
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

رئيس الوزراء يتابع إجراءات إعادة التيار 
الكهربائي للمملكة

الخارجية تدين اقتحام الشرطة والقوات 
الخاصة االسرائيلية للمسجد األقصى

  االنباط-عمان

ت��اب��ع رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��دك��ت��ور ب�شر 

اخل�����ش��اون��ة ام�����س اجل��م��ع��ة، اإج�����راءات 

اإث����ر العطل  ال��ك��ه��رب��ائ��ي  ال��ت��ي��ار  اإع�����ادة 

ال�شامل للكهرباء يف اململكة.

الطاقة  وزيرة  ترافقه  الرئي�س  وزار 

وال����روة امل��ع��دن��ي��ة ه��ال��ة زوات����ي، مركز 

امل����راق����ب����ة وال���ت���ح���ك���م ال���ت���اب���ع ل�����ش��رك��ة 

املقابلني،  منطقة  يف  الوطنية  الكهرباء 

باأ�شرع وقت ممكن  التيار  باإعادة  موعزا 

جلميع انحاء اململكة.

الوطنية  ال��ك��ه��رب��اء  ���ش��رك��ة  واأع��ل��ن��ت 

ع���ن ال���ب���دء ال��ت��دري��ج��ي لإع�����ادة ال��ت��ي��ار 

منطقة  يف  ال��ب��داي��ة  وك��ان��ت  الكهربائي 

العقبة.

التفا�صيل �ص »3«

  االنباط-عمان

و�����ش����وؤون  اخل����ارج����ي����ة  وزارة  دان������ت 

امل��غ��رب��ني، اق��ت��ح��ام ال�����ش��رط��ة وال��ق��وات 

اخلا�شة الإ�شرائيلية للم�شجد الأق�شى 

امل����ب����ارك/ احل����رم ال��ق��د���ش��ي ال�����ش��ري��ف، 

ام�����س ع��ق��ب ���ش��اة اجل��م��ع��ة والع��ت��داء 

امل�شلني. على 

الوزارة  با�شم  الر�شمي  الناطق  وقال 

اإن ما قامت  الفايز،  اهلل  ال�شفري �شيف 

به اإ�شرائيل يف امل�شجد الأق�شى املبارك/ 

احل�����رم ال���ق���د����ش���ي ال�������ش���ري���ف، ت�����ش��رف 

ويتحدى  وم���دان  مرفو�س  ا���ش��ت��ف��زازي 

اجل�����ه�����ود وامل���������ش����اع����ي ال����دول����ي����ة ال���ت���ي 

للو�شول  املا�شية  الأيام  طيلة  توا�شلت 

يف  والت�شعيد  العنف  ووقف  تهدئة  اإىل 

املحتلة  الفل�شطينية  والأرا�شي  القد�س 

ووقف العدوان على غزة.

التفا�صيل �ص »2«

ال�سبت   10  �شوال  1442 هـ  - املوافق  22  ايار  2021 م - العدد  5699    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

االنباط-وكاالت

القريبة  الأي���ام  يف  ج��داً  كثرية  اإعامية  اأحابيل  �شتدور 

ال��ق��ادم��ة ح���ول وق���ف ال���ن���ار، ول��ك��ن ال��و���ش��ف��ة امل��رت��ق��ب��ة هي 

لنف�شه  طرف  كل  �شريوي  الهدوء” حيث  مقابل  “الهدوء 
ق�شة الن�شر. اأما الختبار، مثلما يف جولت القتال ال�شابقة، 

ف�شيكون املدة الزمنية التي يبقى فيها هذا الهدوء.

بعد حملة “اجلرف ال�شامد” بقي هدوء تام من اأيلول 

يف  غ��زة  يف  الفا�شل  ال�شياج  على  ال�شغب  اأعمال  حتى   2014

اآذار 2018. ظاهراً، يدور احلديث عن اإجناز يتمثل بالفرة 

الأطول والأهداأ منذ بدء جولت القتال، ولكن ما اكت�شفناه 

واجلهاد  حما�س  ق��وة  اأن  الأ�شوار” ه��ذه  “حار�س  حملة  يف 

الإ�شامي تعاظمت يف هذا الزمن وح�شنتا قدراتهما النارية 

مبا�شراً  ارتباطاً  احلقيقة  ه��ذه  ترتبط  ال�شواريخ.  وم��دى 

اهلل” على  “حزب  ح��ول  اإ�شرائيل  يف  �شمعت  التي  بالرواية 

منذئذ  ولكن   ،2006 منذ  معركة  يف  ي�شرع  ول  م���ردوع  اأن��ه 

حتولت املنظمة لت�شبح وح�شاً وقفزت من 30 األفاً اإىل 150 

األف �شاروخ بعيد املدى، اأثقل واأكر دقة مع قدرة نارية من 

2000 �شاروخ يف اليوم. وعليه، فوا�شح اليوم اأن اإ�شرائيل هي 

الأخرى مردوعة.

التفا�صيل �ص »6«

صحيفة عبرية: لماذا فشلت إسرائيل وتحولت حماس إلى العب إقليمي؟

الصحف القطرية تشيد بجهود األردن في وقف 
العدوان اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين

14 وفاة و636 إصابة 
بفيروس كورونا في المملكة

الدوحة -برتا

 اأ�شادت ال�شحف القطرية ال�شادرة ام�س 

باجلهود  الرئي�شية  افتتاحياتها  يف  اجلمعة 

الأردن���ي���ة ال��ت��ي ���ش��اه��م��ت يف وق���ف ال��ع��دوان 

اإىل  ودع��ت  الفل�شطينيني،  على  الإ�شرائيلي 

على  الها�شمية  ال��و���ش��اي��ة  اح���رام  ���ش��رورة 

يف  الإ�شامية  واملقد�شات  الأق�شى  امل�شجد 

القد�س ال�شريف.

افتتاحيتها  يف  ال���راي���ة  �شحيفة  وق��ال��ت 

الفل�شطينية  الأرا���ش��ي  ت�شهده  ما  اإن  ام�س، 

املحتلة هو ا�شتفراد اإ�شرائيلي بالفل�شطينيني 

ع��ل��ى م������راأى وم�����ش��م��ع م���ن ال���ع���امل اأج���م���ع، 

الأ�شلحة  ا�شتخدام  يف  يتورع  ل  فالحتال 

ومنازلهم،  بالأ�شقاء  للفتك  دولًيا  املُحرمة 

فيهم  مبن  الع�شرات  ا�شت�شهاد  اإىل  اأدى  ما 

ال���ذي ي�شتدعي  ال��ن�����ش��اء والأط���ف���ال، الأم����ر 

قيام املجتمع الدويل بالتحرك ب�شكل عاجل 

ال�شعب  الإ�شرائيلية على  العتداءات  لوقف 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي وامل�����ش��ج��د الأق�������ش���ى املُ���ب���ارك 

وم��ن��ع ت��ك��راره��ا و���ش��رورة اح���رام الو�شاية 

واملقد�شات  الأق�شى  امل�شجد  على  الها�شمية 

الإ�شامية يف القد�س ال�شريف،.

التفا�صيل �ص »2«

  النباط-عمان

اإ�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد يف  اأعلنت وزارة ال�شحة عن ت�شجيل 14 وفاة و636 

اململكة ام�س اجلمعة، لريتفع العدد الإجمايل اإىل 9342 وفاة و729185 اإ�شابة.

وتوزعت الإ�شابات اجلديدة على 280 حالة يف حمافظة العا�شمة عّمان، 121 حالة يف 

حمافظة اإربد، منها 24 حالة يف الرمثا، 91 حالة يف حمافظة الزرقاء، 31 حالة يف حمافظة 

البلقاء، 29 حالة يف حمافظة املفرق، 23 حالة يف حمافظة معان، منها 3 حالت يف البرا، 

15 حالة يف حمافظة عجلون، 14 حالة يف حمافظة ماأدبا، 13 حالة يف حمافظة جر�س، 10 

حالت يف حمافظة الكرك، 6 حالت يف حمافظة العقبة، 3 حالت يف حمافظة الطفيلة.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-حمافظات

احل�شيني  امل�شجد  من  ام�س،  اجلمعة  �شاة  بعد  انطلقت 

وحزبية  �شعبية  م�شرية  ع��م��ان،  بالعا�شمة  البلد  و���ش��ط  يف 

�شد  م��ع��ه  وت�����ش��ام��ن��اً  الفل�شطيني  لل�شعب  ت��اأي��ي��داً  ح��ا���ش��دة، 

العدوان ال�شرائيلي .

حققته  ال��ذي  بالن�شر  احتفالية  هتافات  امل�شرية  وتخلل 

املقاومة الفل�شطينية و�شمود ال�شعب الفل�شطيني بعد دخول 

واثنى   . ام�س  فجر  التنفيذ  حيز  ال��ن��ار  اإط���اق  وق��ف  هدنة 

ال��ع��دوان  �شد  الفل�شطيني  ال�شعب  �شمود  على  امل�����ش��ارك��ون 

اجلهود  موا�شلة  اىل  داعني  ار�شه،  على  وثباته  ال�شرائيلي 

وعا�شمتها  الفل�شطينية  الدولة  لإقامة  والدولية  العربية 

التي  اجلهود  امل�شرية،  يف  امل�شاركون  وحيا  ال�شرقية.  القد�س 

بذلها الردن بقيادة جالة امللك وعلى كل امل�شتويات، لوقف 

الفل�شطيني. ال�شعب  ال�شرائيلي على  العدوان 

باأنها  ل��ل��ع��امل  اأث��ب��ت��ت  الفل�شطينية  امل��ق��اوم��ة  اإن  وق���ال���وا، 

واق��ام��ة  الفل�شطينية  الأرا����ش���ي  ل��ت��ح��ري��ر  ال��وح��ي��د  اخل��ي��ار 

. الفل�شطينية  الدولة 

والحتفالية  الت�شامنية  امل�شريات  من  العديد  اأن  يذكر 

مع  ت�شامنا  امل��م��ل��ك��ة،  حم��اف��ظ��ات  م��ن  ب��ع��دد  ام�����س،  انطلقت 

ال�شقيق. الفل�شطيني  ال�شعب 

الكالوتي اأمام م�شجد  الفل�شطيني  ال�شعب  وقفة ت�شامنية لن�شرة 

نظمت فاعليات �شعبية ام�س اجلمعة، يف ال�شاحة املحاذية 

مل�شجد الكالوتي، وقفة ت�شامنية مع ال�شعب الفل�شطيني .

الطابع الحتفايل  التي اخذت  الوقفة  امل�شاركون يف  واأكد 

الفل�شطينية. املقاومة  بانت�شار 

التفا�صيل �ص »3«

دودين: مؤّسسات الّدولة عملت بشكل فاعل خالل 
انقطاع التيار الكهربائي وأّدت واجبها على خير ما ُيرام.. 

المياه: انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ 
سيلحق اختالال كبيرا بأدوار المياه

مصر: ال أعطال بخط الربط مع 
األردن ونحلل أسباب االنقطاع

انتقادات إسرائيلية حادة لنتنياهو بعد وقف 
الحرب على غزة وتساؤالت عن نتائجها الحقيقية

الوفد األمني المصري يصل قطاع غزة

  االنباط-عمان

املياه،  �شلطة  وال��ري/  املياه  وزارة  قالت 

الكهربائي  للتيار  امل��ف��اج��ئ  الن��ق��ط��اع  اإن 

اجلمعة،  ام�س  اململكة  مناطق  معظم  عن 

ت�شبب بتوقف ال�شخ َعِن مناطق وا�شعة يف 

خمتلف مناطق اململكة.

انقطاع  اإن  ب��ي��ان،  ال����وزارة يف  واأ���ش��اف��ت 

انتظام  على  كبري  ب�شكل  �شيوؤثر  الكهرباء 

اململكة  مناطق  معظم  يف  املياه  دور  برامج 

ك���ون الن��ق��ط��اع ���ش��ي��وؤدي اىل ت��اأخ��ري على 

معظم اأوق���ات ال���دور حل��ني متكن ال���وزارة 

من اإعادة ت�شغيل م�شادرها املائية يف جميع 

املناطق واإعادة ال�شخ للمناطق .

ب��اأن تتمكن  اأملها  ال���وزارة عن  واع��رب��ت 

ك�������وادر ال�������ش���ي���ان���ة وال������ط������وارئ يف ق��ط��اع 

اىل  الكهربائي  التيار  اإع��ادة  من  الكهرباء 

معظم املناطق باأق�شر وقت ممكن. 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان 

 اأك�����د وزي�����ر ال���دول���ة ل�������ش���وؤون الإع�����ام 

املهند�س  احلكومة  با�شم  الر�شمي  الناطق 

ال����ّدول����ة  �������ش���ات  م���وؤ����شّ اأن  ���ش��خ��ر دودي��������ن، 

املعنّية عملت ب�شكل فاعل وموؤّثر  الأردنّية 

خال انقطاع التيار الكهربائي عن غالبية 

على  واجبها  واأّدت  ال��ي��وم،  اململكة  مناطق 

خ���ري م���ا ُي������رام، وف����ق ح���ال���ة م���ن ال��ت��ن��اغ��م 

عراقة  يج�ّشد  ال��ذي  وال��ت��ع��اون  والّتن�شيق 

مواجهة  على  وق��درت��ه��ا  الأردن���ّي���ة،  الإدارة 

جميع التحّديات.

واأ����ش���اف دودي����ن خ���ال اإي��ج��از �شحفي 

ل���ع���دد م���ن ال��������وزراء وم���دي���ر ع����ام ���ش��رك��ة 

ال���وزراء  رئا�شة  دار  يف  الوطنية  الكهرباء 

املوؤ�ّش�شات  جميع  اأن  اجلمعة،  ام�س  م�شاء 

واخت�شا�شاتها  مهاّمها  مبختلف  املعنّية 

�شربت مثاًل طّيباً اليوم.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عّمان

امل��ت��ج��ددة يف  ال��ك��ه��رب��اء وال��ط��اق��ة  ق��ال��ت وزارة 

م�����ش��ر اإن��ه��ا ت��ع��م��ل ح��ال��ي��اً م��ع احل��ك��وم��ة الأردن���ي���ة 

التي  الكهربائي  التيار  انقطاع  اأ�شباب  حتليل  على 

اململكة. �شهدتها معظم مناطق 

ونقلت �شحيفة اأخبار اليوم امل�شرية عن م�شدر 

مع  الكهربائي  ال��رب��ط  “خط  اإن  قوله  ال���وزارة  يف 

الأردن يقوم بالتغذية ولي�س به اأي اأعطال”.

النا�رصة- القد�ص العربي

 حاولت جهات اإ�شرائيلية خمتلفة تلخي�س 

وتقييم العدوان على غزة على الأقل مرحليا 

فيما  والتكتيكية،  ال�شراتيجية  بامل�شتويات 

تعرب اأو�شاط اليمني عن غ�شبها على رئي�س 

بعدما  نتنياهو  بنيامني  الح��ت��ال  ح��ك��وم��ة 

تعامل مع حما�س وبالتزامن مكّنها من تعظيم 

اأك��دت  اأو���ش��اط  الع�شكرية. وم��ق��اب��ل  ق��درات��ه��ا 

ومقدرات  منجزات  تدمري  يف  اإ�شرائيل  جن��اح 

ه��ام��ة حل��م��ا���س واجل���ه���اد الإ���ش��ام��ي ب��ن��ريان 

ك��ب��رية واأك����ر دق���ة وبقبة ح��دي��دي��ة متطورة 

اأب��ط��ل��ت م��ف��ع��ول م��ع��ظ��م ���ش��واري��خ امل��ق��اوم��ة، 

اأطياف  خمتلف  من  النتقادات  اأ���ش��وات  علت 

ال��ق��رار  ات��خ��اذ  ع��ق��ب  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�شيا�شة 

بوقف احل��رب على غ��زة. وحمل رئي�س حزب 

“اإ�شرائيل بيتنا” اأفيغدور ليربمان على قرار 
املجل�س الوزاري امل�شغر، موؤكدا ف�شل امل�شتوى 

هو  ح�شل  م��ا  اأخ��ط��ر  اأن  واع��ت��رب  ال�شيا�شي، 

�شيطرة ” حما�س ” على ال�شارع الفل�شطيني.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-وكاالت

و�شل الوفد الأمني امل�شري ام�س اجلمعة، 

اإىل قطاع غزة عرب حاجز بيت حانون �شمال 

القطاع، وذلك ل�شتكمال حمادثات التهدئة.

واأكدت اإدارة الإعام يف حاجز بيت حانون 

و�شول الوفد بعد اأن اأجرى جولة مفاو�شات 

امل�شري  الأمني  الوفد  و�شيعقد  اأبيب  تل  يف 

لقاءات مع م�شوؤويل حركة حما�س والف�شائل 

الفل�شطينية حول التهدئة.

التفا�صيل �ص »5«

 وقفات تضامنية في محافظات المملكة  للتعبير عن 
التضامن الشعبي مع الفلسطينيين ضد العدوان االسرائيلي
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المياه: انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ 
سيلحق اختالال كبيرا بأدوار المياه

» الصناعة والتجارة« تنظم حملة لتطعيم القطاع 
التجاري بالتعاون مع وزارة الصحة ومركز إدارة األزمات

دودين: مؤّسسات الّدولة عملت بشكل فاعل خالل 
انقطاع التيار الكهربائي وأّدت واجبها على خير ما ُيرام

  االنباط-عمان

�سلطة  وال�����ري/  امل���ي���اه  وزارة  ق��ال��ت 

ل��ل��ت��ي��ار  امل���ف���اج���ئ  اإن االن���ق���ط���اع  امل����ي����اه، 

اململكة  مناطق  معظم  ع��ن  الكهربائي 

ال�سخ  ب��ت��وق��ف  ت�سبب  اجل��م��ع��ة،  ام�����س 

مناطق  خمتلف  يف  وا�سعة  مناطق  َع��ِن 

اململكة.

اإن انقطاع  واأ�سافت الوزارة يف بيان، 

الكهرباء �سيوؤثر ب�سكل كبري على انتظام 

برامج دور املياه يف معظم مناطق اململكة 

على  تاأخري  اىل  �سيوؤدي  االنقطاع  كون 

معظم اأوقات الدور حلني متكن الوزارة 

يف  املائية  م�سادرها  ت�سغيل  اإع���ادة  م��ن 

جميع املناطق واإعادة ال�سخ للمناطق .

