�����س، �أع��ل��ن��ت ���س��رك��ات ط���ري�ن دلتا 

لوفتهانز�  و  �إي��رلي��ن��ز  ي��ون��اي��ت��د  و  �إي��رلي��ن��ز 

ج����دول  ت���غ���ي���ري�ت يف  ع����ن   ، �ل���ن���م�������س���اوي���ة  و 

و  �لحت��اد  �سركات  �ل�سبت  تبعتها  �ل��رح��الت، 

فالي دبي �لإمار�تيتني

�سياحية منفرة قبلة 

حول  �لطري�ن  �سركات  غالبية  رف�س  مع 

�إ�سر�ئيل  �إىل  حاليا  رح���الت  تنفيذ  �ل��ع��امل، 

�إطالق  و��ستمر�ر  �حلا�سل،  �لت�سعيد  ب�سبب 

�أن �سناعة  يبدو  ر�سقات �ساروخية من غزة، 

�إ�سعار  حتى  تاأجيل  �أم���ام  �ل��و�ف��دة  �ل�سياحة 

�آخر

�أعلنت  �لإ�سر�ئيلية  �ل�سياحة  وز�رة  وكانت 

رحالت  ع��ودة  �ملا�سي،  ني�سان  �أب��ري��ل/   13 يف 

�ل�سياحة �لأجنبية �عتبار� من 23 مايو/ �أيار 

عمليات  عقب  �ملر�فق،  كافة  فتح  بعد   ،2021

تطعيم و��سعة �سد فريو�س كورونا

�سركات  �أن  �إ�سر�ئيلية،  تقارير  تظهر  لكن 

�ل��ط��ري�ن  هيئة  م��ن  طلبا  ترف�س  �ل��ط��ري�ن 

�إىل مطار  �لقادمة  �لرحالت  بتحويل  �ملدين 

 ، �لبالد بدل من بن غوريون  ر�م��ون جنوب 

ما يعني �أن ل مطار�ت �آمنة يف �إ�سر�ئيل

حتى مع فر�سية و�سول رحالت �سياحية، 

ف����اإن �مل����دن �مل��خ��ت��ل��ط��ة �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة )د�خ���ل 

�خل�����ط �لأخ���������س����ر( مل ت�����س��ه��د م���ن���ذ ع��ق��ود 

بني  �مل��ب��ا���س��رة  و�ل���س��ت��ب��اك��ات  �لع�سيان  ح��ال��ة 

عليه  هي  كما  و�لإ�سر�ئيليني  �لفل�سطينيني 

�لآن

�ملحلية  فال�سياحة  �لأ�سهم،  �أ���س��و�ق  وكما 

توتر�ت  ب��اأي��ة  �سلبا  �لتاأثر  �سريعة  و�ل��و�ف��دة 

�أمنية، �إذ تقع مدن �لقد�س وتل �أبيب و�سول 

�إىل م�سارف �إيالت جنوباً، يف مرمى �سو�ريخ 

�لفل�سطينية �لف�سائل 

�إ�سر�ئيل  �إىل  �لو�فدة  �ل�سياحة  وتر�جعت 

�مل��ا���س��ي،  �ل��ع��ام  خ���الل  �مل��ئ��ة  يف   81.7 بن�سبة 

مقارنة مع 2019، مدفوعة بالتبعات �ل�سلبية 

�حلادة لتف�سي جائحة كورونا عامليا

االنباط-وكاالت

 ك�����س��ف ت��وث��ي��ق ح��ق��وق��ي �م�����س �لأرب���ع���اء 

م��ن�����س��اأة   525 ����س��ت��ه��دف��ت  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  �أن  ع��ن 

وب��ن��ري�ن  �جل��وي��ة  هجماتها  يف  �ق��ت�����س��ادي��ة 

لليوم  �ملتو��سلة  غ��زة  قطاع  على  �ملدفعية 

�لعا�سر على �لتو�يل

و�أع��ل��ن �مل��ك��ت��ب �لإع���الم���ي �حل��ك��وم��ي يف 

وكالة  تلقت  �ل��ي��وم  �سحفي  ب��ي��ان  يف   ، غ��زة 

�أن  م��ن��ه،  ن�سخة  )د.ب.�أ(  �لأمل��ان��ي��ة  �لأن��ب��اء 

عن  �لناجتة  للخ�سائر  �لأولية  �لتقدير�ت 

ه��ج��م��ات �إ���س��ر�ئ��ي��ل ع��ل��ى �ل��ق��ط��اع ت��ت��ج��اوز 

ماليني �لدولرت

وذكر �ملكتب �أن من ذلك خ�سائر مبا�سرة 

بقيمة مليون دولر يف �ملن�ساآت �لقت�سادية 

ق�سف  وم��ن��ه��ا   ، ق�سفها  ج���ر�ء  و�ل��ت��ج��اري��ة 

�مل��ن��ط��ق��ة �ل�����س��ن��اع��ي��ة و����س��ت��ه��د�ف ع���دد من 

مبا�سر ب�سكل  �مل�سانع 

�لأورومتو�سطي  �ملر�سد  �أع��رب   ، ب��دوره 

)د.ب.�أ(  تلقت  تقرير  يف  �لإن�����س��ان  حلقوق 

��ستهد�ف  م��ن  قلقه  بالغ  ع��ن  منه،  ن�سخة 

كبري�  ع��دد�  �لإ�سر�ئيلي  �جلي�س  وت��دم��ري 

م���ن �مل��ن�����س��اآت �لق��ت�����س��ادي��ة و�ل��ت��ج��اري��ة يف 

قطاع غزة يف هجماته �ملتو��سلة

وق������ال �ل���ت���ق���ري���ر �إن������ه وث�����ق ت���دم���ري �أو 

 525 �إحل�������اق �أ������س�����ر�ر ب���ال���غ���ة ب����اأك����رث م����ن 

وفق  م�سنعا،   50 منها  �قت�سادية،  من�ساأة 

�أولية غري نهائية، خالل �لهجوم  معطيات 

�لإ�سر�ئيلي على قطاع غزة

وب��ح�����س��ب �ل��ت��ق��ري��ر ، ت�����س��ب��ب �ل��ه��ج��وم 

على  مبا�سرة  �سلبية  بتد�عيات  �لع�سكري 

�ل���ق���ط���اع �لق���ت�������س���ادي ب��رم��ت��ه م���ن خ��الل 

غري  وت��اأث��ري�ت  وتدمريها،  �ملن�ساآت  ق�سف 

ب�سبب  �حلا�سل  بالتعطيل  تتعلق  مبا�سرة 

�لإ�سر�ئيلي �لهجوم  ��ستمر�ر 

و���س��م��ل ذل����ك حم����ال وم����ر�ك����ز جت��اري��ة 

�أ����س���ف���ل �ل��ب��ن��اي��ات و�لأب��������ر�ج �ل���ت���ي دم��ره��ا 

خمتلف  يف  �لإ�سر�ئيلي  �حل��رب��ي  �ل��ط��ري�ن 

مناطق قطاع غزة

م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة رج���ال 

�لأع����م����ال يف غ����زة ع��ل��ي �حل���اي���ك �إن�����ه م��ن 

�ل�����س��ع��ب يف ه�����ذه �مل���رح���ل���ة ح�����س��ر ح��ج��م 

�أو  �ملت�سررة  �أو  �مل��دم��رة  و�ملن�ساآت  �مل�سانع 

تقدير حجم خ�سائرها

و�أك�����د �حل���اي���ك ت��ع��ر���س م���ا ل ي��ق��ل عن 

�مل��ح��ال  ع�����س��ر�ت  �إىل  �إ����س���اف���ة  م�����س��ن��ًع��ا   50

�ل���ت���ج���اري���ة و�مل���ن�������س���اآت �لأخ������رى ل��ل��ت��دم��ري 

�لق�سف  عمليات  ب�سبب  �جل��زئ��ي  �أو  �لكلي 

�مل�ستمرة �لإ�سر�ئيلي 

ت�سمل  �ملبا�سرة،  غري  �لأ���س��ر�ر  �أن  وذك��ر 

�لق�سف  ب�سبب  �لعمل  عن  �لتعطيل  حالة 

�خلام،  �ملو�د  توفر  �لكهرباء، وعدم  و�أزمات 

وهي كلها عو�مل ت�ساهم يف تدمري �لقطاع 

�أو�ساع �سعبة  يعاين من  �لذي  �لقت�سادي 

ب�����س��ب��ب �حل�������س���ار �لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي و���س��ل�����س��ل��ة 

�حلروب �لإ�سر�ئيلية على غزة

و�أك���د ت��ق��ري��ر �مل��ر���س��د �لأوروم��ت��و���س��ط��ي 

�لقت�سادية  و�مل��ن�����س��اآت  �مل�سانع  ت��دم��ري  �أن 

�ل��ب��ط��ال��ة  �إىل  ب�������الآلف  دف����ع  وت��ع��ط��ي��ل��ه��ا 

ق��ط��اع  يف  �أ���س��ا���ًس��ا  ع��ال��ي��ة  بن�سبة  �مل��ت��ف�����س��ي��ة 

 %  49 نحو  �لقطاع  ن�سبتها يف  تبلغ  �إذ  غزة، 

وترتفع يف �أو�ساط �ل�سباب و�خلريجني �إىل 

�أكرث من 67 %، نتيجة �حل�سار �لإ�سر�ئيلي 

15 عاًما �مل�ستمر منذ نحو 

وح���ذر م��ن �أن �ل��ه��ج��م��ات �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 

بكارثة  تت�سبب  قد  �ملتنا�سبة  وغري  �لعنيفة 

�حلياة  مناحي  جميع  تطال  ب��د�أت  �إن�سانية 

�إ�سر�ئيل  �لأ�سا�سية، مطالبا بوقف هجمات 

�ملدنية  و�لأع��ي��ان  �ل�سكنية  �لتجمعات  على 

�لتي ت�سم �لأبر�ج و�ل�سركات �لتجارية

 »كارثة الـ400 مليار«.. العمالت المشفرة تهوي خالل 24 ساعة

إسرائيل استهدفت 525 منشأة اقتصادية في هجماتها على قطاع غزة

 شظايا صواريخ من غزة تضرب قطاعات اقتصادية في إسرائيل

اخلمي�س  20 /5/ 2021 



االعالين
08

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 

1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  فرعون للتجارة واال�ستثمار  ذ.م.م  وامل�سجلة 

 ( بتاريخ   )  10968  ( ال��رق��م   حتت  ال�سركات  مراقبة  دائ��رة  ل��دى 

)2005/10/24

�سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة 

الدفع ام ال  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة ، 

وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : زياد حممد عي�سى اجلعربي

عنوان امل�سفي : عمان – �سارع مكه – عماره 167 – الطابق الثاين –

 هاتف 065815001 – الرمز الربيدي ) 11953 ( 

 zid@truthfirm.com ص.ب ) 4888 ( الربيد االلكرتوين�

 خلوي ) 0797928966 (

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات 

يف وزارة ال�سناعة والتجارة

معفاة  ذ.م.م     ) واخل��دم��ات  للهند�سة  قانا   ( �سركة  ب��اأن 

حمدودة  م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  م�سجلة 

معفاة / حتت الرقم )1718( بتاريخ )2013/6/4( 

قد تقرر �سطبها من �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة 

معفاة بتاريخ )2021/5/17(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200023176(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة رائد القطي�سات و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

تو�سية ب�سيطة 

حتت الرقم )11601( بتاريخ 2005/8/29  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2016/11/10 

عبداهلل  الكرمي  عبد  رائ��د  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

قطي�سات  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان – تالع العلي – ت: 5692550

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة االبحاث للخدمات 

اللوج�ستيه    وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية 

قد    2016/10/12 بتاريخ    )45337( الرقم  حتت  حم��دودة 

  2021/4/28 بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  ق��ررت 

زياد  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  على  املوافقة 

حممد عي�سى اجلعربي  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

هاتف   – الثاين  الطابق   –  167 عماره   – مكه  �سارع   – عمان 

 4888 بريد  �سندوق   11953 الربيدي  – الرمز   065815001

هاتف   -zid@truthfirm.com  االل���ك���رتوين ال��ربي��د 

0797928966

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة 

و�سريكه   اجلحاو�سة  �سامي  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )121580( 

2021/3/22  تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات  بتاريخ 

التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : �سامي اجلحاو�سة و�سريكه

اإىل �سركة : �سامي اجلحاو�سة و�سركاه

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم 

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   للت�سميم   الثالث  اجليل  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم 

 ) 12871 ( بتاريخ ) 2006/9/7(

�سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت 

تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذل��ك   ، ال   ام  الدفع  م�ستحقة 

للدائنني داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ح�سام حممود عبداهلل العابودي

 – موؤته  – جممع  – �سارع االذاعة  امل�سفي : عمان  عنوان 

الطابق الرابع – مكتب 411 

 خلوي ) 0796909242 (

م�سفي ال�سركة

اعالن بيع 
اعلن انا / نادر حجاج 

باجس الحجاج
 عن بيع موؤ�س�ستي با�سم / امل�ستحيل 

ال�سجل  حت��م��ل  وال���ت���ي  ل��ل��ت��دخ��ني 

ت��اري��خ   303722 رق���م  ال��ت��ج��اري 

 2019/11/13     2013/5/20

ال��ه��ا���س��م��ي   – ع��م��ان  يف  ال��ك��ائ��ن��ة 

 – الرئي�سي  ال�����س��ارع   – ال�سمايل 

بجانب بالزا مول اىل 

�سناء حجاج باج�ص احلجاج

ف��م��ن ل��ه اي اع���رتا����ص ع��ل��ى ذل��ك 

مراقب   / ال��ع��دل  ك��ات��ب  م��راج��ع��ة 

ال�����س��ن��اع��ة  وزارة   / ال�����س��رك��ات 

من  اي��ام  ع�سرة  خ��الل   / والتجارة 

تاريخ ن�سر هذا االعالن

الرقم : 2021/17
التاريخ : 1442/7/8 هـ
املوافق : 2021/5/19م

اعالن تبليغ اعالم الحكم / بالنشر
هيئة القاضي : محمد مبارك العثمان

صادر عن محكمة االزرق الشرعية
 / حمارب  ابراهيم  الدين  �سيف  حممد   : عليه  املدعى  اىل 

– جمهول مكان االقامة حاليا واخر مكان  �سوري اجلن�سية 

اقامة له يف اجلمهورية العربية ال�سورية – حم�ص – قرية 

ال�سخنة.

ومو�سوعها   )  2021/17( ا�سا�ص  الدعوى  يف  ان��ه  اعلمك 

من  عليك  واملقامة  الدخول  بعد  لالفتداء  التفريق  طلب 

خالد  وف��اء  املدعية  ال�سرعي  العقد  ب�سحيح  زوجتك  قبل 

حميدان قد �سدر احلكم بف�سخ عقد الزواج بينكما – واملثبت 

هذه  عن  وال�سادر  ون�سب  زواج  اثبات  حكم  اع��الم  مبوجب 

اجلاري   -2020/12/7 تاريخ   36/36/5 برقم  املحكمة 

وفاء  املدعية  ال�سرعي  العقد  ب�سحيح  زوجتك  وبني  بينك 

�سائر  عن  تنازلها  نظري  لالفتداء  للتفريق  وذل��ك  املذكورة 

حقوقها الزوجية مبا فيها املهر املوؤجل وردها ما قب�سته من 

املهر املعجل وهو مبلغ مائة الف لرية �سورية، وان لك احلق 

 - املالية   وزارة  لدى  با�سمك  وامل��ودع  املعجل  املهر  با�ستالم 

تاريخ   )  684213( رقم  الو�سول  مبوجب  االمانات  �سندوق 

2021/5/18م ، وانه ال عدة على املدعية وفاء ، و�سمنتك 

الر�سوم وامل�ساريف القانونية حكما غيابيا قابال لالعرتا�ص 

وقد   ، ا�ستئنافا  ت�سديقه  على  النفاذ  وموقوف  واال�ستئناف 

�سجل احلكم مبوجب اعالم حكم رقم )11/51/5 ( تاريخ 

ح�سب  ذل��ك  تبليغك  ج��رى  فقد  وعليه  2021/5/18م 

اال�سول علنا حتريرا يف 2021/5/19م. 

قا�سي حمكمة االزرق ال�سرعية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  الأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

�سركة  ب��ان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات 

حممود واحمد ومهند عمريه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

  2006/2/27 بتاريخ   )79609( الرقم  حتت  ت�سامن  

تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : حممود واحمد ومهند 

عمريه

اإىل �سركة : حممود واحمد عمريه

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 

1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  االبحاث للخدمات اللوج�ستيه  ذ.م.م  وامل�سجلة 

 ( بتاريخ   )  45337  ( ال��رق��م   حتت  ال�سركات  مراقبة  دائ��رة  ل��دى 

)2016/10/12

�سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة 

الدفع ام ال  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة ، 

وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : زياد حممد عي�سى اجلعربي

عنوان امل�سفي : عمان – �سارع مكه – عماره 167 – الطابق الثاين –

 هاتف 065815001 – الرمز الربيدي ) 11953 ( 

 zid@truthfirm.com ص.ب ) 4888 ( الربيد االلكرتوين�

 خلوي ) 0797928966 (

م�سفي ال�سركة

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�سركات  قانون  من   )  215  ( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادًا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   1997 ل�سنة   )  22  (

واوالده  �سلمان  حممود  �سركة  ب��اأن  والتجارة  ال�سناعة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم ) 59242 ( 

بتاريخ 2001/3/21 قد تقدمت بطلب لتحويل �سفتها من 

�سركة ت�سامن اىل �سركة تو�سية ب�سيطة .

الغري  او  الدائنني  من  ذل��ك  على  اعرتا�ص  له  ممن  يرجى 

و  ال�سناعه  وزارة  يف  ال�سركات   مراقبة  دائ��رة  مراجعة 

التجارة

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار   •
على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

تركيا  ج�سور  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

�سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  والتقنية     االداري���ة  لال�ست�سارات 

ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )52002( بتاريخ  

2018/7/22  قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  

اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  على  املوافقة    2021/5/3

وتعيني ال�سيد عز الدين ع�سام فريد احلنبلي  م�سفيا لل�سركة، 

وان عنوان امل�سفي هو :

 -  0786417418 هاتف  ال�سلطان-  �ص.عني   – احل�سني  جبل 

0796906317

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   التموينيه   للمواد  اخلري  ار�ص  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 38018 ( 

بتاريخ ) 2014/9/9(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : جمال احمد حممد العوريفي

امللك  �سارع   – التجاري  الو�سط   – ال��زرق��اء   : امل�سفي  عنوان 

عبداهلل 

 خلوي ) 0799988857 (

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة ورثة غازي �سب لنب / 

ه�سام وهاين  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم 

)76806( بتاريخ 2005/7/19  تقدمت بطلب الإجراءات 

التغيريات التالية :

 / لنب  �سب  غازي  ورثة   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

ه�سام وهاين

اإىل �سركة : ورثة غازي �سب لنب عبد الرزاق واحمد

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن
املدن  تنظيم  قانون  من   )  25  ( امل��ادة  احكام  مبقت�سى  للعموم  يعلن 

والقرى واالبنية رقم ) 79 ( ل�سنة 1966 ان جمل�ص التنظيم االعلى 

1/208 ( تاريخ 2021/3/23  املوافقة على  قد قرر بقراره  رقم ) 

خمطط  تغيري �سفة ا�ستعمال من زراعي داخل التنظيم اىل �سكن )ب( 

وحدائق وجتاري حملي واحداث �سوارع �سمن االحوا�ص ذوات االرقام 

)6( نواره و)9( نواره ال�سرقي و)10( نواره اجلنوبي وفر�ص عوائد 

بلدية  يف  جت��اري  حمول  مربع  مرت  لكل  قر�سا  �ستون  مبقدار  تنظيم 

املفرق الكربى / لواء ق�سبة املفرق .

