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الملك: ضرورة وضع حد 
لالنتهاكات اإلسرائيلية بحق 

الشعب الفلسطيني 

الفايز: حق شعبنا في فلسطين حق 
مقدس  لن نتنازل عنه مهما 

طال الزمن
 االنباط-عمان

 اأك�����د رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ف��ي�����ص��ل ال��ف��اي��ز، 

»�صرورة اأن يكون هناك موقف عربي ودويل 

وم�صاندة  الفل�صطيني  ال�صعب  لدعم  فاعل، 

امللك  جاللة  يبذلها  التي  الكبرية،  اجلهود 

ن�صرة  اال�صعدة،  كافة  على  الثاين  عبداهلل 

للقد�س والق�صية الفل�صطينية«، م�صريا اىل 

بالبيانات اخلجولة  اأن نكتفي  اأنه »ال يجوز 

اأم����ام ا���ص��ت��م��رار ه���ذه االره����اب االإ���ص��رائ��ي��ل��ي 

الفا�صح«.

و�صدد الفايز خالل تروؤ�صه جل�صة جمل�س 

رئي�س  بح�صور  اخل��م��ي�����س،  ام�����س  االأع���ي���ان، 

اخل�����ص��اون��ة، وهيئة  ب�صر  ال��دك��ت��ور  ال�����وزراء 

فل�صطني  يف  �صعبنا  ح��ق  »اأن  على  ال�����وزارة، 

ح���ق م��ق��د���س، ل���ن ن��ت��ن��ازل ع��ن��ه م��ه��م��ا ط��ال 

الرببرية  االعمال  ا�صتمرت  ومهما  الزمن، 

االإ�صرائيلية«. وقال، »اإننا يف جمل�س االأعيان 

نحيي ن�صال �صعبنا الفل�صطيني يف القد�س، 

ويف ال�صيخ جراح وغزة.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

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

��������ص�������رورة و������ص�����ع ح������د ل���الن���ت���ه���اك���ات 

ال�صعب  بحق  اال�صتفزازية  االإ�صرائيلية 

الفل�صطيني ال�صقيق يف القد�س ال�صرقية 

وامل�����ص��ج��د االأق�������ص���ى، وال���ت���ي ق����ادت اإىل 

الت�صعيد اخلطري الدائر.

ات�صال هاتفي  و�صدد جاللته، خالل 

متيم  ال�صيخ  �صمو  م��ع  اخلمي�س  ام�����س 

بن حمد اآل ثاين اأمري دولة قطر، على 

����ص���رورة اإدام�����ة ال��ت��ن�����ص��ي��ق ال��وث��ي��ق بني 

االأ���ص��ق��اء ال��ع��رب وب����ذل ج��م��ي��ع اجل��ه��ود 

ل��ت��وف��ري  ف���اع���ل  م���وق���ف دويل  ل���ب���ل���ورة 

احلماية لالأ�صقاء الفل�صطينيني، ووقف 

م���ا ت��ق��وم ب���ه اإ���ص��رائ��ي��ل م���ن اع���ت���داءات 

العدوان  واإن��ه��اء  �صرعية،  ال  وممار�صات 

وق��وف  امللك  جاللة  اأك��د  غزة.كما  على 

االأ����ص���ق���اء  ج���ان���ب  اإىل  ال���ك���ام���ل  االأردن 

العادلة  حقوقهم  نيل  يف  الفل�صطينيني 

تكثيف  على �صرورة  وامل�صروعة، م�صدداً 

للق�صية  �صيا�صي  ح��ل  الإي��ج��اد  امل�صاعي 

الفل�صطينية.

التفا�صيل �ص »2«

 طفلة فلسطينية تلهو بصاروخ 
إسرائيلي أمام منزلها بغزة:

االنباط-وكاالت »مش خايفة«

عنها  ت��ع��ربرّ  ���ص��دي��دة،  بح�صرٍة  ن�صار  حم��م��ود  االأب  يقلب 

الدموع، �صوراً متعددة حفظها يف هاتفه لطفله حمزة الذي 

�صرقي  اإ�صرائيلي  با�صتهداف  ا�صت�صهد  بعدما  ذك���رى،  �صار 

مدينة غزة

يقف االأب عند اإحدى ال�صور، التي التقطها لنجله يف عيد 

الفطر 2020، ويقول بغ�صة: هذا العيد )يف العام احلايل( مل 

العيد اجلديدة،  التقاط �صورة حلمزة مبالب�س  اأمتكن من 

اهلل يرحمك يا بابا

اأي��ار  مايو/   11 تاريخ  اإىل  بذاكرته  االأربعيني  االأب  يعود 

اجلاري، ويقول لوكالة االأنا�صول : اأر�صلت حمزة يومها، اإىل 

بع�س  ل�صراء  �صرقي مدينة غزة،  ال�صجاعية،  ال�صوق يف حي 

احل��اج��ات الإخ��وت��ه ال�����ص��غ��ار، وه��ن��اك ك��ان��ت مت��ر ج��ن��ازة اأح��د 

ال�صهداء الذين ارتقوا خالل العدوان االإ�صرائيلي

وي�صرح اأن حمزة وقف مل�صاهدة اجلنازة، وما هي اإال دقائق 

نارية  ودراج����ة  اجل��ن��ازة  اإ�صرائيلية  م��ق��ات��الت  ق�صفت  حتى 

تكتوك كانت ت�صري خلفها

اأ�صابت الطفل �صظايا يف املناطق العلوية من ج�صده، ونقل 

اإىل امل�صت�صفى ليمكث هناك اإىل اليوم التايل الذي اأعلن فيه 

ا�صت�صهاده، ليعود بكفنه اإىل ح�صن والدته الكفيفة، يف ثاين 

اأي��ار  م��اي��و/   12 بتاريخ  غ��زة  على  االإ�صرائيلي  ال��ع��دوان  اأي���ام 

االأو�صاع  تفجرت  املا�صي،  اأبريل/ني�صان   13 ومنذ  اجل��اري. 

وح�صية  اع��ت��داءات  ج��راء  املحتلة،  الفل�صطينية  االأرا���ص��ي  يف 

ترتكبها ال�صرطة االإ�صرائيلية وم�صتوطنون يف مدينة القد�س 

ال�صيخ  وح��ي  وحميطه  االأق�����ص��ى  امل�صجد  وخ��ا���ص��ة  املحتلة، 

12 منزاًل من  اإ�صرائيلية الإخ��الء  اإث��ر م�صاع  ج��راح )و�صط(، 

عائالت فل�صطينية وت�صليمها مل�صتوطنني

التفا�صيل �ص »5«

 الطفل حمزة شهيدا.. طريق السوق يؤدي إلى الموت

صندوق النفط السيادي النرويجي 
يسحب استثماراته من شركات 
إسـرائيلية تضامنًا مع فلسطين

 أزمة اقتصاد االحتالل تتصاعد... وكالة التصنيف الدولية 
موديز تصدر »إشارة خاصة« لتأثير األحداث األخيرة على 

التصنيف االئتماني للحكومة اإلسرائيلية
االنباط-وكاالت

ت��ل��ق��ت ����ص���ل���ط���ات االح����ت����الل االإ����ص���رائ���ي���ل���ي 

بعد  الغربية  ال���دول  اإح���دى  م��ن  ق��وي��ة  �صفعة 

يف  انتهاكاتها  لف�صح  ال��دول��ي��ة  احلملة  ت��زاي��د 

ف��ل�����ص��ط��ني، و���ص��ق��وط ورق���ة ال��ت��وت ال��ت��ي كانت 

اأعلن  ت��ط��ور الف���ت،  ت���داري بها ج��رائ��م��ه��ا. ويف 

���ص��ن��دوق ال��ن��ف��ط ال�����ص��ي��ادي يف ال��روي��ج �صحب 

ذات  �صركتان  بينها  �صركات،   3 من  ا�صتثماراته 

االإ�صرائيلية  اال�صتيطانية  بالن�صاطات  عالقة 

يف ال�����ص��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة.وج��اء ال��ق��رار ال��روي��ج��ي 

ب�صبب ما اعتربته خرقاً حلقوق االإن�صان.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-وكاالت

موديز،  الدولية  الت�صنيف  وك��ال��ة  اأ���ص��درت 

وه���ي واح�����دة م���ن اأه����م وك�����االت ال��ت�����ص��ن��ي��ف يف 

ال����ع����امل، »اإ�����ص����ارة خ���ا����ص���ة« ل���ت���اأث���ري االأح������داث 

للحكومة  االئ��ت��م��اين  الت�صنيف  على  االأخ���رية 

له  احل��ايل  »ال�صراع  عنوان  حتت  االإ�صرائيلية 

ا�صتمراره ميكن  لكنه  اقت�صادية حمدودة،  اآثار 

اأن يزيد عدم اال�صتقرار ال�صيا�صي«

ولفت موقع »كلكالي�صت« االإ�صرائيلي اإىل اأن 

�صركة  فيها  التي حت��ذر  االأوىل  امل��رة  »ه��ذه هي 

الت�صنيف  تخفي�س  خطر  من  دولية  ت�صنيف 

على خلفية عدم اال�صتقرار ال�صيا�صي الذي حل 

وبالتحديد  امل��ا���ص��ي��ني،  ال��ع��ام��ني  يف  باإ�صرائيل 

اأثناء �صقوط ال�صواريخ على منطقة دان بلوك 

واجلنوب«

امل���ت���زاي���دة  »ال����ت����وت����رات  اأن  م���ودي���ز  وك��ت��ب��ت 

ال�صيا�صي  امل���اأزق  ب��اال���ص��ت��م��رار يف مت��دي��د  ت��ه��دد 

الت�صنيفات  على  �صلًبا  توؤثر  اأن  ميكن  وبالتايل 

جم���زاأ  ال����ربمل����ان  اأن  م�����ص��ي��ف��ة   ، االئ���ت���م���ان���ي���ة« 

نتنياهو  بنيامني  ال����وزراء  ورئ��ي�����س  ومنق�صم، 

قال اإن »ت�صكيل احلكومة ف�صل«، مما يزيد من 

خماطر اإجراء انتخابات خام�صة. 

امل���اأزق  اأدى  »ل��ق��د  اأن���ه  اإىل  ال��وك��ال��ة  ول��ف��ت��ت 

بالفعل  املتقلبة  ال�صيا�صية  والبيئة  ال�صيا�صي 

اإىل ت��ق��وي�����س ���ص��ي��ا���ص��ات امل����وازن����ة ال��ف��ع��ال��ة يف 

ال�������ص���ن���وات االأخ�������رية وم���ن���ع حت���وي���ل م��ي��زان��ي��ة 

الهيكلية  االإ���ص��الح��ات  » يف  و«اجل��م��ود  ال��دول��ة 

ال��روة  ���ص��ن��دوق  دويل  اقت�صاد  االق��ت�����ص��اد«  يف 

الرويجي.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

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

موا�صلة بذل كل اجلهود اإقليميا ودوليا لوقف 

ال��ت�����ص��ع��ي��د االإ���ص��رائ��ي��ل��ي اخل��ط��ري يف ال��ق��د���س 

ال�صرقية واإنهاء العدوان على غزة.

تلقاه  هاتفي  ات�صال  خالل  جاللته،  و�صدد 

هاري�س،  كاماال  االأمريكي،  الرئي�س  نائبة  من 

ام�س اخلمي�س، على �صرورة بلورة موقف دويل 

واإن��ه��اء  للفل�صطينيني  احلماية  لتوفري  فاعل 

القانونية الأهايل حي  التهجري غري  حماوالت 

االنتهاكات  ووق��ف  منازلهم،  من  ج��راح  ال�صيخ 

وامل���م���ار����ص���ات االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة اال����ص���ت���ف���زازي���ة يف 

امل��ب��ارك،  االأق�����ص��ى  وامل�صجد  ال�صرقية  ال��ق��د���س 

ال����دائ����ر، وت��دف��ع  ال��ت�����ص��ع��ي��د  اإىل  ال���ت���ي ق�����ادت 

باملنطقة اإىل مزيد من التوتر.

ك���م���ا اأك������د ج���الل���ة امل���ل���ك �����ص����رورة ت��ك��ث��ي��ف 

امل�����ص��اع��ي وال��ع��م��ل م��ع��ا م���ن اأج����ل دف���ع عملية 

ال�صالم اإىل االأمام.

ا�صتمرار  من  حتذيراته  اإىل  جاللته  واأ�صار 

االإج������راءات االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة االأح���ادي���ة اجل��ان��ب، 

امل�صا�س  خ��ط��ورة  وم���ن  ال��ق��د���س،  خ�����ص��و���ص��ا يف 

باملدينة  القائم  والقانوين  التاريخي  بالو�صع 

ومقد�صاتها.

التفا�صيل �ص »3«

 األعيان يستفتي الدستورية حول 
معدل ديوان المحاسبة

 رئيس مجلس األعيان يبحث سبل 
تعزيز العالقات مع سفراء دول أجنبية

االنباط- عمان

 ارج������اأ جم��ل�����س االأع�����ي�����ان، يف ج��ل�����ص��ت��ه 

ب��رئ��ا���ص��ة رئ��ي�����ص��ه في�صل  ام�����س اخل��م��ي�����س، 

الدكتور  ال���وزراء  رئي�س  وح�صور  الفايز، 

مناق�صة  ال��وزارة،  وهيئة  اخل�صاونة،  ب�صر 

ل ل��ق��ان��ون دي���وان  م�����ص��روع ال��ق��ان��ون املُ���ع���درّ

املحا�صبة.

املحكمة  ال�صتفتاء  التاأجيل  قرار  وياأتي 

ال��د���ص��ت��وري��ة ح���ول ح�����ص��ان��ة رئ��ي�����س دي���وان 

اإ�صافة  واجل��زائ��ي��ة،  ال�صيا�صية  املحا�صبة 

عن  ف�صال  وزي��ر،  ورات��ب  رتبة  منحه  اإىل 

االنظمة. مراقبة 

القانون على تعيني  7 من  املادة  وتن�س 

رئ��ي�����س دي�����وان امل��ح��ا���ص��ب��ة ب���رات���ب ال��وزي��ر 

وان ميار�س �صالحيات  العامل وعالواته، 

الوزير.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

ب��ح��ث رئ��ي�����س جم��ل�����س االأع���ي���ان في�صل 

�صبل  اأجنبية،  ل��دول  �صفراء   4 مع  الفايز، 

ت��ع��زي��ز ال���ع���الق���ات االأردن�����ي�����ة م���ع دول��ه��م 

والنهو�س خمتلف جماالت التعاون.

ج�����اء ذل�����ك خ�����الل ل����ق����اءات م��ن��ف�����ص��ل��ة 

جم��ل�����س  دار  يف  مب��ك��ت��ب��ه  ال���ف���اي���ز  ج��م��ع��ت 

االأع�����ي�����ان، ام�������س اخل��م��ي�����س، م���ع ك���ل م��ن 

ارانثاثو  اململكة  ى  لدرّ االإ�صبانية  ال�صفرية 

يف  ال��روم��اين  وال�صفري  داب��ال��و���س،  بانيون 

وال�صفرية  كومني�صكو،  ن��ي��ك��والي  االأردن 

دي�صانايكا،  �صانيكا  ان  عمرّ يف  ال�صريالنكية 

��ان  ى ع��مرّ وال�����ص��ف��ري ال���ك���ازاخ�������ص���ت���اين ل�����درّ

اي���دارب���ي���ك ت���وم���ات���وف. وق����ال ال��ف��اي��ز اإن 

اإىل تعزيز عالقته مع  االأردن ي�صعى دوًما 

دول العامل.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

املتميز  ال��ع��ايل  التعليم  تقدمي  بهدف 

والبحث العلمي النوعي ويف اإطار  اجلهود 

التعليم  ت��ط��وي��ر  يف  للم�صاهمة  امل��ب��ذول��ة 

مب���ا يف ذل���ك ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ت��ق��ن��ي وال��ت��ع��ل��ي��م 

االإلكرتوين والعمل مع املوؤ�ص�صات العاملة 

يف ه����ذا امل���ج���ال وق���ع���ت ج��ام��ع��ة ال��ب��ل��ق��اء 

ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع م��وق��ع 

القانونية  املظلة   ()FORSA(فر�صه

امل��ه��ارات( حيث  لتنمية  الغد  ق��ادة  ل�صركة 

وقعها عن اجلامعة نائب الرئي�س لل�صوؤون 

االأكادميية.

التفا�صيل �ص »3«

 البلقاء التطبيقية تبرم مذكرة تفاهم 
مع موقع فرصة »المظلة القانونية 

لشركة قادة الغد لتنمية المهارات«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

سلطة العقبة االقتصادية توقع 
اتفاقية لحماية البيئة البحرية

 دراسة عن دور مبادرات ولي العهد 
في تمكين الشباب من صنع القرار

ان تستمع   ُصلح عمَّ
لشهادة ممرضتين في حادثة 

السلط مستشفى 

فريق طبي أردني يجري عمليات جراحية 
في قطاع غزة

االنباط- عّمان

ال��ف��اي��ز،  امل��ج��ل�����س في�سل  اأك���د رئ��ي�����س   

اأن ي��ك��ون ه��ن��اك م��وق��ف عربي  »����س���رورة 

الفل�سطيني  ال�سعب  لدعم  فاعل،  ودويل 

يبذلها  التي  الكبرية،  اجلهود  وم�ساندة 

ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين على كافة 

اال����س���ع���دة، ن�����س��رة ل��ل��ق��د���س وال��ق�����س��ي��ة 

الفل�سطينية«، م�سريا اىل اأنه »ال يجوز اأن 

اأمام ا�ستمرار  نكتفي بالبيانات اخلجولة 

هذه االرهاب االإ�سرائيلي الفا�سح«.

و���س��دد ال��ف��اي��ز خ���ال ت��روؤ���س��ه جل�سة 

جمل�س االأعيان، ام�س اخلمي�س، بح�سور 

اخل�ساونة،  ب�سر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س 

يف  �سعبنا  ح��ق  »اأن  على  ال�����وزارة،  وهيئة 

ن��ت��ن��ازل عنه  ل��ن  م��ق��د���س،  فل�سطني ح��ق 

م��ه��م��ا ط����ال ال����زم����ن، وم��ه��م��ا ا���س��ت��م��رت 

االعمال الرببرية االإ�سرائيلية«.

»اإننا يف جمل�س االأع��ي��ان نحيي  وق��ال، 

ال��ق��د���س،  يف  الفل�سطيني  �سعبنا  ن�����س��ال 

ويف ال�سيخ جراح وغزة، ويف كل فل�سطني 

ل��دف��اع��ه وت�����س��دي��ه ب�����س��دره ال���ع���اري عن 

قد�سنا  وع���ن  امل���ب���ارك،  االأق�����س��ى  امل�سجد 

وم��ق��د���س��ات��ن��ا اال����س���ام���ي���ة وامل�����س��ي��ح��ي��ة، 

وقيامه مبنع قوات االحتال االإ�سرائيلي 

وقطعان امل�ستوطنني من تدني�سها«.

واأ�سار اإىل اأن »�سكوت املجتمع الدويل، 

عن هذه املمار�سات الهمجية والعن�سرية 

املمنهج  والقتل  والتدمري  االإ�سرائيلية، 

الفل�سطيني  �سعبنا  بحق  ميار�سه  ال��ذي 

حي  يف  �سعبنا  ب��ي��وت  وع��ل��ى  ومقد�ساتنا، 

ال�����س��ي��خ ج�����راح، وق��ي��ام��ه ب��ق��ت��ل االأب���ري���اء 

والن�ساء يف غزة، هو و�سمة عار يف جبني 

االإن�����س��ان��ي��ة، وج���رائ���م ح���رب ي��ج��ب ع��دم 

ال�سكوت عليها«.

اأن���ه »يف ال��وق��ت ال���ذي ندين  واأو����س���ح 

ه����ذه امل��م��ار���س��ات ال���ربب���ري���ة وال��ه��م��ج��ي��ة 

تتحرك  اأن  ���س��رورة  ن��وؤك��د  االإ�سرائيلية، 

العامل  يف  احل��رة  وال�سعوب  ال��ق��وى  كافة 

ل��ف�����س��ح ه����ذه امل���م���ار����س���ات االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

واي���ق���اف اإره�����اب ال���دول���ة ال����ذي مت��ار���س��ه 

اإ�سرائيل بحق ال�سعب الفل�سطيني«.

واأك����د »اأن���ن���ا يف امل��ج��ل�����س ن��وؤك��د دعمنا 

املطلق، لكافة اجلهود التي يبذلها جالة 

امللك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، دف��اع��ا ع��ن عروبة 

وت�سدي جالته  اأهلها،  و�سمود  القد�س 

احل�����ازم، ل��ك��اف��ة االج�������راءات وال���ق���رارات 

ت�����س��ت��ه��دف طم�س  ال���ت���ي  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، 

ه��وي��ت��ه��ا وط��اب��ع��ه��ا ال��ع��رب��ي اال���س��ام��ي، 

وت�����س��دي��ه ل��ل��م��خ��ط��ط��ات االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

ال��رام��ي��ة اإىل ت��غ��ي��ري ال��و���س��ع ال��ق��ان��وين 

والتاريخي يف القد�س«.

املجل�س  اأع�ساء  كلمته  الفايز يف  ودع��ا 

�سهداء  اأرواح  ع��ل��ى  ال��ف��احت��ة  ق����راءة  اإىل 

فل�سطني.

الدكتور  ال���وزراء  رئي�س  اطلع  ب���دوره، 

ب�������س���ر اخل���������س����اون����ة جم���ل�������س االأع�����ي�����ان 

ع��ل��ى اجل���ه���ود واالت�������س���االت ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

االأردن  ي��ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي  وال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة، 

ب���ق���ي���ادة ج���ال���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين 

ووقف  الفل�سطينية  احلقوق  عن  للدفاع 

العدوان االإ�سرائيلي الغا�سم على ال�سعب 

الفل�سطيني.

واإزاء  »اإن����ن����ا  ال���������وزراء،  رئ��ي�����س  وق�����ال 

فاإننا  الغا�سم  االإ�سرائيلي  ال��ع��دوان  ه��ذا 

عن  وال��دف��اع  الفل�سطيني  الكل  مع  نقف 

احلقوق الفل�سطينية ووقف اراقة الدماء 

اإىل  االم��ور  واإع���ادة  الفل�سطينية  الزكية 

اجلرائم  بهذه  قام  من  وحتميل  ن�سابها 

امل�����س��وؤول��ي��ة وب��ك��ل ال��و���س��ائ��ل امل��ت��اح��ة التي 

ن�سمن  ك��ي  دقيق  وم��ي��زان  مبعيار  نزنها 

عنها  م�������س���وؤول  ه���و  م���ن  ي��ت�����س��رب  ال  ان 

م��ن ال��وق��وف اأم����ام م�����س��وؤول��ي��ات��ه االأدب��ي��ة 

وال�سيا�سية والتاريخية«.

واأك����د رئ��ي�����س ال������وزراء اأه��م��ي��ة ال��ع��ودة 

اإىل اف���ق ���س��ي��ا���س��ي ي��ع��ي��د وي��ك��ر���س احل��ق 

الفل�سطينية  االر����س  على  الفل�سطيني 

ويحمي  الفل�سطيني،  احل��ق  �ساأن  ويعلي 

م�سالح االأردن .

واأع������اد اخل�����س��اون��ة ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ما 

ال��ن��واب  ب��ه خ��ال جل�سة جمل�س  حت��دث 

االأخرية باأنه ال يعتقد باأن كائنا من كان 

ي�ستطيع ان يقول باأن هناك جهة قدمت 

واحل��ق  ول��ل��وج��ع  الفل�سطينية  للق�سية 

االأردنية  اململكة  قدمت  كما  الفل�سطيني 

الها�سمية تاريخيا، قيادة وحكومة و�سعبا 

وموؤ�س�سات وافرادا، »وهذا �سرف للمملكة 

التمازج  منطلق  من  الها�سمية  االأردن��ي��ة 

كل  م�سامات  يف  يتغلغل  ال��ذي  التاريخي 

اأردين وكل فل�سطيني«.

املوقف  اأن  على  ال���وزراء  رئي�س  و���س��دد 

وال�������س���ع���ب  ال���ق�������س���ي���ة  جت�������اه  االأردين 

مكونات  لكل  ورا���س��خ  ث��اب��ت  الفل�سطيني 

ال��دول��ة االأردن���ي���ة ب���دءا م��ن امل��ظ��ل��ة التي 

ن�ستظل بها جميعا وهي القيادة الها�سمية 

وم�����رورا ب��احل��ك��وم��ة وج��م��ي��ع م��وؤ���س�����س��ات 

الدولة.

ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

ووزي������ر اخل���ارج���ي���ة و�����س����وؤون امل��غ��رتب��ني 

ا�ستعر�س االأداء ال�سيا�سي العام حلكومة 

نفخر  ال��ذي  الها�سمية  االأردن��ي��ة  اململكة 

ب��اأن��ن��ا ن��ه�����س��ن��ا ون��ن��ه�����س ب���ه خ����ال ه��ذه 

التي  البو�سلة  م��ن  كبري  ب��ق��در  امل��رح��ل��ة 

حتركها اعتبارات امل�سلحة العليا للمملكة 

االأردنية الها�سمية املت�سمنة اوال واأخريا 

حت�سني املوقف االأردين واململكة باعتباره 

اأن يبقى  ي��ج��ب  ال����ذي  امل���رك���زي  ال���ه���دف 

ن�سب اعيننا لنكون على م�ستوى الق�سم 

اأم��ام  ال��د���س��ت��وري ال���ذي ادي��ن��اه كحكومة 

على  ق���ادرا  االأردن  وليبقى  امللك  جالة 

اأن ي��ك��ون ال��ظ��ه��ري وال�����س��ن��د الأ���س��ق��ائ��ن��ا يف 

الفل�سطينية  احل��ق��وق  ول��ن��ي��ل  فل�سطني 

وجت���������س����ي����ده����ا، واأول�������ه�������ا ح�����ق ال�����س��ع��ب 

واإق��ام��ة  م�سريه  تقرير  يف  الفل�سطيني 

من  الرابع  خطوط  على  امل�ستقلة  دولته 

حزيران لعام 1967 وعا�سمتها القد�س 

ال�سرقية.

من  ميكنها  اململكة  حت�سني  اأن  واأك���د 

البقاء قادرة على اإحداث الفرق من خال 

االإ�سرائيلية  االج�����راءات  لكل  الت�سدي 

االح�����ادي�����ة وغ�����ري ال���ق���ان���ون���ي���ة ال���رام���ي���ة 

اإىل ت��غ��ي��ري ال��و���س��ع ال��ت��اري��خ��ي ال��ق��ائ��م 

ال�����س��ري��ف وامل�����س��ج��د االق�سى  ال��ق��د���س  يف 

والتي  ال�سريف  القد�سي  احلرم  املبارك/ 

نت�سدى لها بب�سالة على م�ستوى قيادتنا 

وبكل الو�سائل املمكنة على م�ستوى االداء 

الدبلوما�سي االأردين العام.

و�سدد رئي�س الوزراء على اأن الو�ساية 

يف  وامل�سيحية  اال�سامية  املقد�سات  على 

القد�س ها�سمية تاريخية يتوالها جالة 

امللك عبداهلل الثاين اليوم رغم انف من 

ال ي��ر���س��ى وم����ن ال ي��ق��ب��ل وم����ن ي��ح��اول 

ان ي��ت��ح��دى ه����ذه ال��و���س��اي��ة ك��ائ��ن��ا من 

املمكنة  بو�سائلنا  نتوالها  »ون��ح��ن  يكون 

وباإ�سناد وظهري نتمنى ان جنده دوما من 

هذه  الأن  واال���س��ام��ي  ال��ع��رب��ي  حميطنا 

بالنيابة  ل��ه  نت�سدى  واج���ب  امل�����س��وؤول��ي��ة 

امل�سلمني  واخ��وت��ن��ا  ال��ع��رب  ا�سقائنا  ع��ن 

وامل�سيحيني يف اأنحاء املعمورة«.

واك�����د رئ��ي�����س ال�������وزراء ث��ق��ت��ه ب���اأن���ه ال 

االأداء  من  يقرتب  دبلوما�سي  اأداء  يوجد 

اململكة  تولته حكومة  الذي  الدبلوما�سي 

االأردن�����ي�����ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة خ����ال ال���ع���دوان 

رئي�س  ن��ائ��ب  اأن  اإىل  االإ���س��رائ��ي��ل��ي، الف��ت��ا 

ال����������وزراء ووزي��������ر اخل����ارج����ي����ة و�����س����وؤون 

م�ستبك  االأول  ال���ي���وم  وم��ن��ذ  امل��غ��رتب��ني 

الواليات  اإىل  بزيارة  وق��ام  امل�ساعي  بهذه 

امل��ت��ح��دة االم��ريك��ي��ة ث���م ن�����س��ق اج��ت��م��اع��ا 

ال��ع��رب على م�ستوى  ل����وزراء اخل��ارج��ي��ة 

االأ���س��ق��اء يف دول��ة  بالتن�سيق م��ع  ال����وزراء 

ف��ل�����س��ط��ني، وق����دن����ا ج����ه����دا ل��ل��ت��اأ���س��ي�����س 

الج��ت��م��اع��ات ع��ق��دت��ه��ا م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون 

اال�����س����ام����ي، وال����ي����وم وزي������ر اخل���ارج���ي���ة 

امل��غ��رتب��ني م��وج��ود يف نيويورك  و���س��وؤون 

املتحدة  حل�سور جل�سة يف منظمة االمم 

التهدئة،  م�ستهدفة  الق�سية  ه��ذه  ح��ول 

التي  االت�ساالت  وذاك  ه��ذا  وقبل  ع��اوة 

اأج���راه���ا وت��ل��ق��اه��ا ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

ال���ث���اين م���ن ق�����ادة دول���ي���ني واإق��ل��ي��م��ي��ني 

ال��ق��ي��ادة  م��ع  امل�ستمر  وال��ت��وا���س��ل  وع���رب 

الفل�سطينية واالأ�سقاء الفل�سطينيني«.