واع����رب����ت ال��������وزارة ع���ن اأم���ل���ه���ا ب���اأن 

ت��ت��م��ك��ن ك������وادر ال�����س��ي��ان��ة وال����ط����وارئ 

يف ق��ط��اع ال��ك��ه��رب��اء م���ن اإع������ادة ال��ت��ي��ار 

باأق�سر  املناطق  معظم  اىل  الكهربائي 

وق��ت ممكن.  ودع��ت ال���وزارة املواطنني 

الظروف  وتفهم مثل هذه  التعاون  اىل 

�سلطة  ال�������وزارة/  اإرادة  ع���ن  اخل���ارج���ة 

اأن  لها، موؤكدة  التابعة  وال�سركات  املياه 

امل��ي��اه ويف جميع  اأج��ه��زة وك���وادر �سلطة 

م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة ل���ن ت���األ���و اأي ج��ه��د يف 

ت��ق��دمي اأف�����س��ل اخل���دم���ات ل��ه��م خا�سة 

ف��ور عودة  ال�سخ  واإع���ادة  املياه  يف قطاع 

التيار الكهربائي وفق اأف�سل املوا�سفات 

وتاأمني  املواطنني  م�سالح  على  حفاظا 

احتياجاتهم باملياه .

االنباط-عمان 

  

اأكد وزير الدولة ل�سوؤون االإعالم الناطق 

ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م احل��ك��وم��ة امل��ه��ن��د���س �سخر 

دودين، اأن موؤ�ّس�سات الّدولة االأردنّية املعنّية 

انقطاع  خ���الل  وم���وؤّث���ر  ف��اع��ل  ب�سكل  عملت 

التيار الكهربائي عن غالبية مناطق اململكة 

اليوم، واأّدت واجبها على خري ما ُي��رام، وفق 

حالة من التناغم والّتن�سيق والتعاون الذي 

يج�ّسد عراقة االإدارة االأردنّية، وقدرتها على 

مواجهة جميع التحّديات.

واأ����س���اف دودي�����ن خ���الل اإي���ج���از �سحفي 

لعدد من الوزراء ومدير عام �سركة الكهرباء 

ام�س  م�ساء  ال���وزراء  رئا�سة  دار  يف  الوطنية 

اجلمعة، اأن جميع املوؤ�ّس�سات املعنّية مبختلف 

طّيباً  مثااًل  �سربت  واخت�سا�ساتها  مهاّمها 

اليوم يف العمل الت�ساركي والتن�سيق والتعاون 

وال��ع��م��ل اجل���اّد م��ن اأج���ل اإع����ادة االأم����ور اإىل 

اآث��ار  اأو  اإ���س��رار  اأّي  ن�سابها، وت��ف��ادي ح��دوث 

�سلبّية.

امل��م��ل��ك��ة من  ���س��ه��دت��ه  م���ا  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

مّر  اخ��ت��ب��اراً  يعد  الكهربائي  للتيار  انقطاع 

جنوبه،  اإىل  �سماله  من  باأكمله،  الوطن  به 

اإىل غ���رب���ه، يف ظ����ّل ج��ائ��ح��ة  ���س��رق��ه  وم����ن 

كورونا، �سيما مع وجود م�سريات جماهريّية 

للتعبري عن حالة  املحافظات،  كّل  كبرية يف 

فل�سطني  يف  واأ�سّقائنا  اأهلنا  م��ع  الت�سامن 

احلبيبة ودعم �سمودهم.

التّيار  انقطاع  ومنذ  احلكومة  اأن  وب��ني، 

يكون  ال  اأن  ال�ساغل  �سغلها  ك��ان  الكهربائي 

عمل  على  اآث���ار  اأو  ت��داع��ي��ات  اأّي  النقطاعه 

خ�سو�ساً  احل���ي���وّي���ة،  وامل���راف���ق  ال��ق��ط��اع��ات 

امل�ست�سفيات، يف ظّل الظرف الوبائي الّدقيق 

ك��ورون��ا،  وب���اء  نتيجة  اململكة  ب��ه  ال��ت��ي مت��ر 

ووجود اأهل واأحّباء لنا يتلّقون العالج فيها.

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

ال��دك��ت��ور ب�����س��ر اخل�����س��اون��ة ب����ادر ف���ور ورود 

امل��ع��ل��وم��ات االأول����ّي����ة ح����ول ان��ق��ط��اع ال��ت��ّي��ار 

�سركة  العملّيات يف  بزيارة غرفة  الكهربائي 

حدث،  ما  على  للوقوف  الوطنّية،  الكهرباء 

مكّثف  ب�سكل  ي��ت��ّم  ال��ع��م��ل  اأّن  م��ن  وال��ت��اأّك��د 

ممكن،  وق��ت  باأ�سرع  االأم���ر  ملعاجلة  وحثيث 

العاّمة  ال�ّسالمة  وعلى  االأرواح  على  حفاظاً 

للمواطنني.

ال���وزراء - وف��ق دودي��ن-  كما عقد رئي�س 

للوقوف  الّداخلّية  وزارة  يف  طارئاً  اجتماعاً 

اإج�����راءات، ل�سمان  ات��خ��اذه م��ن  على م��ا مّت 

م�سيفاً  القطاعات،  خمتلف  عمل  دمي��وم��ة 

الكهرباء  اإىل �سركة  ال��وزراء عاد  ب��اأن رئي�س 

الوطنّية جمدداً وذلك ملتابعة عملّيات اإعادة 

ت�سغيل النظام الكهربائي، والتاأّكد من اإعادة 

اململكة،  مناطق  جميع  يف  الكهربائي  التّيار 

ويف املرافق كاّفة.

ال���وزراء عقد  اأن رئي�س  واأ���س��اف دودي���ن، 

عدد  م��ع  ال����وزراء،  رئا�سة  يف  اجتماعاً  اأي�ساً 

بكّل  للقيام  للتوجيه  املعنيني  ال����وزراء  م��ن 

���س��ريورة عمل جميع  ل�سمان  ي��ت��وّج��ب؛  م��ا 

موؤ�ّس�سات الوطن بكفاءة وجاهزّية عالية.

كما، اأكد دودين، اأن احلكومة وموؤ�ّس�ساتها 

واأجهزتها �ستظل على اأعلى درجات اجلاهزّية 

دائماً للتعامل مع كّل الظروف.

 م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة م��ازن 

التي مت  ان االج����راءات احلكومية  ال��ف��راي��ه، 

الكهربائي  ال��ت��ي��ار  ان��ق��ط��اع  ع��ق��ب  ات��خ��اذه��ا 

اأظ���ه���رت ق���وة ال���دول���ة االأردن����ي����ة واالج���ه���زة 

واأن  االمنية  واالأجهزة  واخلا�سة  احلكومية 

االدارة بالدولة را�سخة وقدمية .

وا�ساف الفرايه خالل االيجاز ال�سحفي 

ام�����س اجل��م��ع��ة وامل��خ�����س�����س ل��ل��وق��وف على 

مناطق  يف  الكهربائي  التيار  انقطاع  ا�سباب 

خم��ت��ل��ف��ةم��ن امل��م��ل��ك��ة، ان ال���دول���ة االأردن���ي���ة 

ت��ع��ام��ل��ت ال���ي���وم م���ع ع����دة ق�����س��اي��ا ه���ي وب���اء 

اال�سابات  اأن  مبينا  ب��ه،  يتعلق  وم��ا  ك��ورون��ا 

بانخفا�س وعمليات التطعيم بتزايد.

واأ�ساف الفرايه، ان الوقفات االحتجاجية 

اململكة  م��ن  مناطق خمتلفة  ج��رت يف  ال��ت��ي 

باملمار�سات  وتنديدا  احتجاجا  ج��اءت  والتي 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة وق��ط��اع 

امل�سجد  على  االإ�سرائيلية  واالع��ت��داءات  غزة 

االأق�سى، مبيناً اأن احلكومة وفرت كل ا�سباب 

التعبري احلر عن الراأي واأن الوقفات ات�سمت 

على  عملت  االمنية  االأجهزة  واأن  بال�سلمية 

ح��م��اي��ة ه���ذه ال��وق��ف��ات وت��اأم��ني اال���س��ع��اف��ات 

الطبية الالزمة للم�ساركني بها.

الكهربائي،  التيار  بانقطاع  يتعلق  وفيما 

املعنية  االج���ه���زة  اأن  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزي����ر  ق���ال 

تعاملت  ال��ك��ه��رب��اء  و���س��رك��ة  ال��ط��اق��ة  ووزارة 

االإداري����ني  احل��ك��ام  واأن  و���س��رع��ة  باحرتافية 

�سريعة  ج��والت  عملوا  املختلفة  باملحافظات 

على املرافق احليوية باملحافظات وبالتحديد 

تكن  ومل  واخلا�سة  احلكومية  امل�ست�سفيات 

هناك اأي خ�سائر ب��االأرواح او املعدات نتيجة 

ما جرى.

واأو����س���ح، اأن االج�����راءات ال��ت��ي مت��ت قبل 

واالأك�سجني  الكهرباء  �سبكات  لتفقد  �سهر 

ب��امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات اآت����ت اأك��ل��ه��ا ومت رف����ع ح��ال��ة 

اال���س��ت��ع��داد يف ال���دف���اع امل����دين اإىل ال��درج��ة 

ال���ق�������س���وى حت�����س��ب��اً ل����زي����ادة ال���ط���ل���ب ع��ل��ى 

مواطنني  بوجود  خا�سة  االإ�سعاف  �سيارات 

اإىل  يحتاجون  وقد  بالبيوت  العالج  يتلقون 

االنقطاع  ه��ذا  نتيجة  للم�ست�سفيات  النقل 

الكهربائي.

ال��ع��ام ن�سرت  اإن م��دي��ري��ة االأم����ن  وق����ال، 

الرئي�سية  التقاطعات  على  ال�سري  مرتبات 

الكهربائي  التيار  انقطاع  نتيجة  اململكة  يف 

عن اال�سارات ال�سوئية وبالتايل كان هنالك 

مو�سحاً  اململكة،  يف  ال�سري  بحركة  انتظام 

ب��ك��وادر  امل�ست�سفيات  زود  امل���دين  ال��دف��اع  اأن 

ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع ح����االت ن��ق�����س االأك�����س��ج��ني او 

املولدات الكهربائية.

واأ����س���اف، اأن ه���ذه االأم�����ور اأظ���ه���رت ق��وة 

ال����دول����ة االأردن�����ي�����ة واالأج�����ه�����زة احل��ك��وم��ي��ة 

االدارة  واأن  االأم��ن��ي��ة  واالأج���ه���زة  واخل��ا���س��ة 

بالدولة را�سخة وقدمية.

االنباط-عمان 

وال��ت��ج��ارة  ال�����س��ن��اع��ة  وزارة  ت��ن��ظ��م  

بالتعاون  ال�سبت   غد  ي��وم  والتموين 

اإدارة  وم����رك����ز  ال�������س���ح���ة  وزارة  م����ع 

االأزم��������ات ح���م���ل���ة  ل��ت��ط��ع��ي��م ال��ق��ط��اع 

ال����ت����ج����اري  ل���ل���وق���اي���ة م����ن ف���اي���رو����س 

ك����ورون����ا وذل������ك م����ن خ�����الل امل���راك���ز 

حم���اف���ظ���ات   يف  اع���ت���م���اده���ا  مت  ال���ت���ي 

بالتن�سيق  وال��زرق��اء  وارب��د  العا�سمة 

ب��داي��ًة  لت�سمل  ال��ت��ج��ارة   غ���رف  م���ع   

املحافظات   تلك   التجاري  يف  القطاع 

االأردن  غ���رف جت����ارة  م���ع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق 

و ع���م���ان وارب�����د وال����زرق����اء ح���ي���ث  مت 

امل��واف��ق  ال�����س��ب��ت   غ��د  ي���وم   تخ�سي�س 

ل��ل��ث��اين وال��ع�����س��ري��ن م���ن ���س��ه��ر اأي����ار 

احل����������ايل ل���ت���ط���ع���ي���م ال�����ع�����ام�����ل�����ني يف 

بالعمل  ل��ه��ا  امل�����س��رح  ال��ق��ط��اع��ات غ��ري 

مب��وج��ب اوام����ر ال���دف���اع   وذل����ك من 

ال�������س���اع���ة ال���ت���ا����س���ع���ة ����س���ب���اح���ا وح��ت��ى 

ال�ساعة الثالثة  بعد الظهر يف املراكز 

التالية:

الريا�سية  احل�سن  مدينة  اربد: 

ال����زرق����اء: م��دي��ن��ة االم����ري حم��م��د 

الريا�سية

الريا�سية  احل�سني  مدينة  عمان: 

١ و٢ وبيت �سباب عمان قاعة يا هال 

درايف ثرو:

الريا�سية/�سرح  احل�سني  مدينة 

ل�سهيد ا

ح�سني/دابوق امللك  حدائق 

املقابلني عبداهلل/  امللك  حدائق 

  درايف ثرو مدينة احل�سن/اربد. 

ودع���ت ال�����وزارة اأ���س��ح��اب االأع��م��ال 

مل��راج��ع��ة غ���رف ال���ت���ج���ارة ب��خ�����س��و���س 

املطعوم.  الأخذ  الالزمة  الرتتيبات 

اأن ه���ذه احل��م��ل��ة  ال�����وزارة   وق��ال��ت 

اإط��ار االإج��راءات التي تقوم  ج��اءت يف 

ال�سيف  اإىل  للو�سول   احلكومة  بها 

املقبل. االآمن مطلع  متوز 

  االنباط-عمان

ال������وزراء ال��دك��ت��ور ب�سر  ت��اب��ع رئ��ي�����س 

اخل�ساونة ام�س اجلمعة، اإجراءات اإعادة 

ال�سامل  ال��ع��ط��ل  اإث���ر  ال��ك��ه��رب��ائ��ي  ال��ت��ي��ار 

للكهرباء يف اململكة.

الطاقة  وزي��رة  ترافقه  الرئي�س  وزار 

وال�����روة امل��ع��دن��ي��ة ه��ال��ة زوات�����ي، م��رك��ز 

امل����راق����ب����ة وال���ت���ح���ك���م ال����ت����اب����ع ل�����س��رك��ة 

املقابلني،  منطقة  يف  الوطنية  الكهرباء 

ممكن  وقت  باأ�سرع  التيار  باإعادة  موعزا 

جلميع انحاء اململكة.

عن  الوطنية  الكهرباء  �سركة  واأعلنت 

البدء التدريجي الإعادة التيار الكهربائي 

وكانت البداية يف منطقة العقبة.

وك��ان��ت امل��م��ل��ك��ة ق��د ���س��ه��دت ان��ق��ط��اع��ا 

�سبكة  على  خلل  نتيجة  �سامال  كهربائيا 

ال��ع��م��ل حاليا  امل�����س��ري وي��ج��ري  ال��رب��ط 

لبقية  ال��ك��ه��رب��ائ��ي  ال��ت��ي��ار  اإع������ادة  ع��ل��ى 

املناطق.

  االنباط-عمان

على  ال��ن��ي��اب��ي��ة  فل�سطني  جل��ن��ة  اأك����دت 

ال��ث��اب��ت وال��را���س��خ جت��اه  امل��وق��ف االأردين 

ال��ق�����س��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ودع�����م ���س��م��ود 

امل�سروعة  وحقوقهم  الفل�سطيني  ال�سعب 

الفل�سطينية  دول��ت��ه��م  ب��اإق��ام��ة  امل��ط��ل��ق��ة 

القد�س. وعا�سمتها 

وحيت اللجنة يف بيان �سحفي ا�سدرته 

ام�س اجلمعة، على ل�سان رئي�سها النائب 

حم���م���د ال����ظ����ه����راوي، ان���ت�������س���ار ال�����س��ع��ب 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي وامل���ق���اوم���ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

العدوان  اأه��داف  التي حالت دون حتقيق 

االإ�سرائيلي على قطاع غزة .

امل����ق����اوم����ة  اإن  ال������ظ������ه������راوي،  وق��������ال 

ج��دي��داً  ان��ت�����س��اراً  ح��ق��ق��ت  الفل�سطينية 

ووقفت يف وجه  وفر�ست معادلة جديدة 

اآلة احلرب االإ�سرائيلية .

�سيبقى  الفل�سطيني  ال�سعب  اأن  واأك��د، 

ع��ن��وان��ا ل��ل��ث��ورة واالن��ت��ف��ا���س��ة ول�����س��م��ود 

امل���ق���اوم���ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ن���ح���و ال���ع���ودة 

والتحرير.

  االنباط-عمان

دانت وزارة اخلارجية و�سوؤون املغرتبني، 

اق���ت���ح���ام ال�������س���رط���ة وال�����ق�����وات اخل���ا����س���ة 

امل��ب��ارك/  االأق�����س��ى  للم�سجد  االإ�سرائيلية 

احل�����رم ال��ق��د���س��ي ال�����س��ري��ف، ام�������س عقب 

�سالة اجلمعة واالعتداء على امل�سلني.

وق���ال ال��ن��اط��ق ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م ال����وزارة 

قامت  م��ا  اإن  ال��ف��اي��ز،  اهلل  �سيف  ال�����س��ف��ري 

املبارك/  االأق�سى  امل�سجد  يف  اإ�سرائيل  به 

احل��������رم ال����ق����د�����س����ي ال���������س����ري����ف، ت�������س���رف 

ا����س���ت���ف���زازي م��رف��و���س وم�����دان وي��ت��ح��دى 

توا�سلت  التي  الدولية  وامل�ساعي  اجلهود 

تهدئة  اإىل  للو�سول  املا�سية  االأي��ام  طيلة 

ووق������ف ال���ع���ن���ف وال��ت�����س��ع��ي��د يف ال��ق��د���س 

ووق��ف  امل��ح��ت��ل��ة  الفل�سطينية  واالأرا�����س����ي 

ال�����ع�����دوان ع���ل���ى غ������زة. و�����س����دد، اأن������ه ع��ل��ى 

اإ���س��رائ��ي��ل حت��م��ل م�����س��وؤول��ي��ات��ه��ا ال��دول��ي��ة 

انتهاكاتها  ووق��ف  باالحتالل  قائمة  كقوة 

املبارك/ االأق�سى  امل�سجد  يف  واعتداءاتها 

احل�������رم ال���ق���د����س���ي ال�������س���ري���ف، واح�������رتام 

واحرتام  بامل�سلني،  امل�سا�س  وعدم  حرمته، 

الو�سع القانوين والتاريخي القائم.

اأن جن��اح اجل��ه��ود لوقف  ال��ف��اي��ز،  واأك���د 

هو  العدوان على غزة  ووقف  النار  اإط��الق 

اإي��ج��اب��ي��ة و����س���روري���ة، وع��ل��ى  اأوىل  خ��ط��وة 

اال�ستفزازات  ووقف  بها  االلتزام  اإ�سرائيل 

وال��ت�����س��ع��ي��د يف االأرا�����س����ي ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

املحتلة.