وذلك ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�ص ملدة �سهر 

اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعالن يف اجلريدة الر�سمية .

املخطط  على  املبينة  التعديالت  على  االط��الع  العالقة  لذوي  يجوز 

املفرق  ق�سبة  ل��واء  يف  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  مكاتب  يف  املذكور 

دائ��رة  ل��دى  اعرتا�ساتهم  وت��ق��دمي  ال��ك��ربى  امل��ف��رق  بلدية  ومكاتب 

التنظيم يف وزارة االدارة املحلية خالل مدة �سهر من تاريخ  ن�سره يف 

اجلريدة الر�سمية  .

نائب رئي�ص الوزراء ووزير االدارة املحلية

توفيق حممود كري�سان

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

وحنني  ن��وال  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

رحال  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2020/2/20 بتاريخ   )  120638(

ن�سر هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

حممد  ف��داء  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

�سالمه ال�سعار و�سركاها  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2016/11/9 بتاريخ   )  115465(

ن�سر هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  الأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة حممود 

تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه   باكري 

ب�سيطة حتت الرقم )20784( بتاريخ 2020/11/25  

تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : حممود باكري و�سركاه

اإىل �سركة : حممود باكري و�سريكته

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

للتجاره  فرعون  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

ال�سركات ذات م�سوؤولية  واال�ستثمار    وامل�سجلة لدينا يف �سجل 

قد    2005/10/24 بتاريخ    )10968( الرقم  حتت  حم��دودة 

  2021/4/28 بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  ق��ررت 

زياد  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  على  املوافقة 

حممد عي�سى اجلعربي  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

هاتف   – الثاين  الطابق   –  167 عماره   – مكه  �سارع   – عمان 

 4888 بريد  �سندوق   11953 الربيدي  – الرمز   065815001

هاتف   -zid@truthfirm.com  االل���ك���رتوين ال��ربي��د 

0797928966

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   الهند�سية   للمواد  الريادية  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 16635 ( 

بتاريخ ) 2008/6/22(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : حممود �سليم ابراهيم البلوي

جاوا  مدر�سة  – قرب  ال�سمايل  – جاوا  عمان   : امل�سفي  عنوان 

الثانوية للبنني – عمارة 6

  خلوي ) 0787200505 (

م�سفي ال�سركة

مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء

تعلن مديرية االمن العام / ادارة امل�سرتيات عن طرح عطاء رقم ) 2021/28 ( �سراء با�ص متو�سط نقل ركاب �سعة )23 – 26 ( 

مقعد ثابت عدد )20( وكما يلي :

اخر موعد لبيع ن�سخة العطاء نهاية الدوام الر�سمي ليوم ) االثنني ( املوافق 2021/6/21م وطيلة ايام اال�سبوع با�ستثناء يوم 

الثالثاء.

اخر موعد لقبول املناق�سات ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم ) الثالثاء ( املوافق 2021/6/22م وال تقبل بعد هذا املوعد على ان 

يتم تقدمي عر�ص فني مف�سل �سامل كافة االمور الفنية ومنف�سل  عن العر�ص املايل ولن ينظر باأي عر�ص من اي �سركة تخالف 

ذلك و�سيتم ا�ستبعادها مبا�سرة.

على من يرغب بامل�ساركة مراجعة امني �سر جلنة العطاءات يف ) مديرية االمن العام )  عمي�ص ( / ادارة امل�سرتيات / امانة �سر 

جلنة عطاءات االمن العام ( ال�ستالم دعوة العطاء املت�سمنة ال�سروط واملوا�سفات م�سطحبًا معه :

�سورة عن رخ�سة املهن ) �سورة طبق اال�سل ( �سارية املفعول لهذا العام .

�سورة عن ال�سجل التجاري لل�سركة .

كتاب تفوي�ص من ال�سركة للمندوب .

ثمن ن�سخة العطاء ) 150 ( دينارًا غري م�سرتدة.

العطاءات  امل�سرتيات /  ادارة   / )   www.psd.gov.jo  ( �سبكة االنرتنت  امل�سرتيات على  ادارة  العام /  موقع مديرية االمن 

املطروحة .

اجور االعالن على من ير�سو عليه العطاء وبغ�ص النظر عن عدد مرات الطرح .

رئيس لجنة الشراء

اخلمي�ص    20/ 5 / 2021
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 خطة �لأرب��ع نقاط �ل�سينية حلٍل �سجاٍع وع��ادٍل ومن�سٍف للق�سية �لفل�سطينية �لتي �أعلن عنها 

ع�سو جمل�س �لدولة وزير �خلارجية جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية �لرفيق �لنابه و�نغ يي، يف كلمته 

قبل �أيام قليلة، �أمام �ملجتمع �لب�سري برمته من خالل منظمة �لأمم �ملتحدة، يوؤكد للمرة �ملليون �أن 

�ل�سني �لتي �أ�سبحت ت�سغل منذ �لعام �ملا�سي 2020 �ملركز �لعاملي �لأول �إقت�سادًيا، �أ�سحت حتوز على 

�أو�سع تاأييد عربي و�إ�سالمي بقوِة ِمثالها وعقيدتها �ل�سيا�سية و�لفكرية �لثابتة، ومل�ساندتها فل�سطني 

�جلريحة �لنازفة دًما كثرًي� و�سعبها �ملُعّذب �ملحا�سر ب�سو�ريخ �ل�ستعمار �لتابعة لعو��سم �لعدو�ن.

 فل�سطني دوًما موقعها يف �لقلب �لعربي �ملركزي. �ل�سني تعود لتاأخذ مكانتها �لالئقة يف بلد�ن 

�ل�ساد لت�سطف بحزم معنا و�إىل جانبنا يف قلب فل�سطني، من خالل موقفها �حلازم و�لعادل ل�سالح 

يف  جذورها  �ل�ساربة  �إن�سانيتها  ولإب���ر�ز  وتقدمها،  وحتررها  و��ستقر�رها  و��ستقاللها  كنعان  �أر���س 

�لتاريخ �لعربي وتر�ب �لعرب من �ملحيط �إىل �خلليج، وعبًثا حاول �أجناد جهنم �لّنيل من �لقد�س، 

ا، ومل ولن يتمكنو�. قد�س �لأقد��س، عرب �لتاريخ و�ليوم �أي�سً

 ها هي �سني �ليوم تت�سدر �مل�سهد و�ملوقف، وت�سغل �ملكانة �لدولية �لالئقة بها حالًيا يف خ�سم 

�إىل  و�ملعنوية  و�مل��ادي��ة  و�لثقافية  �ل�سيا�سية  قو�ها  بكل  تعود  �ل�سني  �ملعذبة.  لفل�سطني  �نت�سارها 

فل�سطني و�حِلر�ك �لفل�سطيني، مدعومًة من �ل�سعب �لعربي و�لفل�سطينيني و�أن�سار �حلرية و�لتحرر 

و�ل�ستقاللية يف كل �لقار�ت، لتنال عا�سمة �لعامل – بكني، �سرف تاأييد �سرفاء �لعامل و�أن�سار �لعد�لة 

لها. 

لكن  لأ���س��ي��اده��ا،  و�لأر�����س  �إ�سحابه  �إىل  �حل��ق  ب��اإع��ادة  كفيلة  �ل�سينية  �لأرب����ع  �لنقاط  تطبيق   

�لإمربيالية �لأمريكية �لتي ت�سطف من خلفها قوى �ل�سر �لكثرية، و�أ�سلحة �ملوت و�لقن�س �لتي يتم 

تطويرها بت�سارع لقتل �لفل�سطينيني، تعيق �حلل �لعادل و�لناجز لهذه �لق�سية �لتي يوؤيدها �أ�سحاب 

�لعقول �ل�سوية و�لدول �ل�سريفة. 

 �لأربع نقاط �لو�ردة يف �خلطة �ل�سينية لل�سالم يف فل�سطني تعك�س �لن�سارة �لروحية جلمهورية 

منذ  �لطويلة  �لعقود  م��د�ر  على  لالإعجاب  وُم��ث��ري  مت�سل  باجتهاد  ت�سعى  �لتي  �ل�سعبية،  �ل�سني 

تاأ�سي�سها، �إىل تكري�س �ل�سالم �لد�ئم و�ل�سامل يف قارة �آ�سيا �لتي �سهدت على م�ساحة كل �لتاريخ وما 

ز�لت ت�سهد �أزمات و�ختناقات د�مية و�أحد�ث دموية متالحقة. هذه �حلالة غري �ل�سحية توؤكد �سروة 

تغليب �ل�سالم �حلقيقي و�لنو�يا �لطيبة على �حلروب و�لنز�عات، ويف �سبيل �إعالء قيمة �لعقل يف كل 

د  ق�سية وم�ساألة، و�سوًل �إىل �عتماد �لب�سرية للمقرتح �ل�سيني مبجتمع �مل�سري �لو�حد �ل�سلمي �ملوِحّ

لل�سعوب و�آمالها �مل�سروعة، وهو ما نطمح نحن �إليه يف فل�سطني ويف �لعامل �لعربي مب�ساهمة �سينية 

فاعلة وبتحالفنا مع �ل�سني �ل�سديقة و�حلليفة.  

 �خلطة �ل�سينية لل�سالم �ل�سامل يف فل�سطني تنال �عجاب وتاأييد �لأمة �لعربية وفل�سطني و�سعبها 

�أمريكًيا، و�ستبقى هذه �خلطة  �ملدعوم  ِح��ر�ب �لحتالل  �ل�سنني حتت  �ل��ر�زح منذ ع�سر�ت  �لعربي 

�ل�سينية ماثلة وقابلة للتطبيق يف كل �لأوقات، برغم �ملعار�سة �لأمريكية �ل�سر�سة لها. �ملبادرة �ل�سينية 

تت�سم وتت�سف كذلك بال�سدق و�ل�سر�حة و�لنفتاحية �لتي �عتدنا عليها من رئا�سة �لدولة �ل�سينية 

�ل�سيوعي  للحزب  �لعام  �لأم��ني  و�حلليف  بال�سديق  ممثلة  �لرئا�سة  ه��ذه  �لعربية.  �حلقوق  ِحيال 

�ل�سيني رئي�س جمهورية �ل�سني �ل�سعبية �لرفيق �سي جني بينغ، �لذي يقف م�سجًعا للعمل و�لكفاح 

�ليومي يف �سبيل �حلق و�لعد�لة ولإن�ساف �لفل�سطينيني �ملظلومني و�ملُ�سردين و�لنازفني دًما و�أملًا مِمن 

ل حياة لهم على بقعة �سغرية �مل�ساحة لكونها حما�سرة بال�سو�ريخ و�لقذ�ئف �لتي تقتلهم باجلملة 

ب�سيا�سة “�لأر�س �ملحروقة”، لتفريغها منهم بعد تدمري م�ساكنهم وعمائرهم و�حدة ور�ء �أخرى.

 �سكًر� كبريًة للرفيق �لعزيز �سي جني بينغ، �ساحب �ملبادر�ت �ل�سلمية لإنقاذ فل�سطني �لتي ترتبط 

�آلف �ل�سنني من خالل طريق  ب���الأردن و�لعامل �لعربي بعرى عميقة من �ل�سد�قة و�لأُخ���ّوة منذ 

�حلرير �ل�سيني �لقدمي �لذي �سلك دروب �لأردن وفل�سطني من جنوبها و�إىل �سمالها، و�أف�سى �إىل 

خلق �جلماعة �لعربية يف �ل�سني )عرب خانه(، �لتي تن�سط ُمْنُذ َعْهٍد َبِعيٍد بدوٍر كبرٍي وو�زٍن لتعزيز 

عالقاتنا �لثنائية �ل�سينية �لعربية ولتاأكيد حمبتنا لبع�سنا �لبع�س. 

*متخ�س�س بال�سوؤون �ل�سينية وحائز على �سهاد�ت وتقدير�ت �لدولة �ل�سينية.

األكاديمي مروان سوداح

باألربع نقاط.. الدور الصيني 
يتجّدد وَيعود شامًخا

االنباط-وكاالت

حملة  �إط��الق  �لأرب��ع��اء،  �لكويت،  �أعلنت 

�إغ����اث����ة ���س��ع��ب��ي��ة ع���اج���ل���ة ل�����س��ال��ح �ل�����س��ع��ب 

�سهر ملدة  ت�ستمر  �لفل�سطيني، 

ج�������اء ذل�������ك خ�������الل م�����وؤمت�����ر ���س��ح��ف��ي 

�ن��ط��الق �حل��م��ل��ة، بح�سور  ع��ن  ل���الإع���الن 

يف  �لج��ت��م��اع��ي��ة  للتنمية  �مل�����س��اع��د  �ل��وك��ي��ل 

�ل��ك��وي��ت��ي��ة،  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل�������س���وؤون  وز�رة 

�خلارجية  وزي��ر  وم�ساعد  �لهاجري،  هناء 

�لدويل،  �لتنمية و�لتعاون  ل�سوؤون  �لكويتي 

يف  �لفل�سطيني  و�ل�سفري  �ل�سبيح،  نا�سر 

�لكويت ر�مي طهبوب

ت�����س��ن  10 م����اي����و/�أي����ار �جل�������اري  وم���ن���ذ 

�لقو�ت �لإ�سر�ئيلية عدو�نا على قطاع غزة 

��ست�سهاد  ع��ن  �لأرب���ع���اء،  ظهر  حتى  �أ���س��ف��ر 

219 فل�سطينيا، بينهم 63 طفال و36 �سيدة، 

�إ�سافة �إىل 1500 جريح

 4 بينهم  فل�سطينيا،   27 ��ست�سهد  فيما 

�ل�سفة  �آلف يف   7 ق��ر�ب��ة  ���س��ي��ب 
ُ
و�أ �أط��ف��ال، 

�لغربية، مبا فيها �لقد�س، خالل مو�جهات 

خاللها  ي�ستخدم  �لإ�سر�ئيلي  �جلي�س  مع 

�ل��ر���س��ا���س �حل���ي و�مل���ع���دين وق��ن��اب��ل �ل��غ��از 

�لفل�سطينيني لتفريق  للدموع  �مل�سيل 

ون��ق��ل��ت وك���ال���ة �لأن����ب����اء �ل��ك��وي��ت��ي��ة ع��ن 

�إط��ار  يف  ت��اأت��ي  �حلملة  �إن  قولها  �لهاجري 

�ل����ت����ز�م دول������ة �ل���ك���وي���ت مب���ن���ا����س���رة ودع����م 

بجانبهم  و�ل��وق��وف  فل�سطني  يف  �لأ���س��ق��اء 

ب��ت��وج��ي��ه��ات من  �أن��ه��ا ج���اءت  ، م�����س��رية �إىل 

جمل�س �لوزر�ء �لكويتي

ولفتت �إىل �أن �جلمعيات �خلريية تنظم 

�لعام  طو�ل  �لتربعات  حمالت  من  �لعديد 

من �أجل فل�سطني كم�ساريع د�ئمة

ب�����دوره، �أك����د م�����س��اع��د وزي����ر �خل��ارج��ي��ة 

ق�����س��ي��ة  ف��ل�����س��ط��ني  ق�����س��ي��ة  �أن  �ل���ك���وي���ت���ي، 

نقوم  وما  بالدولة،  عامة  و�سيا�سة  مبدئية 

ب��ه ه��و �م��ت��د�د مل��ا ق��ام��ت ب��ه ك��ل �حلكومات 

�إىل  و�ملقيمني  �مل��و�ط��ن��ني  د�ع��ي��ا   ، �ل�سابقة 

بذل �جلهد ودعم �حلملة

فزعة  تكون  �أن  ناأمل  �ل�سبيح:  و�أ���س��اف 

بثبات  وتليق  �ل��ك��وي��ت،  �أه��ل  ب�سهامة  تليق 

و�سمود �أهلنا يف فل�سطني ، بح�سب �لوكالة 

�لر�سمية

ووف������ق م�������س���ادر ح���ق���وق���ي���ة، ����س��ت��ه��دف 

غزة  على  ع��دو�ن��ه  يف  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  �جلي�س 

وموؤ�س�سات  �سكنية  و�أبر�جا  مدنيني  منازل 

�ل�������س���و�رع و�ل��ب��ن��ى  �إىل  �إ���س��اف��ة  �إع���الم���ي���ة، 

�لتحتية يف �لقطاع

�لفل�سطيني  �ل�����س��ف��ري  ق���ال  ج��ه��ت��ه،  م��ن 

تبكي  فل�سطني  تئن  عندما  طهبوب:  ر�مي 

يلبي  �لأق�����س��ى  ي�ستغيث  وع��ن��دم��ا  �ل��ك��وي��ت 

�لكويتيون

وت����اب����ع: �ل���ك���ل���م���ات ت���ق���ف ع����اج����زة �أم�����ام 

�لكويتي  �ل�سعب  �أبناء  من  بالفخر  �ل�سعور 

و�ملقد�سات  �لفل�سطيني  �ل�سعب  �أبناء  جتاه 

كاملة وفل�سطني 

و�أع�����رب ط��ه��ب��وب ع���ن ���س��ك��ره و�م��ت��ن��ان��ه 

لل�سعب �لكويتي على موقفه وهبته لن�سرة 

�إخو�نه يف فل�سطني بقيادة �أمري �لبالد

�ملا�سي، تفجرت  �أبريل/ني�سان   13 ومنذ 

�ملحتلة،  �لفل�سطينية  �لأر��سي  يف  �لأو�ساع 

�ل�سرطة  ترتكبها  وح�سية  �ع��ت��د�ء�ت  ج��ر�ء 

�لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي���ة وم�����س��ت��وط��ن��ون يف م��دي��ن��ة 

�لأق�سى  �مل�سجد  وخا�سة  �ملحتلة،  �لقد�س 

�إثر  )و�سط(،  جر�ح  �ل�سيخ  وحي  وحميطه 

12 م��ن��زًل من  م�����س��اع �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة لإخ����الء 