وق�����ال اخل�������س���اون���ة، »ن��ح��ي��ي ب���اإج���ال 

ق���واف���ل ال�����س��ه��داء ال���ذي���ن ارت���ق���وا خ��ال 

امل�ستمر الذي ميثل  العدوان االإ�سرائيلي 

ج��رمي��ة ن��ك��راء على اأه��ل��ن��ا يف ق��ط��اع غزة 

وعموم االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة«.

م��ن جهتهم حت���دث ك��ل م��ن االأع��ي��ان 

القا�سي،  ن��اي��ف  فل�سطني  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 

املعدنية  وال���روة  الطاقة  جلنة  ورئي�س 

���س��ال��ح ار����س���ي���دات، ورئ��ي�����س��ة جل��ن��ة امل����راأة 

احل��ري��ات  جلنة  ورئ��ي�����س  ال��ن��ج��ار،  هيفاء 

وح��ق��وق امل��واط��ن��ني حم��م��ود اأب���و جمعة، 

والعني عودة قوا�س، عما ت�سهده ال�ساحة 

وانتهاكات  مم��ار���س��ات  م��ن  الفل�سطينية 

اإ�سرائيلية جتاه ال�سعب الفل�سطيني.

ووج������ه������وا حت����ي����ة اإج����������ال ل��ل�����س��ع��ب 

على  حفاًظا  ت�سحياته  على  الفل�سطيني 

الوطن ودفاًعا عن كرامة االأمة العربية 

واالإ�سامية، مثمنني جهود جالة امللك 

ال��دف��اع عن  امل�ستمرة يف  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

حقوق ال�سعب الفل�سطيني ال�سقيق.

واأك����دوا يف م��داخ��ات��ه��م ث��ب��ات املوقف 

الفل�سطيني  ال�سراع  اإنهاء  جتاه  االأردين 

وفًقا  الدولتني  حل  عرب  االإ�سرائيلي،   -

ت�سمن  التي  الدولية،  ال�سرعة  للقرارات 

ق���ي���ام ال����دول����ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة امل�����س��ت��ق��ل��ة 

على خطوط  املحتلة  القد�س  وعا�سمتها 

واأه��م��ي��ة   ،1967 ال���راب���ع م��ن ح���زي���ران 

ال���و����س���اي���ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة ع��ل��ى امل��ق��د���س��ات 

االإ���س��ام��ي��ة وامل�����س��ي��ح��ي��ة يف ال��ق��د���س، يف 

احل��ف��اظ ع��ل��ى ع��روب��ة امل��دي��ن��ة ال��ق��دمي��ة 

وقد�سيتها.

 دعا لحشد موقف عربي ودولي فاعل لدعم الشعب الفلسطيني
الفايز: حق شعبنا في فلسطين حق مقدس
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االنباط- عمان

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

االإ�سرائيلية  ل��ان��ت��ه��اك��ات  ح��د  و���س��ع  ���س��رورة 

اال�ستفزازية بحق ال�سعب الفل�سطيني ال�سقيق 

والتي  االأق�سى،  وامل�سجد  ال�سرقية  القد�س  يف 

قادت اإىل الت�سعيد اخلطري الدائر.

ام�س  هاتفي  ات�سال  خال  جالته،  و�سدد 

اآل  حمد  ب��ن  متيم  ال�سيخ  �سمو  م��ع  اخلمي�س 

ث���اين اأم����ري دول����ة ق��ط��ر، ع��ل��ى ����س���رورة اإدام����ة 

وب��ذل  ال��ع��رب  االأ���س��ق��اء  ب��ني  ال��وث��ي��ق  التن�سيق 

ل���ب���ل���ورة م���وق���ف دويل ف��اع��ل  ج��م��ي��ع اجل���ه���ود 

الفل�سطينيني،  ل��اأ���س��ق��اء  احل��م��اي��ة  ل��ت��وف��ري 

ووق����ف م��ا ت��ق��وم ب��ه اإ���س��رائ��ي��ل م��ن اع���ت���داءات 

على  ال��ع��دوان  واإن��ه��اء  �سرعية،  ال  ومم��ار���س��ات 

غزة.

الكامل  امللك وقوف االأردن  اأكد جالة  كما 

نيل  يف  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني  االأ����س���ق���اء  ج��ان��ب  اإىل 

ح��ق��وق��ه��م ال��ع��ادل��ة وامل�����س��روع��ة، م�����س��دداً على 

�سيا�سي  ح��ل  الإي��ج��اد  امل�ساعي  تكثيف  ���س��رورة 

الفل�سطينية. للق�سية 

ول��ف��ت ج��ال��ت��ه اإىل م��وا���س��ل��ة امل��م��ل��ك��ة ب��ذل 

االإ�سامية  املقد�سات  حلماية  اجل��ه��ود  جميع 

منطلق  م��ن  ورعايتها،  القد�س  يف  وامل�سيحية 

ال��و���س��اي��ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة ع��ل��ى ه����ذه امل��ق��د���س��ات، 

والقانوين  التاريخي  الو�سع  على  واحل��ف��اظ 

القائم يف املدينة املقد�سة.

االأردن  اأن  ع���ل���ى  امل����ل����ك  ج����ال����ة  و������س�����دد 

م�����س��ت��م��ر ب��ت��وف��ري ك���ل ���س��ب��ل ال���دع���م ل��اأ���س��ق��اء 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني، وت���زوي���ده���م مب���ا ي��ح��ت��اج��ون��ه 

خال  م��ن  واالإغ��اث��ي،  الطبي  امل�ستويني  على 

وقطاع  الغربية  ال�سفة  اإىل  ال��ق��واف��ل  ت�سيري 

غ��زة،  االأردين يف  امل���ي���داين  وامل�����س��ت�����س��ف��ى  غ���زة، 

القطاع،  يف  جديد  ميداين  م�ست�سفى  وجتهيز 

وجميع املحطات العاجية يف ال�سفة الغربية، 

االإن�سانية  امل�����س��اع��دات  ت�سيري  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

و�سديقة  �سقيقة  دول  من  املقدمة  واالإغاثية 

اأرا�سيه. عرب 

واأع����رب ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ن ت��ق��دي��ره جلهود 

وم�ساعي  ثاين  اآل  حمد  بن  متيم  ال�سيخ  �سمو 

ب�����اده ل���وق���ف ال��ت�����س��ع��ي��د ال����دائ����ر وا���س��ت��ع��ادة 

الهدوء.

مستمرون في حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس

  مواصلة التنسيق الوثيق بين األشقاء
     العرب وبذل الجهود لبلورة موقف 

     دولي فاعل لوقف االنتهاكات
 األردن يواصل توفير كل سبل الدعم

   للفلسطينيين و تزويدهم بما يحتاجونه
   على المستويين الطبي واإلغاثي و تسيير
   المساعدات اإلنسانية واإلغاثية المقدمة

    من دول شقيقة وصديقة عبر أراضيه

الملك: ضرورة وضع حد لالنتهاكات اإلسرائيلية 
االنباط- العقبةبحق الشعب الفلسطيني 

 وق�����ع�����ت ����س���ل���ط���ة م���ن���ط���ق���ة ال���ع���ق���ب���ة 

ام�����س اخلمي�س،  اخل��ا���س��ة،  االق��ت�����س��ادي��ة 

ات��ف��اق��ي��ة م���ع ج��م��ع��ي��ة ال��ع��ق��ب��ة ل��ل��غ��و���س 

حل���م���اي���ة ال��ب��ي��ئ��ة ال���ب���ح���ري���ة م����ن خ���ال 

تنظيف جوف البحر ومراكز الغو�س من 

النفايات ال�سارة.

ووق����ع االت��ف��اق��ي��ة، م��ف��و���س ال��ب��ي��ئ��ة يف 

ال�سلطة �سليمان جنادات ورئي�س اجلمعية 

خما�س يا�سني.

واو������س�����ح رئ���ي�������س جم��ل�����س م��ف��و���س��ني 

ال�����س��ل��ط��ة امل��ه��ن��د���س ن���اي���ف ال��ب��خ��ي��ت اأن 

االت��ف��اق��ي��ة ت��ه��دف اإىل و���س��ع خ��ط��ة عمل 

ل���ك���ل م���رك���ز غ���و����س يف خ��ل��ي��ج ال��ع��ق��ب��ة، 

بيئة  اإىل  للو�سول  م�سوؤولياته  وحت��دي��د 

ب��ح��ري��ة خ��ال��ي��ة م��ن ال��ت��ل��وث، م�����س��ريا اإىل 

اأن االت��ف��اق��ي��ة ���س��ت��وظ��ف حل��م��اي��ة م��راك��ز 

ال��غ��و���س واحل���ف���اظ ع��ل��ي��ه��ا ك���واح���دة من 

لل�سائح  اجلاذبة  ال�سياحية  املنتجات  ابرز 

املحلي واالجنبي.

اإن اجلمعية  ي��ا���س��ني  ق���ال  ج��ه��ت��ه،  م��ن 

29 م��رك��زا للغو�س،  ع��ل��ى  ت�����س��رف  ال��ت��ي 

يف  االأكفياء  اخل��رباء  ت�سم جمموعة من 

جم���ال ال��ع��ن��اي��ة ب��ج��وف ال��ب��ح��ر وال��ر���س��د 

امل��رج��اين وال��غ��و���س واآل��ي��ة ف��رز النفايات 

والتوعية بالبيئة البحرية.

مواقع  نظافة  على  احل��ف��اظ  اأن  وب��ني 

ال���غ���و����س اأول�����وي�����ة ���س��ي��اح��ي��ة وب��ي��ئ��ي��ة يف 

ال�سمكية  ال���روة  حلماية  العقبة  خليج 

واملرجانية، م�سريا اإىل اأن هناك متابعني 

وم��ه��ت��م��ني ب��ن�����س��اط��ات اجل��م��ع��ي��ة وم��راك��ز 

الغو�س من خمتلف انحاء العامل ملعرفة 

تزخر  ال��ت��ي  العقبة  يف  ال��ب��ح��ري��ة  احل��ي��اة 

امل�ستوى  على  املميزة  املرجانية  بال�سعب 

العاملي.

االنباط- عمان

مبادرات  »دور  بعنوان  درا�سة  ك�سفت   

�سمو االأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين 

االأردين  ال�����س��ب��اب  ال��ع��ه��د يف مت��ك��ني  ويل 

عن  ال��ق��رار«  �سنع  عملية  يف  للم�ساركة 

م��دى ال��ت��اأث��ري االإي��ج��اب��ي ل��ل��م��ب��ادرات يف 

متكني ال�سباب قياديا.

وهدفت الدرا�سة التي اأعدها الباحث 

عبداهلل بني هاين باإ�سراف عميد معهد 

بيت احلكمة يف جامعة اآل البيت الدكتور 

ب��دور  التعريف  اإىل  ر���س��ي��دة،  اأخ���و  ه��اين 

خال  م��ن  ال�سباب  متكني  يف  امل���ب���ادرات 

من  و�سابة  �سابا   664 ا�ستهدفت  عينة 

امل�ساركني يف مبادرات ويل العهد.

الو�سفي  امل��ن��ه��ج  ال��ب��اح��ث  وا���س��ت��خ��دم 

مقيا�سا  وب��ن��ى  درا����س���ت���ه،  يف  ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي 

31 عبارة وزعها على ثاثة  مكونا من 

جماالت، هي القيادة واملواطنة والريادة.

واأو�����س����ى ال���ب���اح���ث ب��امل��ح��اف��ظ��ة على 

م��ب��ادرات  تقدمها  التي  ال��ربام��ج  نوعية 

ويل العهد لل�سباب مبا يواكب التطورات 

احلديثة التي ي�سهدها العامل.

واأك��������دت ال����درا�����س����ة �����س����رورة ت��ع��زي��ز 

الربامج واملبادرات التي ت�ستهدف ال�سباب 

االأردين لتغطي املناطق النائية كافة بعد 

اأن اأظهرت دورا كبريا يف متكني ال�سباب 

من مهارات القيادة، وتبني الربامج التي 

ت�سجع على امل�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية 

واالنخراط يف احلياة احلزبية.

ك��م��ا اأو����س���ت ب��ت��وف��ري ال���دع���م امل����ادي 

لتحويل امل�ساريع ال�سغرية التي دعمتها 

اإىل م�ساريع  املبادرات لل�سباب وحتويلها 

قدرات  لتنمية  منهاج  وو�سع  متو�سطة، 

املجاالت  خمتلف  يف  ومتكينهم  ال�سباب 

واالجتماعية،  وال�سيا�سية  االقت�سادية 

للفئات  قيادية  برامج  بو�سع  واالهتمام 

واإك�سابهم  �سنة،   18 االأقل من  العمرية 

امل����ه����ارات ال��ق��ي��ادي��ة ال����ازم����ة ل��ت��ط��وي��ر 

الذات.

ان االنباط- عمَّ

��ان  ع��مَّ ج���زاء  ��ل��ح  ���سُ حمكمة  ا�ستمعت 

النِّيابة  متهما  قدَّ جديدتني  ل�ساهدتني 

من  االوك�سجني  ن��ف��اد  ق�سية  يف  العامة 

مبدينة  احل��ك��وم��ي  احُل�����س��ني  م�ست�سفى 

املُ�سَتمع  ال�سهود  ع��دد  لريتفع  لط،  ال�سَّ

اإليهم حتى االآن اإىل 26 �ساهًدا.

ال��ل��ت��ان تعمان  ��اه��دت��ان  ال�����سَّ وق��ال��ت 

املتو�سطة مل�سابي فريو�س  العناية  بق�سم 

ك����ورون����ا ب��امل�����س��ت�����س��ف��ى، خ����ال اجل��ل�����س��ة 

اخلمي�س،  ام�س  الق�سية  يف   15 العلنية 

برئا�سة القا�سي ُعدي الفريحات، اإنه »ال 

م�ساكل ُتذكر حدثت خال عملهما قبل 

املناوبة  ت�سليم  م��ن احل��ادث��ة وح��ت��ى  ي��وم 

لكادر اآخر �سباح يوم احلادثة يف 13 اآذار 

املا�سي«.

بهما  اأدليتا  اللتني  �سهادتيهما  واأيدتا 

واأكدتا  �سابق،  العام يف وقت  عي  املدَّ اأم��ام 

ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���س  امل�����س��اب��ني  »ع�����دد  اأنَّ 

ال��ذي تعمان به بلغ  الق�سم  امل�ستجد يف 

��ا، وي�����س��رف  وق����ت احل���ادث���ة 24 م��ري�����سً

عليهم ثاث ممر�سات«.

ف����اع  ووج����ه����ت امل��ح��ك��م��ة ووك�������اء ال����دِّ

اأ�سئلة  ة  ال��ع��ام ع��دَّ ع��ي  املتهمني وامل��دَّ ع��ن 

ا�ستكمال  املحكمة  رت  وا�ستي�ساحات، وقرَّ

بقية �سهود النيابة العامة ورفع اجلل�سة 

اإىل يوم االأحد املقبل.

 24 اإىل  ا���س��ت��م��ع��ت  امل��ح��ك��م��ة  وك���ان���ت 

ب��داأت  �سابقة،  جل�سة   14 خ��ال  �ساهًدا 

جل�ستني  ومب���ع���دل  امل���ا����س���ي  ن��ي�����س��ان  يف 

ا�سبوعًيا، ومن املتوقع اأن يبلغ عدد �سهود 

�ستبداأ  ث��م   ،49 ال��ك��ل��ي  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة 

امل��ح��ك��م��ة ب��اال���س��ت��م��اع اإىل ب��ي��ن��ات وك���اء 

فاع و�سهودهم يف الق�سية. الدِّ

ون���ف���د االوك�������س���ج���ني م����ن م�����س��ت�����س��ف��ى 

لط �سباح  احُل�سني احلكومي مبدينة ال�سَّ

وت�سبب  املا�سي،  اآذار  �سهر  من   13 ي��وم 

توجيه  ومتَّ  مواطنني،  �سبعة  بوفاة  ذلك 

�����س��ب��ب ب��ال��وف��اة م��ك��رر �سبع  االت���ه���ام ب��ال��تَّ

ا بينهم م�سوؤولون يف  مرات ل� 13 �سخ�سً

حة وامل�ست�سفى. وزارة ال�سِّ

االنباط- عمان

اأردين من اجلراحني  اأج��رى فريق طبي 

غزة/66  االأردين  امل���ي���داين  امل�ست�سفى  يف 

الطبي،  ال�سفاء  مب�ست�سفى  اخلمي�س،  ام�س 

ل��ف��ت��اة من  ك���ربى م��ع��ق��دة  عملية ج��راح��ي��ة 

ق���ط���اع غ������زة، ن��ت��ي��ج��ة ت��ع��ر���س��ه��ا الإ����س���اب���ات 

ج��راء  ج�سمها  م��ن  متعددة  اأج���زاء  يف  بالغة 

الق�سف اال�سرائيلي، ت�سبب لها بك�سر مزاح 

ب��ال��ف��ق��رة ال��ع��ن��ق��ي��ة ال�����س��اب��ع��ة ���س��اغ��ط على 

يف  ج��زئ��ي  �سعف  اإىل  اأدى  ال�سوكي  ال��ن��خ��اع 

حركة االأطراف االأربعة وو�سعها على جهاز 

تنف�سي.

الركن  العقيد  امل�ست�سفى  ق��ائ��د  واأو���س��ح 

فار�س احلنيطي اأن امل�ست�سفى امليداين يقدم 

ملراجعي  والطبية  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ك��اف��ة 

ونزالء امل�ست�سفى يف اإطار التوجيهات امللكية 

ال�����س��ع��ب  اإىل م�����س��ان��دة  ال���رام���ي���ة  ال�����س��ام��ي��ة 

االإن�ساين  الدور  من  وانطاقاً  الفل�سطيني، 

ال����ذي مت��ار���س��ه ق��وات��ن��ا امل�����س��ل��ح��ة االأردن���ي���ة 

امللكية، وبالتعاون  ممثلة باخلدمات الطبية 

م��ع امل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة واالأه��ل��ي��ة لدعم 

وم�����س��ان��دة اأ���س��ق��ائ��ن��ا يف ق��ط��اع غ����زة. وق���ال 

وع��ام��ود  واأع�����س��اب  دم���اغ  ا�ست�ساري ج��راح��ة 

اأن يتم  القروم: »قبل  املقدم الطبيب  فقري 

لتلقي  ال��ق��ط��اع  خ���ارج  اإىل  املري�سة  حت��وي��ل 

الطبي  الفريق  على  احلالة  عر�ست  العاج 

اأبدى  وال��ذي  امل�ست�سفى،  املوجود يف  االأردين 

ا�ستعداده الإجرائها، بالرغم من اأن مثل هذه 

وج��راح��ي  طبي  جهد  اإىل  حت��ت��اج  العمليات 

عاٍل نظراً ملوقع الك�سر القريب من �سرايني 

الدماغ الرئي�سية والنخاع ال�سوكي، حيث مت 

ا�ستبداله بفقرة �سناعية وتثبيتها با�ستخدام 

�سفائح معدنية وبراغي طبية.

الفريق الطبي  اأج��رى  ويف �سياق مت�سل، 

االأردين يف امل�ست�سفى امليداين االأردين غزة/ 

66 عملية تثبيت ك�سر متفتت لعظم الع�سد 
االأمي�����ن مل���واط���ن م���ن ق��ط��اع غ���زة ي��ب��ل��غ من 

46 عاماً، تعر�س الإ�سابة �سديدة يف  العمر 

البطن نتج عنها متزق يف االأح�ساء الداخلية 

القوات  وكانت  االإ�سرائيلي.  الق�سف  ج��راء 

امل�سلحة قد �سريت بناًء على توجيهات ملكية 

ومنذ  املا�سية  االأ���س��اب��ي��ع  م���دار  على  �سامية 

وبالتن�سيق  غ���زة  ق��ط��اع  ع��ل��ى  ال��ق�����س��ف  ب���دء 

م�ساعدات  الها�سمية  اخل��ريي��ة  الهيئة  م��ع 

وم�ست�سفى ع�سكري ميداين، وقافلة حمملة 

الازمة  واالأدوي����ة  الطبية  وامل��ع��دات  باملهام 

الغربية  ال�سفة  يف  الطبية  اجلهود  مل�ساندة 

على  االأع���ب���اء  م���ن  للتخفيف  غ���زة  وق���ط���اع 

املوؤ�س�سات والكوادر ال�سحية هناك.
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االنباط- عمان

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

اإقليميا  �صرورة موا�صلة بذل كل اجلهود 

ودول����ي����ا ل���وق���ف ال��ت�����ص��ع��ي��د الإ���ص��رائ��ي��ل��ي 

اخل���ط���ر يف ال���ق���د����س ال�����ص��رق��ي��ة واإن���ه���اء 

العدوان على غزة.

و���ص��دد ج��ال��ت��ه، خ��ال ات�����ص��ال هاتفي 

تلقاه من نائبة الرئي�س الأمريكي، كامال 

ه��اري�����س، ام�����س اخل��م��ي�����س، ع��ل��ى ���ص��رورة 

بلورة موقف دويل فاعل لتوفر احلماية 

التهجر  حم��اولت  واإنهاء  للفل�صطينيني 

غ����ر ال���ق���ان���ون���ي���ة لأه��������ايل ح����ي ال�����ص��ي��خ 

ج���راح م��ن م��ن��ازل��ه��م، ووق���ف الن��ت��ه��اك��ات 

وامل��م��ار���ص��ات الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ال���ص��ت��ف��زازي��ة 

الأق�����ص��ى  وامل�����ص��ج��د  ال�صرقية  ال��ق��د���س  يف 

الدائر،  الت�صعيد  اإىل  قادت  التي  املبارك، 

وتدفع باملنطقة اإىل مزيد من التوتر.

كما اأك���د ج��ال��ة امل��ل��ك ���ص��رورة تكثيف 

اأجل دفع عملية  امل�صاعي والعمل معا من 

ال�صام اإىل الأمام.

اإىل حت���ذي���رات���ه من  واأ�����ص����ار ج��ال��ت��ه 

ا����ص���ت���م���رار الإج�������������راءات الإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة 

القد�س،  يف  خ�صو�صا  اجل��ان��ب،  الأح��ادي��ة 

التاريخي  بالو�صع  امل�صا�س  خطورة  وم��ن 

والقانوين القائم باملدينة ومقد�صاتها.

وج���دد ج��ال��ة امل��ل��ك ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأن 

حلماية  اجل��ه��ود  ك��ل  ب��ذل  يوا�صل  الأردن 

امل���ق���د����ص���ات الإ����ص���ام���ي���ة وامل�����ص��ي��ح��ي��ة يف 

الها�صمية  الو�صاية  منطلق  من  القد�س، 

على هذه املقد�صات.

وت���ن���اول الت�����ص��ال ع��اق��ات ال�����ص��داق��ة 

البلدين  ب��ني  ال���ص��رات��ي��ج��ي��ة  وال�����ص��راك��ة 

عن  جالته  اأع��رب  حيث  تعزيزها،  و�صبل 

ت��ق��دي��ره ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة ع��ل��ى دعمها 

املتوا�صل لاأردن.

ب������دوره������ا، اأ�������ص������ادت ن���ائ���ب���ة ال���رئ���ي�������س 

الأمريكي بجهود الأردن يف دعم ال�صتقرار 

يف امل��ن��ط��ق��ة، م���وؤك���دة جل��ال��ة امل��ل��ك دع��م 

امل��ت��وا���ص��ل للمملكة يف  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 

خمتلف املجالت، خ�صو�صا التنموية.

االنباط- عّمان

في�صل  الأع���ي���ان  جمل�س  رئ��ي�����س  ب��ح��ث 

�صبل  اأجنبية،  لدول  �صفراء   4 مع  الفايز، 

ت��ع��زي��ز ال���ع���اق���ات الأردن����ي����ة م���ع دول��ه��م 

والنهو�س خمتلف جمالت التعاون.

ج����اء ذل����ك خ����ال ل����ق����اءات م��ن��ف�����ص��ل��ة 

جمل�س  دار  يف  مب��ك��ت��ب��ه  ال���ف���اي���ز  ج��م��ع��ت 

الأع����ي����ان، ام�������س اخل��م��ي�����س، م���ع ك���ل من 

ارانثاثو  اململكة  لّدى  الإ�صبانية  ال�صفرة 

يف  الروماين  وال�صفر  دابالو�س،  بانيون 

وال�صفرة  كومني�صكو،  نيكولي  الأردن 

دي�صانايكا،  �صانيكا  عّمان  يف  ال�صريانكية 

وال�����ص��ف��ر ال��ك��ازاخ�����ص��ت��اين ل�����ّدى ع��ّم��ان 

توماتوف. ايداربيك 

دوًم���ا  ي�صعى  الأردن  اإن  ال��ف��اي��ز  وق���ال 

اأجمع  العامل  دول  مع  تعزيز عاقته  اإىل 

وخمتلف  املجالت  �صتى  يف  عليها  والبناء 

امل��ل��ك  ج���ال���ة  اأن  ���ص��ي��م��ا  ال���ق���ط���اع���ات، ل 

ب��ع��اق��ة طيبة  ي��ح��ظ��ى  ال���ث���اين  ع���ب���داهلل 

واح������رام ك��ب��ر م���ن ق��ب��ل ق����ادة و���ص��ع��وب 

العامل.

بني  التعاون  اآف��اق  تو�صيع  اأهمية  واأك��د 

لت�صمل  الأجانب،  ال�صفراء  وبلدان  عّمان 

والربملانية  ال�صيا�صية  امل��ج��الت  خمتلف 

والق���ت�������ص���ادي���ة ال��ث��ق��اف��ي��ة وال�����ص��ي��اح��ي��ة، 

كثر  يف  التجارب  تبادل  اأهمية  مو�صًحا 

م���ن امل���ج���الت، ال��ت��ي ت��ت��م��ي��ز ب��ه��ا ك���ل من 

البلدان.

ا���ص��ت��ث��م��ار  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال��ف��اي��ز  واأ�����ص����ار 

البيئة اخل�صبة التي توفرها اململكة على 

راأ���ص��ه��ا جم��الت  ال�����ص��ع��د، وع��ل��ى  خمتلف 

الب�صرية،  ال��ك��ف��اءات  وت��واف��ر  ال�صتثمار، 

وال��ن��ادرة،  اجل��ذاب��ة  ال�صياحية  والم��ك��ان 

الدينية والعاجية، يف  ال�صياحة  �صيما  ل 

تعزيز اأوجه واآفاق التعاون.

ا���ص��ت��ث��م��ارات  اإىل زي�����ادة  ال��ف��اي��ز  ودع����ا 

التعاون  وتعزيز  الأردن  يف  الأرب��ع  ال��دول 

امل�����ص��رك يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت، مل��واج��ه��ة 

يواجه  الأردن  اأن  مبيًنا  ك��ورون��ا،  جائحة 

حتديات اقت�صادية كبرة ب�صبب تداعيات 

اجل���ائ���ح���ة و�����ص����راع����ات امل���ن���ط���ق���ة وع����دم 

ال�صتقرار والأمن فيها.

التاأكيد  ل��ق��اءات��ه  ال��ف��اي��ز خ��ال  وج��دد 

امللك،  جالة  بقيادة  الأردن  موقف  على 

ال����راف���������س ل���ل���م���م���ار����ص���ات والن���ت���ه���اك���ات 

الإ�صرائيلية جتاه الفل�صطينيني يف جميع 

حي  يف  خ��ا���ص��ة  الفل�صطينية،  الأرا����ص���ي 

القدمية،  القد�س  مبدينة  ج��راح  ال�صيخ 

وقطاع غزة.

امل��وق��ف الأردين جت��اه  ث��ب��ات  اأك���د  ك��م��ا 

ال�����ص��راع  واإن���ه���اء  الفل�صطينية  ال��ق�����ص��ي��ة 

على  ال��ق��ائ��م  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي،  الفل�صطيني 

قيام  ي�صمن  الذي  الدولتني،  حل  اأ�صا�س 

وعا�صمتها  امل�صتقلة  الفل�صطينية  الدولة 

من  الرابع  خطوط  على  املحتلة  القد�س 

حزيران 1967.

ب�������دوره�������م، حت�������دث �����ص����ف����راء ال�������دول 

الأج��ن��ب��ي��ة الأرب����ع، ح���ّول اه��ت��م��ام بادهم 

التي  القائمة  ال��ع��اق��ات  اأوا���ص��ر  بتعزيز 

على  ال���ب���ن���اء  ع���رب  الردن،  م���ع  جت��م��ع��ه��ا 

ال���ع���اق���ات ال��ق��ائ��م��ة وف���ت���ح اآف�����اق ت��ع��اون 

امل�����ج�����الت وخم��ت��ل��ف  ����ص���ت���ى  ج����دي����دة يف 

القطاعات.