و���س��دد ال��ف��اي��ز ع��ل��ى ����س���رورة ا���س��ت��م��رار 

اجل���ه���ود ال���دول���ي���ة ال��ف��اع��ل��ة الإي���ج���اد اأف���ق 

تهدف  ج���ادة  م��ف��او���س��ات  الإط���الق  �سيا�سي 

وال���دائ���م  ال�����س��ام��ل  ال�������س���الم  اإىل حت��ق��ي��ق 

وال��ع��ادل ع��ل��ى اأ���س��ا���س ح��ل ال��دول��ت��ني وف��ق 

القانون الدويل ومبادرة ال�سالم العربية.

منذ  عملت  اململكة  اأن  ال��ف��اي��ز،  واأو���س��ح 

ب���داي���ة ال��ت�����س��ع��ي��د م���ع خم��ت��ل��ف االأط�����راف 

والدول الفاعلة يف املنطقة ويف العامل على 

وقف العدوان على غزة، ووقف االنتهاكات 

واالع����ت����داءات وامل���م���ار����س���ات االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

ال��ال���س��رع��ي��ة يف ال��ق��د���س وب��اق��ي االأرا���س��ي 

بهذا  الفايز  واأ���س��اد  املحتلة.  الفل�سطينية 

ال�سدد باجلهود كافة التي بذلت للو�سول 

اإىل وق���ف اإط����الق ال��ن��ار واإن���ه���اء ال��ع��دوان 

ع��ل��ى غ����زة، وع��ل��ى راأ���س��ه��ا ج��ه��ود االأ���س��ق��اء 

يف ج��م��ه��وري��ة م�����س��ر ال��ع��رب��ي��ة، واال���س��ق��اء 

ال��والي��ات املتحدة  يف دول���ة ق��ط��ر، وج��ه��ود 

االأمريكية.

الدوحة -برتا

 اأ����س���ادت ال�����س��ح��ف ال��ق��ط��ري��ة ال�����س��ادرة 

الرئي�سية  افتتاحياتها  يف  اجلمعة  ام�����س 

�ساهمت يف وقف  ال��ت��ي  االأردن��ي��ة  ب��اجل��ه��ود 

الفل�سطينيني،  على  االإ�سرائيلي  ال��ع��دوان 

ال��و���س��اي��ة  اح������رتام  �����س����رورة  اإىل  ودع�����ت 

الها�سمية على امل�سجد االأق�سى واملقد�سات 

االإ�سالمية يف القد�س ال�سريف.

افتتاحيتها  يف  ال��راي��ة  �سحيفة  وق��ال��ت 

اإن ما ت�سهده االأرا�سي الفل�سطينية  ام�س، 

امل����ح����ت����ل����ة ه������و ا������س�����ت�����ف�����راد اإ�����س����رائ����ي����ل����ي 

من  وم�سمع  م���راأى  ع��ل��ى  بالفل�سطينيني 

ال���ع���امل اأج���م���ع، ف���االح���ت���الل ال ي���ت���ورع يف 

للفتك  دولًيا  املُحرمة  االأ�سلحة  ا�ستخدام 

ا�ست�سهاد  اإىل  اأدى  ما  ومنازلهم،  باالأ�سقاء 

ال��ن�����س��اء واالأط���ف���ال،  ال��ع�����س��رات مب��ن فيهم 

االأمر الذي ي�ستدعي قيام املجتمع الدويل 

االعتداءات  لوقف  عاجل  ب�سكل  بالتحرك 

الفل�سطيني  ال�����س��ع��ب  ع��ل��ى  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

تكرارها  ومنع  املُ��ب��ارك  االأق�سى  وامل�سجد 

على  الها�سمية  الو�ساية  احرتام  و�سرورة 

االإ���س��الم��ي��ة  وامل��ق��د���س��ات  االأق�����س��ى  امل�سجد 

قطر  اأن  م�����س��ي��ف��ة  ال�����س��ري��ف،  ال��ق��د���س  يف 

م��راًرا  وح��ذرت  اخلطر  ناقو�س  دق��ت  التي 

م���ن خ���ط���ورة ���س��ي��ا���س��ات ال��ت��ه��وي��د مب��دي��ن��ة 

ال��ق��د���س وحم�����اوالت امل�����س��ا���س ب��امل��ق��د���س��ات 

احلرم  وخ�سو�سا  وامل�سيحية،  االإ�سالمية 

املقد�سي ال�سريف، توؤكد اأن وترية التهويد 

اإىل مرحلة ال  ارتفعت لت�سل  واال�ستيطان 

�سد  العرقي  بالتطهري  اإال  و�سفها  مُيكن 

االحتالل  قوات  قامت  كما  الفل�سطينيني، 

ب���االق���ت���ح���ام املُ���ت���ك���رر ل��ل��م�����س��ج��د االأق�����س��ى 

مراعاة  اأي  دون  املُ�سلني  وت��روي��ع  املُ��ب��ارك 

حل��رم��ة ���س��ه��ر رم�����س��ان املُ����ب����ارك، وه���و ما 

هذا  اإىل  و���س��واًل  الو�سع  تاأجيج  اإىل  اأدى 

الغا�سم. العدوان 

ب��ه  ت����ق����وُم  م����ا  اأن  ال�����راي�����ة،  واأو�����س����ح����ت 

اآل����ُة احل���رب االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف غ���زة وب��اق��ي 

االأرا�������س������ي ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة امل���ح���ت���ل���ة ويف 

ُم��ق��دم��ت��ه��ا ال��ق��د���س ال�����س��ري��ف، ه��ي ج��رائ��م 

عليها،  اإ�سرائيل  حُما�سبة  ت�ستوجب  حرب 

االإن�سان  طالت  االإ�سرائيلية  ال��دم��ار  فاآلة 

ق�سف  تعمدت  اإنها  بل  واحلجر،  وال�سجر 

واالإغاثية  االإن�سانية  واملنظمات  املوؤ�س�سات 

امل��ح��م��ي��ة ب��ال��ق��ان��ون ال�����دويل واالإن�������س���اين، 

ف��اجل��م��ي��ع ���س��اه��د ت��ع��م��د االح���ت���الل ق�سف 

م��ق��َرّ ال��ه��الل االأح���م���ر ال��ق��ط��ري يف غ��زة، 

وُم�����س��اب��ني  ���س��ه��داء  ���س��ق��وط  اإىل  اأدى  م���ا 

م���ن امل���واط���ن���ني ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني، وك��ذل��ك 

خليفة  ب��ن  حمد  ال�سيخ  م�ست�سفى  ت�سرر 

بغية  وال���ت���اأه���ي���ل،  ال�����س��ن��اع��ي��ة  ل����الأط����راف 

تقدمي  من  القطري  االأحمر  الهالل  منع 

ال��دع��م االإغ���اث���ي واالإن�����س��اين ل��الأ���س��ق��اء يف 

املنكوب. القطاع 

ال�����س��رق  �سحيفة  اأ����س���ادت  ج��ان��ب��ه��ا،  م��ن 

املكثفة  باجلهود  الرئي�سية  افتتاحيتها  يف 

وم�سر  واالأردن  قطر  فيها  ���س��ارك��ت  ال��ت��ي 

ال���دائ���م يف جمل�س  ال��ع�����س��و غ���ري  وت��ون�����س 

االأم���ن وال��والي��ات امل��ت��ح��دة االأم��ريك��ي��ة، يف 

النار بني  اإطالق  اتفاق وقف  اإىل  التو�سل 

والفل�سطيني. اال�سرائيلي  اجلانبني 

جتاهل  ل��ق��د  ال�����س��رق:  �سحيفة  وق��ال��ت 

االحتالل واملجتمع الدويل حتذيرات دولة 

قطر والعديد من الدول خطورة �سيا�سات 

ال��ت��ه��وي��د يف م��دي��ن��ة ال��ق��د���س، وحم����اوالت 

وامل�سيحية،  االإ�سالمية  باملقد�سات  امل�سا�س 

وخ�����س��و���س��ا احل������رم ال�������س���ري���ف، ووا����س���ل 

االأق�سى  للم�سجد  واقتحاماته  اعتداءاته 

مراعاة  اأي��ة  دون  امل�سلني  وت��روي��ع  امل��ب��ارك 

حلرمة �سهر رم�سان املبارك، مما اأدى اإىل 

االرا�سي  يف  التوتر  �سديد  الو�سع  تاأجيج 

الفل�سطينية.

ع��ن��د  ي��ق��ف  اأن احل����ل ال  ال�������س���رق  ك����دت 

ل��وق��ف  ات��ف��اق��ي��ات  اأو  ه��دن��ة  اإىل  ال��ت��و���س��ل 

اأو يتم  ت��ن��ه��ار  م���ا  ���س��رع��ان  ال���ن���ار  اإط�����الق 

مب�سوؤولية  واإمن����ا  جت��اه��ل��ه��ا،  اأو  ان��ت��ه��اك��ه��ا 

امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل يف ال��ع��م��ل اجل����اد ل���ردع 

الفل�سطيني  ال�����س��ع��ب  وح��م��اي��ة  اإ���س��رائ��ي��ل 

املبارك  االأق�سى  امل�سجد  وحماية  واإن�سافه 

احرتام  و�سرورة  االع��ت��داءات  تكرار  ومنع 

االأردن���ي���ة  للمملكة  ال��ه��ا���س��م��ي��ة  ال��و���س��اي��ة 

االأق�سى. امل�سجد  ال�سقيقة على  الها�سمية 

وقالت ال�سحفية اأن ما حدث، ينبغي اأن 

حتقيق  نحو  اخلطى  لت�سريع  دافعاً  يكون 

ال��ت�����س��وي��ة ال�����س��ل��م��ي��ة ال���ع���ادل���ة وال���دائ���م���ة 

الفل�سطينية من خالل  وال�ساملة للق�سية 

ت�����س��ري��ع ع��ق��د امل��ف��او���س��ات ب��ني ال��ط��رف��ني، 

الدولتني،  حل  مببداأ  االلتزام  اأ�سا�س  على 

ال�سرعية  ال���دويل وق���رارات  ال��ق��ان��ون  وف��ق 

ووف��ق  امل��ت��ح��دة،  ب����االأمم  املتمثلة  ال��دول��ي��ة 

مبادرة ال�سالم العربية والرباعية الدولية، 

الفل�سطينية  ال��دول��ة  اإن�����س��اء  اإىل  و���س��وال 

القد�س  وعا�سمتها   ١967 ع��ام  ح��دود  على 

ال�سرقية، واحلل العادل مل�ساألة الالجئني.

افتتاحيتها  يف  الوطن  �سحيفة  وقالت 

املكثفة لوقف  امل�ساعي  اإطار  اإنه ويف  اليوم، 

الفل�سطينيني،  على  االإ�سرائيلي  ال��ع��دوان 

اآل ثاين،  ال�سيخ متيم بن حمد  تلقى �سمو 

ات�����س��اال ه��ات��ف��ي��ا، م��ن اأخ��ي��ه ج��الل��ة امل��ل��ك 

عبد اهلل الثاين، ا�ستعر�سا خالله عالقات 

االأخ�����وة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��ق��ي��ق��ني و���س��ب��ل 

وتعزيزها. دعمها 

اإنه جرى خالل االت�سال كذلك  وقالت 

ذات  والدولية  االإقليمية  الق�سايا  مناق�سة 

االه��ت��م��ام امل�����س��رتك، ال���س��ي��م��ا م�����س��ت��ج��دات 

االأو�����س����اع يف ف��ل�����س��ط��ني، ح��ي��ث اأع���رب���ا عن 

ق��وات  ق�سف  لتوا�سل  ال�سديدة  اإدانتهما 

االح�����ت�����الل االإ����س���رائ���ي���ل���ي ل��ل��م��دن��ي��ني يف 

ق��ط��اع غ����زة، داع����ني اإىل ال���وق���ف ال��ف��وري 

واملقد�سات  االأق�سى  النار وحماية  الإطالق 

العزل. واملدنيني 

رئيس الوزراء يتابع إجراءات 
إعادة التيار الكهربائي للمملكة

الظهراوي: الشعب الفلسطيني 
سيبقى عنوان الصمود والثورة

الخارجية تدين اقتحام الشرطة والقوات الخاصة االسرائيلية للمسجد األقصى

الصحف القطرية تشيد بجهود األردن في وقف 
العدوان اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين
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وقفات تضامنية في محافظات المملكة  للتعبير عن التضامن الشعبي مع الفلسطينيين ضد العدوان االسرائيلي

وزير السياحة يشارك في معرض سوق السفر العربي

فرق تفتيش األمانة تنذر 90 منشأة 
لمخالفتها االشتراطات الصحية والمهنية

عودة التيار الكهربائي لجميع 
مناطق المملكة

  االنباط-عمان

وجهت فرق التفتي�ش التابعة لدائرة 

يف  واملهني  ال�صحي  والتفتي�ش  الرقابة 

خمالفة  ملن�شاآت  ان��ذاراً   90 عمان  اأمانة 

اأم�س من خالل 688 زيارة.

وجن����م ع���ن ال�����زي�����ارات ت�����ش��ج��ي��ل 15 

اغالقات  و7  ومهنية،  �شحية  خمالفة 

���ش��ح��ي��ة وم���ه���ن���ي���ة وخم����ال����ف����ات لأم����ر 

الدفاع. 

  االنباط-عمان

مناطق  جميع  اىل  الكهربائي  التيار  ع��اد 

اململكة يف متام ال�شاعة ال�شاد�شة والربع م�شاًء 

�شاعات  خم�س  لنحو  دام  �شامل  انقطاع  بعد 

تخللها عودة جزئية للتيار الكهربائي ب�شبب 

ا�شالحات فنية لدى اجلانب امل�شري.

تدريجيا  الكهربائي  التيار  ع��ودة  وب���داأت 

بدءا من حمافظة العقبة ومن ثم حمافظات 

مدينة  تالها  العا�شمة  وحمافظة  اجلنوب 

اإربد وبع�س مناطق حمافظة البلقاء وباقي 

مناطق اململكة اىل ان عادت بن�شبة 100 باملائة 

متام ال�شاعة ال�شاد�شة والربع م�شاء.

اعلنت  الوطنية  الكهرباء  �شركة  وك��ان��ت 

عن انقطاع كهربائي �شامل يف اململكة نتيجة 

بفعل  امل�شري  ال��رب��ط  �شبكة  على  فني  خلل 

ا�شالحات على ال�شبكة لدى اجلانب امل�شري.

وت�شبب انقطاع الكهرباء بتوقف �شخ املياه 

عِن مناطق وا�شعة يف خمتلف مناطق اململكة 

والذي اثر ب�شكل كبري على انتظام برامج دور 

املياه يف معظم مناطق اململكة.

ك��م��ا ت�����ش��ب��ب الن���ق���ط���اع ب��ت��وق��ف خ��دم��ات 

النرتنت وخ�شو�شا خدمات النرتنت الثابت 

واملنزيل والفايرب.

وزير  اك��د  امل�شت�شفيات،  عمل  وبخ�شو�س 

ال�شّحة الدكتور فرا�س الهّواري، اأّن الأو�شاع 

حتت  ك��ان��ت  امل��م��ل��ك��ة  م�شت�شفيات  ج��م��ي��ع  يف 

ال�شيطرة، ومل يت�شبب النقطاع باي م�شاكل 

تذكر، كما مل تتاأثر املطارات بالنقطاع كونها 

تعمل على املولدات، ومل تتعر�س لأّي م�شكلة 

ب�شبب انقطاع التّيار الكهربائي.

وكانت تعر�شت اج��زاء عديدة من اململكة 

عام 2014 اىل انقطاع للتيار الكهربائي نتيجة 

عطل فني يف احدى حمطات توليد الكهرباء، 

اململكة، بعد  ل��ه  ال���ذي تتعر�س  ال��ث��اين  وه��و 

النقطاع ال�شامل للكهرباء يف 2004.

 2004 يف  ح��دث  ال���ذي  النقطاع  ان  يذكر 

ك���ان ���ش��ام��ال ب��امل��م��ل��ك��ة، ب�شبب خ��ل��ل ف��ن��ي يف 

حمطة العقبة احلرارية.

14 وفاة و636 إصابة بفيروس كورونا في المملكة
  االنباط-عمان

اإ�شابة  و636  وف��اة   14 ت�شجيل  ع��ن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

لريتفع  اجلمعة،  ام�س  اململكة  يف  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س 

العدد الإجمايل اإىل 9342 وفاة و729185 اإ�شابة.

حمافظة  يف  حالة   280 على  اجلديدة  الإ�شابات  وتوزعت 

24 حالة  اإرب��د، منها  121 حالة يف حمافظة  العا�شمة عّمان، 

يف الرمثا، 91 حالة يف حمافظة الزرقاء، 31 حالة يف حمافظة 

حمافظة  يف  حالة   23 املفرق،  حمافظة  يف  حالة   29 البلقاء، 

معان، منها 3 حالت يف البرتا، 15 حالة يف حمافظة عجلون، 

14 حالة يف حمافظة ماأدبا، 13 حالة يف حمافظة جر�س، 10 

 3 العقبة،  6 ح��الت يف حمافظة  الكرك،  ح��الت يف حمافظة 

حالت يف حمافظة الطفيلة.

واأ����ش���ار امل���وج���ز الإع���الم���ي ال�����ش��ادر ع���ن رئ��ا���ش��ة ال�����وزراء 

و�شل  حالّيا  الن�شطة  احل���الت  ع��دد  اأن  اإىل  ال�شحة  ووزارة 

ام�س  دِخلت 
ُ
اأ التي  بلغ عدد احل��الت  بينما  10553 حالة،  اإىل 

حني  يف  ح��ال��ة،   66 غ���ادرت  فيما  ح��ال��ة،   66 امل�شت�شفيات  اإىل 

ب��ل��غ اإج��م��ايل ع���دد احل����الت امل���وؤّك���دة ال��ت��ي تتلقى ال��ع��الج يف 

امل�شت�شفيات 609 حالت.

بني  اململكة  يف  للم�شت�شفيات  ال�شتيعابية  ال��ق��درة  وح��ول 

بلغت  ال�شمال  اإقليم  يف  العزل  اأ���ش��ّرة  اإ�شغال  ن�شبة  اأن  املوجز 

 27 العناية احلثيثة  اأ�شّرة  اإ�شغال  باملئة، بينما بلغت ن�شبة   12

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

الإقليم ذاته 19 باملئة.