مل�ستوطنني وت�سليمها  فل�سطينية  عائالت 

االنباط-وكاالت

���س��ه��دت �ل�����س��ف��ة �ل���غ���رب���ي���ة، �ل���ث���الث���اء، 

م���و�ج���ه���ات و�����س���ع���ة م���ع ق�����و�ت �لح���ت���الل 

فل�سطني  �إ�����س����ر�ب  ي����وم  ف��ع��ال��ي��ات  ���س��م��ن 

�لفل�سطينية،  �لأر����س��ي  عم  �ل��ذي  �ل�سامل 

ن�سرة للقد�س ودعما مقاومة يف غزة

م�ساء  من  ع�سرة  �لثانية  �ل�ساعة  وحتى 

نقطة   143 يف  م��و�ج��ه��ات  �ن��دل��ع��ت  �أم�������س، 

�لغربية بال�سفة  مبناطق متفرقة 

ور�����س����د ت���ق���ري���ر ل��ل��م��ك��ت��ب �لإع����الم����ي 

541 عماًل مقاوًما  حلركة حما�س بال�سفة 

فل�سطني،  �إ����س���ر�ب  ي���وم  م��و�ج��ه��ات  خ���الل 

16 عملية منها 

��ست�سهد  �ل��ت��ق��ري��ر،  ح�����س��ب  و  م���وؤث���رة، 

4 �سهد�ء، و�أ�سيب حو�يل  خالل �ملو�جهات 

612 جريًحا

�ل�ساب  ��ست�سهد  �خل��ل��ي��ل،  مدينة  ففي 

�أن  بعد  ع��ام��ا(،  ز�ه��دة )32  �إ���س��الم غيا�س 

�أط��ل��ق��ت ق���و�ت �لح��ت��الل �ل��ر���س��ا���س عليه 

ب���ال���ق���رب م���ن م��ن��ط��ق��ة �ل��ك��رن��ت��ي��ن��ا و���س��ط 

�ملدينة

برناط  فهمي  �إ���س��الم  �لفتى  و��ست�سهد 

16 عاماً وهو طالب يف مدر�سة ذكور بلعني 

بها  �أ�سيب  بالغة  بجروح  متاأثر�ً  �لثانوية 

�ل�سدر  يف  �حل��ي  بالر�سا�س  �إ�سابته  بعد 

�ل������ذي �أط���ل���ق���ه ج���ن���ود �لح�����ت�����الل، خ���الل 

�ملو�جهات على مدخل �لبرية �ل�سمايل

مو�سى  فايز  �أده��م  �ل�ساب  ��ست�سهد  كما 

�ل�سر�يط  �أم  ح��ي  م��ن  ع��ام��ا(   20( ك��ا���س��ف 

م��ت��اأث��ر� ب��اإ���س��اب��ت��ه ب��ال��ر���س��ا���س �حل���ي على 

�ملدخل �ل�سمايل ملدينة �لبرية

ومن بلدة بيت عنان �سمال غرب �لقد�س 

عاما(،   25( حميد  ��سحق  حممد  ��ست�سهد 

قو�ت  بر�سا�س  �إ�سابته  بعد  �رتقى  �ل��ذي 

�لح���ت���الل خ���الل �مل���و�ج���ه���ات ع��ل��ى ح��اج��ز 

�يل.« “بيت 
ور�سد �لتقرير، تنفيذ 9 عمليات �إطالق 

نار وحماولة ده�س، و�إلقاء زجاجات حارقة 

عبوة  وتفجري  ع�سكرية،  من�سئات  وح��رق 

 4 نا�سفة، بالإ�سافة �إىل ت�سدي �ملو�طنني ل�

للم�ستوطنني �عتد�ء�ت 

ور�������س������ق �ل���������س����ب����ان ق���������و�ت �لح�����ت�����الل 

 228 �ن��دل��ع��ت  228 م����رة، ف��ي��م��ا  ب��احل��ج��ارة 

خمتلف  يف  م�سرية   32 و�نطلقت  مو�جهة 

�ل�سفة �أنحاء 

و�أ����س���ف���رت �مل���و�ج���ه���ات ع���ن ج���رح ث��الث��ة 

�إ����س���ر�ئ���ي���ل���ي���ني، م��ن��ه��م �إ�����س����اب����ة ج��ن��دي��ني 

مقاومني  قبل  من  نار  باإطالق  لالحتالل 

خالل �ملو�جهات �ملندلعة على حاجز “بيت 

من  �نطلقت  حا�سدة  م�سرية  عقب  �إيل”، 

ر�م �هلل

�أم�س  و�سهدت مناطق عديدة يف �ل�سفة 

�ل��ث��الث��اء، �ن���دلع م��و�ج��ه��ات و����س��ع��ة عقب 

م�����س��ري�ت ح��ا���س��دة ن�����س��رة ل��ل��ق��د���س وغ���زة 

يوم  يف  للمقاومة،  ودعما  للعدو�ن  ورف�سا 

عم  �ل��ذي  �ل�سامل  �لعام  فل�سطني  �إ�سر�ب 

�لفل�سطينية �لأر��سي  كافة 

يف  خمتلفة  مناطق  �مل��و�ج��ه��ات  و�سكلت 

بعد  و�ل��ق��د���س  �ل�����س��ف��ة  حم��اف��ظ��ات  معظم 

و�ل��ق��وى  �ل�سبابية  �حل��ر�ك��ات  م��ن  دع���و�ت 

�لوطنية و�لإ�سالمية يف �ل�سفة

االنباط-وكاالت

 �أ�ست�سهد منذ بد�ية �لعدو�ن �لحتاليل 

على قطاع غزة و�ل�سفة �لغربية، �لذي بد�أ 

�لتقرير  �إعد�د هذ�  �أيام، وحتى  قبل ع�سرة 

 66 �لفل�سطينية  �ل�����س��ح��ة  وز�رة  ب��ح�����س��ب 

طفال

�ل��ط��ف��ل يف وز�رة  �إع����الم  د�ئ����رة  ت��ب��ني  و 

بحق  �لحتالل  �نتهاكات  ��ستمر�ر  �لإعالم 

�لأط����ف����ال �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني يف ظ���ل ع����دو�ن 

�لح�����ت�����الل �مل���ت���و�����س���ل ع���ل���ى ق����ط����اع غ���زة 

�لغربية و�ل�سفة 

وز�رة  �إح���������س����اء�ت  ت���ق���اري���ر  ب��ح�����س��ب  و 

قطاع  يف  ��ست�سهد  �لفل�سطينية  �ل�����س��ح��ة 

�لأطفال  من   450 و�أ�سيب  طفال،   63 غ��زة 

�لحتالل  ق�سف  خالل  من  �لفل�سطينيني، 

�ل�سفة  3يف  �أ�ست�سهد  كما  �ملو�طنني،  ملنازل 

ت��ع��ر���س��ه��م  �أط����ف����ال يف ج������ر�ء   3 �ل���غ���رب���ي���ة 

�لحتالل  ق��و�ت  قبل  �لنري�ن من  لإط��الق 

�لإ�سر�ئيلي

�سدر  تقرير  يف  �ل�سحة  وز�رة  ق��ال��ت  و 

�لإ�سابات يف  “�إن عدد   :5/18 بتاريخ  عنها 

 223 بلغ  �لفل�سطينيني  �لأط��ف��ال  �سفوف 

�ملو�طنني  على  �لح��ت��الل  �ع��ت��د�ء�ت  �أث��ن��اء 

مب�سري�ت  خ��رج��و�  �ل��ذي��ن  �لفل�سطينيني، 

ما  �سد  �حتجاجاتهم  عن  للتعبري  �سلمية 

ت��ق��وم ب���ه ���س��ل��ط��ات �لح���ت���الل ب��ح��ق �أه���ايل 

مدينة  يف  �لأق�سى  و�مل�سجد  ج��ر�ح،  �ل�سيخ 

غزة  قطاع  يف  يجري  وم��ا  �ملحتلة،  �لقد�س 

م���ن ع�����دو�ن �لح���ت���الل �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي على 

�أه����ايل ق��ط��اع غ���زة، �ل��ذي��ن م��ا ز�ل����و� حتت 

نري�ن �لق�سف �لحتاليل �ملتو��سل«

ب��د�ي��ة  م��ن��ذ  �لح��ت��الل  ق���و�ت  �عتقلت  و 

�سهر �أيار/ مايو 2021 ولغاية 18/ 5/ 2021 

�أكرث من ع�سرين طفال يف �ل�سفة �لغربية، 

مبا فيها مدينة �لقد�س �ملحتلة

االنباط-وكاالت

م�������ر�ًر� ح�����اول �ل��ق��ائ��م��ون ع���ل���ى  غ��رف��ة 

�لت�سال  �لأق�سى  �إذ�ع��ة �سوت  �لأخ��ب��ار يف 

لال�ستف�سار  ح�سني  �أب���و  ي��و���س��ف  مبذيعها 

�سهيوين  ق�سف  طبيعة  عن  و�ل�ستي�ساح 

غ�����ادر ����س��ت��ه��دف حم��ي��ط م��ن��زل��ه��م يف حي 

�ل�سيخ ر�سو�ن غرب مدينة غزة

حم��اولت �لإذ�ع��ة مل تنجح يف �لو�سول 

�إىل يو�سف �أو تلقي رٍد منه ورمبا هذه من 

ي�سارع فيها يو�سف  �لتي مل  �ل��ن��ادرة  �مل��ر�ت 

بر�سالة  ي��ح��ب،  �ل���ذي  عمله  م��ك��ان  لإي��ف��اد 

�إعالمية حول ما يجري يف �سكناه، وما هي 

�إل دقائق معدودة حتى و�سل �خلرب �سريعاً 

ذ�ت��ه لريتقي  �أّن �خلرب هو يو�سف  ليك�سف 

�إىل رب����ه ب��ع��د ي����وم ع���م���ٍل ����س���اق يف �إذ�ع���ت���ه 

جم��ازر  على  �ل�ساهد  ه��و  لي�سبح  �لأق�سى 

�لحتالل بحق �لأطفال و�لن�ساء و�ملدنيني 

و�ل�����س��ح��اف��ي��ني، وي��خ��ت��م ح��ي��ات��ه ور���س��ال��ت��ه 

�لإعالمية بال�سهادة

�ساهد و�سهيد

منذ بدء �لعدو�ن �ل�سهيوين على قطاع 

ي��و���س��ف عن  �ل�سهيد  �مل��ذي��ع  ي��غ��ب  غ���زة مل 

�إذ�عة �لأق�سى �إل �ساعاٍت معدودة  عمله يف 

من �أجل �لر�حة وهو ي�سعى جاهد�ً لتقدمي 

و�إظهار  معنوياتهم  ورف��ع  للنا�س  �ملعلومة 

على  ���س��اه��د�ً  ليكون  �ل��ع��دو بحقهم  ج��ر�ئ��م 

حجم هذه �جلر�ئم بحق �لأطفال و�لن�ساء 

و�ملدنيني ب�سكٍل عام

على  �سفحته  ع��ل��ى  ل��ه  تعليٍق  �آخ���ر  ويف 

في�سيوك كتب يو�سف يقول: “حجم �لدمار 

��ستهد�ف  بفعل  ُي��و���س��ف  ل  غ��زة  ق��ط��اع  يف 

�جلثث  �إخ��ر�ج  و�ملدنيني، حم��اولت  �ملنازل 

من حتت �لأنقا�س م�ستمرة حتى �للحظة، 

ل��ي��ل��ة م��رع��ب��ة ع��ا���س��ت��ه��ا غ�����زة، �أط����ن����ان من 

�لأحياء  على  �نهالت  و�لقذ�ئف  �ملتفجر�ت 

�ل�����س��ك��ن��ي��ة و�ل���ب���ن���ى �ل��ت��ح��ت��ي��ة يف �ل���ع���دو�ن 

�مل�ستمر لليوم �ل�سابع على �لتو�ىل«

ونعى ع�سر�ت �ل�سحافيون زميلهم مذيع 

�سوت �لأق�سى يف قطاع غزة و�لذين عرفوه 

و�أحبوه عن قرب، فكتب مدير حترير وكالة 

�سفا يا�سر �أبو هني معلقاً على ��ست�سهاد �أبو 

رحمة  يو�سف  �لزميل  �هلل  “رحم  ح�سني: 

�للقب  يف  �سميت  �أن��ك  يل  �سرف   .. و��سعة 

“�أبو �سالح”، و�سرف يل �أين كنت �أ�سطبح 

�أحياًنا ب�سوتك �لرقيق �لهادئ  �خلجول يف 

و�سرف  �لإذ�ع����ة،  ع��رب  �ل�ست�سافات  بع�س 

بها  �أع��م��ل  �ل��ت��ي  ����س��م موؤ�س�ستي  ذك���رك  يل 

وحمبيك  جلمهورك  تقدم  و�أن��ت  “�سفا” 
�أول �لأخبار مع بد�ية كل نهار، رحمك �هلل 

يا �سم�س �لنهار«

ق���ب���ل �أي��������اٍم ق��ل��ي��ل ك�����ان ي���و����س���ف ح��زي��ن��ا 

ج���ًد� ع��ل��ى ����س��ت��ه��د�ف �ل��ط��ائ��ر�ت �حلربية 

ب��رج  يف  �لأق�����س��ى  �إذ�ع�����ة  مل��ق��ر  �ل�سهيونية 

وك��ان قد كتب  غ��زة،  �ل�سروق و�سط مدينة 

م�سيبتنا  يف  �أجرنا  “�للهم  �سفحته:  على 

�إن ن�ستقر يف مكان  و�خلفنا خري�ً منها، ما 

وت��دم��ريه  بق�سفه  �لح��ت��الل  ي�����س��ارع  حتى 

ح��ت��ى �أ���س��ب��ح��ت ���س��ي��ا���س��ة مم��ن��ه��ج��ة يف كل 

ع�����دو�ن ���س��ه��ي��وين، ���س��ت��ب��ق��ى �إذ�ع������ة ���س��وت 

لق�سايا  منحازة  باحلق،  �سادعة  �لأق�سى 

�لأم�����ة، وم��د�ف��ع��ة ع��ن �ل��ق��د���س و�لأق�����س��ى 

مهما كان حجم �لدمار باإذن �هلل«

و�خ���ت���ت���م ق���ول���ه م���ر����س���اًل ب��ت��ه��ن��ئ��ة غ��ري 

“�سحيح  �لفطر:  عيد  مبنا�سبة  �عتيادية 

كل عام وكل متخاذل لي�س بخري«

�غتيال �سهيوين

مل ي�����س��ت��ف��ق �أه�����ايل ق��ط��اع غ����زة على 

�سدة  �لهادئ رغم  �لإذ�ع��ي  �ل�سوت  ذلك 

�سدمتهم  ك��ان��ت  ب��ل  و�ل���دم���ار،  �لق�سف 

�ساحب  ��ست�سهاد  نباأ  على  بال�ستفاقة 

ذل����ك �ل�������س���وت �ل�����س��ح��ايف ي��و���س��ف �أب���و 

ح�سني، يف ق�سف من طائر�ت �لحتالل 

�ل�سهيوين ��ستهدف منزله لريتقي �إىل 

ربه �سهيد�ً ي�سكو ظلم �لظاملني

�سهيدها  �لأق�سى  �سوت  �إذ�ع��ة  ونعت 

�لكلمة  فر�سان  �أح��د  �إن��ه  وق��ال��ت  يو�سف 

و�حل��ق��ي��ق��ة وي��ع��م��ل م���ذًي���ع���ا ف��ي��ه��ا منذ 

����س���ن���و�ت، وق����ال����ت يف ب���ي���ان م��ق��ت�����س��ب: 

�جل��رمي��ة  ه���ذه  �ل��ع��امل  �أم����ام  “ن�سجل 
�لنازي  �لح��ت��الل  �رتكبها  �لتي  �لنكر�ء 

م���ن �����س���ت���ه���د�ف �لآم����ن����ني يف ب��ي��وت��ه��م، 

و�لع������ت������د�ء ع���ل���ى �ل�����ك�����و�در �ل�����س��ح��ي��ة 

و�لإعالمية«

كوكبة  �إىل  لين�سم  ي��و���س��ف  و�رت���ق���ى 

�سهد�ء �لعدو�ن �حلايل يف يومه �لعا�سر 

�ل�����س��ه��د�ء،  ع����د�د  يف   220 رق���م  لي�سجل 

�لذين كان من بينهم 63 طفاًل و36 �سيدة 

�لإ�سابات  ع��دد  �رت��ف��ع  فيما  م�سن،  و16 

لي�سل �إىل 1530 بجر�ٍح خمتلفة

 الكويت تطلق حملة شعبية عاجلة إلغاثة فلسطين

 541 عمًلا مقاوًما بالضفة خالل مواجهات واسعة في يوم إضراب فلسطين

استشهاد ٦٦ طفال منذ بدء العدوان على غزة

 يوسف أبو حسين.. مذيع األقصى الشاهد والشهيد

االنباط-وكاالت

���س��ّي��ع��ت ج��م��اه��ري �ل�����س��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة 

�سقطو�  �سهد�ء  جثامني  �لأرب��ع��اء،  ي��وم 

�لإ�سر�ئيلي،  �لحتالل  جي�س  بر�سا�س 

كافة  يف  �إليها  دع��ي  �سعبية  هبة  خ��الل 

�ملحافظات،

ويف حمافظة ر�م �هلل، �سيع جثماين 

برناط  فهمي  �إ�سالم  �لفتى  �ل�سهيدين 

)16 عاما(، و�أدهم �لكا�سف )20 عاماً(

�إ�سابتهما  جر�ء  �ل�سهيدين،  و�رتقى 

ب����ر�����س����ا�����س �لح������ت������الل خ�������الل ق��م��ع 

ملدينة  �ل�سمايل  �ملدخل  قرب  �لتظاهرة 

�لبرية ويف قرية بلعني غرب ر�م �هلل

االنباط-وكاالت

على  فل�سطينيتان،  عائلتان  �أط��ل��ق��ت 

 ، مولوديهما �جلديد ��سم �سيف �لقد�س 

تيمنا بالعملية �لع�سكرية �لتي تخو�سها 

�سد  غ��زة  بقطاع  �لفل�سطينية  �لف�سائل 

�إ�سر�ئيل

�أب��و دي�س  وول��د �لطفل �لأول يف بلدة 

���س��رق �ل��ق��د���س، ي���وم �ل�����س��ب��ت �مل���و�ف���ق 15 

مايو/�أيار �جلاري

�لتي  �لطفل  م��ي��الد  ���س��ه��ادة  وبح�سب 

�ط��ل��ع��ت ع��ل��ي��ه��ا �لأن���ا����س���ول، ول����د �سيف 

بالقد�س  �ملقا�سد  م�ست�سفى  يف  �لقد�س 

�ل�����س��رق��ي��ة، ل���و�ل���ده �إ���س��م��اع��ي��ل �إب��ر�ه��ي��م 

حلبية و�أمه دعاء حمد�ن

و�سبق �أن �أطلقت عائلة فل�سطينية يف 

رفح جنوبي قطاع غزة ��سم �سيف �لقد�س 

على مولودهم �جلديد

ون�������س���ر ح�������س���اب م�����س��ت�����س��ف��ى �ل��ك��وي��ت 

�لتخ�س�سي يف رفح �سورة ل�سهادة ميالد 

�أب���و ع��اذرة  �لطفل �سيف �ل��ق��د���س ح��ام��د 

بتاريخ 11 مايو/�أيار �جلاري

و�أطلقت �لف�سائل �لفل�سطينية بقطاع 

�ل��ق��د���س ع��ل��ى �لعملية  ����س��م �سيف  غ���زة، 

�لتي تخو�سها �سد �إ�سر�ئيل، و�لتي بد�أت 

�ملتو��سلة  �لإ�سر�ئيلية  �لنتهاكات  عقب 

�سد مدينة �لقد�س، و�سعي تل �أبيب �إىل 

تهجري �سكان حي �ل�سيخ جر�ح

 الضفة تشيع )4( شهداء 
سقطوا بالهبة الشعبية 

 عائلتان فلسطينيتان ُتطلقان على مولودهما 
سيف القدس تيمنا بعملية غزة
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االنباط-وكاالت