ضرورة مواصلة بذل كل الجهود لوقف التصعيد اإلسرائيلي 

الملك لـ هاريس: ال بد من تكثيف المساعي 
والعمل معا من أجل دفع عملية السالم إلى األمام

 رئيس مجلس األعيان يبحث سبل تعزيز العالقات
 مع سفراء دول أجنبية

االنباط-عمان

ب���ه���دف ت���ق���دمي ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل امل��ت��م��ي��ز 

اجلهود  اإط���ار   ويف  النوعي  العلمي  والبحث 

املبذولة للم�صاهمة يف تطوير التعليم مبا يف 

الإل��ك��روين  والتعليم  التقني  التعليم  ذل��ك 

املجال  هذا  يف  العاملة  املوؤ�ص�صات  مع  والعمل 

م��ذك��رة  التطبيقية  ال��ب��ل��ق��اء  ج��ام��ع��ة  وق��ع��ت 

 ()FORSA(فر�صه م���وق���ع  م���ع  ت��ف��اه��م 

لتنمية  ال��غ��د  ق���ادة  ل�صركة  القانونية  املظلة 

امل����ه����ارات( ح��ي��ث وق��ع��ه��ا ع���ن اجل��ام��ع��ة ن��ائ��ب 

الرئي�س لل�صوؤون الأكادميية الأ�صتاذ الدكتور 

فر�صه   م��وق��ع  ع��ن  ووق��ع��ه��ا  قدي�س  اأب���و  �صعد 

املدير العام الدكتور �صامي حوراين .

وتهدف املذكرة املوقعة اإىل توجيه ال�صباب 

من  ميولهم  تنا�صب  ال��ت��ي  التخ�ص�صات  اإىل 

اأداة لتقييم ميولهم تتكون من  خال توفر 

اختبار  ت�صمل  متخ�ص�صة  اخ��ت��ب��ارات  ث���اث 

ال�صخ�صية والذي يقي�س قدرة امل�صتخدم على 

مهاراته  على  بناًء  حم��دد  تخ�ص�س  يف  الأداء 

ال�صخ�صية  و�صماته  وخ�صائ�صه  ال�صخ�صية 

ومعرفة  املهارات  قيا�س  اختبار  و  وال�صلوكية 

وال�صعف  ال��ق��وة  ون��ق��اط  وق��درات��ه  امل�صتخدم 

لديه مبا يتنا�صب  املهارات املطلوبة يف القرن 

التفكر  تت�صمن   ال��ت��ي  والع�صرين  احل���ادي 

النقدي، وحل امل�صكات، والإبداع، والتوا�صل، 

القيادة،  وم��ه��ارات  والتنظيم،  ال��ق��رار،  و�صنع 

وم����ا اإىل ذل�����ك. وي�����ص��اع��د ه����ذا الخ���ت���ب���ار يف 

حت��دي��د م���ا اإذا ك���ان امل�����ص��ت��خ��دم ه���و امل��ن��ا���ص��ب 

لبع�س التخ�ص�صات. 

الهتمامات  على  القيا�س  اأداة  تركز   كما 

الأك���ادمي���ي���ة وغ���ر الأك���ادمي���ي���ة م��ث��ل امل��ي��ول 

ال��ف��ن��ي��ة    اخ��ت��ب��ار ال��ذك��اء وال���ذاك���رة وق���درات 

وال��ذاك��رة  الريا�صيات  م��ه��ارات  يف  امل�صتخدم 

ب�صكل  ويقي�س  والتفكر.  والتحليل  واملراقبة 

تعترب  التي  العقلية  امل�صتخدم  ق��درة  اأ�صا�صي 

الهند�صة  مثل  العلمية  للتخ�ص�صات  حا�صمة 

والطب وعلوم احلياة.

من  ك��ل  �صتبداأ  التفاهم  م��ذك��رة  وبح�صب 

فر�صه   وم��وق��ع  التطبيقية  ال��ب��ل��ق��اء  ج��ام��ع��ة 

يف  العمل  لغايات  وذل��ك  ا�صراتيجي  بتعاون 

الكفاءة   تطوير  ت�صمل  تعليمية  عدة جمالت 

الطلبة،  توجهات  وقيا�س  الوظيفي  والتقييم 

والتعريف مبوقع فر�صة. 

اأن  ابو قدي�س  الدكتور �صعد  وقال ال�صتاذ 

توقيع هذه املذكرة 

ا���ص��رات��ي��ج��ي  ت���ع���اون  اإي���ج���اد  اإىل  ي���ه���دف 

وم�������ص���ارك���ة امل���ع���رف���ة ب����ني ج���ام���ع���ة ال��ب��ل��ق��اء 

ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة وم����وق����ع ف���ر����ص���ة  يف امل���ح���الت 

ذات اله��ت��م��ام امل�����ص��رك وذل�����ك  م���ن خ��ال 

يف  ي��رغ��ب��ون  ال��ذي��ن  للطلبة  الفر�صة  اإت��اح��ة 

اختبارات  اإىل  بالدخول  باجلامعة  اللتحاق 

ال��ذي يوجه الطلبة ملعرفة  ال��ق��درات وامل��ي��ول 

مع  ت��ت��ن��ا���ص��ب  ال��ت��ي  وامل�������ص���ارات  التخ�ص�صات 

ميولهم وقدراتهم. 

مع  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  ت��وق��ي��ع  اأن  م�صيفا  

موقع فر�صه يعترب بداية ملرحلة جديدة  يف 

التعاون و التاأ�صي�س ملرحلة جديدة  يف عملية 

ال��ق��ب��ولت يف اجل���ام���ع���ات  ال��ت��ع��اون وت��وج��ي��ه 

اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  التخ�ص�صات  ن��ح��و  ال��ط��اب 

ي��ب��دع��وا ف��ي��ه��ا ومت��ك��ن��ه��م م���ن اإي���ج���اد ف��ر���س 

الذي  املجال  يف  ل��اإب��داع  يوؤهلهم  مما  العمل 

�صيتلحقون به. 

اإىل  قدي�س  اأب��و  الدكتور  الأ�صتاذ  لفت  كما 

100برنامج على م�صتوى  اأغلقت  اأن اجلامعة 

9(  برامج على م�صتوى  الدبلوم املتو�صط و) 

كما  العمل،  �صوق  يحتاجها  ل  البكالوريو�س 

ب��رام��ج ج��دي��دة يحتاجها �صوق  ب��ط��رح  ق��ام��ت 

امل�صتقبل،  مهن  اح��ت��ي��اج��ات  وتنا�صب  العمل 

م�صرا اأن  اجلامعة ترفع وتطبق �صعار التعلم 

والتعليم بهدف الت�صغيل .

وب���ني ال��دك��ت��ور اأب����و ق��دي�����س اأن اجل��ام��ع��ة 

���ص��ت��ب��داأ ب��ط��رح ب���رام���ج ت��ق��ن��ي��ة ع��ل��ى م�صتوى 

القادم  اجلامعي  ال��ع��ام  مطلع  البكالوريو�س 

2022/2021 وذلك �صمن امل�صار التقني الذي 

وافق على البدء به  جمل�س التعليم العايل. 

تاأ�صي�س  اأن اجلامعة تعمل حاليا على  كما 

ث�����اث م����راك����ز ل���ل���ت���ط���ور ال���وظ���ي���ف���ي ب��دع��م 

م��ن ال��وك��ال��ة ال��ك��وري��ة ل���اإمن���اء » ك��وي��ك��ا« يف 

الطلبة  تخدم  اململكة  وجنوب  وو�صط  �صمال 

واخل���ري���ج���ني يف م���راح���ل اع����داده����م ل�����ص��وق 

العمل. 

واأكد الدكتور ابو قدي�س اأن جامعة البلقاء 

ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ال���ق���درات  

وال�صباب  الطلبة  وتوجيه  واملهنية  التعليمية 

ملتابعة تطوير انف�صهم وت�صارك موقع فر�صه 

اإمي���ان���ه ب��اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ك��و���ص��ي��ل��ة اأ���ص��ا���ص��ي��ة 

ال�صباب وحت�صني فر�صهم يف  لتطوير قدرات 

�صوق العمل. 

بدوره قدم الدكتور  �صامي حوراين ال�صكر 

كافة  ملواكبتها  التطبيقية   البلقاء  جلامعة 

وخا�صة  العمل  �صوق  يف  احلا�صلة  التغيرات 

قدرتها على فتح التخ�ص�صات التقنية املنا�صبة 

والإقليمية  املحلية  العمل  �صوق  لحتياجات 

والعاملية وتخ�ص�صات امل�صتقبل. 

واأ�صار  الدكتور احلوراين 

 اأن م���وق���ع ف��ر���ص��ة ه���و امل��ن�����ص��ة ال��ع��رب��ي��ة 

وب��ن��اء  ال��ت��ع��ل��ي��م  ف���ر����س  ت���وف���ر  ال���ت���ي  الأوىل 

ال�صرق  يف  لل�صباب  واح���د  م��ك��ان  يف  ال��ق��درات 

املوقع  ي��وف��ر  كما  اإف��ري��ق��ي��ا،  و�صمال  الأو���ص��ط 

توفر  اإىل  وي�صعى   متنوعة،  تعليمية  فر�س 

لل�صباب  عادلة  عربية  وتعلمية  تعليمية  بيئة 

وتطوير قدراتهم وبناء م�صتقبلهم الأكادميي 

من خال عقد �صراكات مع كربى اجلامعات 

وامل���ع���اه���د ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وامل��وؤ���ص�����ص��ات ال��دول��ي��ة 

ومراكز التدريب وال�صركات اخلا�صة. 

بناء  ي�صاهم  يف  فر�صة  اأن موقع  واأ���ص��اف 

ق�����درات ال�����ص��ب��اب وم�����ص��اع��دت��ه��م يف اك��ت�����ص��اف 

�صقل  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  و���ص��غ��ف��ه��م  م��ي��ول��ه��م 

م��ه��ارات��ه��م وحت��ف��ي��زه��م م���ن خ���ال خ��دم��ات��ه 

الو�صائل  وب��ا���ص��ت��ع��م��ال  امل��ت��ع��ددة  وم��ن�����ص��ورات��ه 

املتعددة والف�صاء اللكروين.

 البلقاء التطبيقية تبرم مذكرة تفاهم مع موقع فرصة 
»المظلة القانونية لشركة قادة الغد لتنمية المهارات«

االنباط- عّمان

ام�س  الأع��ي��ان، يف جل�صته  ارج��اأ جمل�س   

الفايز،  في�صل  رئي�صه  برئا�صة  اخلمي�س، 

ال���دك���ت���ور ب�صر  ال�������وزراء  وح�������ص���ور رئ��ي�����س 

اخل�صاونة، وهيئة الوزارة، مناق�صة م�صروع 

القانون املُعّدل لقانون ديوان املحا�صبة.

املحكمة  ل�صتفتاء  التاأجيل  ق��رار  وياأتي 

ال��د���ص��ت��وري��ة ح���ول ح�����ص��ان��ة رئ��ي�����س دي���وان 

اإىل  اإ�صافة  واجلزائية،  ال�صيا�صية  املحا�صبة 

منحه رتبة وراتب وزير، ف�صا عن مراقبة 

النظمة.

تعيني  على  القانون  من   7 امل��ادة  وتن�س 

رئ��ي�����س دي������وان امل��ح��ا���ص��ب��ة ب���رات���ب ال���وزي���ر 

�صاحيات  ميار�س  وان  وع��اوات��ه،  العامل 

اأعماله  واإدارة  ال��دي��وان  تنظيم  يف  ال��وزي��ر 

وم���راق���ب���ة اإن����ف����اق خم�����ص�����ص��ات��ه، وت��ع��ي��ني 

امل���وظ���ف���ني وت��رف��ي��ع��ه��م ون��ق��ل��ه��م وم��ن��ح��ه��م 

بتطبيق  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  وك���ذل���ك  الج������ازات، 

واإحالتهم  عليهم،  وال�صفر  النتقال  نظام 

التاأديبية  الج��راءات  واتخاذ  التقاعد  على 

بحقهم«.

اإلغاء  املُ��ع��ّدل  القانون  م�صروع  وت�صمن 

ال��وزي��ر العامل وع��اوات��ه«،  ع��ب��ارة »ب��رات��ب 

ب��ع��ب��ارة »ب��رت��ب��ة ورات��ب  وال���ص��ت��ع��ا���ص��ة عنها 

الوزير العامل وعاواته«.

لأ�صبابه  وف��ًق��ا  ال��ق��ان��ون،  م�صروع  وي��اأت��ي 

امل���وج���ب���ة، ل��ت��ع��زي��ز ال�����ص��خ�����ص��ي��ة امل��ع��ن��وي��ة 

ل���دي���وان  والإداري  امل������ايل  وال����ص���ت���ق���ال 

امل���ح���ا����ص���ب���ة ل���ي���ك���ون ب���ع���ي���ًدا ع����ن م����وؤث����رات 

و���ص��غ��وط ال�����ص��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وال��ه��ي��ئ��ات 

اإ���ص��راف��ه��ا  اأو ال��ع��ام��ل��ة حت���ت  ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا 

قدر  ولتوفر  ال��دي��وان،  لتدقيق  اخلا�صعة 

ك��اف م��ن ال�����ص��م��ان��ات ال��ت��ي تكفل ل��ل��دي��وان 

الب�صرية  وال���ك���وادر  امل��ال��ي��ة  امل�����وارد  ت��وف��ر 

الازمة له.

���ا ل��ي��ت��م��ا���ص��ى م����ع امل��ع��اي��ر  وج������اء اأي�������صً

ال��رق��اب��ي��ة ال��دول��ي��ة وامل��م��ار���ص��ات ال��دول��ي��ة 

ينتمي  التي  الدولية  املنظمات  ومتطلبات 

به  ه��و معمول  واأ���ص��وة مب��ا  ال��دي��وان،  اإليها 

يف ك��اف��ة الأج���ه���زة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��رق��اب��ة امل��ال��ي��ة 

على  ق��وان��ي��ن��ه��ا  تن�س يف  ال��ت��ي  وامل��ح��ا���ص��ب��ة، 

ميكن  ومب��ا  وموظفيه  اجل��ه��از  ا�صتقالية 

الديوان من اأداء مهامه الرقابية.

ال������دي������وان  مت����ك����ني  اىل  ي�����ه�����دف  ك����م����ا 

م���ن ت��دق��ي��ق الأن���ظ���م���ة وال��ع��م��ل��ي��ات امل��ال��ي��ة 

وامل��ح��و���ص��ب��ة والإل���ك���رون���ي���ة ل���دى اجل��ه��ات 

ي��ح��ق��ق م�صتوى  ل��رق��اب��ت��ه ومب���ا  اخل��ا���ص��ع��ة 

يف  واملوثوقية  والنوعية  اجل��ودة  م��ن  اأع��ل��ى 

الرقابية،  اأعماله  ونتائج  ال��دي��وان  تقارير 

وكذلك ملنح رئي�س الديوان �صفة ال�صابطة 

العدلية، التي متكنه من احلفاظ على املال 

الج��راءات  واتخاذ  الف�صاد،  وحماربة  العام 

ال����ازم����ة ل��ت��م��ث��ي��ل امل�����ال ال���ع���ام يف ال��وق��ت 

نظام  و�صع  من  الديوان  ولتمكني  املنا�صب، 

خا�س مبوظفيه.

�صوؤالني،  جل�صته  خال  املجل�س  وناق�س 

الأول م��ن ال��ع��ني ط���ال ال�����ص��رف��ات ل��وزي��ر 

الإ���ص��غ��ال يف مراكز  ن�صب  ح��ول  ال��داخ��ل��ي��ة، 

الإ����ص���اح وال��ت��اأه��ي��ل ل��ك��ل م��رك��ز وال��ك��ل��ف 

املالية، والجراءات املتبعة لنقل النزلء اإىل 

اإ�صافة  منهم،  املر�صى  ا  خ�صو�صً امل��ح��اك��م، 

مل��ن��ع الك��ت��ظ��اظ  اج�������راءات احل���ك���وم���ة  اإىل 

ب���امل���راك���ز، ون�����ص��ب��ة ال����ن����زلء ال���ذي���ن ت��ل��ق��وا 

مطعوم لقاح فرو�س كورونا.

وت�����ص��م��ن ����ص���وؤال ال�����ص��رف��ات ���ص��ق��ا ث��ان��ي��ا 

ب�صاأن  املغربني  و���ص��وؤون  اخلارجية  ل��وزي��ر 

املعاير الفنية والوطنية املتبقية يف حتديد 

اإ���ص��اف��ة اإىل درا���ص��ة  ال�����ص��ف��راء،  م��راك��ز عمل 

ال�صفراء. اإمكانيات 

وا���ص��ت��م��ل ال�����ص��وؤال ال��ث��اين، ال���ذي قدمه 

ال��ع��ني اأح���م���د ال���ه���ن���داوي، ل���وزي���ر ال��ط��اق��ة 

ا���ص��ت��ف�����ص��اًرا   25 امل���ع���دن���ي���ة، ع��ل��ى  وال�������روة 

الطاقة،  ا�صراتيجية قطاع  متحورت حول 

و����ص���رك���ات ت��ول��ي��د ال��ك��ه��رب��اء م���ن امل�����ص��ادر 

ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة )ال���ن���ف���ط وال����غ����از(، وامل�������ص���ادر 

املتجددة )�صم�س ورياح( واآليات ت�صديرها، 

والت��ف��اق��ي��ات امل��وق��ع��ة يف ه���ذا امل���ج���ال، اإىل 

يتحمل  ومن  الطاقة  اأ�صعار  فروقات  جانب 

عبء الفروقات.

العني  �صوؤال  اإحالة  على  املجل�س  وواف��ق 

جلنة  اإىل  ا���ص��ت��ف�����ص��ارات��ه  ب��ك��ل  ال���ه���ن���دواي 

ال���ط���اق���ة وال���������روة امل���ع���دن���ي���ة يف جم��ل�����س 

الأعيان.

االنباط- عمان

والإ�صكان  العامة  الأ�صغال  وزي��ر  -تفقد 

اخلمي�س،  ام�����س  الك�صبي،  يحيى  املهند�س 

يف  ال��وزارة  تنفذها  التي  امل�صاريع  من  عددا 

حمافظة معان.

مبنى  يف  اج��ت��م��اع  خ���ال  الك�صبي  واأك���د 

امل��ح��اف��ظ��ة، ب��ح�����ص��ور حم��اف��ظ م��ع��ان، دع��م 

ال�������وزارة وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا احل��ث��ي��ث��ة ل��ل��م�����ص��اري��ع 

التام على  الإن�صائية واخلدماتية وحر�صها 

الق�صوى. بال�صرعة  تنفيذها 

وا���ص��ت��م��ع ال��وزي��ر خ���ال الج��ت��م��اع، اإىل 

م���ط���ال���ب وم����اح����ظ����ات ن�������واب امل��ح��اف��ظ��ة 

الوزارة  اأن  موؤكداً  املحلي،  املجتمع  وممثلي 

ومعاجلة  اخل��دم��ات  اأف�صل  لتقدمي  ت�صعى 

امل���اح���ظ���ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ال���ط���رق ال��رئ��ي�����ص��ة 

وال���زراع���ي���ة يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة، 

م���وع���زاً ل��ل��م��ع��ن��ي��ني يف ال������وزارة ب��دار���ص��ت��ه��ا 

والعمل على حلها فورا.

م�صت�صفى  م�����ص��روع��ي  ال��ك�����ص��ب��ي،  وت��ف��ق��د 

م���ع���ان ال���ع�������ص���ك���ري وم����رك����ز ���ص��ح��ي م��ع��ان 

عن  املعنيني  من  لإيجاز  وا�صتمع  ال�صامل، 

ن�صب الإجناز يف امل�صروعني.

مل�صت�صفى  الإج��م��ال��ي��ة  امل�����ص��اح��ة  وت���ق���در 

29731 م��را  ب���  ال��ع�����ص��ك��ري اجل��دي��د  م��ع��ان 

م���رب���ع���ا، ف��ي��م��ا ت��ب��ل��غ امل�����ص��اح��ة الإج��م��ال��ي��ة 

 1350 ال�صامل  معان  �صحي  مركز  مل�صروع 

مرا مربعا ت�صتمل على اإن�صاء مبنى مكون 

من طابقني.

ت����ويل جل  ال�������وزارة  اأن  ال��ك�����ص��ب��ي  واأك�����د 

اململكة؛  يف  امل�صت�صفيات  مل�صاريع  اهتمامها 

ال�صحي  ال��ق��ط��اع  دع���م  ب���دوره���ا يف  امي���ان���ا 

للنهج  وت���اأك���ي���دا  ك����ورون����ا،  ج��ائ��ح��ة  خ����ال 

احلكومي يف التعامل مع هذه اجلائحة.

وت����ف����ق����د ال������وزي������ر ك�����ذل�����ك، الأع�����م�����ال 

امللك  ق�صر  موقع  يف  وال�صيانة  الإن�صائية 

وا�صتمع  م��ع��ان،  يف  الأول  ع��ب��داهلل  املوؤ�ص�س 

لإيجاز عن مرحلة الإجناز يف هذا امل�صروع 

الراثي والتاريخي والوطني الذي ي�صتمل 

اإ�صافات  وبناء  القائمة  املباين  جتديد  على 

ج���دي���دة، والأع����م����ال اخل���ارج���ي���ة مب���ا فيها 

ت��ن�����ص��ي��ق امل���وق���ع وال�����ص��ي��اج اخل���ارج���ي وف��ق��اً 

العقد  ووث��ائ��ق  وامل��وا���ص��ف��ات  للمخططات 

التي اعدت لهذا الغر�س.

االنباط-عمان

اأعلنت وزارة ال�صحة ام�س اخلمي�س عن 

اإ�صابة جديدة بفرو�س  937 حالة  ت�صجيل 

ع��دد  اإج���م���ايل  ل��رت��ف��ع  الأردن،  يف  ك���ورون���ا 

الإ�صابات اإىل )728،549( حالة.

اهلل  )رحمهم  وفاة،  حالة   )14( و�ُصّجلت 

اإىل  الوفيات  عدد  اإجمايل  لرتفع  جميعاً( 

)9328( حالة.

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

يوم   )%3.61( مع  مقارنة   ،)%3.56( قرابة 

اأم�س

ف���ح���و����ص���ات   )26،307( اإج����������راء  ومّت 

الفحو�صات  اإجمايل عدد  لي�صبح  خمربّية، 

)7،060،976( فح�صاً.

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

امل��ن��زيل وامل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات ل��ه��ذا ال��ي��وم )702( 

اإىل  ال�صفاء  ح���الت  اإج��م��ايل  لي�صل  ح��ال��ة، 

)708،602( حالة.

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

)10،619( حالة.

اليوم  دِخ��ل��ت 
ُ
اأ التي  احل��الت  ع��دد  ويبلغ 

غ��ادرت  فيما  ح��ال��ة،   )83( امل�صت�صفيات  اإىل 

)80( حالة.

ويبلغ اإجمايل عدد احلالت املوؤّكدة التي 

تتلقى العاج يف امل�صت�صفيات )630( حالة.

االنباط- عمان

 اأع���ل���ن���ت م���دي���ري���ة اخل����دم����ات ال��ط��ب��ي��ة 

امل��ل��ك��ي��ة، وح���ر����ص���اً ع��ل��ى ال�����ص��ام��ة ال��ع��ام��ة 

ل��ل��م��واط��ن��ني وامل����راج����ع����ني امل��ن��ت��ف��ع��ني م��ن 

الع�صكرية،  الطبية  ومراكزها  م�صت�صفياتها 

ت��دري��ج��ي��اً  ���ص��ت��ق��وم  ال��ط��ب��ي��ة  اأن اخل���دم���ات 

يف  م�صت�صفياتها  بكافة  العمل  ن�صبة  بزيادة 

لفرو�س  ال��وب��ائ��ي  املنحنى  ان��خ��ف��ا���س  ظ��ل 

كورونا.

امللكية  الطبية  اخل��دم��ات  اأن  اإىل  ي�صار 

 50 ل���  ت�صل  ا�صتعابية  بطاقة  حالياً  تعمل 

الخت�صا�س  ع��ي��ادات  افتتاح  و�صيتم  باملئة، 

والعمليات اعتباراً من يوم الثاثاء املوافق 

ا�صتعابية  بقدرة  املقبل  حزيران  من  الأول 

70 باملئة ويف حال ا�صتقرار املنحنى  ل�  ت�صل 

ال��وب��ائ��ي ل��ف��رو���س ك���ورون���ا ���ص��ت��ت��م ال��ع��ودة 

ب�صكل  امللكية  الطبية  اخل��دم��ات  يف  للعمل 

من  الأول  اخلمي�س  ي��وم  من  اعتباراً  كامل 

متوز املقبل وبقدرة ت�صل 100 باملئة.

 األعيان يستفتي الدستورية حول 
معدل ديوان المحاسبة

 وزير األشغال يتفقد عددا من 
المشاريع في معان

14 وفاة و937 إصابة كورونا جديدة
 في األردن

 الخدمات الطبية ترفع نسبة العمل 
بكافة مستشفياتها تدريجيًا

 شدد على ضرورة توفير الحماية للفلسطينيين
   وممتلكاتهم ووقف االنتهاكات اإلسرائيلية بحقهم

 نائبة الرئيس األمريكي تشيد بجهود األردن في دعم
    االستقرار في المنطقة



االنباط-وكاالت

ت��ل��ق��ت ���س��ل��ط��ات الح���ت���ال الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

بعد  الغربية  الدول  اإحدى  من  قوية  �سفعة 

يف  انتهاكاتها  لف�سح  الدولية  احلملة  تزايد 

كانت  التي  التوت  ورق��ة  و�سقوط  فل�سطني، 

تداري بها جرائمها

اأع��ل��ن ���س��ن��دوق النفط  ت��ط��ور لف���ت،  ويف 

ال�����س��ي��ادي يف ال���روي���ج ���س��ح��ب ا���س��ت��ث��م��ارات��ه 

عاقة  ذات  ���س��رك��ت��ان  بينها  ���س��رك��ات،   3 م��ن 

يف  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�ستيطانية  بالن�ساطات 

الغربية ال�سفة 

وج�������اء ال�����ق�����رار ال����روي����ج����ي ب�����س��ب��ب م��ا 

اع���ت���رت���ه خ���رق���اً حل���ق���وق الإن�������س���ان ب�����س��ك��ل 

ع�����دة مم���ار����س���ات  دول  واك���ت�������س���اف  مم���ن���ه���ج، 

ق�������وات الح������ت������ال، ال����ت����ي ت���ن���ت���ه���ك ح���ق���وق 

على  ح��رب  جل��رائ��م  وت��رق��ى  الفل�سطينيني، 

حد تاأكيد منظمات اأممية

اأع��ق��اب تو�سيات جمل�س  ال��ق��رار يف  وج��اء 

الرويجي  ال�سيادي  لل�سندوق  الأخاقيات 

 1.3 وه����و الأك������ر يف ال���ع���امل ب��ح��ج��م ي��ب��ل��غ 

ت��ت��م��ث��ل م��ه��م��ت��ه يف  ت��ري��ل��ي��ون دولر، وال����ذي 

ال�سندوق ا�ستثمارات  تقييم 

ونفذ املجل�س قراره على اإحدى ال�سركات 

الإن�سان،  حقوق  انتهاكات  ب�سبب  ميامنار  يف 

�سجلت  اإ�سرائيليتني  �سركتني  اإىل  اإ���س��اف��ة 

����س���ده���م���ا م���اح���ظ���ات ت��ت��ع��ل��ق ب��ان��ت��ه��اك��ات 

التي ت�سنها قوات  املدنية يف احلرب  احلقوق 

الحتال يف ال�سفة الغربية

م�سوؤويل  اأن  نرويجية  م�����س��ادر  وك�سفت 

على  اح���رازات  �سجلوا  ال�سيادي  ال�سندوق 

وال�سناعة،  للهند�سة  �سابري  �سركة  من  كل 

و����س���رك���ة م��ي��ف��ن ال���ع���ق���اري���ة، ح����ول اأن�����س��ط��ة 

ال�سفة  الإ�سرائيلية يف  بامل�ستوطنات  متعلقة 

الغربية

من  اإع����ام  و���س��ائ��ل  ك�سفته  م��ا  وب��ح�����س��ب 

منازل  ببناء  تقوم  �سابري  �سركة  ف��اإن  اأو�سلو 

بتاأجري  املنطقة، بينما تقوم �سركة ميفن  يف 

مباٍن �سناعية، وفقاً ملجل�س الأخاق

وُي���ع���زى ا���س��ت��ب��ع��اد ه��ذي��ن الأم����ري����ن اإىل 

م�ساهمة  يف  امل��ت��م��ث��ل  امل��ق��ب��ول  غ���ري  اخل��ط��ر 

حلقوق  املنهجية  الن��ت��ه��اك��ات  يف  ال�����س��رك��ات 

الأف�����راد يف احل����روب وال��ن��زاع��ات ك��م��ا ك�سف 

بنك نورج�س

ل�سندوق  الأخ��اق��ي��ات  جمل�س  واأو����س���ى 

ال������روة ال�������س���ي���ادي ال���روي���ج���ي ب��ا���س��ت��ب��ع��اد 

ال�سركتني، يف تو�سيتني �سدرتا يف نوفمر/ 

من  الأول  كانون  ودي�سمر/  الثاين  ت�سرين 

املا�سي العام 

اأن  الأخ����������������اق  جم����ل���������س  وي������ف������ر�������س 

الغربية  ال�سفة  يف  الإ�سرائيلية  امل�ستوطنات 

ال��دويل،  للقانون  خمالف  ب�سكل  اأقيمت  قد 

ت�سبب  امل�����س��ت��م��رة  وت��و���س��ع��ات��ه��ا  وج��وده��ا  واأن 

الفل�سطينيني  لل�سكان  واإزعاجاً  كبرياً  �سرراً 

يف امل��ن��ط��ق��ة، ودف��ع��ت الأح�����داث الأخ�����رية يف 

الإ�����س����راع يف  اإىل  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  الأرا�����س����ي 

الك�سف عن املعلومات

نهاية  يف  امتلك  ال��ب��رول  �سندوق  وك��ان 

و102  مليوناً   19 بقيمة  اأ�سهماً   ،2020 ع��ام 

الإ�سرائيليتني ال�سركتني  مليون 

�سياق حتركات  ه��ذه اخل��ط��وات يف  وت��اأت��ي 

عاملية يف عدد من الدول الغربية التي تدفع 

موقفها  يف  النظر  اإع��ادة  نحو  نا�سطة  جهات 

من �سلطات الحتال الإ�سرائيلي

االنباط-وكاالت

برئا�سة  امل�سري  ال��وزراء  جمل�س  اأ�سدر 

الدكتور م�سطفى مدبويل، يف اأول اجتماع 

اأ����س���ب���وع���ي ل����ه ع���ق���ب اإج�������ازة ع���ي���د ال��ف��ط��ر 

املبارك، يوم الأربعاء، 9 قرارات،

ل��اأج��ور  الأدن�����ى  احل���د  اإق�����رار  ت�سمنت 

الدولة  اأجهزة  لدى  والعاملني  للموظفني 

القت�سادية. العامة  والهيئات 

ونقًا عن بيان ملجل�س الوزراء امل�سري، 

جاءت القرارات كالتايل:

م�سروع  على  ال���وزراء  واف��ق جمل�س   -  1

ب��اإن�����س��اء جامعة  ق���رار رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة 

“جامعة البتكار«. خا�سة با�سم 

اأن  على  القرار  من  الأوىل  امل��ادة  ت  ون�سّ

خا�سة،  اعتبارية  �سخ�سية  للجامعة  تكون 

العا�سر من رم�سان،  ويكون مقرها مدينة 

ول يكون غر�سها الأ�سا�سي حتقيق الربح.