واأ�شاف اأن ن�شبة اإ�شغال اأ�شّرة العزل يف اإقليم الو�شط بلغت 

اأ�شّرة العناية احلثيثة  اإ�شغال  13 باملئة، يف حني و�شلت ن�شبة 

يف الإقليم ذاته اإىل 23 باملئة، بينما بلغت ن�شبة اإ�شغال اأجهزة 

التنّف�س ال�شطناعي 10 باملئة.

اإق��ل��ي��م اجل��ن��وب  ال��ع��زل يف  اأ����ش���ّرة  اإ���ش��غ��ال  ك��م��ا بلغت ن�شبة 

 7 احلثيثة  العناية  اأ���ش��ّرة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  بينما  باملئة،   6

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

الإقليم ذاته 6 باملئة. كما اأ�شار املوجز اإىل ت�شجيل 601 حالة 

اإجمايل  لي�شل  وامل�شت�شفيات،  املنزيل  العزل  يف  ام�س  �شفاء 

حالت ال�شفاء اإىل 709290 حالة.

لي�شبح  ام�س،  اأج��ري  خمربّياً  فح�شاً   20126 اأن  واأ���ش��اف 

اإج���م���ايل ع���دد ال��ف��ح��و���ش��ات ال��ت��ي اأج���ري���ت م��ن��ذ ب���دء ال��وب��اء 

اأن ن�شبة الفحو�شات  7081102 فح�شاً، لفتا اإىل  وحتى الآن 

مقارنة  باملئة،  16ر3  قرابة  اإىل  و�شلت  اليوم  لهذا  الإيجابّية 

56ر3  بلغت  والتي  الول  اأم�س  ي��وم  �شجلت  التي  الن�شبة  مع 

باملئة.

االنباط-حمافظات

انطلقت بعد �شالة اجلمعة ام�س، من امل�شجد 

احل�شيني يف و�شط البلد بالعا�شمة عمان، م�شرية 

�شعبية وحزبية حا�شدة، تاأييداً لل�شعب الفل�شطيني 

وت�شامناً معه �شد العدوان ال�شرائيلي .

وت��خ��ل��ل امل�����ش��رية ه��ت��اف��ات اح��ت��ف��ال��ي��ة بالن�شر 

و���ش��م��ود  الفل�شطينية  امل���ق���اوم���ة  ح��ق��ق��ت��ه  ال�����ذي 

ال�����ش��ع��ب ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي ب��ع��د دخ�����ول ه���دن���ة وق��ف 

اإط����الق ال��ن��ار ح��ي��ز التنفيذ ف��ج��ر ام�����س . واث��ن��ى 

�شد  الفل�شطيني  ال�شعب  �شمود  على  امل�شاركون 

العدوان ال�شرائيلي وثباته على ار�شه، داعني اىل 

موا�شلة اجلهود العربية والدولية لإقامة الدولة 

وحيا  ال�شرقية.  القد�س  وعا�شمتها  الفل�شطينية 

الردن  بذلها  التي  اجلهود  امل�شرية،  يف  امل�شاركون 

لوقف  امل�شتويات،  ك��ل  وعلى  امللك  جاللة  بقيادة 

العدوان ال�شرائيلي على ال�شعب الفل�شطيني.

وقالوا، اإن املقاومة الفل�شطينية اأثبتت للعامل 

باأنها اخليار الوحيد لتحرير الأرا�شي الفل�شطينية 

واقامة الدولة الفل�شطينية .

الت�شامنية  امل�����ش��ريات  م��ن  ال��ع��دي��د  اأن  ي��ذك��ر 

حمافظات  من  بعدد  ام�س،  انطلقت  والحتفالية 

اململكة، ت�شامنا مع ال�شعب الفل�شطيني ال�شقيق.

الفل�شطيني  ال�شعب  لن�شرة  ت�شامنية  وقفة 

اأمام م�شجد الكالوتي

ن��ظ��م��ت ف��اع��ل��ي��ات ���ش��ع��ب��ي��ة ام�������س اجل��م��ع��ة، يف 

ال�شاحة املحاذية مل�شجد الكالوتي، وقفة ت�شامنية 

مع ال�شعب الفل�شطيني .

واأك��د امل�شاركون يف الوقفة التي اخذت الطابع 

على  الفل�شطينية،  املقاومة  بانت�شار  الحتفايل 

اإ���ش��رائ��ي��ل م��ن همجية ووح�شية  ب��ه  ت��ق��وم  م��ا  ان 

�شارخ  تعد  هو  ال�شرعيني،  الر���س  اأ�شحاب  بحق 

واإره������اب م��غ��ط��ى ب�شمت دويل،  الن�����ش��ان��ي��ة  ع��ل��ى 

موؤكدين على موقف الأردن الثابت جتاه الق�شية 

الفل�شطينية ودعم الفل�شطينيني يف نيل حقوقهم 

ال�صرعية.

ال�شرائيلية  ب��الع��ت��داءات  امل�شاركون  ن��دد  كما 

التي تنفذها قوات الحتالل �شد اأهايل حي ال�شيخ 

جراح بالقد�س ال�شريف، والهجمات الوح�شية على 

قطاع غزة.

ع��ل��ى  احل����ل����وى  امل�������ش���ارك���ني  م����ن  ع������دد  ووزع 

املقاومة  بانت�شار  الفرح  عن  تعبرياً  املت�شامنني 

الفل�شطينية البا�شلة

يف  لأه��ل��ن��ا  ن�شرة  بال�شلط  ت�شامنية  م�شرية 

فل�شطني

ان��ط��ل��ق��ت ب��ع��د ���ش��الة اجل��م��ع��ة  ام�����س م�شرية 

حا�شدة بدعوة من جلنة ال�شلط ال�شعبية لن�شرة 

القد�س والفعاليات الوطنية وال�شعبية يف املدينة، 

ال�شرائيلي  للعدوان  رف�شهم  ع��ن  تعبريا  وذل��ك 

ال�شيخ ج��راح والرا�شي  على غ��زة والقد�س وح��ي 

الفل�شطينية املحتلة.

ورفع امل�شاركون الإعالم الأردنية والفل�شطينية 

م��ع حقوق  الكامل  وقوفهم  ع��ن  ع��ربت  ويافطات 

ال�شعب الفل�شطيني يف الدفاع والذود عن اأر�شهم 

���ش��د ال��ه��ج��م��ة ال�����ش��ر���ش��ة ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا ال��ع��دو 

الإ�شرائيلي.

وت�شمنت امل�شرية الدعوة حلملة للتربع بالدم 

خمتلف  يف  ا���ش��ب��وع  مل��دة  وت�شتمر  ال�شبت،  تنطلق 

امل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية يف حمافظة البلقاء.

وا�شدر اأبناء مدينة ال�شلط الكربى وحمافظة 

الفل�شطينية  الق�شية  ج��اء فيه” ان  بيانا  البلقاء 

كانت وما زالت حمور ال�شراع العربي ال�شهيوين 

املتمثل بالعدو الغا�شم املحتل.

بكافة  الفل�شطيني  ال�شعب  اإن  ال��ب��ي��ان،  وق���ال 

مكوناته انتف�س مبا يف ذلك الداخل الفل�شطيني 

من الأرا�شي املحتلة عام 1948 ، م�شطرا ملحمة 

اأ����ش���ط���وري���ة يف ال����دف����اع ع����ن ال����وط����ن وال���ق���د����س 

والأق�����ش��ى. وا����ش���اف ال��ب��ي��ان “نوؤكد ع��ل��ى ال���دور 

املقد�شات  على  الو�شاية  يف  التاريخي  الها�شمي 

الإ�شالمية وامل�شيحية يف فل�شطني من النهر اإىل 

البحر ، وندعم جهود جاللة امللك عبد اهلل الثاين 

يف الدفاع عن اأرا�شي فل�شطني والقد�س والأق�شى 

، ونوؤكد اأن اأبناء الردن كلهم فداء لأر�س الإ�شراء 

واملعراج”.

وقفة ت�شامنية بالزرقاء للتعبري عن الت�شامن 

ال�شعبي مع الفل�شطينيني 

التي  الت�شامنية  الوقفات  يف  امل�شاركون  ع��رب 

خ��رج��ت ام�����س يف م��ن��اط��ق ال��ه��ا���ش��م��ي��ة وال��ظ��ل��ي��ل 

الزرقاء وجبل ط��ارق عن ت�شامن الأردن  وخميم 

قيادة وحكومة و�شعباً مع ال�شعب الفل�شطيني ازاء 

العدوان ال�شرائيلي على فل�شطني وقطاع غزة .

وردد امل�شاركون يف الوقفات الت�شامنية هتافات 

ال�شعب الأردين يقف وقفة واح��دة مع  ب��اأن  توؤكد 

قيادته الها�شمية اىل جانب ال�شعب الفل�شطيني، 

م��ث��م��ن��ني م��وق��ف ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين 

���ش��اح��ب ال��و���ش��اي��ة ع��ل��ى امل��ق��د���ش��ات ال���ش��الم��ي��ة 

حق  اىل  وال��داع��ي  املحتلة،  القد�س  يف  وامل�شيحية 

ال�شعب الفل�شطيني باإقامة دولته احلرة وامل�شتقلة 

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

وعا�شمتها القد�س ال�شريف .

الفل�شطينيني  ���ش��م��ود  دع���م  ����ش���رورة  واأك������دوا 

على  وال���ش��ت��ي��الء  التهويد  �شيا�شات  م��واج��ه��ة  يف 

ممتلكاتهم ، حيث اأن الأردن تابع تقدمي الوثائق 

ملمتلكاتهم  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني  ح���ق���وق  ت��ث��ب��ت  ال���ت���ي 

اأحياء  كافة  ويف  ج��راح  ال�شيخ  ح��ي  يف  وعقاراتهم 

القد�س املحتلة .

ال�شوت  ان  ال��ع��و���ش��ات،  ن�شال  امل��ح��ام��ي  وق���ال 

وامل��ن��دد  الفل�شطينيني  م���ع  امل��ت�����ش��ام��ن  الأردين 

بالنتهاكات ال�شهيونية والعدوانية، ي�شل لالأ�شقاء 

اأي��ن��م��ا ك���ان امل��ت��ظ��اه��رون وامل��ت�����ش��ام��ن��ون، ���ش��واء يف 

املحافظات اأو يف عمان اأو يف الأغوار اأو يف اأي مكان 

على اأر�س اململكة، موؤكداً ان الأردن كان ول يزال 

الفل�شطيني  ال�شعب  منها  يتنف�س  التي  الرئة  هو 

ال�شقيق وهو الأقرب لل�شعب الفل�شطيني والأكرث 

تاأثراً وتاأثرياً بكل ما يجري يف فل�شطني املحتلة .

حممد  ال���زرق���اء  خميم  جلنة  رئي�س  ب��ني  كما 

ه�شام البوريني، ان الفعاليات ال�شعبية وال�شبابية 

اأق��ام��ت وقفة  املخيم  م��ع جلنة خ��دم��ات  بالتعاون 

ت�شامنية مع ال�شعب الفل�شطيني ون�شاله للو�شول 

اىل حقوقه امل�شروعة وابتهاجاً بالن�شر .

م��ن ج��ان��ب��ه، اأو����ش���ح ع�����ش��و جم��ل�����س حمافظة 

الزرقاء العالمي الزميل الدكتور ماجد اخل�شري 

ال�شعب  ت�شامن  ع��ن  تعبري  ال��وق��ف��ات،  ه���ذه  ان   ،

الفل�شطيني  ال�شعب  م��ع  و���ش��ع��ب��اً  ق��ي��ادة  الأردين 

ال���ش��رائ��ي��ل��ي على  ال���ع���دوان  م��واج��ه��ة  ال�شقيق يف 

املقد�شات ال�شالمية يف القد�س ال�شريف .

اأن���ه �شيكون ه��ن��اك حمالت  واأك����د اخل�����ش��ري، 

ل���ل���ت���ربع ب������الأم������وال وامل���������واد ال��ع��ي��ن��ي��ة ل��ل�����ش��ع��ب 

اآث���ار  ل��ت��ج��اوز  م�شاعدته  اأج���ل  م��ن  الفل�شطيني، 

الق�شف وال���ع���دوان ال��وح�����ش��ي ع��ل��ى امل��م��ت��ل��ك��ات يف 

. واأ���ش��ار الع��الم��ي الزميل  ق��ط��اع غ��زة املحا�شر 

املح�شن  ال��ق��وي  الأردن  اأن  اىل  ال�شريف  اأ���ش��ام��ة 

داخلياً، هو الأردن القادر على اإ�شناد ودعم الأ�شقاء 

ال�شعبني  ان التالحم بني  اىل  يف فل�شطني، لفتاً 

التاريخية  ال�شورة  يعك�س  والفل�شطيني  الأردين 

وح��دة  م��ن  املنبثقة  الوطيدة  للعالقة  احلقيقية 

الهدف وامل�شري .

مع  ت�شامنا  جرينة  بق�شاء  ت�شامنية  م�شرية 

الأ�شقاء بفل�شطني

  نفذ اأهايل ق�شاء جرينة ال�شوابكة يف حمافظة 

ماأدبا، م�شرية ت�شامنية بعد �شالة اجلمعة ام�س، 

احتفال بالن�شر الذي حققه ال�شعب الفل�شطيني.

وعرب املت�شامنون خالل امل�شرية التي انطلقت 

من م�شجد اجلرينة الكبري اىل ال�شارع الرئي�شي، 

عن تنديدهم وا�شتنكارهم للجرائم الب�شعة التي 

اأبناء  بحق  ال�شرائيلي  الح��ت��الل  ق��وات  ارتكبتها 

ال�شعب الفل�شطيني يف غزة، وقالوا اأن هدم املنازل 

وت�شريد املواطنني وقتل الأطفال الأبرياء هو دليل 

وا�شح على غطر�شة هذا الكيان املحتل .

ال��ذي مت التو�شل  واأك���دوا، ترحيبهم بالتفاق 

اإل��ي��ه ب��وق��ف اإط����الق ال��ن��ار حل��ق��ن دم����اء الأ���ش��ق��اء 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني واإن����ه����اء ال��ع��ن��ف ال�����ذي تتحمل 

م�شوؤوليته �شلطات الحتالل الإ�شرائيلي. واأ�شافوا 

ال��ق��ي��ادة  خ��ل��ف  ي��ق��ف  جميعه  الأردين  ال�شعب  اإن 

الها�شمية يف الدفاع عن حقوق ال�شعب الفل�شطيني.

وقفة ت�شامنية مبحيط ال�شفارة ال�شرائيلية 

  ن��ف��ذ امل��ئ��ات م��ن امل��واط��ن��ني وق��ف��ة ت�شامنية 

م�شاء ام�س اجلمعة، مبحيط ال�شفارة ال�شرائيلية 

ولالأق�شى  الفل�شطيني  لل�شعب  ن�شرة  عمان  يف 

مبواجهة العدوان ال�شرائيلي على غزة.

ون������دد امل���ح���ت�������ش���دون ب���اق���ت���ح���ام امل�����ش��ت��وط��ن��ني 

وب��اح��ات��ه  الأق�����ش��ى  للم�شجد  الح���ت���الل  وق�����وات 

وطالب  امل�شلني.  على  اجلمعة  ال��ي��وم  والع��ت��داء 

امل�شتويات  كافة  وعلى  ح��ازم  مبوقف  املحت�شدون 

ال�شعب  املتكرر على  ال�شرائيلي  العدوان  على  رداً 

الفل�شطيني العزل وانتهاكه لهدنة وقف اطالق 

النار التي متت فجٍر ام�س .

وقفه ت�شامنية بالكرك  لدعم �شمود 

الفل�شطينيني

ال�شعبية  والفعاليات  املهنية  النقابات    نظمت 

�شارك  ت�شامنية  وقفه  اجلمعة،  ام�س  ال��ك��رك،  يف 

دعمهم  ع��ن  للتعبري  امل��واط��ن��ني  م��ن  امل��ئ��ات  فيها 

العدوان  الفل�شطيني يف مواجهة  ال�شعب  ل�شمود 

ال�شهيوين .

اعتزازهم مبا حتقق من  امل�شاركون عن  وعرب 

�شمود مبواجهة العدوان واحلاق الهزمية بجي�س 

الحتالل، موؤكدين اأن الأردن وفل�شطني يف خندق 

واأن  وجغرافية  تاريخية  رواب���ط  جتمعهم  واح���د 

ال�شعب الردين وقيادته الها�شمية يقفون دوما اىل 

جانب احلق الفل�شطيني .

وقفة ت�شامنية بالعقبة ن�شرة لالأق�شى وغزة

ف��اع��ل��ي��ات �شعبية  ن��ف��ذت  ال�����ش��ي��اق  ن��ف�����س   ويف 

وحزبية ونقابية ونيابية عقب �شالة اجلمعة ام�س، 

اأمام م�شجد امللك احل�شني بن طالل و�شط مدينة 

فل�شطني  ال�شقاء يف  ت�شامنية مع  وقفة  العقبة، 

ون�شرة لالأق�شى ال�شريف.

واأكد املتحدثون يف الوقفة، اأن الردن هو الرئة 

و�شعبا  ق��ي��ادة  الردن���ي���ني  واأن  لفل�شطني  الثانية 

يقفون مع اأخوانهم يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة 

الحتالل  وج��ه  يف  التاريخي  �شمودهم  ويحيون 

ال�شرائيلي.

اإن القد�س هي القبلة الوىل وم�شرى  وقالوا، 

الر�شول الكرمي ويجب الدفاع عنها بالنف�س واملال، 

م�شريين اىل مواقف الردن بقيادته احلكيمة يف 

دعم الفل�شطينيني لنيل حقوقهم ال�شرعية .

ال��دويل  واملجتمع  الدولية  املنظمات  وطالبوا 

وحكومات العامل بالوقوف مع احلق الفل�شطيني 

والعمل على عودة المن وال�شتقرار واإعادة اأعمار 

ما مت تدمريه يف غزة وال�شفة وحما�شبة ا�شرائيل 

املدنيني  التي اقرتفتها بحق  دوليا على اجلرائم 

والبنية التحتية يف 

فل�شطني.

ف��ع��ال��ي��ات يف اإرب�����د   ت��وؤك��د ف��خ��ره��ا واع��ت��زازه��ا 

بال�شمود البطويل لل�شعب الفل�شطيني يف غزة

واحلزبية يف  ال�شعبية  الفعاليات  ع��ربت  كما    

بال�شمود  واع��ت��زازه��ا  ع��ن فخرها  اإرب���د  حمافظة 

الفل�شطينية يف  املقاومة  �شطرته  ال��ذي  البطويل 

اإىل  و�شول  فل�شطني  اأنحاء  و�شائر  والقد�س  غزة 

وقف العدوان ال�شرائيلي على قطاع غزة.