�شامل  اإ���ش��راب  باإعالن  الفل�شطينيون  توّحد 

�شد الحتالل الإ�شرائيلي، بعد ا�شعاله حربا على 

وامتدت  املحتلة  القد�س  ب���داأت من مدينة  غ��زة، 

اإىل داخ��ل الفل�شطيني عام 48، لتلحقها ال�شفة 

الغربية املحتلة

اأث��ب��ت فعاليته يف  الإ����ش���راب ال�����ش��ام��ل ال����ذي 

الفل�شطينية  ال���ث���ورة  ت���اري���خ  ع���ر  امل��ح��ت��ل  وج���ه 

ال�شهري  ال�شامل  الإ���ش��راب  م��ن  ب���دءاً  املعا�شرة، 

بوجه الحتالل الريطاين والذي قادته الثورة 

�شل�شلة  اإىل  و����ش���وًل   ،1936 ع���ام  الفل�شطينية 

م��ن الإ���ش��راب��ات ال��ت��ي وح���دت الفل�شطينيني يف 

النتفا�شتني الأوىل والثانية

ل���ي���ع���ود ل���ل���واج���ه���ة ال����ث����الث����اء، يف ف��ل�����ش��ط��ني 

اإذ  �شنوات طويلة،  الأوىل منذ  التاريخية، للمرة 

نّفذ فل�شطينيو الداخل املحتل وال�شفة الغربية 

اإ�شراباً عاماً

و�شمل الإ�شراب كافة مناحي احلياة التجارية 

والتعليمية، مبا فيها املوؤ�ش�شات اخلا�شة والعامة، 

واأغ��ل��ق��ت امل���دار����س واجل��ام��ع��ات اأب��واب��ه��ا وك��ذل��ك 

امل�شارف، وو�شائل النقل العام

عرابي،  �شاري  الفل�شطيني،  والباحث  الكاتب 

و�شف ال�شراب ب� “املهم”، م�شريا اإىل اأنه يوؤكد 

ال��ه��دف  ووح����دة  الفل�شطيني  ال����راب  “وحدة 
الفل�شطيني ووح��دة الن�شال الفل�شطيني وكونه 

خطوة يف متناول اليد ميكن للجميع ان ي�شرك 

ف��ي��ه��ا واأن مي��ار���ش��ه��ا ل��ك��ن ���ش��رط اأن ي��ك��ون ه��ذا 

الإ�شراب جزء من �شياق ن�شايل حترري عام واأن 

يكون خطوة اأوىل واأل يكون خطوة وحيدة واأن ل 

يكون بديال عن اخلطوات الن�شالية والكفاحية 

الأرا�شي  تنا�شب كل منطقة جغرافية من  التي 

الفل�شطينية«

الآن قد  الفل�شطينيون  يعي�شه  اإىل ما  واأ���ش��ار 

ي��ك��ون اأك����ر م��ن ان��ت��ف��ا���ش��ة م��ن خ���الل امل��ق��اوم��ة 

املوجودة يف غزة والنت�شار اجلزئي الذي حققه 

امل�شجد  ويف  ال��ع��ام��ود  ب��اب  �شاحة  يف  املقد�شيون 

الأق�شى مع الهبة الكبرية والوا�شعة يف الأرا�شي 

الفل�شطينية املحتلة عام 48

وا���ش��ت��درك ق��ائ��ال: اأم���ا الن��ت��ف��ا���ش��ة مبعناها 

الأقل  ال�شنوات على  ال�شامل وامل�شتمر لعدد من 

فمن  والثانية  الأوىل  النتفا�شة  يف  ح�شل  كما 

امل��ب��ك��ر ج����دا اأن ن��ت��ح��دث ع���ن ذل����ك واأع��ت��ق��د اأن 

ماتزال  اللحظة  هذه  حتى  املو�شوعية  ال�شروط 

غ��ري م��ت��وف��رة م��ن اأج���ل اإط���الق انتفا�شة تت�شم 

بال�شتمرارية وال�شمول وال�شعة، لكن هذه مرحلة 

مهمة ومف�شلية مهمة جدا على م�شتوى الوعي 

ال�شيا�شي  الإدراج  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ج���دا  وم��ه��م��ة 

اأ�شياء كثرية �شواء الهبة نف�شها  و�شينبني عليها 

ا�شتمرت لفرة طويلة يف الأمام اأم مل ت�شتمر

ال�����ش��ف��ة عقبات  ت��ت��ج��اوز  اأن  اإم��ك��ان��ي��ة  وع����ن 

اأن���ه لي�س من  اأو���ش��ح ع��راب��ي  الأم���ن���ي،  التن�شيق 

ال�شهل اأن يتحقق هذا المر حاليا، م�شريا اإىل اأن 

م�شكلة ال�شفة الغربية اأكر من التن�شيق الأمني 

على  الغربية  ال�شفة  م�شكلة  من  اأ�شا�شي  فجزء 

م�شتوى املقاومة ل تتعلق فقط بالتن�شيق الأمني 

واإمنا تتعلق بطبيعة الظرف امليداين داخل ال�شفة 

الغربية من حيث عدم قدرة الفل�شطينيني على 

ال�شتباك اليومي مع الحتالل داخل املدن كما 

كان يف النتفا�شة الأوىل فالحتالل الإ�شرائيلي 

ال�شلطة  وتاأ�شي�س  اأو���ش��ل��و  اتفاقية  توقيع  بعد 

الفل�شطينية ان�شحب من مراكز الكثافة ال�شكانية

واأردف: “رغم ا�شتمرار احتالله لل�شفة على 

ف�شاءاتها العامة ويف م�شتوطناته ويف مع�شكراته 

ويف ال���ط���رق الل��ت��ف��اف��ي��ة خ��ل��ف احل���واج���ز لكنه 

ان�شحب من املدن الرئي�شية وحل مكانه ال�شلطة 

الفل�شطينية وبالتايل امكانية ال�شتباك اليومي 

وحتى  الوىل  النتفا�شة  يف  ك��ان  كما  متاح  غري 

بالنتفا�شة الثانية«

يكون  العقبات  ه��ذه  اإزال���ة  اأن  عرابي  ويعتقد 

بوجود تنظيمات وف�شائل وحركة وطنية متعافية 

وت��ع��رف كيف توجه  ال�شباب  ت��اأط��ري  ق���ادرة على 

ال�شباب بحيث ميكننا ان نتحدث يف ذلك الوقت 

على  وق���ادرة  وفاعلة  موؤثرة  �شعبية  عن مقاومة 

ا�شتنزاف الحتالل وقادرة على ال�شتمرار، منوها 

وظيفتها  اأداء  يف  الفل�شطينية  ال�شلطة  ا�شتمرار 

الأمنية يحول دون قدرة الف�شائل على اإعادة بناء 

نف�شها، وهذه هي العقبة احلقيقية

ال�شيا�شي  الباحث واملحلل  ا�شتبعد  من جهته 

ي��وؤث��ر ه��ذا ال���ش��راب على  اأن  ب�����ش��ارات،  �شليمان 

زخم املواجهات مع الحتالل يف ال�شفة والداخل، 

وي��رى اأن��ه �شي�شكل حا�شنة �شعبية اأك��ر، ويك�شر 

املقاومة،  الفراغ ما بني اجلمهور وما بني  حالة 

ه��ن��اك مطالب بتحرك  ك��ان��ت  دائ��م��ا  اأن���ه  منوها 

�شعبي موازي للعمل املقاوم واملواجهة امل�شلحة مع 

الحتالل، لأن ذلك من �شاأنه اأن يخلق حالة ارباك 

وكذلك  وموؤ�ش�شاته،  واأجهزته  نف�شه  لالحتالل 

تعزز مفاهيم امل�شاركة اجلماهريية بالعمل املقاوم 

بكافة اأ�شكاله وعدم اقت�شار املقاومة على �شريحة 

اأو نخبة جمتمعية

وي���رى ب�����ش��ارات اأن���ه م��ن امل��ب��ك��ر احل��دي��ث عن 

ثالثة، لأن هناك جمموعة  انتفا�شة فل�شطينية 

من العوامل على الأر�س يجب اأن تكون حا�شرة 

لتمهد لذلك، ويف مقدمتها وجود القيادة والعمل 

امل��ن��ظ��م ل��ت��ح��وي��ل احل�����راك اجل��م��اه��ريي حل��ال��ة 

تتطور من العفوية اإىل العمل املنظم، اأ�شف اإىل 

ذلك اأن اإ�شرائيل تعلمت در�شا كبريا من النتفا�شة 

الفل�شطينية الثانية وكيف اأنها ا�شتعلت يف كافة 

مواجهة  م��ن  وحت��ول��ت  الغربية  ال�شفة  مناطق 

�شعبية اإىل عمل ع�شكري اآمل الحتالل،

واأ�شاف الحتالل يدرك اأنه لو تطورت احلالة 

وال��ق��وة  ال��زخ��م  ظ��ل  يف  انتفا�شة  اإىل  امل��ي��دان��ي��ة 

الع�شكرية للمقاومة بغزة هذا من �شاأنه اأن يجعل 

الحتالل مير يف حالة �شيق وقد يهدد وج��وده، 

تتجاوز  ل��ن  احلالية  املرحلة  اأن  باعتقادي  لهذا 

امل����دى ال��زم��ن��ي ال��ق�����ش��ري و���ش��ت��ك��ون ال��ع��دي��د من 

الأطراف واجلهات حا�شرة بقوة بهدف منع تطور 

الظروف اإىل انتفا�شة، وهذا رمبا ما نلحظه حتى 

الن اأن هناك جهود كبرية تبذل لتطويق املواجهة 

والو�شول اإىل هدنة

وع����ن واق�����ع ال�����ش��ل��ط��ة ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة يف ظل 

ال�شلطة  اأن  ب�����ش��ارات  يعتقد  اجل��اري��ة،  الح����داث 

تاأثريا  الأط���راف  اأ�شعف  كانت من  الفل�شطينية 

وت��ف��اع��ال م���ع الأح�������داث، وم���ن اأك����ر الأط�����راف 

خ�شارة من الناحية اجلماهريية وال�شعبية، وهذا 

يف  انخفا�س  هناك  اأن  اأول:  اأ���ش��ب��اب،  لعدة  يعود 

م�شتوى الثقة اجلماهريية بال�شلطة الفل�شطينية 

وموؤ�ش�شاتها �شابقا وجاءت هذه املواجهة لت�شاعف 

حالة النخفا�س هذه

وي�شيف، اأم���ا الأم���ر ال��ث��اين: ع��دم جم��اراة 

ال�����ش��ل��ط��ة ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ل��ل��ع��م��ل ال�����ش��ع��ب��ي 

واجلماهريي منذ بداية الأحداث، وعدم اتخاذ 

ومقنعه  وا���ش��ح��ة  وخ��ط��وات  �شيا�شية  م��واق��ف 

لل�شارع الفل�شطيني جعلها الأكر خ�شارة يف هذا 

ال�شيا�شية  القيادة  اأن  ذلك  اإىل  اأ�شف  اجلانب، 

الفل�شطينية لل�شلطة غري متناغمة مع ذاتها، 

ودور  �شيا�شية  مكانة  ع��ن  يبحث  م��ن  فهناك 

وبالتايل طغيان للم�شالح الذاتية وال�شيا�شية 

لالأفراد على مفهوم العمل ال�شيا�شي املوؤ�ش�شي، 

وبالتايل باعتقادي اأن القيادة ل�شيا�شية لل�شلطة 

الفل�شطينية فقدت الكثري خالل هذه املرحلة 

وقد ينعك�س ذلك عليها يف القريب العاجل

وع����ّم الإ����ش���راب ال�����ش��ام��ل، ال��ث��الث��اء، م��دن 

ال�شفة الغربية والبلدات الفل�شطينية بالداخل 

املحتل، تنديدا بالعدوان الإ�شرائيلي على قطاع 

التزمت  الأق�شى حيث  غزة والقد�س وامل�شجد 

اأبوابها،  باإغالق  ال�شفة  يف  التجارية  املحالت 

ومل  ال�شيارات،  حركة  كبري  ح��د  اإىل  وتوقفت 

واجلامعات  والبنوك  الأهلية  املوؤ�ش�شات  تفتح 

اأبوابها

االنباط-وكاالت

يوفال  الإ�شرائيلي  الطاقة  وزي��ر  ق��ال   

من  م��ن��ا���س  ل  اأن����ه  ي���رى  اإن����ه  �شتاينت�س 

ال�شيطرة املوؤقتة على قطاع غزة من اأجل 

نزع �شالح حركة حما�س

ونقل موقع واي نت عن الوزير املنتمي 

حل���زب ل��ي��ك��ود ، ب��زع��ام��ة رئ��ي�����س ال�����وزراء 

بنيامني نتنياهو، القول : ل ميكن لأحد 

ذلك  فعلنا  اإذا  اإل  حما�س  �شالح  ينزع  اأن 

بالقوة

واأقر باأنه �شيكون لهذا تكلفته الباهظة 

، وق��ال : لهذا اأتفهم من يفكرون ب�شورة 

خمتلفة عني

واأ���ش��اف اأن��ه يف�شل وق��ف اإط��الق النار 

من جانب واحد على التفاق مع حما�س

بدوره قال حملل ع�شكري اإ�شرائيلي، اإنه 

يف الوقت الذي يريد فيه كبار قادة اجلي�س 

اإنهاء العدوان على قطاع غزة، فاإن رئي�س 

الوزراء بنيامني نتنياهو يعار�س ذلك بحثا 

عن ن�شر وا�شح

ج����اء ذل����ك وف����ق امل��ح��ل��ل ال��ع�����ش��ك��ري يف 

عامو�س  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  ه��اآرت�����س  �شحيفة 

هارئيل، يف مقال ن�شره، الأربعاء، واطلعت 

عليه الأنا�شول

التي  واأ�شاف هارئيل: ت�شري املحادثات 

اأج��ري��ت خ��الل الأي���ام القليلة املا�شية مع 

كبار امل�شوؤولني ال�شيا�شيني واجلي�س اإىل اأن 

الغالبية العظمى تعتقد اأن عملية غزة على 

و�شك اأن ت�شتنفد

ال�شيا�شي  امل�����ش��ت��وي��ان  ي�شعى  واأردف: 

كالهما  العملية،  اإن��ه��اء  اإىل  والع�شكري 

امل�شوؤولية  يتحمل  ل  اأن  بب�شاطة  يف�شل 

الكاملة عن ذلك

اأنه  اإىل  اأ�شارت  وكانت �شحيفة هاآرت�س 

ما مل تقع تطورات اللحظات الأخرية فاإنه 

الع�شكرية  العملية  اإن��ه��اء  اخلمي�س  �شيتم 

الإ�شرائيلية التي بداأت قبل 10 اأيام

اأن  امل�����ش��ك��ل��ة ه���ي  اأن  واأ�����ش����ار ه���ارئ���ي���ل، 

اإ���ش��رائ��ي��ل حت�شي الأه�����داف ال��ت��ي دم��رت 

حما�س  ولكن  قتلوا،  الذين  النا�س  وع��دد 

من  مت��ام��ا  خمتلف  م�شتوى  ع��ل��ى  تعمل 

ترى  املنظور  هذا  ومن  والوعي،  الرمزية 

لنف�شها اليد العليا

اأنهم  يكفيهم  حلما�س  بالن�شبة  وتابع: 

�شلوا احلياة يف معظم اأنحاء اإ�شرائيل التي 

كانت قد بداأت للتو يف التعايف من فريو�س 

كورونا، واأج��رت �شكان و�شط البالد على 

روتني �شفارات الإن��ذار اليومية وخف�شت 

اإ�شرائيل  عدد الرحالت اجلوية من واإىل 

اإىل احلد الأدنى

واأ�شار هارئيل، اإىل اأنه خالل 3 عمليات 

كبرية �شابقة يف غزة، وكذلك يف �شل�شلة من 

وقف  اإىل  التو�شل  مت  الأ�شغر  العمليات 

اإطالق النار من خالل الو�شاطة امل�شرية، 

واأحياًنا مب�شاعدة الأمم املتحدة

واأ������ش�����اف: ل��ك��ن ه����ذه امل�����رة ورغ�����م اأن 

الت�شالت مل تتوقف، اإل اأن الطرفني مل 

مينح اأي منهما ما يكفي من احلبال للعمل 

معهم للتو�شل اإىل اتفاق ملزم

يفكر  م��ن  ه��ن��اك  اإ���ش��رائ��ي��ل  واأردف: يف 

بوقف اإطالق نار اأح��ادي اجلانب من دون 

اتفاق، اإذا انتهكته حما�س �شيعزز ال�شرعية 

الدولية لرد اإ�شرائيل

اخل���ط���اب  اأن  اإىل  ه����ارئ����ي����ل  واأ�������ش������ار 

تقريبا  ف��ه��م  اأي  ي��ظ��ه��ر  مل  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 

لل�شرر ال���دويل ال���ذي حل��ق ب��ال��دول��ة من 

وتزايد  غ��زة  على  العنيف  الق�شف  ج���راء 

عدد القتلى املدنيني هناك

ولفت اإىل اأنه بالن�شبة لرئي�س ال��وزراء 

ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ن��ي��اه��و، ال��رج��ل ال����ذي يتعني 

اإ�شرائيل،  موقف  حتديد  النهاية  يف  عليه 

اإنهاء القتال يف ظل  فاإنه لي�س من املريح 

اإ�شرائيلي  ن�شر  دون  احل��ال��ي��ة،  ال��ظ��روف 

وا�شح

واأ�شاف: يف اخللفية هناك اأي�شا اعتبار 

الرئي�س  ال��ذي منحه  التفوي�س  �شيا�شي: 