وي��ه��دف اإن�����س��اء اجل��ام��ع��ة اإىل الإ���س��ه��ام 

العلمي،  والبحث  التعليم  م�ستوى  رف��ع  يف 

وت���وف���ري ال��ت��خ�����س�����س��ات ال��ع��ل��م��ي��ة لإع�����داد 

امل��ت��خ�����س�����س��ني وال���ف���ن���ي���ني واخل���������راء يف 

بني  ال��رب��ط  يحقق  مب��ا  امل��ج��الت،  خمتلف 

اأه���داف���ه���ا واح��ت��ي��اج��ات امل��ج��ت��م��ع امل��ت��ط��ور، 

وع��ل��ى  ل��ل��غ��ري،  ال��ب��ح��ث��ي��ة  اخل���دم���ات  واأداء 

اجلامعة اأن توفر اأحدث الأجهزة املتطورة، 

الثقافية  ال��رواب��ط  توثيق  على  تعمل  واأن 

العلمية،  والهيئات  اجلامعات  مع  والعلمية 

م�����س��ت��ف��ي��دة م���ن ذل����ك مب���ا ح��ق��ق��ت��ه ال����دول 

ال��ت��ط��ورات  اأح���دث  با�ستخدامها  املتقدمة 

الأكادميية. والأ�ساليب 

واأ����س���ارت امل���ادة ال��راب��ع��ة م��ن ال��ق��رار اإىل 

اأن اجل��ام��ع��ة ت��ت��ك��ون م���ن ك��ل��ي��ات: ال��ع��اج 

ال���ط���ب���ي���ع���ي، وال���ت���م���ري�������س، وال���ه���ن���د����س���ة، 

واحل��ا���س��ب��ات  والق��ت�����س��اد،  الأع���م���ال  واإدارة 

وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل����ع����ل����وم����ات، وال����ف����ن����ون، 

للجامعة  ويكون  احلديثة،  والتكنولوجيا 

متخ�س�سة،  ع��ل��ي��ا  وم��ع��اه��د  ك��ل��ي��ات  اإن�����س��اء 

اتخاذ  بعد  وذل��ك  اأخ���رى،  بحثية  ووح���دات 

الإج���������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة ال���ازم���ة يف ه��ذا 

ال�ساأن.

ت�����س��ك��ي��ل جمل�س  اآل���ي���ات  ال���ق���رار  وح����دد 

اأم���ن���اء اجل��ام��ع��ة واخ��ت�����س��ا���س��ات��ه، وك��ذل��ك 

جم���ل�������س اجل����ام����ع����ة، وجم���ال�������س ال��ك��ل��ي��ات 

واخت�سا�ساتها.

م�سروع  على  ال����وزراء  جمل�س  واف���ق   -2

بع�س  بتعديل  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  قرار 

تنظيم  لقانون  التنفيذية  الائحة  اأحكام 

ل�سنة   49 رقم  بالقانون  ال�سادر  اجلامعات 

ف��رع  ب��اإن�����س��اء  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  وذل�����ك   ،1972

“اأبوردي�س”  مبدينة  ال�سوي�س”  “جامعة 
 50 م�ساحة  على  �سيناء،  جنوب  مبحافظة 

ف���دان���ا، ي�����س��م اأرب����ع ك��ل��ي��ات ه���ي: ال��رب��ي��ة، 

يف  وذل����ك  وال���ت���ج���ارة،  وال���ع���ل���وم،  والآداب، 

وحتى  �سيناء،  لتنمية  ال��دول��ة  خطة  اإط���ار 

ي��ت�����س��ن��ى ت���وف���ري ف���ر����س ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل 

لأب�����ن�����اء امل����ح����اف����ظ����ة، ب���ح���ي���ث ت����ك����ون ه���ذه 

جامعة  لإن�����س��اء  ن����واة  م�ستقبا  اجل��ام��ع��ة 

لتعمل  �سيناء،  ج��ن��وب  مبحافظة  م�ستقلة 

�سلمان  امللك  “جامعة  مع  جنب  اإىل  جنبا 

املحافظة،  اأبناء  خلدمة  الأهلية”  الدولية 

الب�سرية  التنمية  حتقيق  يف  ي�سهم  ومب���ا 

وامل�������س���اع���دة يف اإح��������داث ن��ق��ل��ة ح�����س��اري��ة 

وث���ق���اف���ي���ة لأب�����ن�����اء امل���ح���اف���ظ���ة، وت���خ���ري���ج 

امل��خ��ت��ل��ف��ة تلبي  ال��ت��خ�����س�����س��ات  ك�����وادر م���ن 

احتياجاتها.

م�سروع  على  ال����وزراء  جمل�س  واف���ق   -3

ق���رار رئ��ي�����س ال�����وزراء ب�����س��اأن ت��ق��ري��ر احل��د 

الأدن������ى ل���اأج���ور ل��ل��م��وظ��ف��ني وال��ع��ام��ل��ني 

ل����دى اأج���ه���زة ال���دول���ة وال��ه��ي��ئ��ات ال��ع��ام��ة 

القت�سادية.

اأن  على  القرار  الأوىل من  امل��ادة  ون�ست 

يكون احلد الأدنى لإجمايل الأجر ال�سهري 

ب��دءاً  ال��ع��ام��ل،  اأو  للموظف  ي�ستحق  ال���ذي 

من اأول يوليو 2021، للدرجة املمتازة اأو ما 

للدرجة  جنيه  و6000  جنيه،  يعادلها8400 

العالية اأو ما يعادلها، و4800 جنيه لدرجة 

جنيه  و4200  ي��ع��ادل��ه��ا،  م���ا  اأو  ع���ام  م��دي��ر 

و3600  ي��ع��ادل��ه��ا،  م���ا  اأو  الأوىل  ل��ل��درج��ة 

اأو ما  ج��ن��ي��ه ل��ل��درج��ة ال��وظ��ي��ف��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة 

اأو  الثالثة  للدرجة  جنيها  و3120  يعادلها، 

الرابعة  للدرجة  جنيها  و2880  يعادلها،  ما 

اأو  اأو ما يعادلها، و2640 للدرجة اخلام�سة 

ما يعادلها، و2400 جنيه للدرجة ال�ساد�سة 

اأو ما يعادلها.

4- اعتمد جمل�س الوزراء تقرير اللجنة 

للخدمات  العامة  بالهيئة  للتقييم  العليا 

املنوفية  حمافظة  بطلب  املتعلق  احلكومية 

ال��ت�����س��رف ب��ن��ظ��ام ال��ب��ي��ع يف ق��ط��ع��ة اأر�����س 

اإىل  ال��ك��وم،  �سبني  مركز  “زوير”،  بناحية 

اإق���ام���ة م�سنع  ب��غ��ر���س  امل���واط���ن���ات  اإح����دى 

للبيئة،  ���س��دي��ق  با�ستيك  ���س��ن��ط  ت�سنيع 

 4 ومطبعة  با�ستيك  رول  تقطيع  ومق�س 

8 �سم، وتاأتي املوافقة ا�ستكمال  لون عر�س 

اأخرى م�سراة من حمافظة  اأر�س  مل�ساحة 

وذلك  اإليه،  املُ�سار  امل�سروع  لإقامة  املنوفية 

مبا ي�سهم يف ت�سغيل عدد من اخلريجني.

الت�سرف  على  ال��وزراء  وافق جمل�س   -5

الأرا���س��ي  قطع  بع�س  �ساغلي  اإىل  بالبيع 

النية”،  “ح�سني  م���ن  ع��ل��ي��ه��ا  وامل��ق��ي��م��ني 

فدانا   )76( ال�  اأرا�سي  �سمن  تدخل  والتي 

ال��ك��ائ��ن��ة مب��دي��ن��ة راأ�������س ال����ر مب��ح��اف��ظ��ة 

دمياط.

6- وافق جمل�س الوزراء على �سراء جهاز 

ق��ي��ا���س ان���ح���ال الن��ب��ع��اث ال��ف��ل��وري�����س��ي��ن��ى 

والثابت يف املنطقة املرئية وحتت احلمراء، 

وك���ذا ���س��راء ف��رن ���س��ن��رة م��ي��ك��روويف ع��ايل 

كلية  ل�����س��ال��ح  وذل���ك  )1800م5(،  احل����رارة 

العلوم، جامعة عني �سم�س.

7- واف�����ق جم��ل�����س ال��������وزراء ع��ل��ى ق��ي��ام 

حمافظة القاهرة، ممثلة يف الهيئة العامة 

مع  ب��ال��ت��ع��اق��د  ال��ق��اه��رة،  وجت��م��ي��ل  لنظافة 

�سركتني متخ�س�ستني يف اخلدمات البيئية 

لتقدمي  وذلك  املخلفات،  وتدوير  املتكاملة 

خ��دم��ات اجل��م��ع وال��ن��ق��ل ون��ظ��اف��ة ال�����س��وارع 

وامل���راف���ق ال��ع��ام��ة م���ن امل��خ��ل��ف��ات ال��ب��ل��دي��ة 

ال�����س��ل��ب��ة يف ك���ل م���ن امل��ن��ط��ق��ت��ني ال��غ��رب��ي��ة 

وال�سرقية.

ا�ست�سدار  الوزراء على  وافق جمل�س   -8

ق�����رار ب��ت�����س��ج��ي��ل الأرا�����س����ي حم���ل م��ب��ادل��ة 

امل���دي���ون���ي���ة امل�����س��ت��ح��ق��ة ل��ب��ن��ك ال���س��ت��ث��م��ار 

القومي طرف ال�سركة القاب�سة لل�سناعات 

التابعة. و�سركاتها  الغذائية 

القواعد  على  ال���وزراء  جمل�س  واف��ق   -9

واإىل  من  والت�سدير  بال�سترياد  اخلا�سة 

وكذا  ال�سوي�س،  لقناة  القت�سادية  املنطقة 

والفنية  والبيئية  ال�سحية  ال��رق��اب��ة  نظم 

بعد  وذلك  والت�سدير،  بال�سترياد  املتعلقة 

للمنطقة  العامة  الهيئة  مع  عليها  التوافق 

ال�سوي�س. لقناة  القت�سادية 

االنباط-وكاالت

اأ�سدرت وكالة الت�سنيف الدولية موديز، 

اأه��م وك��الت الت�سنيف يف  وه��ي واح��دة من 

الأح��داث  لتاأثري  خا�سة”  “اإ�سارة  ال��ع��امل، 

الأخرية على الت�سنيف الئتماين للحكومة 

احلايل  “ال�سراع  عنوان  حتت  الإ�سرائيلية 

ا�ستمراره  اآثار اقت�سادية حمدودة، لكنه  له 

ميكن اأن يزيد عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي”

الإ�سرائيلي  “كلكالي�ست”  موقع  ولفت 

حتذر  التي  الأوىل  امل��رة  ه��ي  “هذه  اأن  اإىل 

ف��ي��ه��ا ����س���رك���ة ت�����س��ن��ي��ف دول���ي���ة م���ن خ��ط��ر 

ت��خ��ف��ي�����س ال��ت�����س��ن��ي��ف ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة ع���دم 

باإ�سرائيل  ح��ل  ال��ذي  ال�سيا�سي  ال�ستقرار 

يف ال��ع��ام��ني امل��ا���س��ي��ني، وب��ال��ت��ح��دي��د اأث��ن��اء 

بلوك  دان  منطقة  على  ال�سواريخ  �سقوط 

واجلنوب”

امل��ت��زاي��دة  “التوترات  اأن  م��ودي��ز  وكتبت 

تهدد بال�ستمرار يف متديد املاأزق ال�سيا�سي 

ع��ل��ى  ����س���ل���ًب���ا  ت����وؤث����ر  اأن  وب����ال����ت����ايل مي���ك���ن 

اأن  م�����س��ي��ف��ة   ، الئتمانية”  ال��ت�����س��ن��ي��ف��ات 

ال���وزراء  ورئ��ي�����س  ومنق�سم،  ال��رمل��ان جم���زاأ 

“ت�سكيل احلكومة  اإن  بنيامني نتنياهو قال 

اإج�����راء  خم���اط���ر  م����ن  ي���زي���د  مم����ا  ف�سل”، 

خام�سة.  انتخابات 

املاأزق  اأدى  “لقد  اأنه  اإىل  الوكالة  ولفتت 

ال�سيا�سي والبيئة ال�سيا�سية املتقلبة بالفعل 

يف  الفعالة  امل��وازن��ة  �سيا�سات  تقوي�س  اإىل 

الأخ����رية وم��ن��ع حت��وي��ل ميزانية  ال�����س��ن��وات 

الإ�����س����اح����ات  يف   “ و”اجلمود  ال�����دول�����ة 

الهيكلية يف القت�ساد”

اقت�ساد دويل �سندوق الروة الرويجي 

ي�����س��ت��ب��ع��د ����س���رك���ات اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة م��رت��ب��ط��ة 

بامل�ستوطنات

ك��م��ا ق����ال الق��ت�����س��ادي��ون يف م���ودي���ز يف 

توقعات مت�سائمة “نتيجة لذلك، نتوقع اأن 

الرتفاع  يف  لإ�سرائيل  املحلي   دين  ي�ستمر 

80% من  ح���وايل  اإىل  امل��ق��ب��ل��ة  ال�����س��ن��وات  يف 

2024 )م��ن  ال��ن��اجت الإج��م��ايل ب��ح��ل��ول ع��ام 

60% م��ن ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي الإج��م��ايل يف ع��ام 

)2019

و�سلط القت�ساديون يف وكالة الت�سنيف 

ميزانية  على  املوافقة  �سعوبة  على  ال�سوء 

ب��ا  ي�����وم   500 ال���ت���ي م����ر ع��ل��ي��ه��ا  ال����دول����ة 

الهيكلية  الإ�ساحات  جتديد  وكذا  اإق��رار، 

ال�����س��روري��ة ل��ل��ن��م��و الق��ت�����س��ادي ال��ت��ي مت 

جتميدها

م��ودي��ز، م��ث��ل ���س��ت��ان��درد اآن���د ب����ورز، غري 

م��ط��م��ئ��ن��ة ل��ل�����س��واري��خ ال���ت���ي ت�����س��ق��ط على 

ولكنها  الإ�سرائيلي،  املوقع  وفق  الحتال 

ت��اأث��ري  ال�������س���راع  ل���ه���ذا  “يكون  اأن  ت��ع��ت��ر 

للباد. القت�سادي  التعايف  على  متوا�سع 

لن  للحكومة  ال��دف��اع��ي  الإن��ف��اق  اأن  ح��ي��ث 

الوكالة  اأن  حيث  كبرياً”،  عبًئا  اأكر  يكون 

اأك���ر خ��ط��ر على  ال��داخ��ل��ي��ة  الأزم����ة  تعتر 

الحتال اقت�ساد 

40

االنباط-وكاالت

بطلبات  املتقدمني  الأم��ريك��ي��ني  ع��دد  ت��راج��ع 

جديدة للح�سول على اإعانة البطالة عن م�ستوى 

500 األف الأ�سبوع املا�سي، مما ي�سري اإىل زيادة منو 

الوظائف هذا ال�سهر يف الوقت الذي ل تزال فيه 

ال�سركات تبحث عن عاملني.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم اخلمي�س، 

اإن اإجمايل طلبات اإعانة البطالة احلكومية املقدمة 

للمرة الأوىل بلغ م�ستوى معدل يف �سوء العوامل 

املو�سمية عند 444 األف طلب لاأ�سبوع املنتهي يف 

الأ�سبوع  األفا يف   478 اأي���ار، مقارنة مع   / 15 مايو 

منت�سف  منذ  م�ستوى  اأدن���ى  ه��ذا  وك���ان  ال�سابق. 

مار�س/ اآذار 2020.

كان اقت�ساديون ا�ستطلعت روي��رز اآراءه��م قد 

توقعوا 450 األف طلب يف اأحدث اأ�سبوع.

ما زالت الطلبات اأعلى بكثري من نطاق 200-

امل�ساحبة  امل��وؤ���س��رات  م��ن  يعتر  ال���ذي  األ���ف   250

لأو�ساع جيدة يف �سوق العمل. وكانت الطلبات قد 

اأوائ��ل  يف  امل�سجل  القيا�سي  امل�ستوى  من  تراجعت 

اأبريل ني�سان 2020 عند 6.149 مليون.

القطاعات، من  �ستى  العمل يف  اأرب���اب  ويبحث 

واحل��ان��ات عن  املطاعم  اإىل  التحويلية  ال�سناعات 

اأمريكي  مايني  ع�سرة  ح���وايل  اأن  رغ��م  عاملني 

عاطلون عن العمل.

و�سماح  الأط��ف��ال  رعاية  دور  نق�س  اأن  وُيعتقد 

للتاميذ  فقط  ج��زئ��ي  بح�سور  امل��دار���س  معظم 

كوفيد-19  جائحة  من  امل�ستمرة  املخاوف  واأي�سا 

ت�سهم  كلها عوامل  بها  املرتبط  العاملني  وتقاعد 

اأي�سا يف نق�س العمالة.

االنباط-وكاالت

ميكن  ل  اأن�����ه  ج��م��ه��وري��ون  م�������س���وؤول���ون  راأى 

ال�ستمرار يف دفع تعوي�سات للعاطلني عن العمل 

للبقاء يف امل��ن��زل اأك��ر م��ن الأج���ر ال��ذي يتلقونه 

لو كانوا يعملون، وق��رروا خف�س اإعانات البطالة 

اأثناء وباء كفيد-19 وترك 2،5  ال�سخية املدفوعة 

مليون اأمريكي با موارد.

وق���ال احل��اك��م اجل��م��ه��وري ل��ولي��ة ك��ارولي��ن��ا 

يفر�س  ك��ان  “ما  ماكما�سر:  ه��ري  اجلنوبية 

به اأن يكون م�ساعدة مالية ق�سرية الأم��د للنا�س 

حقا  اأ�سبح  ال��وب��اء،  اأوج  يف  ت�سريحهم  مت  ال��ذي��ن 

خطريا«.

التي  الوظائف  مايني  خ�سارة  مواجهة  ويف 

دمرها الوباء مت تو�سيع حقوق تعوي�س البطالة 

ومتديدها  اخل��ا���س،  حل�سابهم  العاملني  لت�سمل 

اإىل ال�ساد�س من اأيلول/�سبتمر حتى للذين بلغوا 

املدة الق�سوى املحددة.

وتتفاوت قيمة التعوي�س من ولية اإىل اأخرى 

اأ�سيفت  وق��د  الأ���س��ب��وع.  دولرا يف  و820   230 بني 

اإليها 300 دولر اأ�سبوعيا اأي�سا.

ول���ك���ن ب��ي��ن��م��ا ي���ب���دو الق���ت�������س���اد يف ط��ري��ق��ه 

ل��ان��ت��ع��ا���س، ت���واج���ه ���س��رك��ات ع����دة ���س��ع��وب��ات يف 

ال��ت��وظ��ي��ف وت��ث��ري امل�����س��اع��دات الإ���س��اف��ي��ة غ�سب 

البع�س.

ويف ر���س��ال��ة يف ال�����س��اد���س م��ن اأي���ار/م���اي���و، قال 

النائب اجلمهوري عن كاليفورنيا اجلنوبية املوؤيد 

الو�سع  ه��ذا  اإن  ت��رم��ب،  دون��ال��د  ال�سابق  للرئي�س 

“يدفع العاملني وي�سجعهم على البقاء يف املنزل 
بدل من العودة اإىل العمل”. واأمر بوقف كل هذه 

امل�ساعدات يف وليته.

اأكد الرئي�س جو بايدن موؤخرا اأنه �سيتم الإبقاء 

على ه��ذه امل�����س��اع��دة يف ال��ولي��ات ال��ت��ي ت��رغ��ب يف 

احل�سول عليها، لكنه اأ�سار يف الوقت نف�سه اإىل اأنها 

�ست�سحب من العاطلني عن العمل الذين رف�سوا 

وظيفة ما.

تخفي�س واإلغاء

الغربية  وفرجينيا  األ�سكا  اإىل  مي�سوري  من 

واإن��دي��ان��ا وج��ورج��ي��ا وغ��ريه��ا، �سيخف�س 21 من 

امل�ساعدات  يلغي  اأو  ج��م��ه��وري��ة،  ولي���ة  ح��اك��م   27

جمموعة  يف  ملحللني  م��ذك��رة  بح�سب  الإ�سافية، 

“اأك�سفورد اإيكونوميك�س” ن�سرت الأربعاء.
يف  الق���ت�������س���ادي���ون  امل���ح���ل���ل���ون  ه�������وؤلء  وراأى 

ح�ساباتهم اأن 2،5 مليون عاطل عن العمل من اأ�سل 

16 مليوناً ا�ستفادوا من التعوي�س، �سيحرمون من 

ك��ل دخ��ل اع��ت��ب��ارا م��ن ح��زي��ران/ي��ون��ي��و اأو مت��وز/

يوليو، ح�سب اأماكنهم، فيما �سيخ�سر مليون من 

العاطلني عن العمل ال�300 دولر الأ�سبوعية.

العدالة  م��رك��ز  م��دي��رة  بريكويتز  �سو  وحت���ذر 

القانونية لكارولينا اجلنوبية، املنظمة التي تدعم 

ذل��ك  يف  مب��ا  املنخف�س  ال��دخ��ل  ذات  امل��ج��ت��م��ع��ات 

�سيكون  “الأمر  اأن  من  الت�سريعي،  امل�ستوى  على 

مدمرا«.

وقالت بريكويتز: “�سيكون لذلك تاأثري هائل 

م�ستقرا”،  دخ���ا  مت��ل��ك  ال��ع��ائ��ات  ت��ك��ن  مل  اإذا 

م�سرية اإىل كل الذين لن يكونوا قادرين بعد ذلك 

اأو الفواتري. واأك���دت اأن الأم��ر  على دف��ع الإي��ج��ار 

“�سيلحق �سررا بالأطفال«.
واأ�سافت اأن العواقب �ستكون قا�سية خ�سو�سا 

اأو  اأفريقية  اأ�سول  من  الأمريكية  العائات  على 

لتينية.

والوظائف التي ل جتد اإقباًل هي التي تتطلب 

مهارات دنيا، وبالتايل هي الأقل اأجرا.

ك���ان  “اإذا  اأي���������س����اً:  ب���ريك���وي���ت���ز  ����س���و  وق����ال����ت 

ال�سيا�سيون قلقني جدا من اأن �سخ�سا يح�سل على 

تعوي�س البطالة ميكن اأن يك�سب دخا اأكر من 

�سعف احلد الأدنى لاأجور، فلماذا ل تزال وليتنا 

اأعلى من  اأن يكون احلد الأدن��ى لاأجور  ترف�س 

ذاك املحدد على امل�ستوى الفيدرايل؟«.

اأزمة يد عاملة

احلد الأدنى لاأجور يف كارولينا اجلنوبية هو 

نف�سه الذي حددته حكومة الوليات املتحدة، وهو 

7،25 دولرات لل�ساعة. لكن بع�س الوليات تبنت 

رقما اأعلى.

اإيكونوميك�س”  “اأك�سفورد  يف  املحللون  يقول 

اإن هذه الإعانات ال�سخية للبطالة “قد تكون من 

العوامل التي حتد من العر�س يف اليد العاملة«.

بالو�سع  املرتبطة  “املخاوف  اأن  ي��رون  لكنهم 

ال�سحي تبقى العقبة الرئي�سية”، اإذ اإن نحو ثلثي 

كما  تطعيمهم.  يتم  مل  املتحدة  ال��ولي��ات  �سكان 

اأن كل  اإىل م�ساكل رعاية الأطفال طاملا  ي�سريون 

املدار�س مل تفتح اأبوابها بدوام كامل.

االنباط-وكاالت

للتنمية،  الإم���ارات  اإدارة م�سرف  عقد جمل�س 

امل���م���ل���وك ب���ال���ك���ام���ل حل���ك���وم���ة دول������ة الإم����������ارات، 

تنفيذ  يف  التقدم  ل�ستعرا�س  اخلمي�س،  اجتماعا 

اأعلنتها  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  واأه���داف���ه  ا�سراتيجيته 

القيادة يف �سهر اأبريل املا�سي.

وا�ستعر�س املجل�س نتائج اأداء الربع الأول من 

2021 وخطط العمل امل�ستقبلية، واأكد على اأهمية 

ال�سناعي يف  ال��ق��ط��اع  دع���م من��و  امل�����س��رف يف  دور 

التكنولوجيا  الإم���ارات وتكثيف جهود تبني  دول��ة 

احلديثة يف القطاع، وتعزيز امل�ساهمة القت�سادية 

البتكار  ودع���م  وامل��ت��و���س��ط��ة،  ال�سغرية  لل�سركات 

وري���ادة الأع��م��ال م��ن خ��ال جمموعة �ساملة من 

املنتجات واخلدمات.

املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزي��ر  وق��ال 

للتنمية،  الإم����ارات  م�سرف  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

امل�سرف  جن��اح  “يعتمد  اجلابر:  �سلطان  الدكتور 

على عنا�سر ا�سراتيجية رئي�سية ت�سمل اللتزام 

باأعلى معايري احلوكمة املوؤ�س�سية، وتعزيز فعالية 

وك���ف���اءة ال��ع��م��ل��ي��ات، والرت���ق���اء مب�����س��ت��وى وج���ودة 

اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة ل��ل��ع��م��اء، وت��ب��ّن��ي منهجية 

بثقافة  والل���ت���زام  الأع���م���ال،  لتطوير  ا�ستباقية 

اإي��ج��اب��ي��ة ت��ق��وم على الإجن����از وال��ت��ق��دم يف حتقيق 

الأهداف التي حددتها لنا القيادة الر�سيدة”.

الإدارة تعيني  اأق��ر جمل�س  وخ��ال الج��ت��م��اع، 

اأح���م���د حم��م��د ال��ن��ق��ب��ي رئ��ي�����س��ا ت��ن��ف��ي��ذي��ا مل�سرف 

ال�سراتيجية  تنفيذ  لإدارة  للتنمية  الإم�����ارات 

اجلديدة.

وح����ول ه���ذا ال��ت��ع��ي��ني، ق���ال اجل���اب���ر: “ي�سرنا 

الإم����ارات  م�سرف  اأ���س��رة  اإىل  بالنقبي  الرحيب 

للتنمية، ونحن على ثقة باأنه �سيقوم بدور حموري 

م�ساهمة  وت��ع��زي��ز  ال��ع��م��ل  خ��ط��ة  تنفيذ  اإدارة  يف 

امل�سرف يف القت�ساد الوطني ا�ستنادا اإىل خراته 

ال��ك��ب��رية وامل��م��ي��زة يف ال��ق��ط��اع امل�����س��ريف، خا�سة يف 

العمليات،  ك��ف��اءة  ورف���ع  الرقمي  التحول  جم��ايل 

وعلينا جميعا اأن نتعاون لارتقاء بالأداء وتكري�س 

ثقافة العمل الإيجابي لتحقيق اأه��داف خطة عام 

.”2021

من جانبه، قال النقبي: “اأ�سكر رئي�س جمل�س 

ودعمهم،  ثقتهم  على  املجل�س  واأع�����س��اء  الإدارة 

امل�سرف  ع��م��ل  ف��ري��ق  اإىل  الن�����س��م��ام  وي�����س��رف��ن��ي 

وامل�ساهمة يف حتقيق اأهدافه وخططه التطويرية 

الطموحة، خا�سة يف هذه املرحلة املهمة التي نركز 

ليكون  اجل��دي��دة  ال�سراتيجية  تنفيذ  على  فيها 

م�سرف الإم��ارات للتنمية م�ساهماً اأ�سا�سياً �سمن 

جهود تنويع القت�ساد يف دولة الإمارات”.

ومي��ت��ل��ك ال��ن��ق��ب��ي خ���رة مت��ت��د لأك����ر م���ن 15 

عاما يف القطاع امل�سريف يف دول��ة الإم���ارات، توىل 

البتكار  مثل  جم��الت  يف  رئي�سية  مهاما  خالها 

�سيدعم تطوير اخلدمات  الرقمي، مما  والتحول 

بالإ�سافة  امل�����س��رف،  قبل  م��ن  املقدمة  واملنتجات 

اإىل تعزيز ق��درات احللول التكنولوجية، وتطوير 

احل�سول  اإم��ك��ان��ي��ات  وت�سهيل  امل�ستخدم،  جت��رب��ة 

على التمويل بالن�سبة لاأفراد وال�سركات الكبرية 

واملتو�سطة وال�سغرية والنا�سئة يف القطاعات ذات 

الأولوية.