اأن وق�����ف الع�����ت�����داءات  ال���ف���ع���ال���ي���ات،  واك�������دت 

لإرادة  انت�شار  مبثابة  هو  غ��زة  على  ال�شرائيلية 

ال��ت��ي  وال�����ش��ع��وب  وال������دول  الفل�شطيني  ال�����ش��ع��ب 

طليعتها  ويف  ل��ه  الكامل  ودعمها  معها  ت�شامنت 

الأردن قيادة و�شعباً والتي ان�شهرت يف بوتقة واحدة 

الفل�شطيني  لل�شعب  وان��ت�����ش��اراً  ودع��م��اً  ت�شامناً 

وحقوقه امل�شروعة والعدالة حتى اإقامة دولته على 

اأر�شه وترابه َوعا�شمتها القد�س ال�شريف.

وب��ي��ن��ت ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ن��ف��ذت وق��ف��ات 

م�شاجد  معظم  م��ن  وغ��زة  القد�س  م��ع  ت�شامنية 

اربد، ان الردن بقيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين 

وال��داع��م  وال�شند  الظهري  دائ��م��ا  ه��و  كما  �شيبقى 

متم�شكا  ال��ع��ادل��ة  وق�شيته  الفل�شطيني  لل�شعب 

بثوابته اجتاه القد�س واملقد�شات.

ودعا امل�شاركون يف هذه الفعاليات اىل �شرورة 

الل����ت����زام ب��ال��ق��وان��ني وال���ن���ظ���ام يف ال��ت��ع��ب��ري عن 

م�شاعرهم وعدم ال�شماح بالعبث باملمتلكات العامة 

الذي  الوطني  الن�شيج  بوحدة  امل�س  او  واخلا�شة 

ي�شكل بوابة الذود عن حقوق ال�شعب الفل�شطيني.

العديد من احلافالت من  ذل��ك، انطلقت  اإىل 

ع��دد م��ن م��راك��ز ان��ط��الق احل��اف��الت نحو املعابر 

احلدودية مع ال�شفة الغربية تعبريا عن ت�شامنها 

ون�شرتها للقد�س وغزة.

  االنباط-عمان

رئي�س جمل�س  والآث���ار  ال�شياحة  وزي��ر  �شارك 

اإدارة هيئة تن�شيط ال�شياحة نايف حميدي الفايز، 

الذي   ،ATM العربي  ال�شفر  �شوق  يف معر�س 

عقد يف دبي خالل الفرتة من 16 ولغاية 19 اأيار 

اجلاري، من خالل تقنية الت�شال عن بعد.

وبح�شب بيان �شحفي لهيئة تن�شيط ال�شياحة 

ام�س اجلمعة، قال الوزير الفايز خالل م�شاركة 

له �شمن ور�شة عمل حتت عنوان )ما مدى تاأثري 

يف  ال�شتثمارية  الفر�س  توجيه  يف  ال���ش��ت��دام��ة 

القطاع ال�شياحي يف ال�شرق الأو�شط(، اإن ا�شتدامة 

ال�شياحة �شمن مواقع اململكة ت�شكل عن�شراً مهماً 

لنا كاأ�شحاب قرار يف ال�شاأن ال�شياحي، واأن العمل 

هي  اململكة  يف  ال�شياحية  امل�شاريع  ا�شتدامة  على 

من اأولويات عملنا.

واأ����ش���اف “هنالك ت��رك��ي��ز وا���ش��ح ل��دي��ن��ا على 

دعم املجتمعات املحلية من خالل اإن�شاء م�شاريع 

�شياحية تعنى بال�شياحة وتدعم املجتمعات املحلية 

على املدى املتو�شط والطويل كما تدعم ا�شتخدام 

الطاقة املتجددة«.

حموريا  دورا  امل��ع��ر���س  الفايز،”يلعب  وق���ال 

وم��ت��وا���ش��ال يف دع����م وت��ط��وي��ر ���ش��ن��اع��ة ال�شفر 

ا�شتقطابه  خ����الل  م���ن  امل��ن��ط��ق��ة  يف  وال�����ش��ي��اح��ة 

���ش��خ�����ش��ي��ات ب�������ارزة م����ن خ������رباء و����ش���ن���اع ق����رار 

متخ�ش�شني يف �شناعة ال�شياحة من خمتلف دول 

العامل«.

مثالية  من�شة  ي�شكل  املعر�س  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

للتوا�شل مع م�شوؤويل وممثلي �شناعة ال�شياحة 

من خمتلف اأنحاء العامل يف ظل الظروف احلالية 

وارتفاع املوؤ�شرات اليجابية لعودة ال�شياحة .

ب��دوره، قال مدير عام هيئة تن�شيط ال�شياحة 

تن�شيط  هيئة  اإن  عربيات،  ال���رزاق  عبد  الدكتور 

ال�شياحة الردنية �شاركت يف معر�س �شوق ال�شفر 

اإقامة جناح خا�س للهيئة يف  العربي من خ��الل 

املعر�س.

املعار�س  اأب���رز  م��ن  املعر�س  “يعترب  واأ���ش��اف 

ال��ع��امل��ي��ة ل��ق��ط��اع ال�شفر وال�����ش��ي��اح��ة وي��رك��ز على 

القطاعات  ب��ني  وال��ت��ع��اون  العمل  فر�س  �شناعة 

ال�شياحية الدولية والتعاون بني �شركات خطوط 

ومكاتب  اخلليجية  خ�شو�شاً  العاملية،  الطريان 

ال�شياحة وال�شفر والفنادق«.

ل��ه��ذا العام  امل�����ش��ارك��ة  اأن  وا���ش��ار ع��رب��ي��ات اىل 

الأ���ش��واق  يف  �شياحياً  الأردن  ت��روي��ج  اىل  ت��ه��دف 

اخلليجية حتديدا يف ظل عودة ال�شياحة للمملكة.

وب��ني، اأن الهيئة رك��زت خالل م�شاركتها على 

اظ���ه���ار ت��ن��وع ال��ت��ج��ارب ال�����ش��ي��اح��ي��ة ال��ت��ي ميكن 

لل�شائح اأن يقوم بها يف الأردن، وبحث اآلية ت�شويق 

الأردن �شياحياً بعد فرتة الوباء وعودة المور اىل 

طبيعتها من خالل و�شع برامج �شياحية متنوعة 

ت�شمل ال�شياحة العالجية والثقافية والتاريخية 

الأعمال  و�شياحة  واملغامرة  ال�شتجمام  و�شياحة 

جذب  ت�شويق  اىل  اإ�شافة  املخت�شة،  وامل��وؤمت��رات 

ال�شوق  يعد  حيث  اخلليجية،  العائلية  ال�شياحة 

اخلليجية من اأهم الأ�شواق ال�شياحية.

العديد  اط��الق  �شيتم  اأن��ه  اىل  ولفت عربيات 

من احلمالت الت�شويقية والتي تهدف اىل جذب 

تلك  يف  املغرتبني  واملواطنني  اخلليجي  ال�شائح 

الدول .

العربي  ال�شفر  ���ش��وق  م��ع��ر���س  اأن  اىل  ي�����ش��ار 

ودولياً  اقليمياً  اعالمياً  ح�شداً  �شنوياً  ي�شتقطب 

كبريا وخ��رباء عامليني بارزين يف قطاع ال�شياحة 

وال�شفر وع��م��الء ق��ط��اع الج��ت��م��اع��ات واحل��واف��ز 

واملوؤمترات واملعار�س .

ال�سبت   22 / 5 / 2021



العربية-وكاالت

يتجه خام برنت �سوب �أكرب �نخفا�س �أ�سبوعي منذ مار�س، 

�خل��ام  �لنفط  تدفقات  زي���ادة  الحتمال  �ل�سوق  ��ستعد�د  م��ع 

�الإير�ين مع �قرت�ب طهر�ن من �إحياء �التفاق �لنووي.

 65 بالقرب من  لندن  للنفط يف  �الآجلة  �لعقود  ت��د�ول  مت 

دوالًر� للربميل، بعد �نخفا�سها باأكرث من 6% خالل �جلل�سات 

�لثالث �ملا�سية.

�إن �لقوى �لعاملية  وقال �لرئي�س �الإي��ر�ين ح�سن روحاين، 

�أن  من  �لرغم  على  ب��الده  عن  �لكربى  �لعقوبات  رف��ع  قبلت 

�لتفا�سيل و�لنقاط �لدقيقة ال تز�ل بحاجة �إىل ت�سوية.

�لنطاق  و��سعة  بيع  عمليات  يف  �أي�ساً  �لنفط  �جن��رف  وقد 

لل�سلع �أم�س �خلمي�س، بعد خماوف ب�ساأن �لت�سخم، وتكهنات 

باأن جمل�س �لفيدر�يل �الأمريكي �سيخفف �لتحفيز �إىل جانب 

حتذير�ت �ل�سني ب�ساأن تد�بري تهدئة �الرتفاع يف �الأ�سعار.

ال يز�ل �لنفط مرتفعا باأكرث من 25% هذ� �لعام، حيث �أن 

�لتعايف �لقوي من �لوباء يف �لواليات �ملتحدة و�ل�سني و�أجز�ء 

�لوقود،  �لطلب على  توقعات  ب�ساأن  �لتفاوؤل  يعزز  �أوروب��ا  من 

حتى مع عودة �نت�سار �لفريو�س يف �آ�سيا.

وبينما تقرتب �إير�ن من زيادة �سادر�تها من �لنفط �خلام، 

قادرة  �ستكون  �ل�سوق  �أن  و�ثقة من  غ��روب  �سيتي  �سركة  ف��اإن 

على �مت�سا�س �لرب�ميل �الإ�سافية، و�أن �الأ�سعار �ست�ستمر يف 

�الرتفاع.

ق���ال د�ن��ي��ي��ل ه��اي��ن��ز، ك��ب��ري حم��ل��ل��ي �ل�����س��ل��ع يف جمموعة 

من  �أن���ه  “�أظن  �مل��ح��دودة:  �مل�سرفية  ونيوزيلند�  �أ���س��رت�ل��ي��ا 

هناك  ي��ك��ون  حتى  �ل�سغط،  حت��ت  �الأ���س��ع��ار  تظل  �أن  �مل��رج��ح 

بع�س �لو�سوح حول تخفيف �لعقوبات �الأمريكية على �لنفط 

�الإير�ين”، وفق ما نقلته “بلومربغ«.

حيث   - فيينا  يف  �ملفاو�سني  �إن  �خلمي�س،  روح���اين  وق��ال 

�نخرطت �إير�ن و�لواليات �ملتحدة يف حمادثات غري مبا�سرة 

�ل�سابق  �لرئي�س  عنه  تخلى  �ل��ذي  �لنووي  �التفاق  ال�ستعادة 

بح�سب  كبرية”،  “خطوة  �ت��خ��ذو�   -  2018 يف  ترمب  دون��ال��د 

�لتلفزيون �الإير�ين.

يف ظ��ل �ل��ت��وق��ع��ات �الأك����رث ت���ف���اوؤاًل، مي��ك��ن الإي�����ر�ن ع�سو 

“�أوبك”، زيادة �الإنتاج �إىل 4 ماليني برميل يومًيا من حو�يل 
2.4 مليون برميل يف غ�سون ب�سعة �أ�سهر.

م���رت 3 ���س��ن��و�ت ع��ل��ى �إع����ادة ف��ر���س �ل��ع��ق��وب��ات �الأم��ريك��ي��ة 

و�ملكثفات  �لنفط  �سادر�ت  متو�سط  قبلها  �سجل  �إي��ر�ن،  على 

�الإير�نية عند 2.9 مليون برميل يوميا.

ومع �ن�سحاب ترمب من �التفاق �لنووي يف مايو من 2018، 

يوميا،  برميل  مليون  من  الأق��ل  �الإير�نية  �ل�سادر�ت  هبطت 

2019، لتهبط بعدها  لكن بع�س �الإعفاء�ت بقيت حتى بد�ية 

�ل�سادر�ت الأقل من 500 �ألف برميل يوميا.

�إد�رة  �ملبا�سرة من جديد حتت  �ملفاو�سات غري  ومع عودة 

ج��و ب���اي���دن، ع����ادت �ل�������س���ادر�ت �الإي���ر�ن���ي���ة ل��الن��ت��ع��ا���س قليال 

�أ�سعار  على  حت�سل  �لتي  �الأك��رب،  �مل�سرتي  �ل�سني  من  بدعم 

تف�سيلية.

وكاالت-وكاالت

�إن���ه ميكن  ق��ال وزي���ر �ملالية �الأي��رل��ن��دي 

�سريبي  �إ���س��الح  ب�ساأن  �تفاق  �إىل  �لتو�سل 

دويل يف �أقرب وقت هذ� �لعام.

دون��وه��و يف مقابلة مع  ب��ا���س��ك��ال  و���س��رح 

�أن  “�أعتقد  ق��ائ��اًل:  “بلومربغ”  تلفزيون 

�الأم��ور..  هذه  على  لالتفاق  �إمكانية  هناك 

عامي  خ���الل  ت��غ��ي��رًي�  �سن�سهد  �أن��ن��ا  �أع��ت��ق��د 

فر�س  بكيفية  يتعلق  فيما   2022 و   2021

�ل�سر�ئب على �ل�سركات �لكبرية جًد�«.

�لتي  �لكيفية  ع��ن  بقوة  �إي��رل��ن��د�  د�ف��ع��ت 

ت���ف���ر����س ب���ه���ا ����س���ر�ئ���ب ع���ل���ى ب��ع�����س �أك����رب 

�ل����ع����امل، ح��ت��ى يف م��و�ج��ه��ة  �ل�������س���رك���ات يف 

�ن���ت���ق���اد�ت م���ن ����س���رك���اء �أوروب�����ي�����ني �أك����رب. 

وجادل دونوهو �ل�سهر �ملا�سي، باأن �ملناف�سة 

ل���ل���دول  م�������س���روع���ة  �أد�ة  ه����ي  �ل�����س��ري��ب��ي��ة 

مز�يا  بنف�س  تتمتع  ال  ق��د  �لتي  �ل�سغرية، 

�لدول �لكربى.

ا جمموعة  وقال دونوهو، �لذي يقود �أي�سً

جتتمع  �ل��ت��ي  �ل��ي��ورو  منطقة  مالية  وزر�ء 

�ملحتملة  �لطريقة  “�إن  �جلمعة”:  �ل��ي��وم 

د�خ��ل  �ستكون  �لتغيري  ه���ذ�  �إىل  ل��ل��و���س��ول 

م��ن��ظ��م��ة �ل��ت��ع��اون �الق��ت�����س��ادي و�ل��ت��ن��م��ي��ة. 

هذ�  �ت��ف��اق  �إىل  �لتو�سل  �سيتم  �أن���ه  �أع��ت��ق��د 

�ل���ع���ام، و���س��ت��ك��ون �أي���رل���ن���د� م�����س��ت��ع��دة ل��ه��ذ� 

�لتغيري«.

�سفقة عاملية

ت���اأت���ي ت��ع��ل��ي��ق��ات دون����وه����و ب��ع��د �أن ق��دم 

�سريبي  الإط���ار  خطًطا  �الأوروب�����ي  �الحت���اد 

من  بالكتلة،  خ��ا���س  �ل�سركات  على  ج��دي��د 

�أبعد من �سفقة عاملية  �إىل  �أن يذهب  �ساأنه 

قيد �لتفاو�س لتغيري �لقو�عد ب�ساأن مقد�ر 

�ل��ر���س��وم و�مل��ك��ان �ل���ذي يجب �أن ت��دف��ع فيه 

�ل�سركات متعددة �جلن�سيات.

ل��الحت��اد  �لتكميلي  �الإج������ر�ء  ���س��اأن  م��ن 

�الأوروبي - �لذي يطلق عليه ��سم “�الأعمال 

�إن�ساء  �إط��ار �سر�ئب �لدخل” -  �أوروب���ا:  يف 

كتاب قو�عد ل�سر�ئب موحدة على �ل�سركات 

و�إعادة توزيع �الأرباح بني �لدول �الأع�ساء.

�سندوق  يبد�أ  �أن  ا  �أي�سً دونوهو  و�ق��رتح 

للدول  �الأم���و�ل  �إتاحة  �الأوروب���ي يف  �لتعايف 

�الأع�ساء هذ� �لعام.

�ل��ت��ي  �الأم�������و�ل  ب��ع�����س  “�سرتى  وق�����ال: 

توفري  �سيتم  ول��ك��ن   ،2021 ع���ام  يف  ���س��ت��ت��اح 

�لكثري يف عام 2022«.

وز�رة �خلز�نة  �أعلنت  �أخ��رى،  ناحية  من 

�إد�رة  �أن  �خل��م��ي�����س،  ب���ي���ان  يف  �الأم���ريك���ي���ة 

�سركائها  �قرتحت على  بايدن  �لرئي�س جو 

و�لتنمية  �الق��ت�����س��ادي  �ل��ت��ع��اون  منظمة  يف 

حتديد ن�سبة �ل�سريبة على �أرباح �ل�سركات 

متعددة �جلن�سيات ب�15% “على �الأقل«.

�إن  �الأم���ريك���ي���ة  �خل���ز�ن���ة  وز�رة  وق���ال���ت 

هدف  �أن  مو�سحة  �أدنى”،  ح��د  “هي   %15

�ملناق�سات “طموح” ل�”زيادة هذه �لن�سبة”، 

بح�سب �لبيان.

�لتعاون  منظمة  يف  مفاو�سات  وجت���ري 

�القت�سادي و�لتنمية مببادرة من و��سنطن، 

من �أجل فر�س �سر�ئب بن�سبة حمددة على 

تكون  �جلن�سيات  م��ت��ع��ددة  �ل�����س��رك��ات  �أرب����اح 

متنا�سبة بني خمتلف �لدول.

ت���ري���د �مل��ن��ظ��م��ة �ل���ت���ي ت�����س��م 36 دول����ة 

�حل�سول على �تفاق عاملي مبدئي يف �جتماع 

جمموعة �لع�سرين لوزر�ء �ملالية يف �لتا�سع 

�جتماع  يف  ث��م  مت��وز/ي��ول��ي��و،  م��ن  و�لعا�سر 

�أخ��ري يف ت�سرين �الأول/�أك��ت��وب��ر. وه��ذه هي 

�ل���والي���ات  �ل��ت��ي ت��ق��رتح ف��ي��ه��ا  �مل����رة �الأوىل 

�ملتحدة ر�سميا ن�سبة معينة.