روؤوفني ريفلني ملناف�س نتنياهو زعيم حزب 

هناك م�شتقبل يائري لبيد لت�شكيل حكومة 

الذي ينتهي يف غ�شون اأ�شبوعني

اأن���ه يف ح��ال ف�شل لبيد بت�شكيل  ي��ذك��ر 

احل��ك��وم��ة ف����اإن ن��ت��ن��ي��اه��و مي��ت��ل��ك فر�شة 

لت�شكيل حكومة جمددا بعد اأن اأخفق بهذه 

املهمة قبيل العدوان الع�شكري �شد غزة

االنباط-وكاالت

اجلي�س  اأن  ع��ري��ة،  �شحيفة  ذك���رت   

الإ�����ش����رائ����ي����ل����ي ح�������اول م����رت����ني، خ���الل 

العدوان احلايل على قطاع غزة، اغتيال 

حممد ال�شيف، القائد العام لكتائب عز 

الدين الق�شام ، اجلناح الع�شكري حلركة 

حما�س ، لكّنه جنا

اأوف  )ت������امي������ز  ����ش���ح���ي���ف���ة  وق������ال������ت 

حاول  الإ�شرائيلي  اجلي�س  اإّن  اإ�شرائيل( 

م���رت���ني ق��ت��ل ال�����ش��ي��ف، خ����الل اجل��ول��ة 

احلالية، لكنه ف�شل يف ذلك

احلالية  احلملة  خ��الل  اجلي�س  واأك��د 

امل�����ش��ت��م��رة يف ق��ط��اع غ���زة ���ش��د ح��م��ا���س ، 

اأه��داف��ه  اأح���د  اأن  منا�شبة،  م��ن  اأك���ر  يف 

الأ�شا�شية هو قتل كبار قادة احلركة

ال�شيف  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ����ش���ارت 

م�����وج�����ود ع���ل���ى ق���ائ���م���ة امل���ط���ل���وب���ني يف 

25 ع��ام��ا حيث  اأك��ر م��ن  اإ���ش��رائ��ي��ل منذ 

من  كبري  عدد  وتنفيذ  بتخطيط  تتهمه 

�شدها الهجمات 

ال�شيف  الإ�شرائيلي  اجلي�س  ويعتر 

قائدا ميدانًيا ماهًرا، بح�شب ال�شحيفة

اأج��ه��زة  اأن  اإىل  ال�شحيفة  وت��ط��رق��ت 

ال�شيف  قتل  حاولت  الإ�شرائيلية  الأمن 

5 م���رات ع��ل��ى الأق����ل ع��ل��ى م��ر ال�����ش��ن��ني، 

ب����خ����الف امل����ح����اول����ت����ني خ������الل احل�����رب 

احلالية

اأم���ا   ،2001 يف  حم���اول���ة  اأول  وك���ان���ت 

فقد  ال���ت���ي   2002 ع����ام  ف��ك��ان��ت  ال��ث��ان��ي��ة 

خ��الل��ه��ا اإح�����دى ع��ي��ن��ي��ه، وال��ث��ال��ث��ة بعد 

ع���ام م���ن امل��ح��اول��ة ال��ث��ان��ي��ة، ك��م��ا ت��ق��ول 

ال�شحيفة

الرابعة، بح�شب ال�شحيفة،  واملحاولة 

ك���ان���ت خ����الل غ�����ارة ن��ف��ذت��ه��ا امل��ق��ات��الت 

خاللها  اأ���ش��ي��ب   ،2006 يف  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 

ال�شيف بجروح خطرية، فقد على اإثرها 

�شاقيه وذراعه

 ،2014 ع����ام  اإن�����ه  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وت���ق���ول 

وحت�����دي�����ًدا خ�����الل ح�����رب غ�����زة ح��ي��ن��ه��ا، 

ح���اول���ت اإ���ش��رائ��ي��ل م���رة اأخ����رى اغ��ت��ي��ال 

ال�������ش���ي���ف، واق����رب����ت م����ن ذل�����ك ل��ك��ن��ه��ا 

زوجته  قتلت  ذل��ك  ع��ن  ��ا  وع��و���شً ف�شلت، 

3 �شنوات وابنه الر�شيع وابنته البالغة 

وح���ت���ى اأم���������س ال����ث����الث����اء، ب���ل���غ ع���دد 

غزة،  على  الإ�شرائيلي  العدوان  �شحايا 

)مايو(  اأّيار  من  العا�شر  منذ  واملتوا�شل 

طفاًل   63 بينهم  �شهيًدا،   217 اجل���اري، 

1500 جريح، بح�شب  و36 �شيدة، بجانب 

بالقطاع الفل�شطينية  ال�شحة  وزارة 

يف ال�شياق ذاته، دعا جرناٌل اإ�شرائيليٌّ 

���ش��ب��اح ال��ي��وم، الأرب���ع���اء، يف م��ق��اب��ل��ة مع 

دع��ا  ال��ع��رّي،  بالتلفزيون   13 ال���� ال��ق��ن��اة 

القيادة الأمنّية يف الكيان لغتيال جميع 

وتابع يف  الأّول،  ف  ال�شّ قادة حما�س من 

على  يتحّتم  اأّن��ه  �شوؤاٍل  على  رّده  معر�س 

حتى  ال��ق��ادة  ت�شفية  موا�شلة  اإ�شرائيل 

ول���و ك��ّل��ف الأم����ر ج����ولت اأ���ش��اف��ّي��ٍة من 

الدولة  جنوب  باجتاه  ال�شواريخ  اإطالق 

العرّية، على حّد تعبريه

 اإلضراب الشامل بالضفة وال 48 .. توحيد شعبي في إطار مقاوم

وزير يدعو إلعادة احتالل غزة ٠٠ الجيش يريد إنهاء العملية ونتنياهو يرفض

خالفات إسرائيلية حول استمرار العدوان على غزة

فشلت باغتيال »الضيف« غير مرة خالل عدوانها

مقاوم فلسطيني ينتصر على »إسرائيل«

االنباط-وكاالت

ق�����ال ف��ي��ل��ي��ب لزاري������ن������ي، م��ف��و���س 

ع���ام وك��ال��ة غ���وث وت�����ش��غ��ي��ل ال��الج��ئ��ني 

اإ���ش��رائ��ي��ل  اإن   ، اأون�����روا  الفل�شطينيني 

اإىل  الإن�شانية  امل�شاعدات  دخ��ول  متنع 

قطاع غزة

فيليب  ن�شرها  ر���ش��ال��ة  يف  ذل��ك  ج��اء 

لزاري������ن������ي الأرب�������ع�������اء، ع�����ر ���ش��ف��ح��ة 

عليها  واطلعت   ، في�شبوك  على  اأون��روا 

الأنا�شول

واأ����ش���اف: ل ي��وج��د م��ا ي���رر رف�س 

اإىل  احل����ي����وي����ة  امل���������ش����اع����دات  و������ش�����ول 

الأ�شخا�س الأ�شد ت�شررا يف غزة

ال��وك��ال��ة يف غ��زة  اأن ف��ري��ق  واأو����ش���ح 

ات�شال يومي  العامة على  الرئا�شة  ويف 

باإدخال  ال�شماح  اأج��ل  من  اإ�شرائيل  مع 

امل�شاعدات الإن�شانية فورا اإىل غزة

ينتظر  اأن�����ه  اإىل  لزاري����ن����ي  واأ�����ش����ار 

غ��زة  اإىل  ل��ل��ع��ب��ور  ال��ع��اج��ل��ة  امل���واف���ق���ة 

وت���ق���دمي ال���دع���م امل��ب��ا���ش��ر وال��ت�����ش��ام��ن 

مل�����وظ�����ف�����ي ال�������وك�������ال�������ة وال�����الج�����ئ�����ني 

لفل�شطينيني ا

اأن  على  اأون����روا  ع��ام  مفو�س  و���ش��دد 

اأولوية الوكالة يف غزة هي دعم حماية 

العائالت  م�شاعدة  خالل  من  املدنيني 

التي جلاأت اإىل مدار�س الأونروا

ه���ذا  ���ش��ت��ط��ل��ق  ال���وك���ال���ة  اأن  ول���ف���ت 

الأ������ش�����ب�����وع ن����������داًء ع�����اج�����ال ل��ت��غ��ط��ي��ة 

احتياجاتها الإن�شانية الإ�شافية يف غزة 

الحتياجات  وكذلك  الغربية،  وال�شفة 

الناجتة عن الو�شع الطارئ، داعيا اإىل 

وقف فوري للقتال يف القطاع

امل��ا���ش��ي،  اأب��ري��ل/ن��ي�����ش��ان   13 وم��ن��ذ 

الأرا��������ش�������ي  يف  الأو���������ش��������اع  ت����ف����ج����رت 

اع��ت��داءات  ج��راء  املحتلة،  الفل�شطينية 

وح�����ش��ي��ة ت��رت��ك��ب��ه��ا ���ش��رط��ة اإ���ش��رائ��ي��ل 

ال���ق���د����س  وم�������ش���ت���وط���ن���وه���ا يف م���دي���ن���ة 

وحي  الأق�شى  امل�شجد  خا�شة  املحتلة، 

 12 ال�شيخ ج��راح ، يف حم��اول��ة لإخ���الء 

مل�شتوطنني وت�شليمها  فل�شطينًيا  منزًل 

م��اي��و/  10 يف  ت��وت��را  ال��و���ش��ع  وازداد 

اأي����ار اجل����اري ب�����ش��ن اإ���ش��رائ��ي��ل ع��دوان��ا 

الفل�شطينيني  على  واملدافع  باملقاتالت 

اأ�شفر حتى فجر الأربعاء  يف قطاع غزة 

 63 بينهم  ���ش��ه��ي��دا،   219 ا�شت�شهاد  ع��ن 

اأك����ر من  ب��ج��ان��ب  ���ش��ّي��دة،  ط��ف��ال و36 

ال�شحة  وزارة  ب��ح�����ش��ب  ج��ري��ح،   1500

القطاع الفل�شطينية يف 

ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ا،   27 ا���ش��ت�����ش��ه��د  ف���ي���م���ا 

�����ش����ي����ب ق���راب���ة 
ُ
اأط�����ف�����ال، واأ  4 ب��ي��ن��ه��م 

مب��ا  ال����غ����رب����ي����ة،  ال�������ش���ف���ة  يف  اآلف   7

ف��ي��ه��ا ال���ق���د����س، خ����الل م���واج���ه���ات مع 

خاللها  ي�شتخدم  الإ�شرائيلي  اجلي�س 

الغاز  الر�شا�س احلي واملعدين وقنابل 

الفل�شطينيني لتفريق  للدموع  امل�شيل 

االنباط-وكاالت

 ب�����ح�����ث رئ�����ي�����������س جل�����ن�����ة ح����ق����وق 

الإن�������ش���ان ال��ع��رب��ي��ة )جل���ن���ة امل��ي��ث��اق( 

مع  العربية،  ال��دول  جلامعة  التابعة 

امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل�����ش��ب��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

الإن�شان  حلقوق  الوطنية  للموؤ�ش�شات 

الح��ت��الل  ق��وات  ج��رائ��م  توثيق  �شبل 

الوطنية  الآل��ي��ات  ودور  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي، 

التي  الدول  العربية خا�شة  الدول  يف 

ت�شتقبل �شحايا جرائم الحتالل من 

اجلرحى يف توثيق هذه اجلرائم

وق����ال ال��ب��ي��ان ال�������ش���ادر ع���ن جلنة 

حقوق الن�شان العربية “اإن املباحثات 

تو�شيات  تفعيل  �شبل  اأي�����ش��ا  ت��ن��اول��ت 

املوؤمتر الدويل حول “تعزيز امل�شاءلة 

احل��رب  جل��رائ��م  اجلنائية  واملحا�شبة 

فل�شطني  اجل�����ش��ي��م��ة..  والن��ت��ه��اك��ات 

بتفعيل  يتعلق  فيما  منوذجا”، خا�شة 

بناًء  ت�شكيلها  مت  التي  املتابعة  جلنة 

ال��ذي عقد يف  امل��وؤمت��ر  على خمرجات 

�شهر مار�س اأذار 2021 يف القاهرة

قوات  ق�شف  اأث��ر  اجلانبان  وناق�س 

الذي  للمبنى  الإ�شرائيلي  الح��ت��الل 

الإعالمية  املوؤ�ش�شات  من  ع��دد  ي�شم 

التغطية  حجب  بهدف  غزة،  قطاع  يف 

ال�����ش��ح��ف��ي��ة جل���رائ���م الح���ت���الل، وم��ا 

ميثله ذلك من انتهاك �شارخ للقانون 

الدويل الإن�شاين

وم����ن ج��ان��ب��ه اأع�����رب رئ��ي�����س جلنة 

امل��ري  العربية ج��اب��ر  الإن�����ش��ان  ح��ق��وق 

ع��ن ا���ش��ت��ع��داد ال��ل��ج��ن��ة ل��ت��وف��ري ك��اف��ة 

الوطنية  للموؤ�ش�شات  ال��دع��م  اأ���ش��ك��ال 

حل���ق���وق الإن�������ش���ان م���ن اج����ل ت��وث��ي��ق 

مل��ا ق��د يتخذ  ه���ذه اجل���رائ���م مت��ه��ي��داً 

م�����ن خ�����ط�����وات م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة يف ه���ذا 

التعاون  �شرورة  على  موؤكدا  الإط��ار، 

الإن�شان  حقوق  اآل��ي��ات  ب��ني  والتكامل 

مب�������ش���ت���وي���ات���ه���ا امل����ت����ع����ددة ال���وط���ن���ي���ة 

بيئة  وال���دول���ي���ة خل��ل��ق  والإق��ل��ي��م��ي��ة 

مالئمة ملمار�شات حقوق الإن�شان

وج�����اءت ه����ذه امل��ب��اح��ث��ات يف اإط����ار 

العربية  الإن�شان  حقوق  جلنة  متابعة 

)جل��ن��ة امل��ي��ث��اق( ال��ت��ط��ورات ال��راه��ن��ة 

يف ف��ل�����ش��ط��ني واإحل���اق���ا مب���ا اأ���ش��درت��ه 

ال��ل��ج��ن��ة م��ن ت��و���ش��ي��ات ب�����ش��اأن اع��ت��داء 

ق�����وات الح���ت���الل الإ����ش���رائ���ي���ل���ي على 

لفل�شطينيني ا

االنباط-وكاالت

 ق�����ال زع���ي���م ح�����زب ي�����ش��رائ��ي��ل ب��ي��ت��ن��ا 

ووزي������ر الأم������ن الإ����ش���رائ���ي���ل���ّي الأ����ش���ب���ق، 

اإّن فقدان الثقة الذي  اأفيغدور ليرمان، 

متوقًعا،  ج��اء  املا�شية  الأي���ام  يف  �شهدناه 

يف  احل��ال��ي��ة  الع�شكرية  العملية  يف  لأّن���ه 

غ����زة ل ت���وج���د اإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة وا���ش��ح��ة 

وه���دف حم���دد، لأن���ه بعد اأك���ر م��ن عقد 

يف ال�����ش��ل��ط��ة، واأرب������ع ج����ولت ان��ت��خ��اب��ي��ة، 

على  ع���ار  و���ش��م��ة  نتنياهو  ب��ن��ي��ام��ني  ب���ات 

الإ�شرائيليني، ويقودهم اإىل الهالك

مب�����وق�����ع  م��������ق��������ال  يف  واأ�������������ش������������اف   

الإخ���ب���ارّي-ال���ع���رّي،   ،)WALLA(

والأم�����ن  ل���ل���ردع  ال��ك��ام��ل��ة  اخل�������ش���ارة  اأّن 

الأن��ظ��م��ة احلكومية  وان��ه��ي��ار  واحل��ك��وم��ة 

م��ث��ي��ل، رغ��م  ل��ه��ا  ي�شبق  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة مل 

اأنني حذرت من ذلك يف 2009، واأكدت اأننا 

نعي�شه  ال��ذي  ال�شيناريو  ه��ذا  اإىل  �شناأتي 

بني  جماعية  ا�شتباكات  حيث  من  اليوم، 

كثري  ه��اج��م��ن��ي  حينها  وال���ع���رب،  ال��ي��ه��ود 

م��ن الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني، وات��ه��م��وين ب��اأن��ن��ي: 

عن�شري، فا�شي، رو�شي، اإلخ

 واأكد اأن ما يحدث اليوم اأن املجموعات 

ال���ل���د وال����ب����دو يف اجل���ن���وب،  ال��ع��رب��ي��ة يف 

مع  ويتعاطفون  ق��وم��ي��ة،  اأك���ر  اأ���ش��ب��ح��وا 

ح��م��ا���س، اأم���ا امل��ه��وو���ش��ون ب��احل��رائ��ق من 

ال���ي���ه���ود م���ث���ل ���ش��م��وت��ري��ت�����س وع�����ش��اب��ت��ه 

وم���ن���ظ���م���ات )له�����اف�����ا( ال�������ش���ه���ي���ون���ّي���ة-

ال��ُع��ن�����ش��رّي��ة وال�����ش��ي��خ رائ���د ���ش��الح زعيم 

ي��ف��وت��ون فر�شة  احل��رك��ة الإ���ش��الم��ي��ة، ل 

��ب��ون ال��زي��ت ع��ل��ى ال��ن��ار، داخ��ل��ًي��ا  اإّل وي�����شّ

وخارجًيا

 وب��ع��د ان��ت��ق��ال ال��ك��ات��ب ل��ل��ح��دي��ث عن 

يف  ال�شتيطانية  ال��وزراء  جمل�س  �شيا�شة 

التهدئة  اأّن  اأك���د  ف��ق��د  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�شفة 

اأكر  لها،  ا�شت�شالًما  يعني  حما�س  اأم��ام 

على  ُتواِفق  اأْن  ا�شطرت  فاإنها  ذل��ك،  من 

حت��وي��ل اأم�����واٍل ق��ط��رّي��ٍة اإىل ح��م��ا���س ك��ّل 

ال�����ش��ا���ش��ة  اأن ذل����ك ل مي��ن��ح  ���ش��ه��ٍر، رغ����م 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني ق����درة ال��ن��ظ��ر اإىل وج��وه 

امل�������ش���ت���وط���ن���ني اجل����ن����وب����ي����ني، ل���ك���ن���ه م��ن 

اليوم  لنف�شه  ي�شمح  نتنياهو  اأن  الغريب 

اإ�شرائيل  اف��ت��ق��اد  رغ��م  اأم��ام��ه��م،  بالنظر 

وال�شيادة للردع 

 واأو����ش���ح اأن����ه م��ن��ذ ان�����دلع الأح�����داث 

الأخ�������رية يف غ�����زة، ف���ق���د ك���ان���ت امل���ب���ادرة 

وال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى الأح�����داث م��ن حما�س، 