وي��ع��ت��زم م�����س��رف الإم��������ارات ل��ل��ت��ن��م��ي��ة �سمن 

ا�سراتيجيته اجلديدة تخ�سي�س حمفظة بقيمة 

املبا�سر وغري  30 مليار دره��م، وبرامج لاإقرا�س 

واملتو�سطة  ال��ك��ب��رية  ال�����س��رك��ات  ل�����س��ال��ح  امل��ب��ا���س��ر 

وال�����س��غ��رية )مت���وي���ات ط��وي��ل��ة الأج������ل، مت��وي��ل 

امل�ساريع و�سل�سة التوريد ومتويل امل�ستحقات(.

مل�ساريع  ا�ستثماري  ذراع  توفري  اأي�سا  وت�سمل 

واملتو�سطة  ال�سغرية  وال�����س��رك��ات  الأع��م��ال  ري���ادة 

ا�ستثمارية و�سندوق  اأعمال، متويات  )م�سرعات 

م�سرف  منتجات  ت�سمل  كما  الأع���م���ال(.  لتنمية 

ل���رواد  ال���س��ت�����س��ارات  ت��ق��دمي  للتنمية  الإم�������ارات 

الأعمال وال�سركات ال�سغرية يف جمالت التدريب 

والإر�ساد ودرا�سات اجلدوى، بالإ�سافة اإىل موا�سلة 

امل�سرف تقدمي خدمة التمويل ال�سكني للمواطنني 

الإماراتيني.

صندوق النفط السيادي النرويجي يسحب استثماراته من شركات إسرائيلية تضامنًا مع فلسطين

 مجلس الوزراء المصري يصدر 9 قرارات جديدة.. أبرزها الحد األدنى لألجور

وكالة التصنيف الدولية موديز تصدر »إشارة خاصة« لتأثير األحداث األخيرة على التصنيف االئتماني للحكومة اإلسرائيلية
 أزمة اقتصاد االحتالل تتصاعد... 

 طلبات إعانة البطالة األميركية 
تتراجع إلى 444 ألفًا

 اإلعانات السخية تسبب عزوفًا عن العمل 
في أميركا.. ومسؤولون يهددون بإيقافها

 مصرف اإلمارات للتنمية يستعرض 
تقدم االستراتيجية الجديدة

اجلمعة   21 / 5/ 2021 

االقت�صادي
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االنباط-وكاالت

ه��ن��اك يف غ����زة، وب��ي��ن��م��ا ك��ان��ت ال�����س��م��اء 

ُملبَّدة بطائرات الحتالل الإ�سرائيلي التي 

ُتلقي بُحممها على اأهايل القطاع املحا�سر، 

ف��وق  ب��خ��ّف��ة  ي�سري  �سغري  ج�سم  ث��ّم��ة  ك���ان 

���س��م��اوات الأرا����س���ي امل��ح��ت��ل��ة، و���س��ط ف�ساء 

العرتا�ض  ومنظومات  ب��ال��رادارات  م�سبع 

املتطورة

مل ي��ك��ن ه����ذا ال��ه��ي��ك��ل، ���س��ئ��ي��ل احل��ج��م 

ح���ي���ن���م���ا ت����������راه م������ن ب����ع����ي����د، واخل����ط����ري 

وموازين  الت�سلُّح  معادلت  يف  اإ�سرتاتيجيا 

ة  املُ�سريَّ  ”1 اأبابيل  “طائرة  �سوى  ال�سراع، 

ال���ت���ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا ك��ت��ائ��ب ال��ق�����س��ام يف ح��رب 

وح��لَّ��ق��ت   ،2014 ع���ام  املاأكول”  “الع�سف 
اأبيب  تل  “الكرياة” يف  احل��رب  وزارة  ف��وق 

مع  منها،  الي�سري  ُن�ِسر  عّدة  �سورا  لتلتقط 

ظ الكتائب على اجلزء الأكرب، نظرا ل�  حتفُّ

الق�سام تعبري  حد  على  ال�سور”،  “حيوية 
الأمر الأكرث غرابة اأن بع�سا من املقاطع 

التي ك�سفت عنها الكتائب وُبثَّت على �سا�سة 

ة  اجل���زي���رة ك��ان��ت ُت��ظ��ِه��ر ط���ائ���رات ُم�����س��ريَّ

ه��ج��وم��ي��ة حت��م��ل ع��ل��ى ظ��ه��ره��ا ���س��واري��خ 

اأه��داف  اإ�سابة  على  ق��ادرة  �سغرية  قتالية 

حمددة عن ُبعد. دفعت هذه احلادثة اإذاعة 

“حما�ض  اإن  اجلي�ض الإ�سرائيلي اإىل القول 

ه��ذه  ع��ل��ى ت�سنيع  ال��ق��درة  ���س��ارت مت��ت��ل��ك 

ال��دول  من  اأيٌّ  ميتلكها  اأن  قبل  الطائرات 

العربية«

نعم، مل تكت�سب طائرات الق�سام القتالية 

ما حدث  لكن  ال�سواريخ،  فعلت  كما  �ُسمعة 

قبل اأيام من اإعالن كتائب الق�سام اإدخالها 

ة م��ف��خ��خ��ة ج���دي���دة م��ن  ط����ائ����رات ُم�������س���ريَّ

هاجمت  ال�����س��ن��ع،  حملية  “�سهاب”  ط���راز 

��ة ل��ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات ق��ب��ال��ة ���س��اح��ل  م��ن�����سّ

يف  للجنود  عا  جتمُّ بها  ا�ستهدفت  كما  غ��زة، 

اأمامنا  يفتح  الع�سكري،  كي�سوفيم  م��وق��ع 

ح�سورها  وحجم  ة،  املُ�سريَّ الطائرات  ملف 

الراهن يف تر�سانة املقاومة

ب���ع���ده���ا ب����اأي����ام ق��ل��ي��ل��ة اأي���������س����ا، ك�����س��ف��ت 

ك���ت���ائ���ب ال���ق�������س���ام ع�����ن ج���ي���ل ج����دي����د م��ن 

“�سيف  عملية  خ���الل  ة  املُ�����س��ريَّ ال��ط��ائ��رات 

اإن  ب��ي��ان��ه��ا  يف  ال��ك��ت��ائ��ب  وق��ال��ت  القد�ض”، 

ذت  نفَّ ال�سنع  حملية  “الزواري”  ط��ائ��رة 

ومواقع  لأه��داف  وا�ستطالع  ر�سد  طلعات 

الإ�سرائيلي الحتالل 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  امل����ق����اوم����ة  اإدراك  م����ع 

ل���ل���ف���ج���وات ال���ه���ائ���ل���ة يف م�����وازي�����ن ال���ق���وة 

��رة  ال��ع�����س��ك��ري��ة، ف��ق��د ب���ذل���ت ج���ه���ودا م��ب��كِّ

ل�سناعة  حم��ل��ي  ب��رن��ام��ج  ل��ت��د���س��ن  ن�سبيا 

ال���ط���ائ���رات ب����دون ط���ي���ار. وت���ع���ود امل��ح��اول��ة 

الطائرات  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  لت�سنيع  الأوىل 

ن�سال  امل��ه��ن��د���ض  ِق��َب��ل  م��ن   ،2003 ع��ام  اإىل 

ب�سكل رئي�ض  الذي عمل  ذاته  فرحات، وهو 

لكن  للق�سام،  الأول  ال�ساروخ  �سناعة  على 

ه���ذه امل��ح��اول��ة مل ُي��ك��ت��ب ل��ه��ا ال��ن��ج��اح اإث��ر 

عملية اغتيال مدبَّرة طالته وجمموعة من 

الطائرة  تفخيخ  ع��رب  الع�سكرين  ال��ق��ادة 

�سعيا  معه  وَمن  ن�سال  بها  هرَّ التي  ة  املُ�سريَّ

وتطويرها ملحاكاتها 

رجال  ل��ك��نَّ  فرحات”  “ن�سال  املهند�ض 

عائدا  اأفريقيا،  �سمال  من  الب�سرة،  حنطيَّ 

من رحلِة �سجن واإبعاد عا�سها يف ظل نظام 

العابدين  زي��ن  املخلوع  التون�سي  الرئي�ض 

ب����ن ع����ل����ي، ح���م���ل م���ع���ه ب����داي����ة ال��ت��ط��وي��ر 

ة.  احل��ق��ي��ق��ي مل�������س���روع ال���ط���ائ���رات املُ�������س���ريَّ

اإن����ه حم��م��د ال������زواري، الأ����س���ت���اذ اجل��ام��ع��ّي 

ب�سفاق�ض.  للمهند�سن  الوطنية  باملدر�سة 

ب��ك��ت��ائ��ب  ال�������زواري  ال��ت��ح��ق   ،2006 ع����ام  يف 

�سوريا،  يف  للعي�ض  انتقل  حينما  ال��ق�����ّس��ام، 

الق�سام  مهند�سي  من  فريقا  حينها  ليقود 

التقى  حيث  لإي���ران،  ا�ستك�سافية  زي��ارة  يف 

ب��دون  ب��ال��ط��ائ��رات  ب��ف��ري��ق خ���رباء خمت�ض 

الق�سام،  كتائب  وبح�سب  حينها،  ويف  طيار، 

مة و�سلت حد  الزواري قدرات متقدِّ اأظهر 

وحينما  والإط���الق.  الت�سنيع  على  القدرة 

كان   ،2008 “الفرقان” ع��ام  ح��رب  اندلعت 

30 طائرة  اأ�سرف على ت�سنيع  ال��زواري قد 

ب����دون ط���ي���ار، ل��ت��ك��ون ه���ذه امل��ج��م��وع��ة هي 

ال��ق�����س��ام لتطوير  مل�����س��اع��ي  ��رة  امل��ب��كِّ ال��ث��م��رة 

ات املُ�سريَّ

ج��دا من  مبكِّر  وق��ت  ويف   ،2008 ع��ام  يف 

ات امل����ق����اوم، ق��ال��ت  ب���داي���ة م�����س��روع املُ�������س���ريَّ

اإن هناك  اإ�سرائيلية يف حينه  اأمنية  م�سادر 

احتمال  من  الح��ت��الل  جي�ض  ل��دى  فا  تخوُّ

ق���ي���ام ح���رك���ة ح���م���ا����ض، ل ���س��ي��م��ا ج��ن��اح��ه��ا 

ال��ع�����س��ك��ري ك���ت���ائ���ب ال���ق�������س���ام، ب��احل�����س��ول 

ع��ل��ى ط��ائ��رات ���س��غ��رية ب��ال ط��ي��ار، يف اإط��ار 

الت�سنيعية  ال��ق��درات  بتنامي  و�سفته  م��ا 

“يديعوت  ���س��ح��ي��ف��ة  وذك�������رت  ل���ل���ح���رك���ة. 

ال�����س��ن��اع��ة  “اأن  ال���ع���ربي���ة  اأحرونوت” 

املزدهرة حلما�ض..... الع�سكرية 

االنباط-وكاالت

���س��ه��د جم��ل�����ض ال�����س��ي��وخ ال���غ���رف���ة ال��ع��ل��ي��ا 

م����ن ال���ك���ون���غ���ر����ض- يف ت�����س��ي��ل��ي، الأرب�����ع�����اء، 

ق��ي��ام جم��م��وع��ة م���ن اأع�����س��ائ��ه ب��رف��ع لف��ت��ة 

تقتل  اإ���س��رائ��ي��ل  عليها  مكتوب  مدخله  عند 

ل��ل��ع��دوان  الأن���ظ���ار  ل��ف��ت  ب��ه��دف  ؛  فل�سطن 

الفل�سطينين  ���س��د  ال��غ��ا���س��م  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

املحتلة بالأرا�سي 

كوبراتيفا  رادي��و  اإذاع��ة  بثته  ما  وبح�سب 

اأع�������س���اء جمل�ض  امل��ح��ل��ي��ة، اأع�����رب ع����دد م���ن 

ال�سيوخ بقيادة ال�سيناتور، األيخاندرو نافارو، 

الإ�سرائيلية يف  الهجمات  عن غ�سبهم حيال 

الفل�سطينية الأرا�سي 

الأع�ساء يف رفع لفتة عند  ووجد هوؤلء 

مدخل جمل�ض ال�سيوخ عليها عبارة اإ�سرائيل 

ت��ق��ت��ل ف��ل�����س��ط��ن ، و���س��ي��ل��ة ل��ل��ف��ت الأن���ظ���ار 

الأرا�����س����ي  يف  الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة  اجل����رائ����م  اإىل 

لفل�سطينية ا

ط���ال���ب  �����س����ح����اف����ي����ة،  ت���������س����ري����ح����ات  ويف 

ال�سيناتور، نافارو، رئي�ض البالد، �سيبا�ستيان 

املتحدة  الأمم  اإىل  �سكوى  بتقدمي  ب��ي��ن��ريا، 

العن�سرية متار�ض يف  اإ�سرائيل، م�سيًفا  �سد 

فل�سطن. فل�سطن حتت النريان

ك���م���ا ����س���ه���دت ج��ل�����س��ة جم��ل�����ض ال�����س��ي��وخ، 

ال���وق���وف مل���دة دق��ي��ق��ة ح������داًدا ع��ل��ى ���س��ح��اي��ا 

ال���س��ت��ب��اك��ات اجل��اري��ة ح��ال��ًي��ا م��ن اجلانبن 

والإ�سرائيلي الفل�سطيني 

له  ن���اف���ارو، يف كلمة  ال�����س��ي��ن��ات��ور  واأو����س���ح 

 200 م���ن  اأك�����رث  ه���ن���اك  اأن  خ����الل اجل��ل�����س��ة 

قتلوا  اإ�سرائيلًيا   12 ع��ن  ف�سال  فل�سطيني، 

خ���الل ت��ل��ك الأح������داث، م�����س��ي��ًف��ا اآم����ل يف اأن 

وحكومتها  و�سيلي  امل��ت��ح��دة،  الأمم  تتحرك 

يركزون على هدف ال�سالم هناك

وح��ر���ض ع���دد م��ن اأع�����س��اء امل��ج��ل�����ض على 

بالعلم  يتو�سحون  وه��م  باجلل�سة  امل�����س��ارك��ة 

لفل�سطيني ا

واخل��م��ي�����ض، دخ���ل ال���ع���دوان الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

11، حيث بلغ عدد �سحاياه  على غزة يومه ال�

���س��ي��دة،  و38  ط��ف��ال   64 بينهم  ���س��ه��ي��دا،   227

بجانب اأكرث من 1620 جريحا، بح�سب وزارة 

بالقطاع الفل�سطينية  ال�سحة 

اأطفال،   4 28 فل�سطينيا، بينهم  وا�ست�سهد 

ال��غ��رب��ي��ة  ب��ال�����س��ف��ة  اآلف   7 ن��ح��و  واأ����س���ي���ب 

مواجهات  خالل  القد�ض،  فيها  مبا  املحتلة، 

خاللها  ي�ستخدم  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  اجلي�ض  م��ع 

ال��ر���س��ا���ض احل����ي وامل���ع���دين وق��ن��اب��ل ال��غ��از 

الفل�سطينين لتفريق  للدموع  امل�سيل 

االنباط-وكاالت

�سديدة،  بح�سرٍة  ن�سار  حممود  الأب  يقلب 

متعددة حفظها يف  ���س��وراً  ال��دم��وع،  عنها  تعرّب 

بعدما  ذك��رى،  �سار  ال��ذي  هاتفه لطفله حمزة 

مدينة  �سرقي  اإ�سرائيلي  با�ستهداف  ا�ست�سهد 

غزة

يقف الأب عند اإحدى ال�سور، التي التقطها 

لنجله يف عيد الفطر 2020، ويقول بغ�سة: هذا 

العيد )يف العام احلايل( مل اأمتكن من التقاط 

���س��ورة حل��م��زة مب��الب�����ض ال��ع��ي��د اجل���دي���دة، اهلل 

يرحمك يا بابا

 11 اإىل تاريخ  يعود الأب الأربعيني بذاكرته 

الأنا�سول  لوكالة  ويقول  اجل��اري،  اأي��ار  مايو/ 

ال�����س��وق يف حي  اإىل  ي��وم��ه��ا،  اأر����س���ل���ت ح��م��زة   :

بع�ض  ل�سراء  غ��زة،  مدينة  �سرقي  ال�سجاعية، 

احل��اج��ات لإخ��وت��ه ال�سغار، وه��ن��اك ك��ان��ت متر 

ج���ن���ازة اأح�����د ال�����س��ه��داء ال���ذي���ن ارت���ق���وا خ��الل 

العدوان الإ�سرائيلي

وي�سرح اأن حمزة وقف مل�ساهدة اجلنازة، وما 

هي اإل دقائق حتى ق�سفت مقاتالت اإ�سرائيلية 

اجلنازة ودراجة نارية تكتوك كانت ت�سري خلفها

اأ�سابت الطفل �سظايا يف املناطق العلوية من 

اإىل  هناك  ليمكث  امل�ست�سفى  اإىل  ونقل  ج�سده، 

ليعود  ا�ست�سهاده،  فيه  اأعلن  الذي  التايل  اليوم 

بكفنه اإىل ح�سن والدته الكفيفة، يف ثاين اأيام 

العدوان الإ�سرائيلي على غزة بتاريخ 12 مايو/ 

اأيار اجلاري

امل��ا���س��ي، تفجرت  اأب��ري��ل/ن��ي�����س��ان   13 وم��ن��ذ 

الأو�ساع يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، جراء 

اعتداءات وح�سية ترتكبها ال�سرطة الإ�سرائيلية 

وم�ستوطنون يف مدينة القد�ض املحتلة، وخا�سة 

جراح  ال�سيخ  وح��ي  وحميطه  الأق�سى  امل�سجد 

)و�سط(، اإثر م�ساع اإ�سرائيلية لإخالء 12 منزًل 

من عائالت فل�سطينية وت�سليمها مل�ستوطنن

** روح البيت

القهر  يخفي  ل  ب�سوٍت  الطفل  وال��د  يقول 

بداخله: حمزة كان روحي، كان العن التي اأرى 

بها، كان هو اليد التي اأم�سك كل �سيء بها، ل�سُت 

قادراً على تخّيل احلياة، وكيف متر، من دونه

وي�سيف يف حديث لوكالة الأنا�سول : غياب 

حمزة عن البيت غرّي كل �سيء، وحتى اللحظة 

اأمتكن من  اأمامي، لن  اأ�ستطيع رفع �سورته  ل 

ذلك. طيفه ل يغيب من دون �سورة، فكيف لو 

كانت ال�سورة؟ �ساأظل اأبكيه كل حلظة

كان حمزة يحدث والديه واإخوته دائماً عن 

طموحه ورغبته يف احلياة. كان يريد اأن ي�سبح 

وك��ان  حلمه  ه��ذا  ك��ان  امل��ر���س��ى،  ليعالج  طبيباً، 

متفوقاً بالدرا�سة ، يقول والده

مي�سك  بينما  ك��الم��ه  حم��م��ود  الأب  ويكمل 

حمزة  ذه��ب  ال�سهيد:  �سور  يتاأمل  وه��و  هاتفه 

وذهب حلمه. قتلته اإ�سرائيل من دون رحمة، مل 

يكن هناك هدفاً ع�سكرياً باملنطقة، كانت جنازة 

�سهيد فقط

ك���ان ح��م��زة رج����اًل ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ع��م��ره، 

حتّمل الظروف ال�سعبة واأعان والده على اأعباء 

احلياة، كان عاموداً للبيت و�سندا للجميع، كان 

هذه  حتى  ت��زال  ل  التي  الكفيفة،  لأم��ه  حبيباً 

اللحظة م�سدومًة من رحيله ، يردف الأب

ال�سوؤال  عن  ال�سغار،  حمزة  اأ�سقاء  ينفك  ل 

عنه دائماً. يقول الأب: اأنا اأ�سرّبهم بالقول لهم 

اإنه �سيعود جمدداً من م�سواره الق�سري. تخرج 

تلك الكلمات مني باإح�سا�ض قهٍر �سديد، فحمزة 

لن يعود، اأنا اأعرف احلقيقة

وي�����س��ي��ف: ك����ان م���ع���ت���اداً ع��ل��ى م��الط��ف��ت��ه��م 

وم��الع��ب��ت��ه��م. م��ن ال�����س��ع��ب اأن مت�����س��ي الأي����ام 

لهم يف كل  ك��ان م�ساركاً  دون��ه، فهو  عليهم من 

واملدر�سة..  والليل  النهار  يف  احل��ي��اة،  تفا�سيل 

وكل �سيء

**عيٌد بال حمزة

مّر عيد الفطر على العائلة من دون حمزة، 

بكاء يف كل مكان وانهياراً متكرراً لوالدته التي 

ما زالت حتى اليوم تغيب عن الوعي كلما طل 

طيف حمزة اأمامها ، يقول الأب

وي�سرد: قبل اأيام من ا�ست�سهاده، خرجت اأنا 

وا�سرتينا  ال�سوق  اإىل  الأ�سغر  واأخ��وه  وحمزة 

امل�ستلزمات  وبع�ض  واحل��ل��وى  العيد  مالب�ض 

لكّن  م��ّرة،  كّل  كما  للعيد  ن�ستعد  كنا  املنزلية، 

اإ�سرائيل اأرادت هذه املّرة خمتلفة

اأب��ن��ائ��ه جولة  ب��رف��ق��ة  اأن��ه��ى الأب حم��م��ود 

يريد  ك��ان حمزة  ال��ع��ودة،  الت�سوق، ويف طريق 

يتمنى  اإن��ه  وق��ال  اأعجبته،  لليد جديدًة  �ساعًة 

�سرائها منذ �سهور

اأراد حمزة �سراء ال�ساعة بحزم، يقول الأب: 

اقتنعت ب�سرائها له بعد اإ�سرار، واحلمد هلل اأن 

ذلك مت. لو مل يتم لتح�سرت الآن، لتح�سرت 

جداً على اأن حمزة رحل وكان يتمناها

الثالثة  ب��اأي��ام��ه  م��ّر  العيد  الأب:  يتحدث 

علينا �سعباً جداً، والق�سف متوا�سل. احلمد 

�ض، فقده  هلل على كل �سيء، لكن حمزة ل ُيَعَوّ

�سعب للغاية

** عائلة �سهداء

مل يكن ال�سهيد الطفل حمزة، هو الوحيد 

ال���ذي ودع���ه الأب حم��م��ود م��ن ع��ائ��ل��ت��ه، فهو 

ال�سهداء،  من  ع��دداً  قدمت  عائلة  اإىل  ينتمي 

ع��ل��ى م�����دار ����س���ن���وات ال�������س���راع ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

الإ�سرائيلي

�سقيقي  ودع���ت   2001 ع��ام  يف  الأب:  ي��ق��ول 

جوية  غ��ارة  يف  ا�ست�سهد  ال��ذي  ن�سار،  حممد 

�سنتها طائرات حربية اإ�سرائيلية على منزله. 

وبعدها بنحو عامن ودعت والدي �سهيداً اإثر 

ق�سف اإ�سرائيلي ا�ستهدفه اأي�ساً

اأخ��وال حمزة، ويدعى  اأح��د  اأن  اإىل  وي�سري 

حممد ر�ساد اخلويل، ا�ست�سهد خالل العدوان 

الإ�سرائيلي على غزة جراء ق�سف جوي

عزيز،  ودعته  من  كل  قائاًل:  الأب  ويختم 

لكّن حمزة هو الأعز، فقد البن �سعب، فكيف 

لو كان ابناً و�سنداً. ن�ساأل اهلل ال�سرب والعو�ض

وان����ت���������س����رت ع����ل����ى م���ن�������س���ات ال���ت���وا����س���ل 

ح��م��زة،  ال�سهيد  للطفل  ����س���ورًة  الج��ت��م��اع��ي 

مبت�سماً داخل كفنه الأبي�ض، فحظيت بانت�ساٍر 

واحل��زن  الرحمة  بعبارات  عليها  وعّلق  وا�سع 

ع�سرات الن�سطاء

واأ���س��ف��ر ال���ع���دوان الإ���س��رائ��ي��ل��ي ح��ت��ى فجر 

 64 بينهم  �سهيداً،   227 �سقوط  ع��ن  الأرب��ع��اء 

 1620 اأكرث من  اإىل  اإ�سافة  �سيدة،  طفاًل و38 

جريحاً، بح�سب وزارة ال�سحة الفل�سطينية يف 

القطاع

رة؟ أول طائرة عربية ُتحلق فوق وزارة الحرب اإلسرائيلية.. ماذا تعرف عن طائرات القّسام الُمسيَّ

 »إسرائيل تقتل فلسطين«..الفتة يرفعها نواب في مجلس »الشيوخ« بتشيلي

 الطفل حمزة شهيدا.. طريق السوق يؤدي إلى الموت

االنباط-وكاالت

وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة  وزارة  ك�����س��ف��ت 

مدر�سة   46 ت�سرر  ع��ن  غ��زة  يف  ال��ع��ايل 

تعليم  مل��دي��ري��ت��ي  وم��ب��ن��ي��ن  ح��ك��وم��ي��ة 

���س��م��ال وغ�����رب غ����زة ن��ت��ي��ج��ة ال���ع���دوان 

حمافظات  على  املتوا�سل  ال�سهيوين 

قطاع غزة

وق���ال���ت ال��������وزارة يف ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي 

املت�سررة  امل��دار���ض  اإن  اخلمي�ض،  ام�ض 

اأو غري  ب�سكل مبا�سر  للق�سف  تعر�ست 

مبا�سر

الأ�����س����رار  اأن  ال��������وزارة  واأو����س���ح���ت 

واأبواب و�سبابيك  �سملت حتطيم نوافذ 

وت�������س���دع���ات وان����ه����ي����ارات يف اجل�����دران 

عميقة  وحفر  اأدوات مدر�سية  وحتطيم 

ق�سف  اإىل  اإ�سافة  امل��دار���ض  �ساحات  يف 

طرق موؤدية للمدار�ض

اأن قطاع غزة ُيعاين  ال��وزارة  واأك��دت 

ب�سبب  امل���دار����ض  ق��ل��ة  م���ن  الأ����س���ا����ض  يف 

احل�����س��ار ال�����س��ه��ي��وين ع��ل��ى غ���زة وم��ن��ع 

اإدخال مواد البناء

القائمة  املدار�ض  ا�ستهداف  يف  وراأت 

اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ممنهجة  و���س��ي��ا���س��ة  خ��ط��ة 

بنيته  وت��دم��ري  التعليم  ع��ل��ى  للق�ساء 

املدار�ض  ق�سف  اأن  اإىل  لفتة  التحتية، 

ج��رمي��ة ي��رت��ك��ب��ه��ا الح���ت���الل وان��ت��ه��اك 

�����س����ارخ ل���ك���اف���ة امل����واث����ي����ق والأع���������راف 

الدولية واحلق يف التعليم الذي ينادي 

به العامل

وط��ال��ب��ت ال�����وزارة امل��ج��ت��م��ع ال���دويل 

واملوؤ�س�سات  الإن�سان  حقوق  وموؤ�س�سات 

املتحدة  الأمم  م��ث��ل  بالتعليم  امل��ه��ت��م��ة 

وال��ي��ون�����س��ك��و وال��ي��ون�����س��ي��ف وجم��م��وع��ة 

ال��ت��ع��ل��ي��م ال����دول����ي����ة و����س���ل���ة ال��ت��م��وي��ل 

اإدان�������ة   JFA امل���������س����رتك  الأوروب������������ي 

وا���س��ت��ن��ك��ار ال���ع���دوان ال�����س��ه��ي��وين بحق 

والعمل  التعليمية  وامل��ن�����س��اآت  امل��دار���ض 

اجل������اد ع���ل���ى اإع���������ادة اع����م����ار امل����دار�����ض 

املت�سررة

االنباط-وكاالت

ي����ع����م الإ���������س��������راب ال�������س���ام���ل 

الأرا����س���ي  ال��ف��ح��م يف  اأم  م��دي��ن��ة 

 1948 ع��ام  املحتلة  الفل�سطينية 

الحتالل  جرائم  على  احتجاجاً 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي امل��ت��وا���س��ل��ة ب��ح��ق 

لفل�سطينين ا

اأن  وف���������ا  وك�������ال�������ة  وذك��������������رت 

الإ���س��راب ال��ذي دع��ت له القوى 

ال����وط����ن����ي����ة ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ة يف 

امل���دي���ن���ة ي�����س��م��ل ج��م��ي��ع م��ن��اح��ي 

والتعليمية  القت�سادية  احلياة 

واخل��دم��ي��ة وال�����س��ح��ي��ة ت��ن��دي��داً 

ب������الع������ت������داءات الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة 

الفل�سطينين  ع��ل��ى  امل��ت��وا���س��ل��ة 

وب����اق����ي  امل���ح���ت���ل���ة  ال����ق����د�����ض  يف 

م���دن وب���ل���دات ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة 

والأرا�سي  املحا�سر  غزة  وقطاع 

1948 الفل�سطينية املحتلة عام 

وا�����س����ت���������س����ه����د اأم���������������ض ف���ت���ى 

امل��دي��ن��ة  يف  ع��ام��اً   17 فل�سطيني 

قوات  بر�سا�ض  باإ�سابته  متاأثراً 

الح���ت���الل الإ����س���رائ���ي���ل���ي خ��الل 

الفل�سطينين  ع��ل��ى  اع��ت��دائ��ه��ا 

املا�سي  الذين تظاهروا الأ�سبوع 

وحي  والأق�����س��ى  للقد�ض  ن�سرة 

ال�سيخ جراح

االنباط-وكاالت

اخلمي�ض  املتحدة  الأمم  اأعلنت 

الإن�����������س�����ان  ح�����ق�����وق  جم���ل�������ض  اأن 

���س��ي��ج��ت��م��ع الأ������س�����ب�����وع امل���ق���ب���ل يف 

ج��ل�����س��ة ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ب�����س��اأن ال��ن��زاع 