بني  ت����رت�وح  ن�سب  �الآن  ح��ت��ى  وط��رح��ت 

فرن�سا  تدعمها  و%21  �إي��رل��ن��د�  يف   %12،5

و�أملانيا و�لربملان �الأوروبي خ�سو�سا.

لل�سيا�سة  �مل��ن��ظ��م��ة  م��رك��ز  م��دي��ر  وق����ال 

يف  �أم��ان  �سانت  با�سكال  �ل�سريبية  و�الإد�رة 

�إىل  �سن�سل  “هل  �أيار/مايو:  من  �خلام�س 

�إىل  �سن�سل  ذل��ك.. لكن هل  �أ�سك يف  21%؟ 

ذلك  يكون  �أن  �آم��ل  21%؟  من  قريبة  ن�سبة 

ممكنا”، بح�سب ما نقلته “فر�ن�س بر�س«.

�إىل و����س���ع حد  �الإ�����س����الح  ي���ه���دف ه����ذ� 

ل��ل��م��ن��اف�����س��ة �ل�����س��ري��ب��ي��ة ب���ني �ل�����دول، �ل��ت��ي 

خلقت مالذ�ت �آمنة وجنات �سريبة للعديد 

�مل��ف��او���س��ات يف  �ل�����س��رك��ات. و�إذ� جنحت  م��ن 

م��ن��ظ��م��ة �ل��ت��ع��اون �الق��ت�����س��ادي و�ل��ت��ن��م��ي��ة، 

�ستتبنى فرن�سا كما قالت، توجيهات �أوروبية 

�الأول من  �لن�سف  �مل��و���س��وع يف  ه��ذ�  ب�����س��اأن 

2022 خالل �لرئا�سة �لفرن�سية لالحتاد.

�ل��ت��ي  ب���اي���دن  �إد�رة  ط��رح��ت��ه  و�مل�������س���روع 

على  �ملفرو�سة  �ل�سر�ئب  زي��ادة  �إىل  ت�سعى 

�ل�سركات لتمويل خطة ��ستثمارية �سخمة.

باالإ�سافة �إىل ن�سبة عاملية باحلد �الأدنى، 

يق�سي هذ� �لتعديل �لذي جتري مفاو�سات 

ب�����س��اأن��ه يف م��ن��ظ��م��ة �ل���ت���ع���اون �الق��ت�����س��ادي 

ح�سب  �ل�سركات  �سريبة  بتحديد  و�لتنمية 

دول����ة، بغ�س  ك��ل  �ل��ت��ي حتققها يف  �الأرب�����اح 

�لنظر عن مقرها �ل�سريبي.

وت�ستهدف هذه �لنقطة �لثانية خ�سو�سا 

ال  �سر�ئب  تدفع  �لتي  �لرقمية  �ل�سركات 

�لتي  و�الأرب���اح  بالعائد�ت  غالًبا  لها  عالقة 

حتققها حمليا.

لندن - رويرتز

�الأم���و�ل  روؤو����س  تدفقات  بيانات  �أظ��ه��رت 

�أم���ريك���ا �م�����س  �الأ���س��ب��وع��ي��ة م���ن ب��ن��ك �أوف 

�أدو�ت  �مل�ستثمرين �ل�سيولة يف  �جلمعة، �سخ 

�أ�سهم  بع�س  وبيعهم  �لت�سخم  من  �حلماية 

���س��رك��ات �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، م���ع ت��ل��م��ي��ح ���س��ن��اع 

�الأم��ريك��ي  �ل��ف��ي��در�يل  مبجل�س  �ل�سيا�سات 

�ل�سند�ت  م�سرتيات  لتقلي�س  مناق�سات  �إىل 

�حلكومية “عند نقطة ما«.

مايو   19 يف  �ملنتهي  �الأ�سبوع  م��د�ر  وعلى 

�سناديق  م��ن  دوالر  م��ل��ي��ار   1.1 خ���رج  �أي�����ار، 

دي�سمرب  منذ  ن���زوح  �أك���رب  يف  �لتكنولوجيا، 

2018. وقال �لبنك �إن �سناديق  كانون �الأول 

�لذهب ��ستقطبت 1.3 مليار دوالر.

�ملحمية  �خلز�نة  �أور�ق  �سناديق  و�سهدت 

�أ�سبوعا،   24 �أكرب �لتدفقات يف  من �لت�سخم 

�إذ ��ستقبلت ملياري دوالر، بعد �أن جذبت 1.9 

مليار يف �الأ�سبوع �ل�سابق.

�خلز�نة  �سند�ت  �سهدت  ذل��ك،  غ�سون  يف 

�الأم���ريك���ي���ة، �ل��ت��ي ت��ع��د م����الذ� �آم���ن���ا، �أك���رب 

 2.8 وبلغت  �أ�سهر،  �ستة  يف  عليها  �لتدفقات 

بنك  تقرير  �أظهره  ما  بح�سب  دوالر،  مليار 

�أوف �أمريكا.

�مل�ستثمرين  �أن  ي��ب��دو  �آخ����ر،  ج��ان��ب  م��ن 

�مل��وؤ���س�����س��ي��ني يف ع��م��ل��ة ب��ي��ت��ك��وي��ن ب�������د�أو� يف 

�لتخل�س من �لعملة �مل�سفرة ل�سالح �لذهب، 

مم���ا ي��ع��ك�����س �الجت�����اه �الأخ�����ري �ل�����ذي ح��دث 

خالل �لربعني �ملا�سيني، وفًقا لتقرير جديد 

�سادر عن جي بي مورغان.

 JPMorgan م����ن  حم���ل���ل���ون  �أخ������رب 

�مل�ستثمرين  باأن  �سعرو�  �أنهم  �لبنك،  عمالء 

�ملوؤ�س�سيني يتخلون عن �لبيتكوين ويعودون 

�إىل �لذهب.

JPMorgan يف مذكرة  وقال حمللو 

�إىل  �ل��ت��دف��ق��ات  “ت�ستمر  ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن: 

��ستمر�ر  �إىل  وت�سري  �ل��ت��ده��ور  يف  بيتكوين 

�مل�ستثمرين  قبل  من  �ال�ستثمار�ت  تقلي�س 

�سهدت  �مل��ا���س��ي،  �ل�سهر  خ��الل  �ملوؤ�س�سيني. 

�أ����س���و�ق �ل��ع��ق��ود �الآج���ل���ة ل��ل��ب��ي��ت��ك��وي��ن �أ����س���و�أ 

�أن  عمليات �لت�سفية و�أكرثها ��ستد�مة منذ 

بد�أ �سعود بيتكوين يف �أكتوبر«.

جاءت هذه �الأخبار مع ��ستمر�ر �نخفا�س 

�سعر �لعملة �مل�سفرة �الأ�سهر، �لتي جرت معها 

فادحة  خ�سائر  نحو  �مل�سفرة  �لعمالت  باقي 

�إىل  بيتكوين  �نخف�ست  �الأرب��ع��اء، حيث  ي��وم 

وتلملم  لتعود  �أل���ف دوالر   30 م��ن  ي��ق��رب  م��ا 

خ�سائرها بع�س �ل�سيء، بعد �أن كانت و�سلت 

عند  �الإط����الق  على  لها  م�ستوى  �أع��ل��ى  �إىل 

65000 دوالر يف �أبريل �ملن�سرم.

العربية-وكاالت

يف  �مل��ل��ي��ون��ري�ت  ع��دد  �ل�سني  �ست�ساعف 

�ل�سنو�ت �خلم�س �ملقبلة، و�ستزيد من حجم 

تقريًبا،  �لن�سف  مبقد�ر  �لو�سطى  �لطبقة 

وفًقا  �القت�ساد،  يف  �ال�ستهالك  يحفز  مما 

. HSBC لبنك

ذوي  �الأف���������ر�د  ع�����دد  �أن  �ل���ب���ن���ك  ي���ق���در 

لديهم  �لذين  �أولئك  �أي  �لعالية،  �ل��رثو�ت 

م���ا ي���ع���ادل 10 م���الي���ني ي�����و�ن ع��ل��ى �الأق����ل 

�لقابلة  �الأ�سول  من  دوالر(  مليون   1.55(

 5 �إىل  ي��رت��ف��ع  �أن  �مل��رج��ح  م��ن  لال�ستثمار، 

�أك���رث من  م��ن   ،2025 ع��ام  بحلول  م��الي��ني 

ل��ت��ق��دي��ر�ت �لبنك  م��ل��ي��ون��ني ح��ال��ًي��ا، وف��ق��اً 

�لربيطاين.

�أما �لطبقة �لو�سطى، �لتي ت�سم حو�يل 

تعريف،  �أ���س��ي��ق  �إىل  ����س��ت��ن��اًد�  م��ل��ي��وًن��ا   340

نقلته  م��ا  وف���ق  ذل���ك،  م��ن  ب��اأك��رث  ف�ستنمو 

“بلومربغ«.
بقيادة   HSBC يف  �القت�ساديون  كتب 

�ل��ي��وم  م���ذك���رة  يف   Qu Hongbin
�لو�سطى  �ل��ط��ب��ق��ة  ت��و���س��ي��ع  “�إن  �جل��م��ع��ة: 

���س��ي��ع��زز �ل���ن���م���و �الق���ت�������س���ادي ع���ل���ى �مل���دى 

�ملتو�سط   �إىل �لطويل، كما �أن زيادة �الإنفاق 

�ال���س��ت��ه��الك��ي ت��ع��زز �ل��ط��ل��ب �مل��ح��ل��ي، وثقة 

�الأعمال، و�الإنفاق �لر�أ�سمايل«.

�ل�ساعدة  �لو�سطى  “�لطبقة  و�أ�سافو�: 

ا من و�رد�ت �ل�سلع و�خلدمات،  �ستزيد �أي�سً

يف  لال�ستثمار  �الأجنبية  �ل�سركات  وجت��ذب 

�ل�سني«.

ولفت �القت�ساديون �أي�ساً �إىل �أن �لرثوة 

�مل���ت���ز�ي���دة ���س��ت�����س��اع��د �ل�����س��ني ع��ل��ى جتنب 

�لوقوع يف “فخ �لدخل �ملتو�سط”، وت�ساعد 

ج��ه��ود �حل��ك��وم��ة جل��ع��ل �الق��ت�����س��اد يعتمد 

على �ال�ستهالك ب�سكل �أكرب.

�إن  �ل��ق��ول  �ملبالغة  م��ن  “لي�س  وق��ال��و�: 

�لعمود  ت��ك��ون  �أن  ميكن  �لو�سطى  �لطبقة 

يف  �مل��زدوج  �ل��ت��د�ول  ال�سرت�تيجية  �لفقري 

�ل�سني«.

ث���روة �الأ���س��رة يف  �أن ترتفع  �مل��رج��ح  م��ن 

8.5% ك���ل ع����ام ع��ل��ى م��دى  ب��ن��ح��و  �ل�����س��ني 

�ل�������س���ن���و�ت �خل���م�������س �مل���ق���ب���ل���ة، م���ع و����س���ول 

 300 �إىل  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  �ل��ق��اب��ل��ة  �الأ�����س����ول 

ح���و�يل  �أو   ،2025 ع���ام  يف  ي����و�ن  ت��ري��ل��ي��ون 

لل�سني  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  من   %300

يف عام 2020.

ذ�ت  �أك������رب  و����س���ط���ى  ط���ب���ق���ة  وج������ود  �إن 

�لطلب  زي���ادة  يعني  �أع��ل��ى  دخ��ل  م�ستويات 

ع��ل��ى �ل�����س��ل��ع و�خل����دم����ات ع��ال��ي��ة �جل����ودة. 

و���س��ت�����س��ه��د �ل�����س��ني زي�����ادة يف ����س��ت��ه��الك��ه��ا 

بنحو 1.1 تريليون دوالر �سنوًيا، مقابل كل 

�الإنفاق  �أمريكًيا يف  20 دوالًر�  زيادة قدرها 

حديثة  �لو�سطى  �لطبقة  قبل  من  �ليومي 

�لعهد، وفًقا لتقدير�ت �لبنك.

�إنفاق  �إجمايل  �أن يجعل  �ساأنه  وهذ� من 

�أك��رب  ث��ام��ن  �ل�سني  يف  �ملتو�سطة  �لطبقة 

�إنفاق يف عام 2020.

ومع ذلك، مع �زدياد ثر�ء �لدولة، تت�سع 

�لبنك،  ق��ال  كما  �ل�سني،  يف  �ل��رثوة  فجوة 

30% من  �الأ�سر  1% من  ن�سبة  حيث متتلك 

�لرثوة يف �لبالد.

HSBC �إن هناك حاجة �إىل  قال بنك 

�مل�ساو�ة  ع��دم  من  للحد  �جلهود  من  مزيد 

يف �ل���دخ���ل، وم�����س��اع��دة �مل��زي��د م��ن �ل��ن��ا���س 

�لو�سطى، مثل  �لطبقة  �إىل  �الن�سمام  على 

�ل��ع��م��ال �مل��ه��اج��ري��ن وخ��ري��ج��ي �جل��ام��ع��ات 

�جلدد.

االقت�صادي
40

النفط يخسر 6% في 3 جلسات على وقع محادثات النووي اإليراني

حكومات العالم تتحالف ضد الشركات العمالقة

موجة هلع من التضخم.. نزوح كبير لألموال من صناديق التكنولوجيا

وسط زحمة الثراء.. عدد المليونيرات في الصين سيتضاعف بحلول 2025

أكبر مالك خاص يبيع نصف حصته 
في أضخم شركة طيران أوروبية

العمالت المشفرة تتلقى الضربات واحدة 
تلو األخرى.. أميركا تنضم إلى الركب

العربية-وكاالت

باع ثاين م�ساهم و�أك��رب مالك خا�س يف 

من  �أك���رث  جي”،  �إي���ه  لوفتهانز�  “دويت�سه 
ن�سف ح�سته يف جمموعة �خلطوط �جلوية 

�الأمل��ان��ي��ة، ب��ع��د ث��الث��ة �أ���س��ه��ر م��ن وف���اة رب 

�الأ�سرة �ملالكة للح�سة هاينز هريمان ثييل 

.Heinz Hermann Thiele
بنحو  “لوفتهانز�”  �أ���س��ه��م  وت��ر�ج��ع��ت 

5% يف ت���ع���ام���الت م����ا ق��ب��ل �ل�������س���وق �م�����س 

 KB Holding أن باعت� �جلمعة، بعد 

ب�سعر  �سهم  م��ل��ي��ون   33 ن��ح��و   GmbH
9.80 يورو لل�سهم، وبخ�سم 9.8% عن �سعر 

�الإغالق يف �ليوم �ل�سابق، وفقاً ل�”بلومربغ«.

تبلغ  ح�سة  ب��ب��ن��اء   Thiele ق���ام  وق���د 

ح��و�يل 12% يف “لوفتهانز�” قبل وفاته يف 

فرب�ير.

مليون   323 من  �لتخل�س  توقيت  يعني 

 Thiele يورو )395 مليون دوالر(، �أن ورثة

كانت  مما  بالثلث  �أق��ل  �أ�سعار  على  ح�سلو� 

ت�سرب  �أن  قبل  “لوفتهانز�”  قيمة  عليه 

�أزمة فريو�س كورونا �سناعة �لطري�ن.

�أوروب����ا  ط���ري�ن يف  �سركة  �أك���رب  وتطلب 

ي��ورو للبقاء  9 مليار�ت  �إن��ق��اذ بقيمة  خطة 

�أ�سطولها  تقلي�س  م��ع  �حل���ي���اة،  ق��ي��د  ع��ل��ى 

وموظفيها.

وقد ح�سلت �ل�سركة موؤخًر� على مو�فقة 

5.5 مليار  �إىل  �مل�ستثمرين جلمع ما ي�سل 

يورو من ر�أ�س �ملال، ل�سد�د بع�س �لديون.

م�ساهم  �أك���رب   Thiele ع��ائ��ل��ة  وت��ظ��ل 

�حل��ك��وم��ة  ب��ع��د  “لوفتهانز�”  يف  خ���ا����س 

�الأملانية، �لتي ح�سلت على 20% من �ل�سركة 

بعد خطة �الإنقاذ �لعام �ملا�سي. وكانت عائلة 

ح�ستها  �ل�سابق  يف  خف�ست  قد   Thiele
�إىل 10.1%، وفًقا الإيد�عات تنظيمية.

 Heinz Hermann �ح�����ت�����ل 

 79 �لعمر  من  يبلغ  كان  �ل��ذي   ،Thiele
�ل�����س��د�رة �لعام  ت���ويف، م��رك��ز  ع��اًم��ا عندما 

�ملا�سي كم�ستثمر ن�سط �سمن �لدر�ما �لتي 

�ج��ت��اح��ت ل��وف��ت��ه��ان��ز�. وب��ع��د ب��ن��اء ح�سته، 

�أعرب عن عدم ر�ساه عن خطة �الإنقاذ �لتي 

و�سعتها �حلكومة �الأملانية، قبل �أن يدعمها 

يف �لنهاية.

�الأمل��ان��ي��ة  لل�سلطات  ع��ائ��ل��ت��ه  ت��دي��ن  ق���د 

ب���اأك���رث م���ن 5 م���ل���ي���ار�ت ي�����ورو ك�����س��ر�ئ��ب 

ع��ل��ى �مل������ري�ث، ورمب����ا ت��ك��ون �أك����رب ف��ات��ورة 

م��ن ه���ذ� �ل��ن��وع يف ت��اري��خ �ل���ب���الد، وف��ًق��ا ل� 

.ManagerMagazin
وذك�����رت �مل��ج��ل��ة يف �أب���ري���ل �أن����ه ك���ان من 

�ملفرت�س و�سع �أ�سول Thiele يف موؤ�س�سة 

يتم  مل  لكن  �ل�سريبية،  �مل��خ��اط��ر  لتقليل 

�إن�ساوؤها عندما تويف.

وقام Thiele ببناء �إمرب�طورية ت�سمل 

بد�أ  �أن  بعد  و�ل��زر�ع��ة  و�ل�سناعة  �لعقار�ت 

Knorr- يف  1969 ع��ام  يف  �ملهنية  حياته 

�مل�����س��ن��ع��ة  �ل�����س��رك��ة   ،Bremse AG
�سركة  �إىل  حولها  �ل��ت��ي  �ل��ف��ر�م��ل  الأنظمة 

عاملية ر�ئدة.