الفعل،  اإ�شرائيل فقط بردود  اكتفت  فيما 

املواجهة،  تبداأ  وباتت احلركة حتدد متى 

اأم����ا  اأي ظ�����رف،  ت��ن��ت��ه��ي، وحت�����ت  وم���ت���ى 

بامل�شتويات  امل�����س  يخ�شى  ف��اإن��ه  نتنياهو 

ير�شلون  ال��ذي��ن  حما�س  ق��ي��ادة  يف  العليا 

ال�����ش��واري��خ لإ���ش��رائ��ي��ل، اإ���ش��اف��ة ل��ذل��ك، 

اإن��ه  الثقة  م��ن  بكثري  ال��ق��ول  ميكن  ف��اإن��ه 

ه���دف  ي���وج���د  ال��ع��م��ل��ي��ة احل���ال���ي���ة ل  يف 

ا�شراتيجي، ول اأهداف وا�شحة

 واأكد اأنه يجب على اإ�شرائيل اأن حتدد 

غزة،  قطاع  �شد  النهائية  خطتها  هي  ما 

نتنياهو  اأن  رغ���م  ت��ن��ف��ي��ذه��ا،  ي��ت��م  وك��ي��ف 

ال��وزراء، يف  مناق�شتها يف جمل�س  يرف�س 

ف�شل  انتخابية  اأربع حمالت  بعد  اأنه  ظل 

وب��ع��د  م�����ش��ت��ق��رة،  ح��ك��وم��ة  بت�شكيل  ف��ي��ه��ا 

فقد  ال�شلطة،  يف  ق�����ش��اه  ع��ق��د  م��ن  اأك���ر 

وي�شمح  نتنياهو،  ي�شتقيل  لأن  الأوان  اآن 

ميينية  حكومة  بت�شكيل  الليكود  حل��زب 

كاملة، دون لف اأو دوران

ن��ت��ن��ي��اه��و ي��ع��ر���س  اإن  ب��ال��ق��ول   وخ��ت��م 

ال��ه��الك،  اإىل  وي��ق��ودن��ا  للخطر،  وج��ودن��ا 

اإ�شرائيلي  كل  على  اأق��رح  لذلك،  اإ�شافة 

مع  و�شعنا  هذا  كان  اإذا  نف�شه:  ي�شاأل  اأْن 

حزب  مع  و�شعنا  �شيكون  فكيف  حما�س، 

اأن  نتنياهو  من  يتطلب  ما  واإي���ران..  اهلل 

يغادر فورا ، على حّد قول ليرمان، الذي 

لنتنياهو  ال�شديدة  معار�شته  ُيخفي  ل 

وجهوده من اأجل الإطاحة به �شيا�شًيا

 أونروا : إسرائيل تمنع دخول 
مساعدات إنسانية إلى غزة

 مؤسسات حقوقيه عربية تبحث سبل توثيق 
جرائم االحتالل اإلسرائيلي في فلسطين

ليبرمان: نتنياهو وصمة عار ويقود 
اإلسرائيليين للهالك
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الـريـا�ضي

الكويت - وكاالت

الكويتي  الن�صر  يف  الكرة  اإدارة  اأمت��ت 

ت��ع��اق��ده��ا م���ع جن���م م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال��وط��ن��ي 

الدفاع  اأج��ل  من  ال�صيفي  ع��دي  ال��دويل 

ع��ن األ�����وان ال��ع��ن��اب��ي يف امل��و���ص��م اجل��دي��د 

ع��ق��ب ان���ت���ه���اء ت���ع���اق���ده م���ع ال��ق��اد���ص��ي��ة. 

مع  ت��ع��اق��ده��ا  ع��ن  الن�صر  اإدارة  واأع��ل��ن��ت 

مهمة  فنية  اإ�صافة  ميثل  الذي  ال�صيفي 

وعلم  اأن  اجل���دي���د.  امل��و���ص��م  يف  ل��ل��ف��ري��ق 

منحت  ملو�صمني  ميتد  ال��ذي  العقد  م��دة 

عرو�ض  ح�صاب  على  للن�صر  الأف�صلية 

اأخ������رى ع����دة ت��ل��ق��اه��ا ال�����ص��ي��ف��ي. وت��ع��د 

لل�صيفي  الثالثة  املحطة  الن�صر  جتربة 

وداف��ع  �صبق  بعدما  الكويتية  املالعب  يف 

ي��ن��ت��ق��ل  اأن  ق���ب���ل  ال�������ص���امل���ي���ة  األ��������وان  ع����ن 

لإغالق  الن�صر  اإدارة  وت�صعى  للقاد�صية. 

م��ل��ف ال���الع���ب���ني امل���ح���رف���ني م��ب��ك��را يف 

حيث  اجلديد  للمو�صم  التح�صري  رحلة 

ف��ت��ح��ت ق��ن��وات ات�����ص��ال م��ع ال��ع��دي��د من 

يف  العنابي  لتمثيل  املر�صحني  الالعبني 

املقبل. املو�صم 
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الصيفي من القادسية الى النصر 

مباريات الفيصلي والسلط االسيوية 

الجليل ينهي مشوار العالونه 

االنباط – عمان 

ي��خ��و���ض ف��ري��ق ال��ف��ي�����ص��ل��ي م��ب��اري��ات��ه يف 

املجموعة  يف  ال�صيوي   الحتاد  كا�ض  بطولة 

والكويت  الفي�صلي  ف��رق  ت�صم  التي  الثالثة 

الأمعري  ومركز  ال�صوري  وت�صرين  الكويتي 

مبواجهة  م��ب��اري��ات��ه  الفل�صطيني.وي�صتهل  

ف���ري���ق الم���ع���ري ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي وف��ي��م��ا يلي 

ج�����دول م���ب���اري���ات امل��ج��م��وع��ة – ال���ك���وي���ت * 

�صتاد   ،4 ال�����ص��اع��ة   ،5-21 اجل��م��ع��ة  ت�����ص��ري��ن، 

اجلمعة  الأمعري،  مركز   * الفي�صلي  عمان. 

مركز   – عمان.  �صتاد   ،8.05 ال�صاعة   ،5-21

ال�صاعة   ،5-24 الثنني  الكويت،   * الأم��ع��ري 

4، �صتاد عمان.  ت�صرين * الفي�صلي، الثنني 

 * الكويت  عمان.  �صتاد   ،8.05 ال�صاعة   ،5-24

�صتاد   ،4 ال�صاعة   ،5-27 اخلمي�ض  الفي�صلي، 

اخلمي�ض  ت�صرين،   * الأمعري  مركز  عمان.  

27-5، ال�صاعة 8.05، �صتاد عمان.

مرة  لول  ي�����ص��ارك  ال���ذي  ال�صلط  ويلعب 

ت�صم  التي  الثانية  املجموعة  يف  البطولة  يف 

والأن�صار  البحريني  املحرق  فرق  جانبه  اىل 

وتاليا  الفل�صطيني.  بالطة  و�صباب  اللبناين 

ب��رن��ام��ج م���ب���اري���ات ال��ت�����ص��ف��ي��ات.  امل���ح���رق * 

ال�صلط، اجلمعة 21-5، ال�صاعة 4، �صتاد امللك 

الأن�����ص��ار * �صباب بالطة،  ال��ث��اين.   ع��ب��داهلل 

امللك  ���ص��ت��اد   ،8.05 ال�����ص��اع��ة   ،5-21 اجل��م��ع��ة 

ع��ب��داهلل ال���ث���اين.  ���ص��ب��اب ب��الط��ة * امل��ح��رق، 

4، �صتاد امللك عبداهلل  24-5، ال�صاعة  الثنني 

 ،5-24 الثنني  الن�صار،   * ال�صلط  ال��ث��اين.  

ال��ث��اين.   ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  �صتاد   ،8.05 ال�صاعة 

ال�صاعة   ،5-27 اخلمي�ض  الأن�صار،   * املحرق 

الثاين.  �صباب بالطة  امللك عبداهلل  4، �صتاد 

 ،8.05 ال�����ص��اع��ة   ،5-27 اخلمي�ض  ال�����ص��ل��ط،   *

�صتاد امللك عبداهلل الثاين.

االنباط – عمان 

ن��ادي اجلليل ف�صخ عقد  ادارة   ق��ررت 

امل���دي���ر ال��ف��ن��ي ل��ف��ري��ق ال���ك���رة ال��ك��اب��ن 

تك�صف  اأن  وي��ن��ت��ظ��ر  ال��ع��الون��ة.  ح�����ص��ني 

هوية  ع��ن  املقبلة  الأي����ام  خ��الل  الإدارة 

املدرب اجلديد، ل �صيما اأنه يتمتع بوقت 

ك���اف ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ق����درات ال��الع��ب��ني، 

م���ع ت���وق���ف ال������دوري لأك����ر م���ن ���ص��ه��ر. 

لدوري  اجلديد  الوافد  اجلليل،  وخا�ض 

امل�����ص��اب��ق��ة،  امل��ح��رف��ن، 6 م��واج��ه��ات يف 

وجن���ح  م���ث���ل���ه���ا.  وخ�������ص���ر   3 يف  ت�����ع�����ادل 

لقب  لإح��راز  اجلليل  قيادة  يف  العالونة 

الدرع بداية املو�صم احلايل، لأول مرة يف 

الوحدات  على  فاز  بعدما  النادي،  تاريخ 

ال��رج��ي��ح.  ب���رك���الت  اللقب”  “حامل 
يغادر  م���درب  خام�ض  ال��ع��الون��ة  ويعترب 

م��ن�����ص��ب��ه م���ع اجل�����ولت ال�����ص��ت ل��ب��ط��ول��ة 

ال�������دوري، ح��ي��ث ���ص��ب��ق��ه ج���م���ال حم��م��ود 

“البقعة”،  حلمي  اإبراهيم  “الرمثا”، 
اإ�صالم  اإربد”،  “احل�صني  تيتا  الروماين 

“�صحاب«. ذيابات 

االنباط – عمان 

اليوم  م�صاء  وال�صلط  الفي�صلي  فريقا  يدخل 

اخلمي�ض املرحلة الخرية من ال�صتعداد للدخول 

يف مناف�صات املرحلة الوىل للمجموعتني الثانية 

لكرة  ال���ص��ي��وي  الحت���اد  ك��اأ���ض  لبطولة  والثالثة 

اجلمعة  يوم  م�صاء  مبارياتها  تفتتح  التي  القدم 

على ملعبي �صتاد عمان الدويل وامللك عبد اهلل يف 

القوي�صمه حيث ظهر الفريقان ب�صورة مطمئنة 

خالل اليام املا�صية بهدف املناف�صة على التاهل 

املناف�صة  م��وا���ص��ل��ة  ث��م  ال��ث��اين وم���ن  ال����دور  اىل 

ع��ل��ى ل��ق��ب ال��ب��ط��ول��ة ..ع��ل��ى �صعيد ا���ص��ت��ع��دادات 

الفي�صلي اكد املدير الإداري للفريق الأول ثامر 

املع�صكر جيد  داخ���ل  ال��ف��ري��ق  و���ص��ع  اأن  ال��ع��دوان 

واأكد التزام الالعبني بتعليمات الحتاد الآ�صيوي 

هذه  مثل  على  لعبينا  اعتياد  عدم  رغم  امل�صددة 

جلنة  و  الآ�صيوي  الحت��اد  اأ�صاد  حيث  التعليمات 

الفي�صلي  بعثة  كافة  ب��اإل��ت��زام  ال��وب��ائ��ي  التق�صي 

عد الفي�صلي اأكر  بالربوتوكول ال�صحي بحيث يُّ

الأندية التزاماً كما اأكد العدوان اأن الفريق با�صر 

ملالقاة  ا���ص��ت��ع��دادا  مرتفعة  مبعنويات  تدريباته 

اجلمعة  يوم  الفل�صطيني  الأمعري  �صباب  مركز 

ل��ل��ف��ري��ق  اأن اجل���ه���از ال��ط��ب��ي  امل��ق��ب��ل ، واأ�����ص����اف 

من  يتمكن  لن  دل��دوم  اإبراهيم  لعبنا  اأن  اأبلغه 

بتمزق  لإ�صابته  نظراً  املقبل  اللقاء  يف  امل�صاركة 

اأمام نادي اجلزيرة. ع�صلي يف مباراتنا الخرية 

وق����ال ال��ك��اب��ن ح�����ص��ام ال�����ص��ي��د امل��دي��ر ال��ف��ن��ي اأن 

ك��ب��رية يف  ثقافة  ول��دي��ه  ك��ب��ري،  ف��ري��ق  الفي�صلي 

لتحقيق  اإل  امل�صاركة  يقبل  ول  التناف�صي،  ال�صق 

مرتني،  اللقب  على  احل�صول  له  و�صبق  اللقب، 

وان هذه الن�صحة �صتكون الثالثة باإذن اهلل. وبني 

عالية، وحت�صر  معنوية  ب��روح  يتمتع  الفريق  اأن 

ل��ل��ب��ط��ول��ة الآ���ص��ي��وي��ة م���ن خ���الل ب��ط��ول��ة دوري 

امل��ح��رف��ني، وخ��ا���ض فيها 5 م��ب��اري��ات، واأ���ص��اف: 

“عملت خالل مباريات الدوري على اإ�صراك اأكرب 
عدد ممكن من الالعبني للوقوف على اجلهوزية 

البطولة،  مباريات  خو�ض  قبل  والفنية  البدنية 

مباريات   3 يف  بامل�صاركة  مطالبون  اأننا  خ�صو�صا 

خ��الل اأ���ص��ب��وع، وه���ذا الأم���ر يتطلب منا درج��ات 

عالية من التح�صري الفني والبدين والتكتيكي، 

على  ت��وؤث��ر  رمب��ا  اأي لع��ب  اإ���ص��اب��ة  اأن  خ�صو�صا 

م�صرية ال��ف��ري��ق، ل��ذل��ك مت��ت جت��رب��ة ك��ل لعبي 

الفي�صلي  ليكون  ال���دوري،  مناف�صات  يف  الفريق 

كاأ�ض  بطولة  يف  �صفريين  خري  ال�صلط  و�صقيقه 

الحتاد الآ�صيوي”. وعن مباريات الفريق املقبلة 

ظروفها  م��ب��اراة  لكل  اأن  ال�صيد  اأك��د  بالبطولة، 

اخل���ا����ص���ة، ون��ع��م��ل خ����الل ال���ت���دري���ب���ات امل��ق��ب��ل��ة 

ون�صعى  م��ب��اراة،  لكل  منا�صبة  خطة  و���ص��ع  على 

البطاقة  الثقة خلطف  لنطالقة ترفع من�صوب 

اأنف�صنا يف  اأن ن�صع  الثاين، ول نقبل  ال��دور  نحو 

كاأف�صل  الأخ��رية  البطاقة  على  للمناف�صة  توتر 

ثان يف املجموعات الثالث

وع���ن ا���ص��ت��ع��دادات ن����ادي ال�����ص��ل��ط اأك����د جمال 

يتمتع  فريقه  اأن  لل�صلط،  الفني  املدير  عابد  اأبو 

توؤهله  التي  ال��ق��درات  وميتلك  عالية  بجاهزية 

ل��ت��ق��دمي م�����ص��ت��وى مم��ي��ز يف اأول م�����ص��ارك��ة ل��ه يف 

بطولة كاأ�ض الحتاد الآ�صيوي. وي�صت�صيف ال�صلط 

جانبه  اإىل  ت�صم  التي  الثانية  املجموعة  لقاءات 

وبالطة  اللبناين  والأن�����ص��ار  البحريني  امل��ح��رق 

الفل�صطيني. وقال اأبو عابد يف ت�صريحات للمركز 

جمموعة  يف  “وقعنا  ال�صلط  ل��ن��ادي  الإع��الم��ي 

ق��وي��ة، ن��ح��رم امل��ن��اف�����ص��ني، وه��دف��ن��ا تخطي دور 

ال�صلط  لعبي  “معنويات  وت��اب��ع:  املجموعات«. 

اأج��واء  ي�صكل �صالحا مهما لدخول  عالية، وه��ذا 

املناف�صة اإىل جانب القدرات الفنية والبدنية التي 

“احلمد هلل ثمة جتان�ض  يتمتعون بها«. واأكمل: 

كبري بني الالعبني، وذلك ما �صعينا اإىل حتقيقه 

م��ن خ���الل م��ب��اري��ات ب��ط��ول��ة دوري امل��ح��رف��ني، 

وكلي ثقة بهم«. وختم اأبو عابد حديثه بالقول: 

املحرق اجلمعة  اأمام  اأول مواجهاتنا  “�صنخو�ض 
فوز  اأول  ليكون  الفوز  اإىل حتقيق  ون�صعى  املقبل 

اآ�صيوي يف تاريخ م�صرية نادي ال�صلط الكروية«.

االنباط – عمان 

ي���ت���اب���ع الحت���������اد ال����ع����رب����ي ل��ل�����ص��ح��اف��ة 

الوح�صية  الأع��م��ال  كبري  بقلق  الريا�صية 

ال�����ت�����ي ت����رت����ك����ب����ه����ا �����ص����ل����ط����ات الح�����ت�����الل 

الإ����ص���رائ���ي���ل���ي ب��ح��ق ال�����ص��ع��ب ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي 

ال�����ص��ام��د يف ال��ق��د���ض وغ���زة وك���ل الأرا���ص��ي 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة م���ن ق��ت��ل وت�����ص��ري��د 

ودم������ار ط����ال ال��ب�����ص��ر واحل���ج���ر وم����ع ذل��ك 

�صموده  يوا�صل  الفل�صطيني  ال�صعب  ف��اإن 

ال���ب���ط���ويل يف وج����ه الآل������ة احل���رب���ي���ة ال��ت��ي 

مل ت���رح���م الأط����ف����ال وال�������ص���ب���اب وال��ن�����ص��اء 

وك��ب��ار ال�����ص��ن. وي��ع��رب الحت����اد ع��ن وق��وف��ه 

والزميالت  الأ�صقاء  مع  الكامل  وت�صامنه 

وه��م  فل�صطني  يف  الإع��الم��ي��ني  وال���زم���الء 

ي��ت�����ص��دون ب�����ص��ج��اع��ة ق���ل ن��ظ��ريه��ا ل��ل��ق��ت��ل 

وال���ت���خ���ري���ب وال���ت���ن���ك���ي���ل وي����داف����ع����ون ع��ن 

العامل  يقف  وق��ت  يف  ومقد�صاتهم  اأر�صهم 

م��ت��ف��رج��ا ع��ل��ى ه����ذه ال��وح�����ص��ي��ة امل��ف��رط��ة. 