الفل�سطيني-الإ�سرائيلي

اأي����ار   27 يف  امل���ق���رر  والج���ت���م���اع 

���س��ي��ن��ظ��م ب���ط���ل���ب م�����ن ب��اك�����س��ت��ان 

كمن�سق ملنظمة التعاون الإ�سالمي، 

وال�����س��ل��ط��ات ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ال��ت��ي 

ال��دول  ت��واق��ي��ع ك��اف��ي��ة م��ن  جمعت 

امل��ج��ل�����ض، كما  الــــــ47 الأع�������س���اء يف 

اأو�سحت الأمم املتحدة يف بيان

اأن  امل����ت����ح����دة  الأمم  وذك����������رت 

“الو�سع  ����س���ي���ت���ن���اول  الج����ت����م����اع 

امل����������رتدي حل�����ق�����وق الإن�����������س�����ان يف 

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

ال�سرقية” القد�ض  ومنها 

وي��اأت��ي الإع���الن يف ح��ن تن�سط 

الدبلوما�سية الدولية على الأر�ض 

ل��و���س��ع حد  ويف ال��ك��وال��ي�����ض ���س��ع��ي��اً 

بن  ال��دام��ي  الع�سكري  للت�سعيد 

اإ����س���رائ���ي���ل وح���رك���ة ح��م��ا���ض ال��ت��ي 

ت�����س��ي��ط��ر ع���ل���ى ق����ط����اع غ������زة ب��ع��د 

عمليات ق�سف جديدة

الإن�����س��ان  ح��ق��وق  جمل�ض  ويعقد 

ث���الث ج��ل�����س��ات ع��ادي��ة ع��ل��ى الأق���ل 

الأع�ساء  اإذا قدم ثلث  لكن  �سنوياً، 

وق��ت  اأي  يف  ي��ق��رر  اأن  ميكنه  ط��ل��ب��اً 

ا�ستثنائية عقد جل�سة 

 2006 يونيو  يف  تاأ�سي�سه  وم��ن��ذ 

ع��ق��د جم��ل�����ض ح��ق��وق الإن�����س��ان 29 

اأو�ساع  على  رداً  ا�ستثنائية  جل�سة 

اإ�سرائيل  منها  العديد  دان  طارئة 

بالن�سبة للو�سع يف غزة خ�سو�ساً 

وي���ع���ود الج���ت���م���اع ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي 

“حقوق  ت����ده����ور  ح�����ول  ال�������س���اب���ق 

الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  الإن�سان 

ال���ق���د����ض  ذل�������ك  امل���ح���ت���ل���ة مب�����ا يف 

ال�سرقية” اإىل مايو 2018

وُع���ق���دت اجل��ل�����س��ة ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 

 2006 يوليو   5 يف  للمجل�ض  الأوىل 

ح��ق��وق  “و�سع  اأي�������س���اً  وت���ن���اول���ت 

الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  الإن�سان 

املحتلة”

االنباط-وكاالت

 حت����دث ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ل��ل��ح��ر���ض 

ال���ل���واء ح�سن  الإي�������راين،  ال���ث���وري 

�سالمي، عن تفجري م�سنع لت�سنيع 

حيفا،  م�سفى  وتفجري  ال�سواريخ، 

اإ�سرائيل داخل 

كلمته  يف  ���س��الم��ي،  ح�سن  واأك���د 

اأمام ح�سود من اأهايل طهران دعما 

ال��ك��ي��ان  اأن  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي،  ل��ل�����س��ع��ب 

ال�سهيوين وبعد عمله التخريبي يف 

نطنز، �سهد تفجري م�سنع لت�سنيع 

حيفا،  م�سفى  وتفجري  ال�سواريخ 

ل�سناعاته  جممع  اأك��رب  يف  وحريقا 

اأمنه  الع�سكرية با�سم رافائيل ، واأن 

اليوم يواجه ف�سال لمتناهيا، وذلك 

ح�سب وكالة الأنباء الإيرانية اإرنا

اإ����س���رائ���ي���ل  اإن  ����س���الم���ي  وق�������ال 

���س��وري��ا  يف  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا  اأن  اع��ت��ق��دت 

والعمليات  اإي����ران  يف  والغ��ت��ي��الت 

النووية  من�ساآتنا  �سد  التخريبية 

�ستبقى  البحار  يف  �سفننا  وم�سايقة 

�سفن  اأن  ع��ن  كا�سفا   ، رد  دون  م��ن 

اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ت��ع��ر���س��ت م���وؤخ���را اإىل 

ما  يعلمون  وه��م  ع�سكرية  عمليات 

ح�����س��ل ، راف�����س��ا الإع�����الن ع���ن اأي 

تفا�سيل

وك�������ان ق����ائ����د احل����ر�����ض ال����ث����وري 

الإي�����راين، ال��ل��واء ح�����س��ن ���س��الم��ي، 

و����س���ف م����وؤخ����را، ال���ن���ظ���ام الأم���ن���ي 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي ب���اأن���ه جم����رد ف��ق��اع��ة 

وانفجرت

، عن ح�سن  فار�ض  ونقلت وكالة 

�سالمي، اأن اأول �سربة تتعر�ض لها 

واأن  �سربة،  اآخ��ر  �ستكون  اإ�سرائيل 

�سيوؤدي  �سدها  تكتيكي  اإج���راء  اأي 

بها  ا�سرتاتيجية  هزمية  اإحلاق  اإىل 

اأن  الثوري  احلر�ض  قائد  واأ�ساف   .

الإ�سرائيلية  الدفاعية  املنظومات 

لل�ساروخ  الت�سدي  م��ن  تتمكن  مل 

ع���ل���ى ال���رغ���م م���ن ع���ب���وره م�����س��اف��ة 

طويلة

 46 مدرسة حكومية تضررت 
نتيجة العدوان على غزة

 إضراب شامل يعم أم الفحم في 
األراضي الفلسطينية المحتلة 1948.

 اجتماع استثنائي لمجلس حقوق 
اإلنسان بشأن التصعيد في فلسطين

 الحرس الثوري اإليراني يعلن ألول 
مرة عن تفجير مصنع صواريخ 

ومصفى حيفا في إسرائيل ويؤكد: 
أول ضربة للكيان ستكون األخيرة
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االنباط-وكاالت

داخ����ل اإح����دى م���دار����س وك��ال��ة غ���وث وت�شغيل 

بحي  ال��واق��ع��ة  اأون�����روا  الفل�شطينيني  ال��اج��ئ��ني 

اإىل  حت��ّول��ت  وال��ت��ي  غ���زة،  مدينة  �شمايل  الن�شر، 

مركز لإيواء النازحني، جراء العدوان الإ�شرائيلي، 

ا�شتيقظت نور علي )33 عاما(، على وقع انفجارات 

عنيفة، اأدت اىل ت�شكر زجاج النوافذ جراء تطاير 

اأجزاء من ركام املنطقة امل�شتهدفة لتوها، �شوبهم

حالة من الهلع �شادت �شفوف النازحني داخل 

ن�شاء  غالبيتهم  ه��م يف  وال���ذي���ن  الإي������واء،  م��رك��ز 

واأطفال

حت��اول علي حماية اأطفالها خوفا من و�شول 

ح��ج��ارة م��ت��ط��اي��رة ج���راء الن��ف��ج��ار، فيما اأخ���ذت 

موقع  اأن  لهم  التو�شيح  خ��ال  م��ن  بطماأنتهم، 

لهم  يحدث  ولن  بخري،  واأنهم  بعيد،  ال�شتهداف 

�شيء

اأي�شا  فقدن  الن�شاء  اأن  خ��ال حديثها  وَت��ب��نّي 

ت�شم  ك��ون��ه��ا  امل���راك���ز،  ه���ذه  داخ����ل  خ�شو�شيتهن 

عائات متعددة من خمتلف املناطق

وبح�شب وزارة ال�شحة، فقد و�شل عدد الن�شاء 

اللواتي ا�شت�شهدن منذ 10 مايو اأيار اإىل 38 �شيدة 

من اأ�شل 227 �شهيدا بينهم 64 طفا

وم���ن���ذ 13 اأب��ري��ل/ن��ي�����ش��ان امل���ا����ش���ي، ت��ف��ج��رت 

الأو���ش��اع يف الأرا���ش��ي الفل�شطينية املحتلة، جراء 

الإ�شرائيلية  ال�شرطة  ترتكبها  وح�شية  اع��ت��داءات 

وخا�شة  املحتلة،  القد�س  مدينة  يف  وم�شتوطنون 

ج��راح  ال�شيخ  وح���ي  وحم��ي��ط��ه  الأق�����ش��ى  امل�شجد 

)و�شط(، اإثر م�شاع اإ�شرائيلية لإخاء 12 منزًل من 

عائات فل�شطينية وت�شليمها مل�شتوطنني

وان��ت��ق��ل ال��ت��وت��ر اإىل ق��ط��اع غ����زة، ح��ي��ث ت�شن 

اإ�شرائيل منذ 10 مايو/اأيار اجلاري، غارات جوية 

مبقتل  ت�شبب  غ��زة،  قطاع  على  مدفعي،  وق�شف 

وج���رح امل��ئ��ات، وت��دم��ري وا���ش��ع يف امل��ب��اين والبنية 

التحتية

فوق الطاقة

وت��ق��ول ع��ل��ي ال��ن�����ش��اء يف ه���ذه احل����رب حتملن 

اجل����زء الأك����ر م��ن امل��ع��ان��اة، يف ك��اف��ة التفا�شيل 

احلياتية، مهما كانت �شغرية

بالهلع  ن�شاب  األ  علينا  وت�شتكمل مثا يجب 

اأم��ام الأطفال، وعلينا احتوائهم كما علينا القيام 

والطعام  النظافة  توفري  اجتاههم من  بواجباتنا 

وامل���اب�������س، وه����ذا ك��ل��ه ون��ح��ن ن���ازح���ون يف مركز 

لاإيواء

وت�شيف اإن حماولت طماأنة اأطفالها تاأتي يف 

ظل �شعورها باخلوف ال�شديد من الغارات

الن�شاء دفعن اأرواحهن ثمنا لهذه احلرب، التي 

ل نعرف متى �شتنتهي ، تختم علي قولها

افتقار ملقومات احلياة

يف مدر�شة، حتولت ملركز اإيواء، يف خميم جباليا 

�شمايل قطاع غزة، جتل�س النازحة رمي الب�شيوين 

)31عاماً( برفقة 3 من اأطفالها

ب��ل��دة بيت ح��ان��ون ب�شبب  وت��ق��ول خرجنا م��ن 

لهذه  ونزحنا  ج��داً،  العنيف  الإ�شرائيلي  الق�شف 

املدر�شة

وت�شري اإىل اأن املدار�س تفتقر ملقاومات احلياة 

الأ�شا�شية للب�شر ب�شكل عام، فكيف الأمر بالن�شبة 

الح��ت��ي��اج��ات  يف  خ�شو�شية  اأك����ر  وه���ن  للن�شاء 

وامل�شتلزمات

اأن احلمامات غري جمهزة،  وحتكي الب�شيوين 

ول يوجد اأماكن منا�شبة للن�شاء

وتقول ارتفاع درجات احلرارة يزيد من املعاناة 

ال��ن�����ش��اء، فنحن م�شطرين  ن��ح��ن  ل��دي��ن��ا خ��ا���ش��ة 

لالتزام بارتداء احلجاب طوال �شاعات اليوم، ويف 

الليل

وق�شفت طائرات الحتال الإ�شرائيلي اأماكن 

الب�شيوين  فيها  تقيم  ال��ت��ي  امل��در���ش��ة  م��ن  قريبة 

اأدى لفزع  ب��ع�����ش��رات ال�����ش��واري��خ، مم��ا  وع��ائ��ل��ت��ه��ا، 

كبرية بينهم كن�شاء ول��دى الأط��ف��ال، كما ت�شيف 

الب�شيوين

وبح�شب بيانات اأونروا املتوفرة حتى الآن، فقد 

ب�شبب  لها  تابعة  اإىل مدار�س  النازحني،  بلغ عدد 

الق�شف احل��دودي، نحو 50 األف مواطن ميكثون 

يف نحو 53 مدر�شة مت فتحها ل�شتقبالهم

ل خ�شو�شية

اأخ��رى  امل��ذك��ورة، جتل�س فتاة  يف نف�س املدر�شة 

وه��ي طالبة يف  ع��ام��اً(  امل�شري )18  رفيف  ُتدعى 

مرحلة الثانوية العامة، نزحت اإىل مدار�س اأونروا 

برفقة عائلتها بعد ا�شتداد الق�شف على بلدة بيت 

حانون اأي�شاً

اأمت��ك��ن م��ن حمل كتبي وكرا�شاتي  وت��ق��ول مل 

اأنتظرها  كنت  التي  لاختبارات  الدار�شة  ملتابعة 

�شتحدد  م���ن  ه���ي  نتيجتها  ك���ون  ال�����ش��ر،  ب���ف���ارغ 

م�شتقبلي

اأون���روا  م��دار���س  الو�شع يف  اأن  الفتاة  وت�شيف 

على  ل�شيما  ج����داً،  �شعب  ل��ل��ن��ازح��ني  املخ�ش�شة 

حيث  ع��م��ري،  نف�س  يف  اللواتي  وال�شبايا  الن�شاء 

اخل�شو�شية معدومة

الأ�شا�شية  الحتياجات  اأب�شط  كامها  وتتابع 

لأي فتاة اأو اإن�شان غري متوفرة لنا، ل يوجد طعام 

كاٍف حتى الآن ول اأماكن لا�شتحمام، ول اأماكن 

للغ�شيل، ول اأماكن جيدة للنوم

احل��ج��اب،  نلب�س  ون��ح��ن  ن��ن��ام  امل�شري  وت�شف 

لأننا نكون معر�شني للق�شف يف الليل، فيجب اأن 

نكون جاهزين يف كل حلظة

تراعي وجودهم يف  اإ�شرائيل ل  اأن  اإىل  وتلفت 

�شاعات  يف  الق�شف  على  وت�شر  دول��ي��ة  موؤ�ش�شات 

النهار والليل، وت�شر على تفزيعهم وترهيبهم

االنباط-وكاالت

يقول دبلوما�شيون اإن املوقف الأمريكي املنفرد 

املبذولة  باجلهود  يتعلق  فيما  املتحدة  الأمم  يف 

اأمام  الباب  فتح  الأو�شط  ال�شرق  العنف يف  لإنهاء 

ال�شني لإبراز مهاراتها القيادية بعد ب�شعة اأ�شهر 

من اإعان الرئي�س جو بايدن اأن اأمريكا عادت

ف��خ��ال الأ���ش��ب��وع الأخ����ري ع��ار���ش��ت ال��ولي��ات 

املتحدة م���رارا وت��ك��رارا اإ���ش��دار بيان ع��ن جمل�س 

الأم���ن ال���دويل امل��وؤل��ف م��ن 15 ع�شوا بخ�شو�س 

اإ�شرائيل وامل�شلحني الفل�شطينيني يف  القتال بني 

غزة مما دفع وزير اخلارجية ال�شيني وانغ يي اإىل 

اتهام وا�شنطن علنا بالعرقلة

وقال وزير اخلارجية الأمريكي اأنتوين بلينكن 

يوم الثاثاء اإنه لو اأن اإجراء الأمم املتحدة �شيعزز 

حقا الهدف ب�شكل فعال لأيدناه

وقال ريت�شارد جوان مدير ق�شم الأمم املتحدة 

يف جمموعة الأزم����ات ال��دول��ي��ة م��وق��ف ال��ولي��ات 

املتحدة هدية لل�شني ب�شراحة

واأ�شاف الوليات املتحدة حتاول ال�شغط على 

بخ�شو�س  امل��ت��ح��دة  الأمم  حت���رك  ل��دع��م  ال�شني 

مواقف مثل ميامنار، وتاأتي وا�شنطن الآن ومتنع 

ال�شرق  بخ�شو�س  ال��ت��ح��دث  م��ن  الأم����ن  جمل�س 

الأو���ش��ط ه��ذا اأم���ر ي�شر ب�شمعة فريق ب��اي��دن يف 

القوة  وكاأنها  تبدو  ال�شني  املتحدة ويجعل  الأمم 

التي تت�شم بامل�شوؤولية

وق��ب��ل اأ���ش��ب��وع اأث�����ارت دول غ��رب��ي��ة وج��م��اع��ات 

الأمم  يف  فعالية  بعقدها  بكني  غ�شب  حقوقية 

املتحدة تناولت اتهامات لل�شلطات ال�شينية بقمع 

وتنفي  �شينجيانغ.  اإقليم  يف  امل�شلمني  الأوي��غ��ور 

ال�شني هذه التهامات

اإن  الأمريكية  الإدارة  يف  كبري  م�شوؤول  وق���ال 

احلكومة ال�شينية ل تهتم ل باإ�شرائيل ول بغزة

واأ����ش���اف اإن��ه��ا تبحث ع��ن ك��ل ف��ر���ش��ة ل�شرف 

النتباه عن عمليات الإبادة اجلماعية بحق الويغور 

يف �شينجيانغ. الوليات املتحدة هي التي ت�شطلع 

ب��ج��ه��ود دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة مكثفة م���ع الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني 

لإنهاء  اآخرين  اإقليميني  وزعماء  والفل�شطينيني 

العنف

اإن  قائلة  امل��ت��ح��دة  ل���اأمم  ال�شني  بعثة  وردت 

ل�شرف  وتهدف  خاطئة  الأمريكية  الت�شريحات 

الن��ت��ب��اه وق���ال متحدث ال�����ش��راع يف غ��زة م�شتمر 

واأع����داد القتلى امل��دن��ي��ني ت��زي��د م��ع ك��ل ي��وم مير. 

�شمري  �شاحب  كل  �شيدعو  كتلك،  حقيقة  واأم���ام 

حي لوقف القتال وت�شعى بكني لنفوذ عاملي اأكر يف 

الأمم املتحدة يف حتد للقيادة الأمريكية التقليدية، 

وا�شتعر�شت نفوذها على ال�شاحة العاملية يف وقت 

ان�شحب يف ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي ال�����ش��اب��ق دون��ال��د 

للرتكيز  واتفاقيات  دول��ي��ة  منظمات  م��ن  ت��رام��ب 

على �شيا�شات اأمريكا اأول

اإحباط

الثاين،  يناير/كانون  يف  الرئا�شة  توليه  منذ 

ال��ولي��ات املتحدة  اأهمية ع���ودة  ب��اي��دن على  ���ش��دد 

دولة   193 التي ت�شم  الدولية  املنظمة  للعمل مع 

للوقوف يف وجه ال�شني. لكن دبلوما�شيني يقولون 

ال��ولي��ات املتحدة على بيان جمل�س  اإن اع��رتا���س 

الأم��ن بخ�شو�س اإ�شرائيل وغ��زة، وال��ذي �شاغته 

ال�شني وتون�س والرنويج، ترك الكثري من الدول 

يف حالة اإحباط

وقال دبلوما�شي ثان يف جمل�س الأمن الدويل، 

م�شرتطا عدم ن�شر ا�شمه، وا�شح اأن ال�شني ترغب 

يف ال�شتفادة من عزلة الوليات املتحدة ب�شبب غزة 

وت�شع نف�شها يف و�شع قيادة غري متعاد بخ�شو�س 

الق�شايا الفل�شطينية

ل��دى الأمم  وق��ال متحدث با�شم بعثة ال�شني 

املتحدة معظم اأع�شاء جمل�س الأمن ياأملون يف اأن 

يروا املجل�س يلعب دورا يف دعم وقف اإطاق النار 

واإنهاء العنف. يجب اأن تفي ال�شني مب�شوؤوليتها 

ب�شفتها رئي�شا للمجل�س

ويف الآونة الأخرية، كان لل�شني موقف مغاير 

فيما يتعلق بعمل جمل�س الأمن، عندما اأبدت مع 

رو�شيا قلقا من دخول املجل�س يف ال�شراع مبنطقة 

خا�شة،  مناق�شات  ع��دة  وبعد  الإثيوبية.  تيغراي 

املجل�س.  �شمت  على  املتحدة  ال��ولي��ات  اعرت�شت 

ووافقت يف النهاية على اإ�شدار بيان

وترتكز حتركات بايدن فيما يت�شل بال�شيا�شة 

ال�شني  على  الآن  حتى  بعيد  ح��د  اإىل  اخل��ارج��ي��ة 

ورو�شيا واإي��ران، لكنه م�شطر حاليا اإىل الرتكيز 

على ال�شراع يف ال�شرق الأو�شط

ب�شرط  اآ�شيوي كبري، حتدث  دبلوما�شي  وق��ال 

جيد.  ب�شكل  تلعب  ال�����ش��ني  ه��وي��ت��ه،  ك�شف  ع���دم 

يتخذون و�شع الاعب البارز يف ال�شرق الأو�شط 

يخدمهم يف ذلك تقل�س م�شاحة م�شاركة اآخرين

ب��ك��ني لك�شب ���ش��داق��ة اجل��م��ي��ع يف  وق���د �شعت 

تتح�ش�س  اأن  عليها  ك���ان  ل��ك��ن  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق 

اإ�شرائيل  مع  وثيقة  عاقات  تقيم  فهي  خطاها، 

والفل�شطينيني وكذلك مع اإيران وال�شعودية

وقد حاولت مرارا اأن تقوم بدور و�شيط ال�شام 

يف �شراعات ال�شرق الأو�شط ولكن بقدر حمدود، 

الأع�����ش��اء  ت��اأث��ري  بنف�س  املنطقة  يف  حتظى  ل  اإذ 

ال��دائ��م��ني الآخ���ري���ن يف جمل�س الأم����ن ال���دويل: 

الوليات املتحدة وفرن�شا وبريطانيا ورو�شيا

االنباط-وكاالت

�شاحلة  اإي���اد  املقعد  الفل�شطيني  ال�شاب  ك��ان 

)33 عاما( ي�شتعد لتناول الغداء الأربعاء عندما 

اإ�شرائيلية  حربية  طائرة  اأطلقته  �شاروخ  اأ�شاب 

منزل عائلته يف غزة، موديا به وبزوجته احلامل 

عائلته  وف��ق  ���ش��ن��وات،  ث��اث  البالغة  وطفلتهما 

وال�شلطات

وتدّمرت غرفة جلو�س العائلة واختلطت بقع 

املنزل،  وو�شط  باأغرا�شها.  الأ���ش��اء  وبقايا  ال��دم 

بقي جزء من دراجة هوائية حمراء �شغرية و�شط 

الأغرا�س املحرتقة

واأ���ش��ف��ر ال��ق�����ش��ف اجل����وي الإ���ش��رائ��ي��ل��ي منذ 

العا�شر من اأيار/ مايو عن ا�شت�شهاد 227 �شخ�شا 

املحا�شر،  ال�شاحلي  اجليب  يف  طفا   64 بينهم 

بح�شب وزارة ال�شحة يف غزة

وقال الناطق با�شم وزارة الداخلية يف غزة اإياد 

البزم: هذه جمزرة اإ�شرائيلية جديدة. ا�شتهداف 

الطائرات احلربية الإ�شرائيلية ملنزل اإياد �شاحلة 

وهو من ذوي الحتياجات اخلا�شة

ومل ي��ع��ّل��ق ج��ي�����س الح���ت���ال ب�����ش��ك��ل خ��ا���س 

على �شربة الأرب��ع��اء على دي��ر البلح التي دم��ّرت 

حائط املنزل املطل على �شاطئ البحر من اجلهة 

الغربية، واأ�شابت مبا�شرة املطبخ الذي �شب فيه 

حريق اأت��ى على كل حمتوياته، واأحل��ق دم��ارا يف 

غرف ال�شقة الثاث

واأودى ال�شاروخ ب�شاحلة وزوجته اأماين )33 

عاما( وطفلتهما نغم

عمر،  ك���ان  للق�شف،  امل��ن��زل  تعر�س  وع��ن��دم��ا 

�شقيق اإياد �شاحلة املقعد منذ 14 عاما، جال�شا مع 

اأ�شدقائه يف منزل اأحد اجلريان

اأع���زب  ع��ام��ا(، وه���و  وق���ال عمر �شاحلة )31 

انفجار كبري،  �شمعت �شوت  العمل:  وعاطل عن 

مل اأك���ن اأع���رف اأن ���ش��اروخ��ا م��ن ط��ائ��رة حربية 

ا�شتهدف بيتنا و�شقط على اأخي وزوجته وطفلته

واأ����ش���اف: ك��ان��وا ي�شتعدون ل��ت��ن��اول ال��غ��داء ، 

مت�شائا: ماذا فعل اأخي؟ اإنه مقعد على كر�شيه 

املتحرك، كان يعتقد اأنه اآمن يف بيته

ال�شاروخ  يقاوم،  اإي��اد  يكن  مل  بغ�شب:  وتابع 

اأحرقهم، ما هو ذنب الطفلة وزوجته؟ جميعهم 

تقطعت اأج�شادهم من ال�شاروخ

كان ي�شلي من اأجل التهدئة

العمل  ع��ن  ع��اط��ا  ك���ان  �شقيقه  اأن  واأو����ش���ح 

وي�شكن يف غرفة واحدة يف �شقة العائلة مع والدته 

وثاثة من اأ�شقائه. وقال: كان يعاين من �شمور 

يف الدماغ اأدى لإعاقته حركيا ب�شكل دائم

اأ�شرف  ال�شحة  وزارة  با�شم  الناطق  وو���ش��ف 

القدرة يف بيان ما ح�شل ب� جمزرة جديدة يرتكبها 

الحتال الإ�شرائيلي بحق عائلة �شاحلة

اأب��و الري�س  وعّلق وكيل وزارة ال�شحة يو�شف 

ت��ع��ّم��د ق��ت��ل الأب���ري���اء يف بيوتهم حتى  ب��ال��ق��ول: 

اأ�شماء  تتغري  جرائم  اأمهاتهم  بطون  يف  الأج��ن��ة 

، مت�شائا: كم  �شحاياها و يبقى القاتل واح��دا 

يجب ان ي�شل عدد ال�شحايا الأب��ري��اء ليتحرك 

�شمري العامل؟

وكانت اأ�شرة اإياد �شاحلة تعتا�س على امل�شاعدات 

الجتماعية  ال�����ش��وؤون  م��ن  �شهريا  تتلقاها  التي 

التابعة لوكالة غوث وت�شغيل الاجئني )اأونروا(

اإي��اد )58 عاما( يف املنزل  اأم  ومل تكن الوالدة 

يومني  قبل  توّجهت  اإذ  للق�شف،  تعر�س  عندما 

البلح  دي���ر  و���ش��ط خم��ي��م  �شقيقها يف  م��ن��زل  اإىل 

لاجئني، لعتقادها باأنه اأكر اأمانا

وتقول اأم اإي���اد: ك��ان ي�شلي من اأج��ل اأن حتل 

التهدئة، مات �شهيدا وهو ينتظر مولودا جديدا

االنباط-وكاالت

من كل حرب يل ن�شيب .. بهذه الكلمات املمزوجة 

بالأمل واملعاناة، يعّر ال�شحفي الفل�شطيني من غزة 

عاء �شمايل، عما يعرتيه من حزن وهو يتو�شط ركام 

منزله املدمر بفعل الق�شف الإ�شرائيلي على القطاع

�شواريخ مقاتلة اإ�شرائيلية مّثلت �شافرة البداية 

ل�شوط ثان من معاناة هذا ال�شحفي املخت�س بال�شاأن 

الريا�شي

ف��م��ج��ددا، وج���د ن��ف�����ش��ه ه���و واأط���ف���ال���ه اخلم�شة 

���ش��ن��وات على ق�شف  �شبع  ال�����ش��ارع، بعد  وزوج��ت��ه يف 

الإ�شرائيلية  احل���رب  خ���ال  الأوىل  ل��ل��م��رة  م��ن��زل��ه 

ال�شابقة عام 2014

دمر  غ���زة،  مدينة  �شرقي  ال�شجاعية  ح��ي  ففي 

اجلي�س الإ�شرائيلي، للمرة الأوىل، بيت عائلة عاء 

يف 2014

ع��ن��ده��ا، بحث ع��ن م��ن��زل اآخ����ر، ه��رب��ا م��ن خطر 

املناطق احلدودية، لكن ها هي ال�شواريخ ا�شتهدفته 

و���ش��ط مدينة غ���زة، لتخره ب��اأن��ه ل م��ك��ان اآم���ن يف 

القطاع، حيث يعي�س اأكر من مليوين فل�شطيني

اإ�شرائيلية  مقاتات  اأطلقت  الأح��د،  �شباح  ففي 

�شارع  بناية ي�شكن فيها عاء يف  �شواريخها باجتاه 

الريموك و�شط مدينة غ��زة، ليتكرر م�شهد الدمار 

والركام، وكاأنه متازمة ل تفارقه

** نزوح جديد

، هكذا  الإن�شان �شعف عمره  يكر  احل���رب..  يف 

يلخ�س ع����اء، وه���و ���ش��اب ث��اث��ي��ن��ي، ل��اأن��ا���ش��ول، 

جتربته مع احلروب الإ�شرائيلية

�شكن  مكان  تدبري  يف  قلبي  دم  ب��ذل��ُت  وي�شيف: 