بتغري  “لوفتهانز�”  �أ���س��ه��م  و�أغ���ل���ق���ت 

ي����ورو يف  ط��ف��ي��ف د �خل��م��ي�����س ع��ن��د 10.87 

بور�سة فر�نكفورت. وتبلغ �لقيمة �ل�سوقية 

لل�سركة 6.5 مليار يورو.

وا�شنطن - فران�س بر�س

دعت وز�رة �خلز�نة �الأمريكية ، �إىل فر�س 

�سريبة على حتويالت �لعمالت �مل�سفرة بني 

�الإي���ر�د�ت  زي��ادة  �إىل  تطّلعها  مع  �ل�سركات، 

لتمويل خطة مقرتحة بقيمة 1،6 تريليون 

و�لتاأمني  �لتعليم  تو�سيع  �إىل  تهدف  دوالر 

�الجتماعي.

هذه �لفكرة جزء من جهود �أكرب لتمويل 

خطة دعم �لعائالت �الأمريكية، مبا يف ذلك 

زي���ادة �ل�سر�ئب على �الأث��ري��اء، وه��ي تن�ّس 

على وجوب �أن ت�سّرح “�ل�سركات �لتي تتلّقى 

تزيد  ع��ادل��ة  �سوقية  بقيمة  م�سفرة  �أ���س��واًل 

�الإي��ر�د�ت  “د�ئرة  �إىل  �آالف دوالر”،   10 عن 

�لد�خلية” �مل�سوؤولة عن �ل�سر�ئب.

�حل�سابات  �أّن  �خل��ز�ن��ة  وز�رة  و�أو���س��ح��ت 

�لعمالت  ت�ستخدم  �لتي  �ل��دف��ع  خ��دم��ات  �أو 

من  �أي�ساً  م�سمولة  بيتكوين،  مثل  �مل�سفرة 

خالل متطلبات �إعد�د �لتقارير �جلديدة.

�إّن���ه  وق��ال��ت �ل�����وز�رة يف ع��ر���س للمقرتح 

جزء�ً �سغري�ً  ت�سكل  �أّنها  من  �لّرغم  “على 
ن�سبياً من دخ��ل �الأع��م��ال حالياً، �إال �أّن��ه من 

�مل��رج��ح �أن ت����زد�د �أه��م��ي��ة م��ع��ام��الت �لعملة 

�مل�سّفرة يف �لعقد �ملقبل، ال �سّيما يف ظّل وجود 

نظام و��سع �لنطاق الإعد�د تقارير �حل�سابات 

�ملالية«.

�لعمالت �مل�سفرة تتفاعل

ق��ل�����س��ت بيتكوين  و���س��ط ه����ذه �الأن����ب����اء، 

�أك��رب  ت���د�ول  �أم�����س �خلمي�س، ومت  مكا�سبها 

عملة رقمية يف �لعامل يف �آخ��ر م��رة ف��وق 40 

�ألف دوالر بعد �أن حتولت �إىل �للون �الأحمر 

لفرتة وجيزة. ويف وقت �سابق من �جلل�سة، 

�رتدت عملة بيتكوين بن�سبة 9% فوق 42000 

.Coin Metrics�دوالر، وفًقا ل

كما قل�ست بع�س بد�ئل بيتكوين مكا�سبها 

�أي�ساً، وكان �آخر تد�ول لعملة �إيرثيوم على 

 %13 �أن قفزت بن�سبة  3% بعد  �رتفاع بن�سبة 

7% بعد  �سابق. وك�سبت دودج كوين  يف وق��ت 

عقب  �سنًتا   42 �إىل   %17 بن�سبة  �رت��ف��اع��ه��ا 

ت��غ��ري��دة م���ن �ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�سركة 

“ت�سال” �إيلون ما�سك.
ت��وي��رت  ذك����ر م��ا���س��ك دودج ك���وي���ن ع��ل��ى 

�لتاريخ  �إىل  �آخ���ر  ف�ساًل  م�سيًفا  جم����دد�ً، 

ب���د�أت  �ل��ت��ي  �مل�����س��ف��رة  �لعملة  ل��ه��ذه  �ملتقلب 

كمزحة للتهكم على بيتكوين.

“كم  وق��د غ��رد ما�سك �خلمي�س ق��ائ��اًل: 

�سعر دودجي يف �لنافذة؟«.

وق��ال الحًقا يف رد على مغرد �آخ��ر: “مل 

ولن �أبيع �أي دودج«.

ي����وم ح��اف��ل باخل�سائر  ب��ع��د  ي���اأت���ي ذل����ك 

ل��ل��ع��م��الت �مل�����س��ف��رة ���س��ه��د ه��ب��وًط��ا ح�����اًد� يف 

قبل  ك��وي��ن،  ودودج  و�إي���رث  بيتكوين  عمالت 

تعوي�س جزء كبري من تلك �خل�سائر يف وقت 

الحق.

وي��وم �الأرب��ع��اء، �نخف�ست عملة بيتكوين 

بن�سبة 30% لت�سل �إىل ما يقرب من 30 �ألف 

دوالر يف وقت ما من �جلل�سة، قبل تقلي�س 

بع�س تلك �خل�سائر. وفقدت �سوق �لعمالت 

�مل�سفرة بالكامل مئات �ملليار�ت من �لدوالر�ت 

من �لقيمة �ل�سوقية يف يوم و�حد.

خطط �أمريكية

ي��ع��د ف���ر����س �ل�����س��ر�ئ��ب ع��ل��ى �الأ����س���ول 

�لرقمية جزء�ً من خطة �أكرب و�سعتها وز�رة 

�خلز�نة لزيادة عدد �ملوظفني و�سلطات �إنفاذ 

�سّد  بهدف  �ل�سر�ئب،  م�سلحة  يف  �لقانون 

�لفجوة بني ما تدين به �حلكومة وما تتلّقاه 

بالفعل.

�أّن �لفجوة بلغت حو�يل  وق��ّدرت �ل���وز�رة 

�إىل  و�سرتتفع   ،2019 ع��ام  دوالر  مليار   600

ما يقرب من 7 تريليونات دوالر على مدى 

�لعقد �ملقبل ما مل تتم معاجلتها.

خطة دعم �لعائالت �الأمريكية هي �أحد 

ب��اي��دن،  ج��و  للرئي�س  �سخمني  م��ق��رتح��ني 

�لتي  �الأمريكية  �لوظائف  خطة  هو  �لثاين 

للبالد  �لتحتية  �لبنية  جت��دي��د  �إىل  ت��ه��دف 

وتكلفتها حو�يل تريليوين دوالر.

وم������ع ����س���ي���ط���رة �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ني ع��ل��ى 

بايدن  يتعّر�س  �سئيل،  بهام�س  �لكونغر�س 

�خلّطتني  لتمويل  ط��رق  الإي��ج��اد  ل�سغوط 

و�حل�����س��ول على �الأ����س���و�ت �ل�����س��روري��ة من 

�جلمهوريني الإقر�رهما.

ودودج  بيتكوين  وقيمة  �سعبية  �رتفعت 

ك���وي���ن و�إي�����رثي�����وم وغ���ريه���ا م���ن �ل��ع��م��الت 

�مل�������س���ف���رة، خ�����الل �ل����ع����ام �مل���ا����س���ي، ن��ت��ي��ج��ة 

وباء  خّلفها  �لتي  �القت�سادية  �ال�سطر�بات 

ك��وف��ي��د-19 و�ل���رتوي���ج ل��ه��ذه �ل��ع��م��الت من 

بع�س �ل�سركات.

وي��در���س �الح��ت��ي��اط��ي �ل��ف��ي��در�يل �إن�����س��اء 

�إنه  ب��ه، وق��ال �خلمي�س  عملة رقمية خا�سة 

تاأثري  تناق�س  در����س��ة  �ل�سيف  ه��ذ�  �سين�سر 

ذل��ك على �أن��ظ��م��ة �ل��دف��ع و�إم��ك��ان��ي��ة �إ���س��د�ر 

عملة رقمية مدعومة من �لواليات �ملتحدة.

و����س���ّرح رئ��ي�����س �الح��ت��ي��اط��ي �ل��ف��ي��در�يل 

جريوم باول يف بيان: “نعتقد �أّن��ه من �ملهّم 

ميكن  �مل��رك��زي  للبنك  رقمية  عملة  �أّي  �أّن 

للنقد  بدياًل  ولي�س  مكّمل  مبثابة  تكون  �أن 

لدى  �حلالية  �لرقمية  �ل����دوالر  وتنويعات 

�لبنوك  �ل���ود�ئ���ع يف  �ل��ق��ط��اع �خل��ا���س، مثل 

�لتجارية«.

ال�سبت   22/ 5 / 2021
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دبي - العربية

امل��ع��اي��ط��ة يف  �سميح  الأ���س��ب��ق  الأردين  الإع�����ام  وزي����ر  اأك����د 

والأردن  وال�سعودية  “م�سر  اأن  “العربية”  قناة  مع  مداخلة 

جنحت بوقف العدوان الإ�سرائيلي على غزة واإنهاء احلرب«.

وقال املعايطة اإن الأيام القليلة التي �سبقت اإعان الهدنة 

جانب  من  مكثفة  دبلوما�سية  ات�سالت  �سهدت  اجلمعة  ليل 

وقف  اأج��ل  م��ن  واأم��رك��ا  وفرن�سا  والأردن  وال�سعودية  م�سر 

التي  الإ�سرائيلية  والعدوان  القتل  اآل��ة  واإيقاف  النار،  اإط��اق 

طالت الفل�سطينبنب بكل �سرا�سة.

نتنياهو  ب��ن��ي��ام��ن  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  اأن  وذك����ر 

النار، وعندما  اإط��اق  وق��ف  اأي حديث عن  البداية  رف�س يف 

ال�سواريخ  اإيقاف  ي�ستطع  ومل  و�سعه  يف  مبا  ق��ام  اأن��ه  اكت�سف 

وق��ف  اع��ت��ره  م��ا  اأع��ل��ن  امل�ستوطنن،  وح��م��اي��ة  الفل�سطينية 

الو�سطاء  ك��ان يخر كل  ن��ار من جانب واح��د، ولكنه  اإط��اق 

يف  وخ�سع  الفل�سطينين،  م��ع  بالتزامن  الهدنة  تكون  حتى 

النهاية لل�سغط الدويل من اأجل ال�سام.

اإل��ي��ه بو�ساطة  لت  ال��ن��ار تو�سّ اإط���اق  ل��وق��ف  اّت��ف��اق  ودخ���ل 

حّيز  غزة  قطاع  يف  الفل�سطينية  والف�سائل  اإ�سرائيل  م�سرية 

التنفيذ يف ال�ساعة الثانية من فجر اجلمعة بعد 11 يوماً من 

ع��دداً  واأوق���ع   2014 منذ  بينهما  الأع��ن��ف  هو  ع�سكري  ت�سعيد 

كبراً من القتلى، غالبيتهم فل�سطينيون.

و�سادقت احلكومة الإ�سرائيلية امل�سغرة على وقف اإطاق 

النار بقطاع غزة وذلك بعد ت�سويت املجل�س الوزاري بالإجماع 

على مقرتح وقف اإطاق النار.

االنباط وكاالت

اأك������د اإ����س���م���اع���ي���ل ه���ن���ي���ة، رئ���ي�������س امل��ك��ت��ب 

اأن  اجل��م��ع��ة،  ل�”حما�س”ام�س  ال�����س��ي��ا���س��ي 

حركته وبقية ف�سائل املقاومة الفل�سطينية 

وجهت “�سربة قا�سية �سترتك اآثارها املوؤملة 

على اإ�سرائيل وم�ستقبلها”.

ج���اء ذل���ك يف ك��ل��م��ة م��ت��ل��ف��زة ل��ه��ن��ي��ة بعد 

�ساعات من �سريان اتفاق لوقف اإطاق النار 

غزة  ق��ط��اع  يف  الفل�سطينية  الف�سائل  ب��ن 

واإ�سرائيل، بو�ساطة م�سرية.

وق��ف��وا  امل��ق��اوم��ة  “ف�سائل  ه��ن��ي��ة:  وق���ال 

�سفا واحدا، و�سربوا العدو �سربات موجعة 

قا�سية �سترتك اآثارا عميقة على هذا الكيان 

الأم��ن��ي��ة  موؤ�س�ساته  وع��ل��ى  جمتمعه  وع��ل��ى 

ع��ل��ى ه��ذه  ع��ل��ى م�ستقبله  ب��ل  وال��ع�����س��ك��ري��ة، 

الأر�س املباركة”.

ل��ل��دف��اع عن  ان��ت��ف�����س��ت  “غزة  واأ�����س����اف: 

عن  الآث��م��ة  اليد  ول��رتف��ع  الأق�سى  امل�سجد 

حي ال�سيخ جراح بالقد�س”.

وتابع: “املقاومة لها ق�سية وطنية وهي 

حترير فل�سطن والأ�سرى والعودة”.

لندن- القد�س العربي

الإ�سرائيلية  ال�سرطة  من  ق��وات  اعتدت 

ان��ت��ه��اء  ب��ع��د  الفل�سطينين  امل�����س��ل��ن  ع��ل��ى 

�ساة اجلمعة يف امل�سجد الأق�سى املبارك.

���س��رط��ة الح��ت��ال  واق��ت��ح��م عنا�سر م��ن 

قنابل  واأط��ل��ق��وا  الأق�����س��ى  امل�سجد  ���س��اح��ات 

الغاز والر�سا�س املطاطي على فل�سطينين 

خرجوا يف م�سرة بعد انتهاء �ساة اجلمعة.

مل�سرات خرجت  امتدادا  امل�سرة  وج��اءت 

يف �ساعات متاأخرة من الليلة املا�سية، عقب 

الإعان عن وقف اإطاق النار بن اإ�سرائيل 

وف�سائل املقاومة يف قطاع غزة، بعد 11 يوما 

من العدوان الهمجي على القطاع.

���س��اة  امل�����س��ل��ن،  اآلف  ع�������س���رات  واأدى 

اجل���م���ع���ة يف ب����اح����ات امل�������س���ج���د الأق���������س����ى، 

و�سط ت��واج��د ق��وات الح��ت��ال، على اأب��واب��ه 

وحميطه.

وك����ان اآلف امل��ق��د���س��ي��ن ق���د خ���رج���وا يف 

م�سرات احتفالية يف �سوارع البلدة القدمية 

بعد  الأق�سى  امل�سجد  �ساحات  ويف  بالقد�س 

اإط��اق النار حيز التنفيذ عند  دخ��ول وقف 

اجلمعة.  ام�����س  ف��ج��ر   م��ن  الثانية  ال�ساعة 

وه���ت���ف ال�����س��ب��ان ب��ال��ت��ك��ب��رات وب��ال��ت��اأي��ي��د 

يف  الق�سام  وكتائب  الفل�سطينية  للمقاومة 

حتٍد وا�سح لقوات الحتال.

اأبريل/ ني�سان املا�سي، تفجرت   13 ومنذ 

املحتلة،  الفل�سطينية  الأرا���س��ي  الأو���س��اع يف 

�سرطة  “وح�سية” ترتكبها  اعتداءات  جراء 

القد�س  مدينة  يف  وم�ستوطنوها  اإ�سرائيل 

امل��ح��ت��ل��ة، خ��ا���س��ة امل�����س��ج��د الأق�������س���ى وح��ي 

 12 لإخ���اء  حم��اول��ة  يف  جراح”،  “ال�سيخ 
منزًل فل�سطينياً وت�سليمها مل�ستوطنن.

النا�رصة- القد�س العربي

 حاولت جهات اإ�سرائيلية خمتلفة تلخي�س وتقييم 

بامل�ستويات  مرحليا  الأق����ل  ع��ل��ى  غ���زة  ع��ل��ى  ال���ع���دوان 

ال�سرتاتيجية والتكتيكية، فيما تعرب اأو�ساط اليمن 

بنيامن  الح��ت��ال  حكومة  رئي�س  على  غ�سبها  ع��ن 

نتنياهو بعدما تعامل مع حما�س وبالتزامن مكّنها من 

تعظيم قدراتها الع�سكرية.

ومقابل اأو���س��اط اأك���دت جن��اح اإ���س��رائ��ي��ل يف تدمر 

الإ�سامي  منجزات ومقدرات هامة حلما�س واجلهاد 

ب��ن��ران ك��ب��رة واأك����ر دق���ة وب��ق��ب��ة ح��دي��دي��ة متطورة 

اأ�سوات  اأبطلت مفعول معظم �سواريخ املقاومة، علت 

الإ�سرائيلية  ال�سيا�سة  اأطياف  خمتلف  من  النتقادات 

عقب ات��خ��اذ ال��ق��رار ب��وق��ف احل���رب على غ���زة. وحمل 

“اإ�سرائيل بيتنا” اأفيغدور ليرمان على  رئي�س حزب 

امل�ستوى  م��وؤك��دا ف�سل  امل�سغر،  ال���وزاري  املجل�س  ق��رار 

 ” �سيطرة  هو  ح�سل  ما  اأخطر  اأن  واعتر  ال�سيا�سي، 

حما�س ” على ال�سارع الفل�سطيني.

وت���اب���ع ل��ي��رم��ان يف ح��دي��ث ل��ل��ق��ن��اة ال��ع��ري��ة 12: 

ن�سهد �سيطرة حما�س على ق�سم من  نحن  “لاأ�سف 
جناحها  ن�سهد  مثلما  اإ�سرائيل  داخ��ل  العربي  ال�سارع 

دولتنا  داخ����ل  داخ��ل��ي��ة  جبهة  بت�سكيل  الأوىل  ل��ل��م��رة 

وب��اإط��اق  �سواريخ من جنوب لبنان و�سط حماولت 

�سبق  ال���ذي  ل��ي��رم��ان  الأردن”.  يف  الأج�����واء  ت�سخن 

“حما�س”  وت�سفية  هنية  اإ�سماعيل  باغتيال  وه���دد 

ا�ستذكر  ���س��ن��وات،  ق��ب��ل  ال���دف���اع  حقيبة  ت�سلمه  قبيل 

اأم�س تقرير “مراقب الدولة” حول عدوان “اجلرف 

ال�سامد” يف 2014، وقال اإن اإ�سرائيل مل ت�ستخل�س اأي 

در���س من تلك احل��رب كما يجب. وح��ذر ليرمان من 

تعاظم قوة حما�س، وقال اإنه لحظ ا�ستخدام غوا�سات 

وطائرات م�سرة �سغرة من قبل احلركة للمرة الأوىل 

وكذلك قذائف الق�سام التي كانت يف البداية “اأخ�ساباً 

الإ�سرائيلي،  العمق  تطال  �سواريخ  باتت  متطايرة” 

معترا اأن املواجهة القادمة هي م�ساألة وقت.