ل��ق��د ط���ال���ب الحت������اد ال���ع���رب���ي ل��ل�����ص��ح��اف��ة 

ال��ري��ا���ص��ي��ة وي��ط��ال��ب م��وؤ���ص�����ص��ات امل��ج��ت��م��ع 

املدين يف العامل وكذلك نقابات ال�صحفيني 

والروابط  واللجان  والحتادات  واجلمعيات 

الريا�صية  والإع��الم��ي��ة  الإع��الم��ي��ة  خا�صة 

لن�صرة  ب�����ص��ج��اع��ة  ب��ال��وق��وف  ب��اخل�����ص��و���ض 

ط��ل��ي��ع��ت��ه��م  ويف  ال���ف���ل�������ص���ط���ي���ن���ي  ال�������ص���ع���ب 

الإعالميون الذين تعر�ض عدد كبري منهم 

وق�صف  امل��ن��ازل  ول��ه��دم  للقتل  و  ل��الع��ت��داء 

اأخ��ب��ار  ت�صل  ل  لكي  الإع��الم��ي��ة  املوؤ�ص�صات 

ال��ع��رب��ي  اإن الحت�����اد   . ل��ل��ع��امل  وح�����ص��ي��ت��ه��م 

ل��ل�����ص��ح��اف��ة ال��ري��ا���ص��ي��ة وه���و ي��دي��ن ب�����ص��دة 

العن�صري  للعدو  ال��الاإن�����ص��ان��ي��ة  امل��م��ار���ص��ات 

ليوؤكد مرة اأخرى وقوفه اإىل جانب ال�صعب 

ال��زم��الء  ك��اف��ة  واإىل ج��ان��ب  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي 

املختلفة  الإع�����الم  و���ص��ائ��ل  يف  وال��زم��ي��الت 

ودورهم  �صمودهم  ومكربا  وداعما  م�صاندا 

 . للعامل  ال��ع��دو  ج��رائ��م  ك�صف  يف  البطويل 

داعني اهلل اأن يكتب لهم الثبات والن�صر وما 

الزميل  بذلك  اأف��اد   . بعزيز  اهلل  على  ذل��ك 

عوين فريج الناطق الإعالمي لالحتاد.

االنباط – عمان 

و���ص��ل اىل م��دي��ن��ة دب���ي م�����ص��اء الرب��ع��اء 

للدخول  القدم  لكرة  الوطني  وفد منتخبنا 

يف م��ع�����ص��ك��ر ت���دري���ب���ي ا����ص���ت���ع���دادا ل��ل��ج��ول��ة 

املوؤهلة  ال�صيوية  الت�صفيات  م��ن  الخ��رية 

ومن   .. ا�صيا  بطولة  ونهائي  قطر  مل��ودي��ال 

دبي  يف  تدريباته  منتخبنا  يبداأ  ان  املنتظر 

م�����ص��اء ال��ي��وم ب��ق��ي��ادة امل��دي��ر ال��ف��ن��ي فيتال 

..وك������ان ن���ائ���ب رئ��ي�����ض ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

م����روان  ال����ق����دم،  ل���ك���رة  الأردين  ل���الحت���اد 

ج��م��ع��ة ق��د ن��ق��ل حت��ي��ات ���ص��م��و الأم����ري علي 

لوفد منتخب  الحت��اد،  رئي�ض  احل�صني،  بن 

عمان  يف  حت�صرياته  اأنهى  والذي  الن�صامى 

م�����ص��اء ال���ث���الث���اءواأك���د ج��م��ع��ة، يف ح��دي��ث��ه 

ال��ت��دري��ب  ب��داي��ة  ق��ب��ل  ال��وط��ن��ي،  للمنتخب 

ال���دويل، ثقة  ع��م��ان  �صتاد  اأق��ي��م على  ال��ذي 

���ص��م��و الأم�����ري ع��ل��ي ب���ن احل�������ص���ني، واأ����ص���رة 

الن�صامى،  مبنتخب  الأردن���ي���ة،  ال��ق��دم  ك��رة 

وق��درت��ه ع��ل��ى ال��ت��اأه��ل ل��ل��دور احل��ا���ص��م من 

العامل  لكاأ�ض  املوؤهلة  امل�صركة  الت�صفيات 

ت�صتكمل  والتي   ،2023 اآ�صيا  ونهائيات   2022

من  بالكويت.  املقبل  ال�صهر  من  الثالث  يف 

اأن  ن�صار،  �صمر  العام  الأمني  اأكدت  جانبها، 

الحتاد يحر�ض على توفري كافة املتطلبات 

التي ت�صمن جناح م�صرية املنتخب الوطني 

ك��رة  منظمومة  ث��ق��ة  م��وؤك��دة  بالت�صفيات، 

الن�صامى،  مبنتخب  ك��اف��ة،  الأردن��ي��ة  ال��ق��دم 

يف   2022 م��ون��دي��ال  نحو  ال��ط��ري��ق  ملوا�صلة 

لعباً   )30( الن�صامى  قائمة  وت�صم  قطر. 

ه����م: اأح���م���د ع��ب��د ال�����ص��ت��ار، م��ع��ت��ز ي��ا���ص��ني، 

يزن  الكواملة،  حممود  الفاخوري،  عبداهلل 

اأبو خيزران،  رواد  يا�صني،  بني  اأن�ض  العرب، 

���ص��ع��د ال���رو����ص���ان، ف��را���ض ���ص��ل��ب��اي��ة، اإح�����ص��ان 

ال��دم��ريي،  حممد  العجالني،  �صامل  ح��داد، 

ال��رواب��دة،  ن��ور  ثائر،  اأحمد  خ��رياهلل،  مهند 

ب���ه���اء ع��ب��د ال���رح���م���ن، خ��ل��ي��ل ب��ن��ي ع��ط��ي��ة، 

اإبراهيم �صعادة، مو�صى التعمري، حممد اأبو 

زريق “�صرارة”، علي علوان، اأحمد عر�صان، 

حم��م��ود م��ر���ص��ي، ي��ا���ص��ني ال��ب��خ��ي��ت، اأح��م��د 

ب��ه��اء في�صل،  ال���روا����ص���دة،  ي��و���ص��ف  ���ص��م��ري، 

جانب  اإىل  النعيمات  ي��زن  ال����دردور،  ح��م��زة 

الن�صامى  وفد  �صي�صم  املقابل،  ال�صيفي.يف 

يف دبي )25( لعباً، تاأهباً خلو�ض مباراتني 

ودي��ت��ني اأم��ام الإم���ارات الث��ن��ني ال��ق��ادم، ثم 

الكويت  اإىل  ال�صفر  31 اجلاري، قبل  فيتنام 

نيبال  ب��ل��ق��اء  الت�صفيات  ل�صتكمال  ت��اأه��ب��اً 

واأ�صحاب الأر�ض واأ�صراليا اأيام 7 و11 و15 

الن�صامى  ليتوجه  ال��ت��وايل،  ع��ل��ى  ح��زي��ران 

بعد ذلك اإىل الدوحة بكامل القائمة، للقاء 

�صمن  ذات��ه  ال�صهر  من   21 ال�صودان  جنوب 

الدور التمهيدي من كاأ�ض العرب 2021

البطولة االسيوية تكشف جاهزية الفيصلي والسلط  

العربي للصحافة الرياضية يدين استهداف االعالم 

منتخب النشامى يبدأ االستعداد في دبي 

ال�صيوي  كاأ�ض الحت��اد  امتحان خارجي جديد ممثال يف بطولة  الردن��ي��ة يف  القدم  ك��رة  تدخل 

لكرة القدم .. التي تعاود ح�صورها مب�صاركة فريقي الفي�صلي العريق و�صاحب ال�صولت واجلولت 

الرهيب  الواعد  الفريق  وال�صلط   .. امل�صرف  اخلارجي  واحل�صور  العديدة  والبطولت  والجن���ازات 

�صاحب الهمة العالية والعزمية ال�صلبة والطموح الكبري .. وهو الزاخر بالالعبني الكبار من ا�صحاب 

اخلربة وجمموعة ال�صباب الذين يدخلون اجواء البطولة لول مرة يف تاريخ هذا النادي العتيد.. 

الذي دخل �صراع الكرة بقوة منذ �صعوده قبل نحو عامني اىل م�صاف فرق دوري املحرفني .. وهو 

ي�صعى بقيادة مدربه اخلبري الكابن جمال ابو عابد لثبات وجوده بني فرق اخلربة امل�صاركة وعك�ض 

ال�صورة اجلميلة مل�صتواه الفني ..

ان م�صاركة الفي�صلي يف البطولة من جديد ..مبا ميثله من ثقل كبري وقيمة فنية عالية امل�صتوى 

.. تعك�ض رغبة ادارة النادي الكاملة والالعبني واجلهاز الفني لتكون البطولة بوابة النطالق للفريق 

الزرق نحو املناف�صة لي�ض فقط على خطف بطاقة التاهل عن املجموعة .. وامنا المتداد يف الطموح 

نحو املناف�صة على لقب البطولة مبا ميثله الفي�صلي من خربة و�صمعة طيبة وكبرية اكت�صبها من 

خالل ح�صوله على لقب البطولة مرتني من قبل واملركز الثاين مرة واحدة .. اىل جانب م�صاركاته 

املتوا�صلة يف تلك البطولة حيث يعد الزرق من اكر الفرق ال�صيوية م�صاركة يف تلك البطولة الثرية 

على نفو�ض ع�صاقه بكل تاأكيد ..

وان كنا نرى يف م�صاركة فريق ال�صلط يف البطولة اجنازا ي�صجل لهذا الفريق الواعد ..الذي �صبق 

العديد من الفرق العريقة واخلبرية يف هذه امل�صاركة املهمة .. وهو الذي منحته الظروف فر�صة 

الظهور لول مرة ا�صيويا ..فاأن ما ميلكه ال�صلط من خربة اكت�صبها من خالل البطولت املحلية ..ومبا 

ي�صمه الفريق من جنوم اخل��ربة وال�صباب وقبل ذلك الطموح الكبري لدى جنومه وجهازه الفني 

القدير ..يوؤكد بان لدى ال�صلط ما ميكنه من ت�صجيل احل�صور القوي بني فرق املجموعة واملناف�صة 

على بطاقة ال�صعود اىل الدور الثاين بكل ثقة واقتدار يدفعه يف ذلك املعنويات التي يكت�صبها دوما من 

ع�صاقه وحمبيه وما اكرهم ..

نرقب انطالق بداية م�صوار ت�صفيات املجموعات يف بطولة كاأ�ض الحتاد ال�صيوي ..ونطمح كثريا 

بان يكون ملمثلي الكرة الردنية فيها الفي�صلي وال�صلط احل�صور القوي ..ومالم�صة طموح املناف�صة 

والتاأهل اىل الدور الثاين وموا�صلة م�صوار املناف�صة على لقب البطولة بعد ذلك ..ول يفوتنا التمني 

للفرق العربية ال�صيوية املوجودة بيننا التوفيق يف مهمتها من دون ان نغفل بان تلك البطولت وجدت 

يف ال�صل لكي تعزز خربات الفرق امل�صاركة من دون النظر لعتبارات الفوز واخل�صارة ..فكل الرحيب 

بالفرق امل�صاركة يف املجموعتني وكل امنيات التوفيق للفي�صلي الذي عودنا على التاألق وال�صلط الذي 

نطمح من جنومه الكثري ..

عوني فريج

    الفيصلي والسلط .. 
وأسيا     

اقتراح سعودي بأقامة كاس العالم كل عامين 
الريا�ض - وكاالت

ت��ن��اق�����ض اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة ل��الحت��اد ال����دويل ل��ك��رة ال��ق��دم 

زيورخ  انعقاده مبدينة  املقرر  املقبل،  اجتماع اجلمعة  )فيفا(، يف 

ال�صوي�صرية، اقراحا �صعوديا، ب�صاأن بطولة كاأ�ض العامل. وطرح 

القدم  العامل لكرة  اإقامة كاأ�ض  ال�صعودي مقرحا ب�صاأن  اجلانب 

من  بدل  عامني،  كل  للن�صاء،  القدم  لكرة  العامل  وكاأ�ض  للرجال 

ون�صر  اأع���وام.   4 ك��ل  امل�صابقة  ب��اإق��ام��ة  حاليا  ب��ه  املعمول  النظام 

اأع��م��ال  القدم، جدول  ل��ك��رة  ال����دويل  ل��الحت��اد  ال��ر���ص��م��ي  امل��وق��ع 

اجلمعة  يوم  �صيعقد  ال��ذي  وال�صبعني،  احل��ادي   FIFA موؤمتر 

املقبل، و�صُيبث مبا�صرة على موقع الفيفا الر�صمي. وقبل موؤمتر 

يوم  افرا�صًيا  اجتماًعا  ال��دويل  الحت��اد  جمل�ض  �صيعقد  فيفا، 

اخلمي�ض املقبل، عرب تقنية الت�صال عن بعد.
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االنباط- عمان

بالتعاون  الأردن  »اأورجن«  م�ؤ�س�سة  اأن�ساأت   

م��ع امل��رك��ز ال���ط��ن��ي ل���أم��ن واإدارة الأزم���ات 

لتقدمي  خم�ص�صة  حمطة  ال�صحة،  ووزارة 

خ�����دم�����ة م����ط����ع����وم ف�����رو������س ك������ورون������ا م��ن 

ال�سيارات.

الأربعاء،  ام�س  للموؤ�ص�صة،  بيان  وبح�صب 

»اأورجن«  موؤ�ص�صة  بتمويل من  املحطة  اأن�صاأت 

اخلرية  للأعمال  املجموعة  ذراع  العاملية، 

وامل�����ص��وؤول��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، وذل����ك يف م��وق��ف 

مبنطقة  ال��رق��م��ي��ة  »اأورجن«  ق��ري��ة  ���ص��ي��ارات 

املحطة  تقّدم  كما  العا�صمة،  و�صط  العبديل 

ليتمّكنوا  امل�صاة  املاّرين  من  للزوار  خدماتها 

من اأخذ اللقاح.

للم�صاهمة يف  ت�صعى  اإنها  املوؤ�ص�صة،  وقالت 

املحطة  زوار  متكني  عرب  اآمناً  ال�صيف  جعل 

بعد  ال��ل��ق��اح  اأخ���ذ  م��ن  للتطعيم  املخ�ص�صة 

الوطنية ملطعوم كورونا  املن�صة  ت�صجيلهم يف 

واخ���ت���ي���ار   https://vaccine.jo
جرى  حيث  الرقمية،  »اأورجن«  قرية  مركز 

�صخ�س   2500 لتطعيم  نقطة   18 تخ�صي�س 

باليوم الواحد من ال�صاعة الثامنة والن�صف 

�صباحاً حتى الثالثة ع�صراً.

التطعيم  حملت  دعم  املوؤ�ص�صة  وتوا�صل 

ال��وط��ن��ي��ة ���ص��د ك��ورون��ا يف ال��ع��دي��د م��ن دول 

ج��ان��ب  اإىل  واأف���ري���ق���ي���ا،  الأو�����ص����ط  ال�������ص���رق 

فقد  عام،  ب�صكل  ال�صحي  القطاع  م�صاندتها 

يورو  مليون  5ر5  اجلائحة  ب��دء  منذ  منحت 

ني�صان  �صهر  منذ  الطبية  امل��ع��دات  فيها  مب��ا 

ودعمها  ال�صريعة  ا�صتجابتها  اإط��ار  يف   2020

للجهود الرامية للق�صاء على اجلائحة.

معر�صا   17 ل��زّوار  الدعم  ال�صركة  وتقّدم 

م���ن م��ع��ار���ص��ه��ا يف ���ص��م��ال وج���ن���وب امل��م��ل��ك��ة 

كورونا  الوطنية ملطعوم  املن�صة  للت�صجيل يف 

مبا�صرة اأثناء وجودهم يف املعار�س. 

 أورنج تدعم حمالت التطعيم ضد كورونا

 ألمانيا تحظر منظمات مقربة 
من »حزب اهلل«

 التحقيق مع »منظمة ترامب« 
يتخذ »صفة جنائية«

االنباط- وكاالت

اأع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة الأمل��ان��ي��ة، الأرب��ع��اء، 

3 م��ن��ظ��م��ات م���ق���ّرب���ة م����ن ح���زب  ح���ظ���ر 

اهلل ال��ل��ب��ن��اين، ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ال��ت�����ص��ع��ي��د 

الع�صكري يف ال�صرق الأو�صط.

الداخلية  وزارة  با�صم  املتحدث  وكتب 

برلني  اأن  تغريدة  يف  �صيهوفر  هور�صت 

»ح���ظ���رت ث����لث ج��م��ع��ي��ات ك���ان���ت مت���ّول 

تنظيم حزب اهلل الإرهابي«.

اأن  ال��داخ��ل��ي��ة م��ن جهته  واأك����د وزي���ر 

»ال���ذي���ن ي��دع��م��ون الإره�����اب ل��ن ي��ك��ون��وا 

ي��ج��دون م��لذاً  ل��ن  اأملانيا )..(  ب��اأم��ان يف 

ه�����ادئ�����اً يف ب����ل����دن����ا«، ب��ح�����ص��ب م����ا ن��ق��ل��ت 

»فران�س بر�س«.

جتري  تفتي�س«  »عمليات  اأن  واأ�صاف 

مع  بالتزامن  اأمل��ان��ي��ة،  ولي���ات«  »ع���دة  يف 

هذا احلظر.

هذه  اأن  اأملانية  اإع��لم  و�صائل  واأف��ادت 

ال��ع��م��ل��ي��ات ُت��ن��ّف��ذ خ�����ص��و���ص��اً يف ولي����ات 

و�صاك�صونيا  وه�صن  وب��رمي��ن  »ه��ام��ب��ورغ 

ال�����ص��ف��ل��ى وري���ن���ان���ي���ا ����ص���م���ال ف�����ص��ت��ف��ال��ي��ا 

هول�صتاين«. و�صلي�صفيغ 

اأمل���ان���ي���ا وجم��م��ل  ���ص��ّن��ف��ت  اأن  و���ص��ب��ق 

ال����دول الأع�����ص��اء يف الحت����اد الأوروب�����ي 

منظمة  اهلل  حل���زب  ال��ع�����ص��ك��ري  اجل���ن���اح 

اإرهابية.

وب��ق��ي��ت اأن�����ص��ط��ة اجل���ن���اح ال�����ص��ي��ا���ص��ي 

اأن  قبل  لوقت طويل م�صموحة،  للحزب، 

يتّم حظرها عام 2020 يف البلد.

يف  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  اإع�����لن  وي���اأت���ي 

اأك���ر من  م��ن��ذ  ع�����ص��ك��ري  ت�صعيد  ���ص��ي��اق 

اأ���ص��ب��وع يف ال�����ص��رق الأو����ص���ط ب��ني حركة 

واإ�صرائيل. الفل�صطينية  حما�س 

الع�صكري  الت�صعيد  ويف مواجهة هذا 

اجل����دي����د، ت��خ�����ص��ى ال�����ص��ل��ط��ات الأمل���ان���ي���ة 

ت�����ص��اع��د »م���ع���اداة ال�����ص��ام��ي��ة« يف ال��ب��لد، 

ب����رل����ني، ج�����رت ت����ظ����اه����رات م����وؤي����دة  يف 

ل��ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني ت��خ��ل��ل��ت��ه��ا ����ص���دام���ات 

وتوقيفات.