م�شتقل عن بيت اأهلي، وها اأنا اأفقده يف غم�شة عني 

بفعل �شواريخ احلقد الإ�شرائيلية

فيها  يقطن  ك��ان  التي  ال�شكنية،  البناية  وت�شم 

عاء، 46 �شقة مدنية مت تدمريها جميعا، ليعي�س هو 

وجريانه حالة نزوح جماعي من جديد

وي���ت���اب���ع ع�����اء: ن����زل خ���ر ا����ش���ت���ه���داف ب��ن��اي��ت��ن��ا 

كال�شاعقة على قرابة 36 عائلة اأ�شبحت با ماأوى، 

لها  م�شتقبل  ع���ن  امل��ج��ه��ول  يف  ت��ب��ح��ث  الآن  وه����ي 

ولأبنائها

�شنوات  ل��ن��ع��ّد  ال�����ش��ف��ر..  ُع��دن��ا لنقطة  وي���زي���د: 

جديدة من الت�شريد واملعاناة

وي��ت�����ش��اءل ع��م��ا ينتظر غ���زة م��ن م�شري يف ظل 

ا�شتمرار احل�شار الإ�شرائيلي منذ اأكر من 14 عاما، 

مل تخُل من حروب طاحنة اأكلت الأخ�شر والياب�س، 

وقتلت و�شردت وجرحت الآلف

وي�����ش��ت��ط��رد: ه���ذه احل���رب ال��راب��ع��ة ال��ت��ي ت�شنها 

اإ�شرائيل على غزة منذ 13 عاما، كل �شيء يف املدينة 

ُدّمر.. ماذا تبقى لهم )؟!(

حني   ،2006 �شيف  منذ  غ��زة  اإ�شرائيل  وحتا�شر 

فازت حركة املقاومة الإ�شامية حما�س بالنتخابات 

الت�شريعية الفل�شطينية

** مقر عمله اأي�شا

يعمل عاء حمررا ريا�شيا يف �شحيفة فل�شطني 

املحلية

اإ�شرائيلية  مقاتات  اأن  ج��رح��ه  ي�شاعف  ومم��ا 

دّمرت اأي�شا مقر �شحيفته، يف برج اجلوهرة ، حيث 

مت ق�شفه يف 12 مايو/ اأيار اجلاري

ي���ق���ول ع�����اء: ي�����ش��م ب����رج اجل���وه���رة ق���راب���ة 11 

موؤ�ش�شة �شحفية واإعامية، اإل اأن طائرات الحتال 

ن��ريان حقدها جتاهه،  واأطلقت  ب��ال  لذلك  ُتلِق  مل 

لأفقد بيتي ومكان عملي يف غ�شون اأيام معدودة

ويتابع: لو بحثنا يف معاجم اللغة العربية كلها، 

لن جند الكلمات التي ت�شف ال�شمت العاملي الرهيب، 

جتاه ما تقوم به اإ�شرائيل بحق ال�شعب الفل�شطيني، 

وخ�شو�شا يف غزة

عما  عينيه  مغم�ٌس  ال���دويل  املجتمع  وي�شيف: 

يجري يف غ��زة، ويقف يف �شف الحتال، متغا�شيا 

اأر�شهم  على  العي�س  يف  الفل�شطينيني  ح��ق��وق  ع��ن 

ب�شام

** ر�شالة من فوق الركام

اإن  ورغ��م كل م�شاهد الأمل والقهر، يقول ع��اء 

مدينة القد�س و)امل�شجد( الأق�شى اأغلى من اأرواحنا 

واأموالنا وكل ما منلك

ومنذ 13 اأبريل/ ني�شان املا�شي، تفجرت الأو�شاع 

اع��ت��داءات  ج��راء  املحتلة،  الفل�شطينية  الأرا���ش��ي  يف 

يف  وم�شتوطنوها  اإ�شرائيل  �شرطة  ترتكبها  وح�شية 

مدينة القد�س املحتلة، خا�شة امل�شجد الأق�شى وحي 

ال�شيخ جراح ، يف حماولة لإخاء 12 منزل فل�شطينيا 

وت�شليمها مل�شتوطنني

ويتابع: ما يخفف عنا يف هذا العدوان.. اأنه جاء 

ب�شبب ن�شرتنا لأهلنا يف القد�س وحي ال�شيخ جراح 

)و�شط القد�س املحتلة(، فنحن م�شتعدون للت�شحية 

بالغايل والنفي�س من اأجل القد�س والأق�شى

ويوجه ر�شالة اإىل الحتال الإ�شرائيلي، فيقول 

اإن تدمري املنازل والأبراج لن يثني عزميتنا.. فلدينا 

من القوة وال�شر ما يعيننا على حتمل الأمل واملعاناة 

من اأجل وطننا وقد�شنا

وبعزم و�شمود يف وجه الحتال، يختتم حديثه: 

من بنى اأول مرة.. �شيبني ثانيا وثالثا وباأف�شل مما 

كان

وحتى الأربعاء، بلغ عدد �شحايا عدوان ع�شكري 

اإ�شرائيلي متوا�شل على غزة، منذ 10 مايو اجلاري، 

227 �شهيدا، بينهم 64 طفا و38 �شيدة، بجانب 1620 

جريحا، بح�شب وزارة ال�شحة الفل�شطينية بالقطاع

اأط��ف��ال،   4 بينهم  فل�شطينيا،   28 ا�شت�شهد  فيما 

واأُ�شيب قرابة 7 اآلف يف ال�شفة الغربية املحتلة، مبا 

فيها القد�س، خال مواجهات مع اجلي�س الإ�شرائيلي 

وقنابل  واملعدين  الر�شا�س احلي  ي�شتخدم خالها 

الغاز امل�شيل للدموع لتفريق الفل�شطينيني

 600 من  اأك��ر  واأ�شيب  اإ�شرائيليا   12 ُقتل  بينما 

باإطاق  الفل�شطينية  الف�شائل  رد  خ��ال  اآخ��ري��ن، 

احل��م��راء  داود  غ����زة، بح�شب جن��م��ة  م���ن  ���ش��واري��خ 

الإ�شرائيلية

 النساء يدفعن ثمنا قاسيا خالل العدوان على غزة

 موقف الصين من الوضع بالشرق األوسط يبرز في األمم المتحدة

 كانوا يستعدون لتناول الغداء.. صاروخ إسرائيلي يقتل فلسطينيًا ُمقعدًا وزوجته الحامل وطفلته

 في حربين متتاليتين بغزة.. إسرائيل دمرت بيت صحفي مرتين

االنباط-وكاالت

جن������ت ع����ائ����ل����ة ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ة، م��ن 

اأن تعر�س منزلها  بعد  جم��زرة مروعة 

الحتال  بطائرات  �شاروخي  لق�شف 

الإ�شرائيلي يف خان يون�س جنوبي قطاع 

غزة، فجر اليوم اخلمي�س

وق��ال��ت م�����ش��ادر حم��ل��ي��ة، اإن ط��ائ��رة 

حربية اإ�شرائيلية اأطلقت �شاروخا جتاه 

منزل يعود لعائلة “حمارب” يف مدينة 

خ���ان ي��ون�����س ك���ان م���اأه���ول ب��ح��وايل 30 

�شخ�شا، واأن هذا ال�شاروخ مل ينفجر

واأ�شافت امل�شادر اأنه مت نقل عدد من 

اأف��راد العائلة اإىل امل�شفى بعد اإ�شابتهم 

ج�����راء ت��ط��اي��ر زج�����اج امل���ن���زل م���ن ���ش��دة 

ارتطام ال�شاروخ فيه

االنباط-وكاالت

ذك����رت م�����ش��ادر يف ح����زب ال��ل��ي��ك��ود 

اأن  م��ع��اري��ف  ل�شحيفة  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 

ه��ن��اك خم���اوف م��ن اأن زع��ي��م احل��زب 

نتنياهو  ب��ن��ي��ام��ني  ال������وزراء  ورئ��ي�����س 

ح��ول  احل���ايل  الت�شعيد  اأم���د  ي��ط��ي��ل 

قطاع غزة لعتبارات �شيا�شية �شيقة

النت�شار  وا�شعة  ال�شحيفة  ونقلت 

امل�شتوى  رفيع  �شيا�شي  م�شت�شار  عن 

يطيل  نتنياهو  اإن  ق��ول��ه  ال��ل��ي��ك��ود  يف 

الإ�شرائيلية  الع�شكرية  العملية  اأم��د 

ح���زب  زع���ي���م  م��ن��اف�����ش��ه  لأن  غ����زة  يف 

ميلك  لب��ي��د  ي��ائ��ري  م�شتقبل  ه��ن��اك 

لت�شكيل  ال��رئ��ا���ش��ي  التفوي�س  حاليا 

احلكومة

وت���اب���ع امل�����ش��ت�����ش��ار: ع��ل��ى م���ا ي��ب��دو 

حقيقية  رغبة  )نتنياهو(  لديه  لي�س 

يف ال��ق�����ش��اء ع��ل��ى ح��م��ا���س ، وُت���رك���ت 

ال���ع���اق���ات ب���ني ال���ع���رب وال���ي���ه���ود يف 

اإ���ش��رائ��ي��ل يف ح��ال��ة خ�����راب. ي��رك�����س 

نتنياهو اإىل انتخابات خام�شة ويتخذ 

الباد رهينة

الهزمية  اأن  اإىل  امل�شت�شار  ول��ف��ت 

ال���ت���ي ت��ك��ب��ده��ا رئ���ي�������س ح�����زب مي��ي��ن��ا 

امل����ف����او�����ش����ات  يف  ب���ي���ن���ي���ت  ن����اف����ت����ايل 

الئتافية مع لبيد اأعطت زخما اإىل 

نتنياهو للتوجه يف هذا الجتاه، لكن 

الدعم الذي يحظى به داخل الليكود 

يت�شاءل

ورج������ح م�������ش���وؤول���ون اآخ��������رون م��ن 

اإ����ش���رائ���ي���ل  ال���ي���م���ي���ن���ي يف  امل���ع�������ش���ك���ر 

ب��اأن  م��ق��ت��ن��ع  ن��ت��ن��ي��اه��و  اأن  لل�شحيفة 

�شي�شاعده  حما�س  مع  احل��ايل  النزاع 

ت��وج��ه  يف حت�����ش��ني ����ش���ورت���ه يف ح����ال 

خال  ان��ت��خ��اب��ات  خام�س  اإىل  ال��ب��اد 

عامني، م�شريين اإىل اأن زعيم الليكود 

يعول على تفكك ميينا املحتمل

ع��ل��ى خلفية  ال��ت��ق��ري��ر  ه���ذا  وج����اء 

م�شاوراته  بينيت  ميينا  زعيم  تعليق 

م���ع لب���ي���د ب�������ش���اأن اإم���ك���ان���ي���ة ت�����ش��ك��ي��ل 

التفاو�س  اإىل  وعودته  حاكم  ائتاف 

م��ع ن��ت��ن��ي��اه��و ال���ذي ف�����ش��ل م���وؤخ���را يف 

خلفية  على  وذل��ك  احلكومة،  ت�شكيل 

الت�شعيد  اندلع اجلولة احلالية من 

حول غزة

االنباط-وكاالت

ق�شفت طائرات الحتال الإ�شرائيلي، 

�شليم، يف  لعائلة  �شباح اخلمي�س، منزًل 

حي ال�شرة و�شط مدينة غزة

واأف�����اد م��را���ش��ل ق��ن��اة )اجل���زي���رة(، اأن 

طفلة )ع�شرة اأعوام( برتت قدمها، فيما 

ق�شف  ج���راء  ال��ث��اث��ة،  اأ�شقائها  اأ�شيب 

املنزل

مواطنة  ا�شت�شهدت  �شابق،  وق��ت  ويف 

مواطنني  �شبعة  واأ���ش��ي��ب  ع���ام���اً(،   32(

اآخرين، بينهم اأطفال، جراء ق�شف قوات 

الحتال ملنزل عائلة اخلوالدة يف مدينة 

خانيون�س، جنوب القطاع

االنباط-وكاالت

ن�شر ُم�شّور فل�شطيني، يدعى ح�شام 

����ش���امل، اخل��م��ي�����س، م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و عر 

���ش��ف��ح��ت��ه ال�����ش��خ�����ش��ي��ة مب��وق��ع ال�����ش��ور 

تلهو  فل�شطينية  لطفلة  »اإن�����ش��ت��ج��رام«، 

ب�شاروخ اإ�شرائيلي مل ينفجر يف منزلها 

مبدينة غزة

وتبني من الفيديو اأن الطفلة تدعى 

ري���ت���ال، وك���ان���ت ت��ل��ه��و ب�������ش���اروخ �شخم 

ال��ط��ائ��رات  اأط��ل��ق��ت��ه  ب��ع��دم��ا  مل ينفجر 

بجوار منزلها يف  الإ�شرائيلية  احلربية 

غزة

»ع��ام��ة  ت���رف���ع  ري���ت���ال وه����ي  وردت 

ال��ن�����ش��ر« ع��ل��ى ����ش���وؤال »ع���م���ا اإذا ك��ان��ت 

خ��ائ��ف��ة؟«، فتقول: »ه���ذا ال�����ش��اروخ من 

اليهود، واأنا م�س خايفة منه«، ثم ركلته 

بقدميها

 عائلة من »خان يونس« تنجو 
من مجزرة بعد قصف منزلها

 معاريف: نتنياهو يطيل أمد التصعيد 
حول غزة لمنع البيد من تشكيل الحكومة

 بتر قدم طفلة )عشرة أعوام( جراء 
قصف االحتالل لمنزلها في مدينة غزة

 طفلة فلسطينية تلهو بصاروخ إسرائيلي 
أمام منزلها بغزة: »مش خايفة«
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الـريـا�ضي

لندن – وكاالت 

�أعرب هاري كني، مهاجم توتنهام هوت�سبري، 

ع��ن رغ��ب��ت��ه يف ع���دم �ل�����س��ع��ور ب��ال��ن��دم بنهاية 

م�سريته، جمدًد� رغبته يف �لتتويج بالألقاب. 

�إىل حتدث كني  �لأ�سبوع  و�أ�سارت تقارير هذ� 

مع �إد�رة توتنهام ب�ساأن رغبته يف �لرحيل هذ� 

�ل�سيف، مع �هتمام مان�س�سرت �سيتي و�لونايتد 

وت�سيل�سي باحل�سول على خدماته. وقال كني 

بح�سب ما نقل موقع �سبكة »�سكاي �سبورت�س«: 

ن��ه��اي��ة م�سريتي  �إىل  �ل��و���س��ول  �أرغ����ب يف  »ل 

باأي �سعور بالندم، �أرغب يف �أن �أكون يف �أف�سل 

باأنني  “مل ي�سبق و�أن قلت  �سورة«. و�أ���س��اف: 

�ساأبقى مع �ل�سبريز طو�ل م�سريتي، ومل �أقل 

ا باأنني �ساأرحل عن �لفريق، يقول �لبع�س  �أي�سً

�إنني �أحتاج للفوز بالألقاب، ولكني �أ�سعر باأنه 

“ل  وت��اب��ع:  �أخ���رى خلو�سها«.  م�سرية  ل��دي 

�أو 8 �سنو�ت يف �لربميريليج،  �أم��ام��ي 7  ي��ز�ل 

وبالتايل ل �أتعجل �أي �سيء، ل يز�ل باإمكاين 

تقدمي �لكثري، ميكنني تقدمي �أرقام �أف�سل من 

تلك �لتي �أقدمها حالًيا«. وو��سل: “�أرغب يف 

�أن �أكون �لأف�سل و�أ�سل �إىل م�ستوى رونالدو 

ومي�سي، هذ� هو �لهدف �لأبرز، �أرغب يف �لفوز 

و70  و60   50 �أ�سجل  و�أن  �ملو��سم  يف  بالألقاب 

ه��دًف��ا يف �مل��و���س��م«. وو����س��ل: “�ل�سغط �ل��ذي 

�أي �سغط  �أك��رب بكثري من  �أ�سعه على نف�سي 

ممكن �أن ي�سعه �أحد علي، �أرغب يف �للعب يف 

�أكرب �ملباريات، هذ� �ملو�سم �أ�ساهد دوري �أبطال 

�أوروبا، و�لفرق �لإجنليزية تقدم �أموًر� مذهلة، 

هذه هي �ملباريات �لتي �أرغب يف �مل�ساركة بها«. 

م�سريتي  يف  �للحظة  ه��ي  “هذه  و��ستكمل: 

�لتي يجب �لتوقف عندها وم�ساهدة �إىل �أين 

و���س��ل��ت وم���ا ه��و ���س��ع��وري وم���ا ه��و �أف�����س��ل يل 

عاًما   16 للنادي  “قدمت  و�أمت:  ومل�ستقبلي«. 

من حياتي، وبالتايل �آمل �أن نحظى مبحادثة 

جيدة و�أمينة«.

70

كين يجدد رغبته بالتتويج بالبطوالت 

الكويت يعترض على مبارياته االسيوية 

دوري السيدات الكروي ينطلق اليوم 

أفشة يثير اعجاب الكاف 

االنباط – عمان 

�أب��������دى ن�������ادي �ل���ك���وي���ت �ل���ك���وي���ت���ي، 

�ع�����رت�������س�����ه ع����ل����ى ت����وق����ي����ت م���و�ع���ي���د 

بكاأ�س  �لثالثة  �ملجموعة  يف  مبارياته 

ن�سية  ر���س��ال��ة  �أن  �لآ����س���ي���وي.  �لحت����اد 

و�سلت �لقائمني على �مل�سابقة، من �أحد 

مر�فقي نادي �لكويت يبدي �عرت��سه 

ع��ل��ى ت��وق��ي��ت م��ب��اري��ات �ل��ك��وي��ت.وت��ق��ام 

�ملو�جهات �لثالث للكويت �أمام ت�سرين 

�ل�سوري و�لفي�سلي �لأردين و�لأمعري 

فيما  ع�����س��ر�،  �ل��ر�ب��ع��ة  يف  �لفل�سطيني 

���س��ت��ل��ع��ب ف����رق �أخ������رى م���ب���اري���ات���ه���ا يف 

�لثامنة م�ساء، بتوقيت �لأردن. وك�سف 

�مل��ب��اري��ات  ت��وق��ي��ت  �أن  م�����س��در خ���ا����س 

“�جلهة  �لأردين  ل��الحت��اد  ع��الق��ة  ل 

�لآ���س��ي��وي  ف��الحت��اد  ب��ه،  �مل�ست�سيفة” 

ه����و م����ن ي���ح���دد م���و�ع���ي���د �مل���ب���اري���ات. 

يف  م�����س��و�ره  �لكويتي  �ل��ك��وي��ت  ويفتتح 

حيث  �جلمعة،  �لآ�سيوي،  �لحتاد  كاأ�س 

�ستاد  على  �ل�����س��وري  ت�سرين  �سيو�جه 

عمان �لدويل.

االنباط – عمان 

مبدينة  �لبولو  ملعب  على  تنطلق 

�حل�������س���ني ل���ل�������س���ب���اب م�������س���اء �جل��م��ع��ة 

�ل��دوري  من  �لأوىل  �جلولة  مناف�سات 

ويلتقي   .2021 للمحرتفات  �لأردين 

مع  �لأرثوذك�سي  م�ساء  �خلام�سة  عند 

�ل�سابعة  �ل�ساعة  ت�سهد  فيما  �لأه��ل��ي، 

�ل�ستقالل  م��و�ج��ه��ة  م�����س��اء  و�ل��ن�����س��ف 

�لتعليمات، تقام  �لقاد�سية. وح�سب  مع 

مباريات �لبطولة بنظام �لدوري �ملجز�أ 

3 م��ر�ح��ل ذه���اب و�إي����اب، ومرحلة  م��ن 

�لفريق  ب��ال��ل��ق��ب  ي��ف��وز  بحيث  ذه��ب��ي��ة، 

ترتيب  يف  �لأول  �مل��رك��ز  على  �حلا�سل 

�ل��ن�����س��خ��ة  �أن  ي��ذك��ر  �ل��ن��ه��ائ��ي.  �ل���ف���رق 

 ،2004 بالعام  �أقيمت  للبطولة  �لأوىل 

�لذي  �لأردن  �سباب  فريق  بلقبها  وفاز 

 9 �للقب ب  يعترب �لأكرث ح�سول على 

�لن�سخة  بلقب  عمان  ت��ّوج  فيما  م��ر�ت، 

م��ن��اف�����س��ات  وت����ق����ام   .2020 �لأخ���������رية 

تطبيق  و�سط  جماهري،  دون  �لبطولة 

على  حفاظاً  م�سدد  �سحي  بروتوكول 

�أولوية  ت�سكل  و�لتي  �لعامة،  �ل�سالمة 

رئي�سية لدى �لحتاد.

القاهرة - وكاالت

�لقدم  لكرة  �لأفريقي  �لحت��اد  �سلط 

حم��م��د  ت���األ���ق  ع��ل��ى  �ل�������س���وء  “كاف”، 
يف  �لأه�����ل�����ي  لع������ب  “�أف�سة”  جم������دي 

�أب���ط���ال  دوري  م���ن  �حل���ال���ي���ة  �ل��ن�����س��خ��ة 

�أف��ري��ق��ي��ا. وق����ال �ل��ك��اف ع��رب ح�����س��اب��ات��ه 

�لجتماعي،  �لتو��سل  مبو�قع  �لر�سمية 

�لأبطال  �أكرث لعبي دوري  �ف�سة هو  �إن 

يف �ل��ن�����س��خ��ة �حل���ال���ي���ة، ت�������س���دي���د� ع��ل��ى 

21 ت�����س��دي��دة و���س��اه��م  �مل���رم���ى، مب���ع���دل 

من  �لثمانية  دور  �لأه��ل��ي  بلوغ  يف  �أف�سة 

�أد�ء  ب��ع��د  �مل��و���س��م،  ه���ذ�  �لأب���ط���ال  دوري 

�مل��ج��م��وع��ات.و�ن�����س��م  دور  خ���الل  مم��ي��ز 

�ملا�سي  �ملو�سم  مطلع  �لأهلي  �إىل  �أف�سة 

وق����دم م�����س��ت��وي��ات مم��ي��زة وق����اد �ل��ف��ري��ق 

�لأح���م���ر ب���ه���دف ق���ات���ل ل���س��ت��ع��ادة لقب 

بعد  �مل��ا���س��ي��ة،  �لن�سخة  �لأب���ط���ال  دوري 

�لأه��ل��ي  ليح�سد  ���س��ن��و�ت،   7 د�م  غ��ي��اب 

�للقب �لتا�سع يف تاريخه.

االنباط – عمان 

ي�سهر فريق �لفي�سلي �سالح �خلربة �لطويلة 

�لأم���ع���ري  ف��ري��ق  �ل��ت��ي يحملها يف م���و�ج���ه���ة  

�لفل�سطيني �لتي �ستقام يف �ل�ساعة �لثامنة من 

م�ساء �ليوم على �ستاد عمان �ل��دويل، يف �فتتاح 

كاأ�س  لبطولة  �لثالثة  �ملجموعة  يف  م�سو�رهما 

�لحتاد �لآ�سيوي بكرة �لقدم. ويبحث �لفي�سلي 

�ساحب �خلربة �لكبرية و�جلولت �لطويلة على 

�لفوز ول �سو�ه، بهدف  �لآ�سيوي، عن  �ل�سعيد 

�مل�سو�ر،  ومو��سلة  �لتاأهل  يف  طموحاته  تعزيز 

�ل��ذي ظفر فيه مرتني  �للقب  با�سرتد�د  �أم��اًل 

على  �لبطولة  ل��و�ئ��ح  تن�س  حيث  متتاليتني. 

�إىل  �لأرب��ع��ة  دور  �إىل  بطل كل جمموعة  تاأهل 

جانب �ساحب �أف�سل مركز ثان عن �ملجموعات 

�آ�سيا. بدوره فاإن �لأمعري �لذي  �لثالث لغرب 

ب��ظ��روف �سعبة ج���ر�ء �لأو����س���اع �لر�هنة  مي��ر 

�أن��ه  ب��ي��د  �مل��ه��م��ة  ي����درك ���س��ع��وب��ة  يف فل�سطني، 

�إي��ج��اب��ي��ة.  نتيجة  حتقيق  �سبيل  يف  �سيجتهد 

ومتيل �لأف�سلية ل�سالح �لفي�سلي �لذي ميتلك 

�خل��ربة �لكافية يف �لتعامل مع ه��ذ� �لنوع من 

ح�سام  �ل��ك��اب��ن  ي��دف��ع  �أن  .وينتظر  �مل��و�ج��ه��ات 

�ل�سيد بت�سكيلة ت�سم عبد�هلل �لزعبي يف حر��سة 

�ملرمى، ويتوىل قيادة �خلط �لدفاعي حممد �أبو 

�لعجالني وعدي  و�سامل  �سام  و�ل�سنغايل  زري��ق 

زه��ر�ن. منطقة �لعمليات بتو�جد خالد زكريا 

�لعر�سان  �أحمد  �سي�سغل  فيما  �لر�سد�ن  ون��ز�ر 

و�ل�����س��وري م��اردي��ك��ي��ان �أط����ر�ف �مل��ل��ع��ب، ويلعب 

جمدي �لعطار خلف �ملهاجم هالل �حللوة. من 

�لآ�سيوية  للمهمة  ��ستعد  �لأم��ع��ري  ف��اإن  جهته 

ع��رب ل���ق���اء�ت ودي����ة ح��ي��ث و�ج����ه ف��ري��ق بالطة 

�لفل�سطيني.وتعترب  �لأوملبي  �ملنتخب  ثم  ومن 

هذه �مل�ساركة �لأوىل لالأمعري يف �مل�سابقة فيما 

�لحت��اد  رئي�س  كاأ�س  بطولة  �سارك يف  �أن  �سبق 

�لآ���س��ي��وي. ب���دوره �ك��د �مل��دي��ر �لفني للفي�سلي 

ح�سام �ل�سيد �إن فريقه ميتلك ثقافة �لتناف�س 

ع��ل��ى �ل��ب��ط��ولت، وي��ب��ح��ث ع��ن �لأل���ق���اب يف �أي 

م�سابقة ي�سارك فيها. و�أو�سح خالل حديثه يف 

�ملوؤمتر �ل�سحفي »نحرتم كافة فرق �ملجموعة، 

�أم��ام  �إيجابية  ونتيجة  �أد�ء  تقدمي  ع��ن  نبحث 

للمو�جهات  و�حلافز  �لد�فع  متنحنا  �لأمعري 

�ملتبقية”. وتابع: “�أتو�جد يف ناد ميتلك �لثقافة 

نتطلع  و�����س���ح،  ه��دف��ن��ا  وب��ال��ت��ايل  �لتناف�سية، 

�أن��ه جمع �أك��رب قدر  للتاأهل«. ولفت �ل�سيد �إىل 

من �ملعلومات عن �لأم��ع��ري �ل��ذي يعتربه من 

�لفرق �جليدة. بدوره قال قائد �لفي�سلي �سامل 

با�سرتد�د  �إل  ير�سى  ل��ن  فريقه  �أن  �لعجالني 

لقب كاأ�س �لحتاد �لآ�سيوي.

االنباط – عمان 

للتايكو�ندو  �لوطني  �ملنتخب  لعبة  �سمنت 

طوكيو  �أومل��ب��ي��اد  �إىل  �لتاأهل   ، �ل�سادق  جوليانا   ،

2020 ، وذلك يف �أعقاب �ن�سحاب مناف�ستها ، لعبة 

منتخب بوتان ، من �لدور ن�سف �لنهائي ملناف�سات 

وزن حتت 67 كغم ، يف �لت�سفيات �لآ�سيوية �ملوؤهلة 

ل��الأل��ع��اب �لأومل��ب��ي��ة و�ل��ت��ي تنطلق �ل��ي��وم يف عمان 

مب�ساركة 84 لعباً ولعبة ميثلون 28 دولة. و�سهد 

وزن حتت 67 كغم �ن�سحابات عديدة وجتنب �للعب 

فيه من �لكثري من �ل��دول وذلك لوجود جوليانا 

و�مل�سنفة  �لت�سفية  يف  �لأوىل  �مل�سنفة  �ل�����س��ادق 

�ل�سابعة على �لعامل �إىل جانب �لالعبة �لأوزبكية 

نيكور� �مل�سنفة �لثانية يف �لت�سفية و�لعا�سرة على 

�لعامل. و�أ�سبحت “�ل�سادق” بتاأهلها �إىل �أوملبياد 

ط��وك��ي��و ���س��اب��ع �مل��ت��اأه��ل��ني �لأردن���ي���ني �إىل �أومل��ب��ي��اد 

ط��وك��ي��و ب��ع��د خ��م��ا���س��ي �مل��الك��م��ة )ح�����س��ني وزي����اد 

�ل����و�دي وع��دي  �لك�سبة وحم��م��د  وع��ب��ادة  ع�سي�س 

�لهند�وي( و�لفار�س �بر�هيم ب�سار�ت. ويف �ل�سياق 

ذ�ته ، �سيفتتح �لالعب �سالح �ل�سرباتي ، �جلمعة 

مناف�سات  �سمن  �لآ�سيوية  �لت�سفية  يف  م�ساركته 

�أوقعته �لقرعة يف �لدور  80 كغم حيث  وزن حتت 

رب���ع �لنهائي �أم����ام �ل��الع��ب و�ئ���ل �ل��ف��ر�ج و�ل���ذي 

“�ل�سرباتي”  و�سيكون   ، �لالجئني  ف��ري��ق  ��ث��ل  ميمُ

ب��ح��اج��ة ل��ل��ف��وز يف ن���ز�ل���ني ل��ل��ت��اأه��ل �إىل �لأل���ع���اب 

كل  �ل�سبت  ي��وم  �سي�سارك  فيما  �لقادمة  �لأوملبية 

من �لالعبان ، زيد �حللو�ين )وزن حتت 58 كغم( 

ونتايل �حلميدي )وزن حتت 57 كغم(.

االنباط – عمان 

ي��ب��د�أ ف��ري��ق �ل�����س��ل��ط م�����س��و�ره يف ب��ط��ول��ة ك��اأ���س 

�ملحرق  فريق  ي��و�ج��ه  عندما  �ل�سيوي  �لحت���اد 

�ل��ب��ح��ري��ن��ي ع��ل��ى ���س��ت��اد �مل��ل��ك ع��ب��د �هلل �ل��ث��اين 

بالقوي�سمة عند �ل�ساعة �لر�بعة م�ساء يف �فتتاح 

�ل��ث��ان��ي��ة. وت�����س��م �ملجموعة  �مل��ج��م��وع��ة  ل���ق���اء�ت 

و�مل���ح���رق، فريقي  �ل�����س��ل��ط  �إىل ج��ان��ب  �ل��ث��ان��ي��ة 

�لفل�سطيني.  بالطة  ومركز  �للبناين  �لأن�سار 

ويطمع �ل�سلط يف حتقيق �أول فوز تاريخي على 

�ملباريات  �إق��ام��ة  م�ستثمر�  �لآ���س��ي��وي،  �ل�سعيد 

باأر�سه ومعتمد� على جاهزيته �لفنية و�لبدنية 

يف  مو�جهات   6 خا�س  بعدما  �إليها  و�سل  �لتي 

�ل���دوري �ملحلي. م��ن جهته، ف��اإن �مل��ح��رق �ل��ذي 

2008، يطمح يف  توج مرة و�حدة بالبطولة عام 

�لآ�سيوية  �لو�جهة  �إىل  و�لعودة  لقبه،  ��سرتد�د 

ب��ق��وة. وي����درك ج��م��ال �أب����و ع��اب��د �مل��دي��ر �لفني 

لل�سلط �أن �ملو�جهة لن تكون �سهلة، مما يتطلب 

�لتي  �لأدو�ت  �ل�سلط  وميتلك  ب��ت��و�زن.  �للعب 

ت��ك��ف��ل ل���ه و���س��ع �مل���ح���رق حت���ت �ل�����س��غ��ط، حيث 

و�أحمد  �ل�سمارنة  عبيدة  هجماته  قيادة  يتوىل 

�أبو  �ل��د�وود. وي�سكل زيد  ر�تب  �سريوة وحممد 

ع��اب��د وحم��م��ود م��ر���س��ي �ل��ق��وة �ل�����س��ارب��ة على 

�أطر�ف �مللعب لإمد�د ر�أ�س �حلربة �لكامريوين 

�ل�سلط يف دفاعاته على  رونالد و�جن��ا. ويعتمد 

وتار�  وحمرتفه  يا�سني  معتز  �ملخ�سرم  حار�سه 

�أده��م  �لظهريين  �إىل جانب  خ��ي��زر�ن  �أب��و  ورو�د 

�ل��ق��ر���س��ي و�أب�����و ح�����س��ي�����س، ح��ي��ث ���س��ت��ق��ع عليهم 

م�سوؤولية فر�س �لرقابة �ل�سارمة على مفاتيح 

ل��ع��ب �مل���ح���رق. ب����دوره ف����اإن �مل���ح���رق، ل��ن يخفي 

�إي��ج��اد  يف  و�سيجتهد  �ل��ف��وز،  بتحقيق  �أط��م��اع��ه 

ميتلك  �أن��ه  خا�سة  �ل�سلط،  ب��دف��اع��ات  �ل��ث��غ��ر�ت 

لع���ب���ني مم��ي��زي��ن يف خ���ط �مل���ق���دم���ة. ومي��ت��ل��ك 

�مل����ح����رق 4 حم���رتف���ني �أج����ان����ب ه����م ج���ون���اث���ان 

كون�سي�ساو وتياجو ريال من �لرب�زيل �إىل جانب 

�ل�سوريني حممد فار�س وعبد �لرحمن بركات.

�لفني  �مل��دي��ر  عابد  �أب��و  ك�سف جمال  ب���دوره 

عن  �لتاأهل  ب�ساأن  تطلعاته  عن  �ل�سلط  لفريق 

�مل��ج��م��وع��ة �ل��ث��ان��ي��ة، يف ب��ط��ول��ة ك���اأ����س �لحت���اد 

�لآ���س��ي��وي.  وج���اء ح��دي��ث �أب���و ع��اب��د يف �مل��وؤمت��ر 

“�حلمد  ع��اب��د:  �أب��و  وق��ال  للمبار�ة   �ل�سحفي 

على  �لثالث  للمو�سم  ي�سارك  �ل�سلط  فريق  هلل 

�لتو�يل يف �لدوري �ملحلي للمحرتفني، وينتظر 

ببطولة  و�لأول  �لتاريخي  ظ��ه��وره  يد�سن  �أن 

ك��اأ���س �لحت����اد �لآ���س��ي��وي �«.وت���اب���ع �أب����و ع��اب��د: 

�ملجموعات  دور  يف  مميز  �أد�ء  لتقدمي  “ن�سعى 
وب��ح��ي��ث ن��ك��ون �أول �مل��ت��اأه��ل��ني ع��ن �مل��ج��م��وع��ة، 

ون��ق��در ون��ح��رتم خ�����س��م��ن��ا«. ب����دوره ق���ال معتز 

يا�سني حار�س مرمى �ل�سلط �إن �لفريق ��ستعد 

�لالعبني  �أن  �إىل  لف��ت��ا  �لبطولة  ل��ه��ذه  ج��ي��د� 

�جلهاز  بجهود  عالية  فنية  بجاهزية  يتمتعون 

�لفني.

الفيصلي يتسلح بالخبرة الجتياز االمعري 

جوليانا تتاهل الولمبياد 
بالتايكواندو  طوكيو 

السلط في مواجهة صعبة امام المحرق 
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االنباط-وكاالت

يف حماولة للتحايل على خوارزميات 

م���ن�������ض���ات ال����ت����وا�����ض����ل، ال����ت����ي ���ض��ي��ق��ت 

الق�ضية  دع���م  م��ن�����ض��ورات  ع��ل��ى  اخل��ن��اق 

م�ضريون  م��غ��ردون  جل��اأ  الفل�ضطينية، 

النقاط  ت��ن��زع  تطبيقات  ا���ض��ت��خ��دام  اإىل 

الدعم  ا�ضتمرار  ل�ضمان  احل���روف،  من 

الفل�ضطينية لالنتفا�ضة  الإلكرتوين 

وخ����وارزم����ي����ات م��ن�����ض��ات ال��ت��وا���ض��ل 

الج��ت��م��اع��ي، ه��ي ب��رجم��ي��ات وم��ع��ادلت 

اآلية ت�ضتخدمها مواقع التوا�ضل اأبرزها 

ج��ودة  م��دى  لقيا�س  وت��وي��رت،  في�ضبوك 

التي  والفيديوهات  وال�ضور  املن�ضورات 

تن�ضر عرب تلك املواقع

وب������ال������ت������زام������ن م�������ع الع���������ت���������داءات 

الأرا���ض��ي  ع��ل��ى  الوح�ضية  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة 

م��ن�����ض��ات  رواد  د����ض���ن  ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة، 

ال�����ت�����وا������ض�����ل الج�����ت�����م�����اع�����ي مب�������ض���ر، 

و���ض��وم��ا )ه��ا���ض��ت��اغ��ات( ل��ل��ت�����ض��ام��ن مع 

مت  م��ن��ه��ا  ال��ع��دي��د  ل��ك��ن  الفل�ضطينيني، 

حظره بدعوى خمالفة املعايري

املن�ضات،  تلك  خوارزميات  ولت�ضتيت 

ا���ض��ت��خ��دام  اإىل  امل����غ����ردون مب�����ض��ر  جل����اأ 

الكتابة العربية القدمية غري املنقوطة، 

تنزع  اإل��ك��رتون��ي��ة  تطبيقات  ب��ا���ض��ت��خ��دام 

اآخرون  النقاط من احلروف، كما و�ضع 

و�ضط  اأجنبية  وحروفا  وفوا�ضل  نقاطا 

العربية الكلمات 

وم�����ن ه�����ذه ال���ت���غ���ري���دات م����ا ك��ت��ب��ت��ه 

فيها:  وقالت  م�ضطفى،  جنال  النا�ضطة 

عر?ىه،  و�س?طل  عر?ىه  ?ل�ضطى 
والأر����س اأر���ض��ىا واإ���ض��رائ��ىل حم��ىل ل 

اأر�س لها ول دار

وت���ق�������ض���د م�����ض��ط��ف��ى ب���ت���غ���ري���دت���ه���ا: 

فل�ضطني عربية و�ضتظل عربية والأر�س 

اأر�ضنا واإ�ضرائيل حمتل ل اأر�س لها ول 

دار

العربي  امل��رك��ز  اأ���ض��دره  تقرير  ووف��ق 

ل��ت��ط��وي��ر الإع�������الم الج���ت���م���اع���ي )غ��ري 

م���اي���و/   9 يف  ح���ك���وم���ي/ف���ل�������ض���ط���ي���ن���ي(، 

اأي���ار اجل����اري، ح��ذف��ت م��ئ��ات امل��ن�����ض��ورات 

واحل�������ض���اب���ات ال���ت���ي ت���وث���ق الن��ت��ه��اك��ات 

الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة، ح��ت��ى ب���ات ح��ج��م ح��الت 

دليال  احل�ضابات  وتعليق  املحتوى  اإزال��ة 

وا����ض���ح���ا و���ض��ري��ح��ا ع��ل��ى ال���ض��ت��ه��داف 

املمنهج لهذا املحتوى

وط����ال����ب امل����رك����ز ف��ي�����ض��ب��وك وت���وي���رت 

ب��ال��ت��وق��ف ف���ورا ع��ن مم��ار���ض��ة ال��رق��اب��ة، 

وب���اإع���ادة ح�����ض��اب��ات وحم��ت��وى الأ���ض��وات 

عمليات  يف  حتقيق  وفتح  الفل�ضطينية، 

التحقيقات  وم�ضاركة  والإزال��ة،  احلذف 

ب�ضكل علني و�ضفاف

ه����ذه  ع����ل����ى  امل�����وق�����ع�����ان  ي����ع����ل����ق  ومل 

يوؤكدان  لكنهما  اليوم،  حتى  التهامات 

ع�����ادة اأن���ه���م���ا ي���ع���م���الن حل���م���اي���ة ح��ري��ة 

للجميع التعبري 

واخلمي�س، دخل العدوان الإ�ضرائيلي 

11، وبلغ عدد �ضحاياه  على غزة يومه ال�

�ضيدة  65 طفال و39  بينهم  �ضهيدا،   230

و17 م�ضنا، بجانب 1710 جرحى، بح�ضب 

وزارة ال�ضحة

 4 29 فل�ضطينيا، بينهم  فيما ا�ضت�ضهد 

بال�ضفة  اآلف   7 قرابة  �ضيب 
ُ
واأ اأطفال، 

الغربية املحتلة، مبا فيها القد�س، خالل 

م���واج���ه���ات م���ع اجل��ي�����س الإ���ض��رائ��ي��ل��ي، 

ي�ضتخدم فيها الر�ضا�س احلي واملعدين 

لتفريق  ل��ل��دم��وع  امل�ضيل  ال��غ��از  وق��ن��اب��ل 

املحتجني

االنباط-وكاالت

خالف  حل�ضم  اإ���ض��ب��ان  ب��اح��ث��ون  ي�ضعى 

اأ�ضول الرّحالة ال�ضهري كري�ضتوفر  ب�ضاأن 

ن��ظ��ري��ات  اأ�����ض����ارت  اأن  ب���ع���د  ك��ول��وم��ب�����س 

اأن����ه  اإىل  امل���ا����ض���ي���ة  ال���ع���ق���ود  يف  م���ت���ع���ددة 

ولي�س  اإ�ضبانيا،  اأو  الربتغال  من  ينحدر 

الباحثني. اأغلب  يعتقد  كما  اإيطاليا 

وق����ال خ��و���ض��ي��ه اأن��ط��ون��ي��و ل��وري��ن��ت��ي 

ك��ب��ري ال��ب��اح��ث��ني يف درا����ض���ة ل��ل��ح��م�����س 

ال���ن���ووي اأج��رت��ه��ا ج��ام��ع��ة غ��رن��اط��ة يف 

م����وؤمت����ر ���ض��ح��ف��ي ع����رب ال���ف���ي���دي���و ي���وم 

اأ���ض��ل��ه  )يف  ل��دي��ن��ا  ���ض��ك  »ل  الأرب����ع����اء 

ن��ق��دم  اأن  مي���ك���ن  ل��ك��ن��ن��ا  الإي������ط������ايل(، 

ت�ضع  اأن...  مي��ك��ن  مو�ضوعية  ب��ي��ان��ات 

املوجودة«. النظريات  ل�ضل�ضلة  حدا 

حني تولد يف 29 فرباير!

ولد  كولومبو�س  اأن  املوؤرخون  ويعتقد 

عام1451. الإيطالية  يف مدينة جنوة 

وا����ض���ت�������ض���اف���ت اجل����ام����ع����ة اج���ت���م���اع���ا 

لأن�������ض���ار ن���ظ���ري���ات خم��ت��ل��ف��ة ع���ن م��ك��ان 

اإ�ضبانية  مناطق  ت�ضمل  كولومب�س  مولد 

م��ث��ل ف��ال��ن�����ض��ي��ة واإ���ض��ب��ي��ن��و���ض��ا دي��ن��اري�����س 

منطقة  وك���ذل���ك  وغ��ال��ي�����ض��ي��اوم��اي��ورك��ا، 

اأخرى. واأماكن  الربتغالية  األينتيخو 

�ضانث،  األ��ف��ون�����ض��و  ع��ن  ون��ق��ل��ت روي���رتز 

وه����و ب���اح���ث ت����اري����خ وك����ات����ب ي��ع��ت��ق��د اأن 

ديناري�س  اإ�ضبينو�ضا  ول���ديف  ك��ول��وم��ب�����س 

يتو�ضل  اأن  ي��رج��و  اإن���ه  اإ���ض��ب��ان��ي��ا،  ب��و���ض��ط 

ه�������ذا ال������ب������ح������ث«اإىل ن���ت���ي���ج���ة ت���وح���دن���ا 

اأن  اإث����ب����ات  وه�����و  امل�������ض���رتك  م�����ض��ع��ان��ا  يف 

ولي�س  اإ�ضبانيا  من  نبيال  كان  كولومب�س 

بحارا من جنوة«.

النهائية  النتائج  اأكتوبر  يف  و�ضتن�ضر 

)دي.اإن.اإي����ه(  ال��ن��ووي  احلم�س  لفح�س 

من  اأنها  العلماء  يعتقد  �ضغرية  لعينات 

واأخ��ي��ه  ف��رن��ان��دو  واب��ن��ه  كولومب�س  رف��ات 

اأوروب��ا  يف  معامل  يف  حتليلها  بعد  دييغو 

والأمريكتني

حروف بال نقاط .. حيلة مغردين بمصر لدعم فلسطين هربا من الحظر

 فضل شاكر ُيغّني »األرض بتتكلم  الحمض النووي يحسم الخالف حول مكان ميالد كولومبوس
عربي« تضامنًا مع فلسطين

 مصر األولى بالمنطقة.. تجهيزات 
الفتتاح كلية »النانو تكنولوجي«

 منظمة الصحة تفجر مفاجأة بشأن 
لقاحات كورونا و«كل السالالت«

االنباط-وكاالت

يف خ���ط���وة ت�������ض���ام���ن���ّي���ة م����ع ف��ل�����ض��ط��ني 

الع��ت��داءات،  لأعتى  تتعّر�س  التي  املحّتلة 

تقدمي  �ضاكر  ف�ضل  اللبناين  الفنان  اأع��اد 

مكاوي  �ضّيد  الراحل  الكبري  الفنان  اأغنية 

التي طرحها  بتتكلم عربي  الأر�س  بعنوان 

وذل��ك  يوتيوب  على  الر�ضمية  قناته  ع��رب 

زاهر  توقيع  حمل  جديد  مو�ضيقي  بتوزيع 

ديب

بتتكلم  الأر������س  اأغ��ن��ي��ة  ك��ل��م��ات  وت��ق��ول 

مكاوي  �ضيد  اأحل���ان  م��ن  ه��ي  التي   ، عربي 

وكلمات فوؤاد حداد ما يلي:

ب��ت��ت��ك��ل��م ع���رب���ي وق�����ول اهلل ان  الأر�������س 

الفجر ملن �ضاله.. ماتطول�س معاك الآه

الأر������س ..الأر�������س .. الأر������س الأر�����س 

عربي بتتكلم 

مية  اأ���ض��ل��ك  فل�ضطني..  ق��د���س  على  رد 

واأ�ضلك طني الأر�س ..الأر�س .. الأر�س.. 

الأر�س بتتكلم عربي

و���ض��وق..  ب��وج��د  ع��رب��ي  بتتكلم  الأر�����س 

ي�ضم  اللى يهم لفوق.. لأجل اجلذر  الفرع 

ال�����ض��وء.. الأر�������س.. الأر�������س.. الأر������س.. 

الأر�س بتتكلم عربي

وجتدر الإ�ضارة اإىل اأّن اآخر اأعمال ف�ضل 

ت�ضر�س  م��ا  احل��ال��ة  ل�ضه  اأغ��ن��ي��ة  ه��ي  �ضاكر 

وه���ي م���ن ك��ل��م��ات ح�����ض��ام ���ض��ع��ي��د، واأحل����ان 

حممود اأنور، وتوزيع �ضالح مو�ضى

االنباط-وكاالت

ت���ت���وا����ض���ل ال�����ض����ت����ع����دادات يف ج��ام��ع��ة 

يف  نوعها  م��ن  كلية  اأول  لف��ت��ت��اح  ال��ق��اه��رة 

م�ضر وال�����ض��رق الأو����ض���ط خ���الل الأ���ض��ب��وع 

للنانو  العليا  الدرا�ضات  كلية  وهي  املقبل، 

تكنولوجي.

رئ��ي�����س جامعة  اأك����د  ال�����ض��ي��اق،  ه���ذا  ويف 

ال���ق���اه���رة، ال���دك���ت���ور حم��م��د اخل�����ض��ت، اأن 

ال��ك��ل��ي��ة اجل���دي���دة ت��ه��دف اإىل ال��ت��و���ض��ع يف 

جم�����الت ت��ط��ب��ي��ق��ات ال���ن���ان���و ت��ك��ن��ول��وج��ي، 

وت��ع��ظ��ي��م ع��الق��ة اجل��ام��ع��ة م���ع ال�����ض��ن��اع��ة 

وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، مت��ا���ض��ي��ا م��ع روؤي����ة م�ضر 

.2030

امل�����ض��اه��م��ة يف  اإىل  ال��ك��ل��ي��ة  ت�����ض��ع��ى  ك��م��ا 

على  املعتمدة  ال�ضناعات  م�ضتقبل  ت�ضكيل 

م���واد ال��ن��ان��و يف م�����ض��ر، م��ن خ���الل اإع���داد 

ن��خ��ب��ة م���ن ال��ب��اح��ث��ني ال������رواد ال���ق���ادري���ن 

ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��م والب���ت���ك���ار، واك��ت�����ض��اف م���واد 

ال�ضناعات  اأ���ض��واق  يف  ج��دي��دة  وتطبيقات 

املختلفة.

واج������ت������م������ع اخل�������������ض������ت، م�������ع ال���ل���ج���ن���ة 

ال���ت���ح�������ض���ريي���ة امل���ن���ظ���م���ة لف����ت����ت����اح ك��ل��ي��ة 

وهي  تكنولوجي،  للنانو  العليا  الدرا�ضات 

وال��ع��امل  م�����ض��ر  ن��وع��ه��ا يف  م���ن  ك��ل��ي��ة  اأول 

يف  تتخ�ض�س  الأو����ض���ط  وال�����ض��رق  ال��ع��رب��ي 

عدة علوم بينية، وتهدف اإىل اإعداد قاعدة 

وتن�ضئة  والعاملني  الباحثني  من  عري�ضة 

ج��ي��ل م���ن امل���ب���دع���ني وامل���ج���ددي���ن يف ه��ذا 

التخ�ض�س، بح�ضب ما نقل موقع �ضحيفة 

القاهرية. »الأهرام« 

وا�ضتعر�س اخل�ضت، الرتتيبات النهائية 

اخلا�ضة بالفتتاح، املقرر �ضباح الثنني 24 

اجلامعة  بفرع  الكلية  مبقر  اجلاري،  مايو 

ال�ضيخ زايد. مبنطقة 

قد  ك��ان  اخل�ضت  اأن  »الأه����رام«  وك�ضفت 

اإج���راءات  يف  بالبدء   ،2019 يناير  يف  وج��ه، 

ت��ك��ن��ول��وج��ي بجامعة  ل��ل��ن��ان��و  ك��ل��ي��ة  اإن�����ض��اء 

ك��ل��ي��ة يف م�����ض��ر يف  اأول  ل��ت��ك��ون  ال���ق���اه���رة، 

جم���ال ع��ل��وم ال��ن��ان��و ت��ك��ن��ول��وج��ي، واإع����داد 

ال��ت�����ض��ور الأك���ادمي���ي وال��الئ��ح��ة اخل��ا���ض��ة 

ب��ال��ك��ل��ي��ة وب��راجم��ه��ا ال��درا���ض��ي��ة، ودرا����ض���ة 

م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ك��اف��ة م��ق��وم��ات اإن�����ض��ائ��ه��ا من 

اإمكانيات مادية وب�ضرية.

لالأمن  بالن�ضبة  اأهميتها  على  اأك��د  كما 

حتقيق  يف  وم�ضاهماتها  امل�ضري،  القومي 

ال��ث��ورة  لع�ضر  طبقا  ال�ضناعية  التنمية 

الرابعة. ال�ضناعية 

االنباط- وكاالت

ام�س  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�����ض��ح��ة  منظمة  اأك����دت 

واملعتمدة  املتاحة  اللقاحات  اأن  اخلمي�س، 

ح��ال��ي��ا ف��ع��ال��ة ���ض��د ج��م��ي��ع ن�����ض��خ ف��ريو���س 

املتحورة. كورونا 

املرخ�ضة  اللقاحات  اإن  املنظمة  وق��ال��ت 

فعالة �ضد »كل متحورات فريو�س« كورونا، 

فيما دعت اإىل موا�ضلة التحرك »بحذر« يف 

كوفيد-19. مواجهة 

اأوروب�����ا  ال�����ض��ح��ي يف  ال��و���ض��ع  اأن  ورغ����م 

ال�ضفر  جتنب  يجب  زال  ما  حت�ضنا،  ي�ضهد 

م�����ض��ت��م��ر  ت���ه���دي���د  م���واج���ه���ة  ال�������دويل »يف 

و���ض��ك��وك ج���دي���دة«، وف��ق��ا ل��وك��ال��ة ف��ران�����س 

بر�س.

العاملية  ال�ضحة  منظمة  مدير  اأكد  فقد 

يف اأوروبا، هانز كلوغه، اليوم اخلمي�س، اأنه 

نظرا  دول��ي��ا،  ال�ضفر  جتنب  يتعني  ي��زال  ل 

»اله�س«. الوبائي  للو�ضع 

وقال كلوغه، يف موؤمتر �ضحفي: »حاليا، 

وال�ضبابية،  امل�ضتمر  التهديد  مواجهة  يف 

النظر  واإعادة  احلذر  توخي  موا�ضلة  علينا 

بال�ضفر الدويل اأو جتّنبه«.

اخل�ضو�س،  وجه  على  كلوغه،  حذر  كما 

من الن�ضخة اجلديدة من فريو�س كورونا، 

اإىل  انت�ضرت  لكنها  الهند  يف  اكت�ضفت  التي 

دول اأخرى يف املنطقة.

الهند،  اأجريت يف  �ضابقة،   وكانت درا�ضة 

اأك������دت ف��ع��ال��ي��ة ال���ل���ق���اح���ات ����ض���د امل��ت��ح��ور 

الهندي اجلديد من فريو�س كورونا.

واأظ���ه���رت ال��درا���ض��ة ف��ع��ال��ي��ة ال��ل��ق��اح��ات 

ب��امل��ئ��ة، �ضد   97 ب��ن�����ض��ب��ة  ل��ك��ورون��ا  امل�����ض��ادة 

الإ���ض��اب��ة م��ن امل��ت��ح��ور ال��ه��ن��دي ل��ف��ريو���س 

كورونا.

يف  ع����ام����ال   3235 ال����درا�����ض����ة  و����ض���م���ل���ت 

م�ضابون  منهم   85 بالهند،  ال�ضحة  جمال 

جميعهم  وتلقوا  املتحور،  كورونا  بفريو�س 

اأ�ضرتازينيكا. لقاحات 

الفريو�س  على  الق�ضاء  كانت  النتيجة 

فقط،  �ضخ�ضان  اأدخ��ل  حيث  كبرية،  بن�ضبة 

بعد  ل��ل��ع��الج،  امل�ضت�ضفى  اإىل   ،85 ب��ني  م��ن 

بالفريو�س. الإ�ضابة  ا�ضتمرار 

االنباط-وكاالت

ان����ت���������ض����ر ع����ل����ى م������واق������ع ال����ت����وا�����ض����ل 

فيديو  مقطع  ك��ب��ري،  ب�ضكل  الج��ت��م��اع��ي 

ي���وث���ق م���ع���ان���اة ����ض���اب م��غ��رب��ي يف م��ق��ت��ب��ل 

اإىل  �ضباحة  يعرب  اأن  ي��ح��اول  وه��و  العمر، 

مدينة �ضبتة اخلا�ضعة لالإدارة الإ�ضبانية، 

اقرتب  عندما  بالف�ضل  م�ضاعيه  ب��اءت  ثم 

من الو�ضول، لينهار باكيا وهو يف البحر، 

قبل اإعادته اإىل اجلانب املغربي.

من  الع�ضرين  يبلغ  ال��ذي  ال�ضاب  وب��دا 

البحر  م��ي��اه  ب��ال��ك��اد، وه��و يبكي يف  ع��م��ره 

قبالته،  اإ�ضبانيني  جنديني  راأى  اأن  بعد 

�ضبتة لن  اأن حماولته للعبور نحو  واأدرك 

تتكلل بالنجاح على الأغلب.

وع�����رب ال�������ض���اب ����ض���ب���اح���ة وه�����و ي��ح��ي��ط 

حتى  ف��ارغ��ة،  بال�ضتيكية  بعبوات  خ�ضره 

حتميه من مغبة الغرق، وا�ضتطاع بالفعل 

اأن ي�ضل ل�ضاطئ مدينة �ضبتة.

ع��ط��ف  ي�������ض���ت���در  اأن  ال���������ض����اب  وح��������اول 

يزيل  ك��ان  بينما  الإ���ض��ب��ان��ي��ني،  اجل��ن��دي��ني 

رمل  على  وقف  ثم  البال�ضتيكية،  العبوات 

ال�����ض��اط��ئ، وه���رع ن��ح��و ج���دار اأم��ام��ه حتى 

اإىل �ضبتة. يت�ضلقه وي�ضل 

ال��ف��ور،  على  ه��رع  اإ�ضبانيا  جنديا  لكن 

وقام باإنزال ال�ضاب، وعندئذ، قام جنديان 

ومتح�ضرا  منتحبا  يبكي  وه��و  مبرافقته 

على التعب الذي �ضاع �ضدى.

ورغ�������م ظ�������روف ال����ه����ج����رة امل���ح���ف���وف���ة 

امل���غ���رب���ي  ال���������ض����اب  ي���ع���ت���زم  ب����اخل����ط����ر، ل 

اإذا  جم��ددا،  املغامرة  وي��ن��وي  ال�ضت�ضالم، 

�ضنحت له الفر�ضة حتى يعرب اإىل املدينة 

التي تقع حتت اإدارة اإ�ضبانيا.

ول��ي�����س ه���ذا ال�����ض��اب ���ض��وى واح����د من 

اأن  ق���رروا  كثريين  وقا�ضرين  �ضباب  ب��ني 

مدينة  �ضوب  وجتديفا،  �ضباحة  يهاجروا، 

�ضبتة.

ال��ك��ام��ريات قد  ك��ان��ت  اآخ���ر،  ويف م�ضهد 

يبدو  بطفل  اإ���ض��ب��ان  جنود  اإم�����ض��اك  وثقت 

عمره،  من  ال�ضابعة  اأو  ال�ضاد�ضة  يف  وكاأنه 

بعد اأن و�ضل �ضباحة مبفرده اإىل �ضبتة.

اآلف مهاجر من املغرب   8 وو�ضل نحو 

ثلثيهم  لكن  البالد،  �ضمايل  �ضبتة،  �ضوب 

اأعيدوا اإىل املغرب، و�ضط اأزمة وتوتر بني 

الرباط ومدريد.

الإ�ضبانية،  اخلارجية  وزارة  وا�ضتدعت 

�ضفرية املغرب يف مدريد، كرمية بنيعي�س، 

امل���ه���اج���ري���ن،  اآلف  ت���دف���ق  خ��ل��ف��ي��ة  ع���ل���ى 

واع����ت����ربت ه�����ذا ال���ت���ط���ور مب���ث���اب���ة غ�����س 

للطرف من قبل املغرب، لأن اإ�ضبانيا قبلت 

ال��ب��ول��ي�����ض��اري��و،  ج��ب��ه��ة  زع��ي��م  ت�ضتقبل  اأن 

اإب���راه���ي���م غ����ايل، لأج����ل ال���ع���الج يف ال��ب��ل��د 

الأوروبي.
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