ح���رق���ت اأع���لم 
ُ
والأ����ص���ب���وع امل��ا���ص��ي، اأ

يف  ي��ه��ودي��ني  كني�صني  اأم����ام  اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 

امل��ت��ح��دث با�صم  م��ون�����ص��ر وب����ون. وق����ال 

اآنذاك  مركل  اأنغيل  الأملانية  امل�صت�صارة 

مع  ت��ت�����ص��ام��ح  ل���ن  »دمي��وق��راط��ي��ت��ن��ا  اأن 

لل�صامية«. املعادية  التظاهرات 

االنباط-وكاالت

اأع���ل���ن م��ك��ت��ب امل���دع���ي ال���ع���ام يف ولي���ة 

نيويورك، م�صاء الثلثاء، تو�صيع حتقيقه 

ح������ول »م���ن���ظ���م���ة ت������رام������ب«، امل���ج���م���وع���ة 

امل���م���ل���وك���ة ل��ع��ائ��ل��ة ال���رئ���ي�������س الأم����رك����ي 

يف  بحثا  لي�صمل  ت��رام��ب،  دون��ال��د  ال�صابق 

وفق  حمتملة،  جنائية  خمالفات  ارتكاب 

املتحدث با�صم املكتب.

وكان املكتب يحقق �صابقا مع ال�صركة، 

ال���ت���ي حت��م��ل ا����ص���م ال��رئ��ي�����س الأم���رك���ي 

باإ�صراف  م�صاألة مدنية فقط،  ال�صابق، يف 

ليتي�صا  ن���ي���وي���ورك،  يف  ال��ع��ام��ة  امل��دع��ي��ة 

كانت  اإذا  م��ا  ع��ل��ى  ال��رك��ي��ز  م��ع  جيم�س، 

غر  ب�صكل  اأ���ص��ول��ه��ا  قيمت  ق��د  ال�����ص��رك��ة 

�صحيح لأغرا�س القرو�س وال�صرائب.

وقت  يف  ليفي،  فابيان  املتحدث،  واأك��د 

حتقيق  اأن  ال���ث���لث���اء،  ي����وم  م���ن  م��ت��اأخ��ر 

الولية اتخذ الآن »�صفة جنائية«.

منظمة  »اأبلغنا  ب��ي��ان:  يف  ليفي  وق��ال 

يعد  مل  املنظمة  يف  حتقيقنا  اأن  ت��رام��ب 

نحقق  الآن  »نحن  واأ�صاف  بحتا«،  مدنيا 

يف م��ن��ظ��م��ة ت��رام��ب يف م�����ص��ائ��ل ج��ن��ائ��ي��ة، 

ال����ع����ام يف  امل����دع����ي  اإىل ج���ن���ب م����ع  ج��ن��ب��ا 

مانهاتن«.

ك��ان  اإذا  م���ا  ال���ف���ور  ع��ل��ى  ي��ت�����ص��ح  ومل 

اأفراد  اأحد من  اأو  ال�صابق نف�صه،  الرئي�س 

عائلته، جزءا من هذا التحقيق اجلنائي، 

ك��م��ا اأن����ه م��ن غ��ر ال��وا���ص��ح م��ت��ى اأخ��ط��ر 

بتو�صيع  ت��رام��ب«  »منظمة  ال��ع��ام  امل��دع��ي 

التحقيق. نطاق 

رفعتها  التي  املو�صعة  الدعوى  وتعني   

الولية �صد »منظمة ترامب«، اأن ال�صركة 

ق�صيتني  يواجهان  قد  ال�صابق  والرئي�س 

جنائيتني من مدعني عامني منف�صلني.

وم��ك��ت��ب امل��دع��ي ال��ع��ام يف م��ان��ه��ات��ن ل 

ي�����زال يف خ�����ص��م حت��ق��ي��ق ح����ول اح��ت��ي��ال 

معركة  وبعد  فرباير،  ويف  النطاق،  وا�صع 

فان�س  �صايرو�س  ح�صل  مطولة،  قانونية 

مانهاتن،  ملنطقة  العام  املدعي  جونيور، 

ع��ل��ى الإق���������رارات ال�����ص��ري��ب��ي��ة ل��ل��رئ��ي�����س 

ال�صابق دونالد ترامب.

االنباط-وكاالت

ع�صاف،  حممد  الفل�صطيني،  الفنان  رد 

با�صم رئي�س وزراء الحتلل  املتحدث  على 

الإ�صرائيلي، التي اتهم بها حركة )حما�س( 

با�صتخدام الأطفال والن�صاء كدروع ب�صرية، 

وحملها م�صوؤولية الدمار يف قطاع غزة

»اأنا  )توير(:  موقع  عرب  ع�صاف،  وقال 

اب���ن غ����زة. ك���ربت ع��ل��ى اإج���رام���ه���م وراأي����ت 

كذبهم بعيني، ب�س زمن الكذب وىًل و راح. 

مبا�صر  وجرائمهم  كذبهم  بي�صوف  العامل 

ال�صا�صات. يف مقولة بتقول املنحطون  على 

يف ح��اج��ة اإىل ال��ك��ذب، اإن���ه اإح���دى ���ص��روط 

بقائهم«

تعليق،  على  رداً  ع�صاف،  تغريدة  وت��اأت��ي 

اأوف�����ر ج���ن���دمل���ان، امل��ت��ح��دث ب��ا���ص��م رئ��ي�����س 

كلمه  موجهاً  قال  الذي  الحتلل،  وزراء 

اأنت  غ��زة  قطاع  كابن  حممد،  »ي��ا  لع�صاف: 

القمعية  ح��م��ا���س  ج��ي��دا مم��ار���ص��ات  ت��ع��رف 

والإره���اب���ي���ة ب��ح��ق ال��غ��زي��ني ول���و مل تطلق 

واآلف  ال���ق���د����س  ع���ل���ى  ����ص���واري���خ  ح���م���ا����س 

اأي  غ��زة  يف  �صار  مل��ا  مدننا  على  ال�صواريخ 

امل�صوؤولية  لوحدها  تتحمل  حما�س  �صيء. 

ع��ن ال��دم��ار ال���ذي حل��ق ب��غ��زة لن��ه��ا ب��ادرت 

ال�����ص��ك��ان  اإىل احل������رب غ�����ص��ب��ا ع����ن رغ���ب���ة 

بالهدوء. البادئ اأظلم«

وك����ان ال��ف��ن��ان ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي، ع��ل��ق على 

ت���دم���ر م��ق��ر ���ص��رك��ة )م�������ص���ارق( يف غ���زة، 

كل  على  العدوان  ي�صتمر  اهلل..  »يا  قائًل: 

مناحي احلياة بدون متييز، اليوم دمر هذا 

الذي  عملي  مكان  م�صارق  موؤ�ص�صة  املحتل 

قبل  اجلميلة  وال��ذك��ري��ات  �صنني  به  عملت 

ما اأكون ع�صاف اليوم.. الحتلل واإن دمر 

وقوية  حا�صرة  ذاكرتنا  تظل  راح  احلجر، 

وراح نبني كل �صيء.. رحم اهلل ال�صهداء«

ال��ت��غ��ري��دة ال��ت��ي اأح��دث��ت ت��ف��اع��ًل ك��ب��راً 

جعلت  الإجتماعي،  التوا�صل  م��واق��ع  ع��رب 

ل��لإع��لم  ب��ا���ص��م جي�س الح��ت��لل  ال��ن��اط��ق 

ال��ع��رب��ي، اأف��ي��خ��اي اأدرع�����ي ي���رد ع��ل��ي��ه��ا هو 

وقد  العدوان،  »تتحدث عن  زاعماً:  الآخر، 

�صدقت، اإنه عدوان حما�س التي جعلت من 

مل�صاحلها  مقرات  رزق  واأب���واب  ممتلكاتكم 

�صاهد على  ابن غزة وخر  فاأنت  واإرهابها، 

ما يوجد يف غزة و�صتحدثكم ذاكرتكم يوماً 

ما جنت عليكم حما�س واأنتم مل جتنوا على 

اأحد«

وي�����ص��ن ج��ي�����س الح���ت���لل الإ���ص��رائ��ي��ل��ي، 

عدواناً على قطاع غزة، منذ 10 مايو/ اأيار 

�صهيداً،   222 اللحظة  حتى  وخلف  احل��ايل، 

من بينهم ع�صرات الأطفال والن�صاء واأكر 

من 1200 جريح

الأب��راج  من  ع��دد  تدمر،  ا�صتهدف  كما 

يف  ال��ت��ح��ت��ي��ة،  وال��ب��ن��ي��ة  وامل���ن���ازل،  ال�صكنية، 

15 عاماً. القطاع املحا�صر منذ 

 محمد عساف يرد على جندلمان: أنا ابن غزة وكبرت 
على إجرامكم وكذبكم

      

االنباط-وكاالت

يف م����وازاة ال���ع���دوان الإ���ص��رئ��ي��ل��ي ال��ذي 

اأرا�صيهم،  على  الفل�صطينيون  له  يتعر�س 

معركة  ت��دور  ه��ن��اك،  امل��ق��اوم��ة  وا�صتب�صال 

التوا�صل  م��واق��ع  على  اأخ���رى  فل�صطينية 

يف  اأ�صا�صياً  دوراً  تلعب  ال��ت��ي  الإج��ت��م��اع��ي، 

»ا���ص��رائ��ي��ل«  ال���ذي ت�صنه  ال��ع��دوان الأخ���ر 

ع���ل���ى غ�����زة، ويف ال��ت��ع��م��ي��ة ع���ل���ى ع��م��ل��ي��ات 

الفل�صطينيني  ط���رد  وحم����اولت  التنكيل 

م��ن ب��ي��وت��ه��م ���ص��ي��م��ا ت��ل��ك امل��ح��اذي��ة ملدينة 

القد�س.

وزي��ر  ي�صتدعي  اأن  م�صتغرباً  ي��ك��ن  مل   

من  كًل  غانت�س،  بيني  الإ�صرائيلي  العدل 

و»ت��ي��ك  لفاي�صبوك  التنفيذين  امل��دي��ري��ن 

ت����وك«، وي��دع��وه��م��ا اىل »الإل���ت���زام ب��اإزال��ة 

املحتوى الذي يحّر�س على العنف وين�صر 

معلومات م�صّللة« قابلتها ر�صالة اعرا�س 

ح�صام  ل��ن��دن  يف  الفل�صطيني  ال�صفر  م��ن 

زملط موجهة اىل اإدارة الفاي�صبوك، يفند 

تتخذها  ال��ت��ي  القمعية  ال�����ص��ي��ا���ص��ات  فيها 

الفل�صطيني  املحتوى  ح��ذف  م��ن  ال�صركة 

النا�صطني. على  والت�صييق 

 وقد وّجهت له اإدارة الفاي�صبوك اعتذاراً 

التحري�س  »حملت  يف  نظرها  عن  وتعلن 

ب�  وتعد  الفل�صطينيني«،  �صد  العنف  على 

الفل�صطيني  ال�صوت  ا�صكات  عن  »التوقف 

على  الفل�صطينية  ال��ق�����ص��ي��ة  وم��ن��ا���ص��ري 

م��ن�����ص��ات ال��ت��وا���ص��ل الإج���ت���م���اع���ي«. ط��ب��ع��اً 

ه�����ذا الإع������ت������ذار مل ي���ج���د ن���ف���ع���اً م��ق��اب��ل 

حت����رك ال����ك����روين ���ص��خ��م ق�����اده م��لي��ني 

تقييم  خلف�س  العامل،  حول  امل�صتخدمني 

»اآبل  اأكان  املعتمدة  املتاجر  على  فاي�صبوك 

�صتور« اأو »غوغل بلي«.

 وق����د جن��ح��ت ه����ذه احل��م��ل��ة يف ان����زال 

م��ع   ،2 ي����ق����ارب  م����ا  اىل   4 م����ن  ال��ت��ق��ي��ي��م 

م��وا���ص��ل��ة ه������وؤلء ال�����ص��ع��ي ن��ح��و اي�����ص��ال��ه 

مليارات  خ�صارته  اىل  لي�صار  واح���د،  اىل 

املتاجر  واأي�صاً حذفه من هذه  الدولرات، 

الإلكرونية.

اأي��ام  قبل  ب���داأت  ال��ت��ي  اأن احلملة  وم��ع   

وا�صحة  مكا�صب  حتقيق  ا�صتطاعت  قليلة، 

من  ع���دداً  اأن  ال  الأزرق،  امل��وق��ع  ���ص��رب  يف 

امل��ن��اب��ر ال�����ص��ع��ودي��ة حت��دي��داً راح ي��ق��ّزم من 

ح��ج��م ه��ذه اخل��ط��وة وي��ع��ت��رب اأّن ت��اأث��ره��ا 

�صتكون  احلملة،  هذه  جانب  اىل  حم��دود! 

موعد  على  الإجتماعي  التوا�صل  من�صات 

ي���وم اجل��م��ع��ة م��ع ح��م��ل��ة م��ق��اط��ع��ة �صاملة 

لفاي�صبوك، دعا اليها ن�صطاء فل�صطينيون، 

�صد  املعركة  يف  لف��ت  ت�صاعد  اأم��ام  لنكون 

وامل��ن��ح��ازة  القمعية  و�صيا�صاته  فاي�صبوك 

اىل الإحتلل

دعوة فلسطينية لمقاطعة فايسبوك

رثائية موت معلن

بهدوء

كتب الراحل حممود دروي�س يف رثاء الراحل را�صد ح�صني ق�صيدة قال فيها » منذ 

ع�صرين �صنة وانا اعرفه يف الربعني » ، وحتى اللحظة ورغم مرور كل تلك ال�صنني 

ما زالت الكلمات �صاحلة لل�صتهلك الآدمي ، فمنذ ثلثني �صنة وانا اراهم نف�صهم 

دون  �صحراء  يف  رم��ال  بيدر  مثل  الرباقة  الرا�س  اوا�صتدارت  الراأ�س  �صيب  اكتمل   ،

ا�صجار ، يف كل منا�صبة جتدهم ي�صتعيدون �صيئا من الوجدان او يحلمون بح�صور 

جديد ، يف النكبة او يف ذكرى �صقوط العوا�صم وحتى يف اتون الربيع العربي ، كانوا 

هناك جتاوزتهم اللحظة ومل يتجاوزوها ، يهتفون لل�صهيد النائم على قارعة طريق 

العودة او الن�صر ويهجون الحتلل وال�صتعمار وامريكا .

النقابات  جممع  ا�صوار  على  �صبابا  كانوا  ال�صنوات  من  وقليل  عاما  ثلثون  منذ 

املهنية او يف اركان رابطة الكتاب ال�صيقة واي مكان يفتح لهم ذراعيه ، يناق�صون بعنف 

ثوري ويحلمون ب�صوت مرتفع ، ويتبارون يف احاديث العتقال وال�صمود او ا�صتذكار 

على  اخل��لف  كان   ، ال�صقوط  او  ال�صتنكار  اىل حافلة  ال�صعود  تذكرة  ا�صرى  من 

حمبة دم�صق او بغداد ، واحللم بالعا�صمة مكانا ف�صيحا للحرية و�صاحة للهازيج 

والق�صائد وخبز �صاخن يف مطعم �صغر ، هرموا وما زالوا على موعدهم مع ذكرى 

الفكر عباءة مل  ، �صنعوا من  انتظار ن�صر ولو �صغر  ، هرموا يف  والنكبات  النكبة 

يخلعوها حتى يومنا هذا ، دون احت�صاب الفوارق والديالكتيك واجلدلية التاريخية 

وما زال واحدهم يق�صم ب�صرف الثورة وروح ال�صهداء و�صورة عبد النا�صر .

ب�صورهم يف منا�صبة  املواقع  بع�س  تداهمنا  او حني   ، يرحلون  ن�صتذكرهم حني 

كئيبة ، مل يعرفوا حلظة ن�صر ومل يتعرفوا على ذائقته ، ف�صنعوها ا�صناما ياأكلونها 

اآلهة من متر  لي�صنعوا   ، بالقطع  لي�صوا جاهليني   ، متكررة  او  ذات هزمية مركبة 

 ، او ن�صر افرا�صي  الن�صر حتى ولو ن�صر وهمي  �صهوة  لكنها   ، ذات جوع  ياأكلوها 

يتقنوا  ومل   ، ال�صعيد  ورط��ب  العراق  ونخل  دم�صق  بيا�صمني  باأحلمهم  يتم�صكون 

فالَع�صى   ، الثوري  الَع�صى  واظنها  الروؤيا  فاختلطت   ، والنظام  املكان  بني  الفوا�صل 

ال�صورة  ر���ص��م��وا   ، ال��دم��اغ  اىل  ال��وا���ص��ل  الع�صب  تيّب�س  بعد  ال��ع��ني  ي�صيب  م��ر���س 

وحافظوا على ر�صمهم رغم اختلل ال�صورة .

اليوم ن�صتذكرهم قبل الرحيل ، وا�صتذكر ما قاله ذات مقابلة املبدع اميل حبيبي 

يف مقابلة �صحفية ، حني �صاأله ال�صحفي عن التو�صع يف احلزب ، فاأجاب : من ميوت 

ل جند بديله ومن يدخل احلزب يكون احد ابناء الرفاق » ، وحتى ميزة البناء اظنهم 

فقدوها ، فاجليل اجلديد مل ي�صمع ومل ي�صاهد ما قاله الباء عن الوحدة واحلرية 

والعدالة الجتماعية ، بل الن النظمة التي تغّنى بها الباء كانت على عداء مع كل 

امل�صطلحات ال�صابقة ، فل وحدة بني بعثني ، ول حرية يف القطرين وباقي القطار ، 

والعدالة الجتماعية لفظة ترددها ال�صنة ال�صا�صة يف احلكم واملعار�صة .

ام�س كانت �صورهم على معظم املواقع الخبارية ، ما تغر فقط �صيب الراأ�س او 

زوال ال�صعر ، ووجوهم باتت مثل كعكة مغمو�صة يف ال�صاي لكرة التجاعيد ،هدروا 

ة اخلطابة بنف�س الكلمات ، واعاد عريف احلفل نف�س الق�صائد يف التقدمي  على من�صّ

الكواحل يف  وال��ت��واء  الت�صفيق  ت��راج��ع يف �صدى  م��ع  الغ���اين  نف�س  املغني  وغ��ّن��ى   ،

الدبكة او من�صوب التمايل مع الغنية .

اللحظة  لكن   ، ووع��ده��م  موعدهم  على  فهم  اتهامهم  ول  ادانتهم  ن�صتطيع  ل 

والي�صارية على  القومية  الح��زاب  ق��ادة  فلماذا مي�صك   ، والواقع جتاوزهم  خانتهم 

املواقع بالنواجذ وهم يطالبون باحلرية والدميقراطية والعدالة الجتماعية رغم 

كل اخل�صائر البدنية واملعنوية ، جمرد �صوؤال متاأخر ورثاء رغم بقائهم على قارعة 

احلياة ؟
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