ليرمان: “ل مرر للقيام بجولة ع�سكرية جديدة 

يف غزة دون حتديد اأه��داف وا�سحة، علما اأن نتنياهو 

ا�ستغل اجلولة احلالية من اأجل احتياجاته ال�سيا�سية”.

باملال  ب��رع��اي��ة حما�س ودع��م��ه��ا  ق���ام  “من  وت��اب��ع: 

نف�سه،  نتنياهو  هو  قواتها  تعزيز  لها  واأت���اح  القطري 

وحتى يف �سهر مايو/ اأيار اجلاري مت حتويل 30 مليون 

دولر حل��م��ا���س ت�����س��اف مل��ئ��ات م��اي��ن ال������دولرات يف 

ومن  الع�سكرية،  قوتها  بناء  يف  توظيفها  ومت  املا�سي 

غر املمكن مراقبة هذه الأموال املحّولة لغزة “. وقال 

ليرمان اإنه قبل الدخول يف املواجهة القادمة ينبغي 

على اإ�سرائيل اتخاذ قرار ر�سيد، ما الذي تريده بنهاية 

املطاف من قطاع غزة؟وتابع: “ل مرر للقيام بجولة 

ع�سكرية جديدة دون حتديد اأهداف وا�سحة، علما اأن 

احتياجاته  اأج��ل  من  احلالية  اجلولة  ا�ستغل  نتنياهو 

ال�سيا�سية”.

هدية لاإرهاب

ك���م���ا اأع�������رب ن���ائ���ب وزي������ر الأم�������ن ال���داخ���ل���ي غ����ادي 

يابريكان عن معار�سته لوقف اإطاق النار دون ا�ستعادة 

الإ�سرائيلين املحتجزين يف قطاع غزة. وقال اإن وقف النار 

دون ا�ستعادة جثماين اجلندين اأورون وهدار واملواطنننْ 

الإ�سرائيلين املحتجزين من غزة هو جائزة ل�”الإرهاب” 

���ن اأخ��اق��ي على  ع��ل��ى ح���د  ت��ع��ب��ره. وت��اب��ع: “هناك دينْ

املحتجزين.  الأب��ن��اء  با�ستعادة  يتمثل  اإ�سرائيل  حكومة 

يف  املخربن  اآلف  �سراح  لإط��اق  ت�سطر  قد  فاإ�سرائيل 

امل�ستقبل يف حال مل ن�ستغل هذه الفر�سة الآن”.

واقع مربك

�ساعر  القا�سية، جدعون  النتقادات  وتبعه يف هذه 

“الليكود”  ع��ن  املن�سق  جديد”  “اأمل  ح��زب  رئي�س 

اإن��ه برغم كل  البارزين، بقوله  نتنياهو  واأح��د خ�سوم 

القدرات ال�ستخباراتية واجلوية الهائلة التي متلكها 

نار  اإط��اق  “وقف  باحل�سول  نتنياهو  اإ�سرائيل، جنح 

دون �سروط” من حما�س، قائا: “هذا مربك”.

للنار،  اإع��ان حكومة الحتال عن وقفها  وقبيل 

ق���ال ���س��اع��ر يف ت��غ��ري��دة: “ي�سكل وق���ف اإط����اق ال��ن��ار 

ب�سكل اأحادي م�ّساً �سعباً بقوة الردع الإ�سرائيلية مقابل 

حما�س وغرها. اإن وقف الن�ساط الع�سكري دون فر�س 

قيود على تعزيز قوة حما�س وا�ستعادة  رفاة اجلندين 

على  ينطوي  غ��زة  الإ�سرائيلين من  املواطنن  وبقية 

ف�سل �سيا�سي- دبلوما�سي �ست�سدد اإ�سرائيل ثمنه بن�سبة 

فائدة عالية م�ستقبا”. وهذا ما اأكدته وزيرة الق�ساء 

ال�سابقة، اأيليت �ساكيد يف ت�سريح ل�”يديعوت اأحرنوت” 

اأمر  هو  النار  لإط��اق  م�سروط  غر  “وقف  بقولها: 

عن  الكني�ست  يف  الع�سو  �ساكيد،  واأ���س��اف��ت  حمرج”. 

يكون  “الن�سر  امل��ت��ط��رف:  اجلديد”  “اليمن  ح��زب 

يف  الإ�سرائيلين  لاأ�سرى  اإ���س��ارة  يف  الأولد”،  ب��اإع��ادة 

قطاع غزة.

حما�س �سدقت وحكومتنا كذبت

الدينية”  “ال�سهيونية  رئي�س حزب  ب��دوره، حمل 

النار.  ق��رار وقف  بات�سلئيل �سموطريت�س على  النائب 

ويح�سلون  العار  “يختارون  تغريدات:  ع��دة  يف  وق��ال 

للم�ستوى  “اأ�سغي  ق����ال:  ذل���ك  وق��ب��ل  حرب”  ع��ل��ى 

منوط  ال��ن��ار  وق���ف  اإن  ال��ق��ول  ينفي  ال���ذي  ال�سيا�سي 

كاذبا،  ن�سر  ما  ك��ان  اإذا  القد�س.  يف  اإ�سرائيلي  برتاجع 

اأي�سا يف نهار  اأتوقع فتح  باب احل��رم القد�سي لليهود 

اأن  على  يدلل  البالغ  لأ�سفي  اآخ��ر  �سيء  وك��ل  اجلمعة 

حما�س �سدقت وم�ستوانا ال�سيا�سي كذب”.

�سموطريت�س: حما�س �سدقت وم�ستوانا ال�سيا�سي كذب

اأما زميله النائب املتطرف اإيتمار بن غفر، فهاجم 

ق��رار وق��ف ال��ن��ار واع��ت��ره خمجا وخ�سوعا خطرا 

ال��ذي  غ��ف��ر  ب��ن  ح��م��ا���س.  ل�”الإرهاب” ولإم������اءات 

و�سب  بالتحري�س  اأي�سا  اإ�سرائيلية  اأو���س��اط  اتهمته 

كما  نتنياهو  مبا�سر من  بدعم غر  النار  على  الزيت 

جتلى يف اقتحامه حلي ال�سيخ ج��راح، اأ�ساف: ” هذه 

ليلة قا�سية لإ�سرائيل ولقوة ردعها، وكما قال ت�سرت�سل: 

اخرتمت العار خوفا من احلرب وها اأنتم حت�سلون على 

عار وحرب معا”.

ال�سنوار وال�سيف

اأي�سا  الإ�سرائيلين  ال�����وزراء   بع�س  وّج���ه  ك��ذل��ك 

وو�سفوها  الإ�سرائيلية،  لا�ستخبارات  حادة  انتقادات 

بـ”عدمية الفائدة”، وذلك ل�”عجزها عن طرح اأهداف 

من �ساأنها تغير واقع الهجوم الإ�سرائيلي على غزة”. 

�ساركت  م�سادر  ع��ن  العامة  العرية  الإذاع����ة  ونقلت 

ليلة  امل�سغر  الإ�سرائيلي  ال���وزاري  املجل�س  اجتماع  يف 

 12 دام  ال���ذي  ال��ع��دوان  اإن  قولها  اجلمعة،  اخلمي�س- 

يوما وراح �سحيته 232 �سهيدا، “مل يحقق اأي نتيجة 

عملياتية ناجحة”، واإن �ساح اجلو الإ�سرائيلي “ف�سل 

والتي  الدفاعية حلما�س”،  الأن��ف��اق  يف تدمر معظم 

كانت اإحدى املهام الرئي�سية للعملية الع�سكرية.

وا�ستذكرت الإذاعة الإ�سرائيلية العامة، اأن نتنياهو 

كان قد زعم عدة مرات يف الأيام الأخرة اأنه مت تدمر 

معظم “مرتو حما�س” يف اإ�سارة ل�سبكة النفاق التي 

ت�ستخدمها املقاومة الفل�سطينية يف قطاع غزة. وح�سب 

هذه امل�سادر �سهدت اجلل�سة املذكورة توجيه انتقادات 

�سديدة اللهجة لتجنب القيادة الع�سكرية وال�سيا�سية يف 

اإ�سرائيل، اجتياح القطاع وتنفيذ عملية برية، والكتفاء 

ب�سربات معظمها جوية. وطبقا لاإذاعة الإ�سرائيلية، 

فقد ت�ساءل وزراء عن كيفية ا�ستمرار اإطاق ال�سواريخ 

من قطاع غزة املحا�سر حتى نهاية العملية الع�سكرية، 

وانتقدوا ف�سل اجلي�س يف اغتيال قيادات بارزة يف حركة 

“حما�س” اأمثال يحيى ال�سنوار وحممد ال�سيف.
الأ���س��ب��اب  اأح���د  اأن  “هاآرت�س”  �سحيفة  واع��ت��رت 

الرئي�سية لوقف اإطاق النار هو التقدير باأن ال�سرعية 

غزة  قطاع  يف  الإ�سرائيلي  اجلي�س  لهجمات  الدولية 

املتحدة  “الوليات  اأن  منوهة  نهايتها.  م��ن  ت��ق��رتب 

غّرت لهجتها يف الأي��ام الأخ��رة، واإىل جانب الدعوة 

اإط��اق النار، بعثت ر�سائل ح��ادة تدعو  العلنية لوقف 

ولفتت  الفور”.  ع��ل��ى  احل�����رب  وق����ف  اإىل  اإ���س��رائ��ي��ل 

الإ�سرائيلية  الر�سمية  “التقديرات  اأن  اإىل  ال�سحيفة 

ي��وؤدي  قد  الع�سكرية  العملية  ا�ستمرار  اأن  اإىل  اأ���س��ارت 

لإ�سرائيل  ر�سمية  واإدان���ات  ح��ادة،  دولية  انتقادات  اإىل 

يف جمل�س الأمن الدويل وهيئات دولية اأخرى”.  كما 

اأو���س��ح��وا  اإ�سرائيلين  اأم��ن��ي��ن  م�����س��وؤول��ن  اأن  ن��وه��ت  

“اجلي�س ي�سغط من  ب��اأن  اأن نتنياهو ح��اول الدع���اء 

الف�سائل  للنار” م��ع  اإط����اق  ل��وق��ف  ال��ت��و���س��ل  اأج����ل 

امل�سوؤولون، بح�سب  وق��ال  غ��زة.  الفل�سطينية يف قطاع 

ما نقل عنهم املرا�سل الع�سكري ل�سحيفة “معاريف”، 

طال ليف رام، اإّنه “من الوا�سح اأن نتنياهو يف الواقع 

يبذل جهداً كبراً لادعاء باأن اجلي�س ي�سغط لوقف 

اإطاق النار كي يغطي نف�سه بامل�ستوى الع�سكري.

اغتيال  يف  اجلي�س  ف�سل  اإ�سرائيليون  وزراء  انتقد 

قيادات بارزة يف حركة “حما�س” اأمثال يحيى ال�سنوار 

وحممد ال�سيف

البيت الأبي�س اأوقف احلرب

وعلى امل�ستوى غر الر�سمي، يرى املحلل الع�سكري 

له  مقال  يف  هارئيل،  “هاآرت�س” عامو�س  �سحيفة  يف 

“اإعان  اأن  لبايدن”،  خ�سع  “نتنياهو  ع��ن��وان  حت��ت 

باجلي�س  تنّدد  التي  والت�سريبات  املعتاد  غر  نتنياهو 

العاقات  ت��وؤذن برتاجع جديد يف  ذل��ك،  اأعقبت  التي 

بينه وبن قادة  املوؤ�س�سة الع�سكرية. موؤكدا اأن الإجنازات 

الع�سكرية يف هذه احلملة على غزة حمدودة، لكن لي�س 

هذا �سبب اإنهائها. وقال هارئيل اإن العاقة بن نتنياهو 

وقادة الأجهزة الأمنية �سجلت، يوم اخلمي�س، ح�سي�ساً 

جديداً، “اأوًل، يف بيان ر�سمي غر معتاد، حاول نتنياهو 

ال��ذي فر�سه  ال��ن��ار،  اإط���اق  فيه نقل م�سوؤولية وق��ف 

عليه الرئي�س الأمريكي جو بايدن، اإىل اجلي�س واأجهزة 

اأمنية اأخرى”. وتابع: “لقد جاء يف اإعان قرار جمل�س 

الوزراء اأن وقف اإطاق النار مت املوافقة عليه بالإجماع 

بناء على تو�سية من جميع امل�سوؤولن الأمنين: رئي�س 

ورئي�س  امل��و���س��اد،  ورئي�س  ال�����س��اب��اك،  ورئي�س  الأرك�����ان، 

جمل�س الأم��ن القومي”. ويعتر هارئيل هذا املوقف 

�سلة  على  واأن����ه  خلفه،  لاختباء  مك�سوفة  حم��اول��ة 

بت�سريبات متعمدة يف الأي��ام الأخ���رة، حيث ُيزعم اأن 

اجلي�س ي�سغط على نتنياهو لإنهاء العملية، وما زال 

رئي�س احلكومة يفكر يف ذلك.

ماآرب نتنياهو ال�سخ�سية

اأن النجاحات العملياتية  “يبدو  كما قال هارئيل: 

للجي�س الإ�سرائيلي يف القتال حم��دودة، وبالتاأكيد ل 

تتنا�سب مع روح البتهاج التي �سادت بع�س اجلرنالت 

املتقاعدين يف ال�سالت التلفزيونية العرية. فقد كانت 

هناك خيبات اأمل اأمامه ورمبا املزيد من خيبات الأمل 

اإط��اق النار  بعده. لكن حماولة اتهام اجلي�س بوقف 

ت�سوه احلقائق بل هي �سخيفة، فقد انتهت العملية لأن 

البيت الأبي�س مل يت�سامح مع التفجرات الإ�سرائيلية 

العملية،  اأنهى  نتنياهو  اأن  هارئيل  واأو�سح  غزة”.   يف 

الت�سعيد  اأن  اإىل  لفتا  اأم���ل،  بخيبة  يتوقع،  ك��ان  كما 

ال���ذي �ساهم ه��و نف�سه فيه م��ن خ��ال دعم  الأم��ن��ي، 

القد�س،  يف  لل�سرطة  ال�ستفزازية  ل��اإج��راءات  قدمه 

اإبعاده  اإىل  �سعت  التي  التغير  حكومة  ت�سكيل  اأحبط 

عن ال�سلطة.

مكا�سب اإ�سرائيلية

يف املقابل، يرى املحلل الع�سكري يف موقع “واينت” 

الرئي�سي  “الإجناز  اأن  ي�ساي  ب��ن  رون  الإ���س��رائ��ي��ل��ي، 

“حار�س  ع��م��ل��ي��ة  الإ����س���رائ���ي���ل���ي يف  ل��ل��ج��ي�����س  والأه�������م 

الأ�سوار” ه��و ا���س��ت��ع��ادة ال����ردع ���س��د ح��م��ا���س واجل��ه��اد 

الإ�سامي، ومن املحتمل األ يكونوا يف عجلة من اأمرهم 

ل�ستئناف اإطاق النار على قطاع غزة وو�سط اإ�سرائيل 

املقرب من  ي�ساي  املنظور. كما يعتر بن  امل�ستقبل  يف 

عدة  حقق  الإ�سرائيلي  اجلي�س  اأن  الأم��ن��ي��ة،  املوؤ�س�سة 

الأوىل،  الرقمية  حربه  يف  لاإعجاب  مثرة  اإجن���ازات 

ال�سرتاتيجية والتكتيكية على حد �سواء.

كما يعتر اأن تدمر الأنفاق احلربية يف جميع اأنحاء 

قطاع غزة واأي�سا تلك التي اخرتقت اإ�سرائيل اإجن��ازاً 

ا�سرتاتيجياً. وقال اإن تدمر اإنتاج وتطوير ال�سواريخ 

اإجن��از  ه��و  البحرية  ب��دون طيار وال�سفن  وال��ط��ائ��رات 

ا�سرتاتيجي اآخر. ويعتقد بن ي�ساي يف هذا امل�سمار اأن 

والقدرة على  ال�ساحق  ال�ستخباراتي  التفوق  “اإظهار 
القيام بحملة جوية بو�سائل دقيقة، و�سرب الأهداف يف 

الوقت الفعلي مع الإ�سرار باحلد الأدنى من املدنين 

غ���ر امل���ت���ورط���ن، ه���و اإجن�����از ا���س��رتات��ي��ج��ي اآخ����ر منح 

اإ�سرائيل �سرعية دولية غر م�سبوقة لإج��راء العملية 

دون �سغوط كبرة لإنهائها” بح�سب زعمه. حملة غزة 

الرابعة من ناحي املعركة على الوعي كانت اأقل جناحاً 

بع�س  �سجلت  حما�س  وحركة  الع�سكري.  جانبها  من 

الإجنازات الفكرية وال�سيا�سية، عندما ر�سخت نف�سها يف 

الراأي العام الفل�سطيني كمدافع عن القد�س ل تتحدث 

فقط بل ت�سع الإ�سرائيلين يف املاجئ

من جهة اأخرى، يرى بن ي�ساي اأن اجلي�س الإ�سرائيلي 

ف�سل يف اإحباط وتدمر نظام اإطاق ال�سواريخ، فالكثر 

غزة  ل�”جيو�س  الرئي�سية  ال�سرتاتيجية  الأ�سلحة  من 

زال��ت قابلة لا�ستخدام،  الإرهابية” بح�سب و�سفه، ما 

مما ي�سمح حلما�س واجلهاد الإ�سامي بتهديد اإ�سرائيل 

واحلفاظ على مران الرعب اأمامنا. ومن ناحية املعركة 

ع��ل��ى ال�����راأي ال��ع��ام وع��ل��ى ال���وع���ي، يتفق ب��ن ي�����س��اي مع 

تقديرات مراقبن حملين ُكر باأن حملة غزة الرابعة 

من ناحي املعركة على الوعي كانت اأقل جناحاً من جانبها 

الإجن���ازات  بع�س  حما�س  “�سجلت  ويتابع:  الع�سكري. 

ر�سخت  عندما  ال��ق��ت��ال،  ب��داي��ة  يف  وال�سيا�سية  الفكرية 

نف�سها يف ال��راأي العام الفل�سطيني كمدافع عن القد�س 

ل تتحدث فقط بل ت�سع الإ�سرائيلين يف ماجئ، مما 

دفع احلكومة الإ�سرائيلية اإىل الن�سحاب منها. وقد دارت 

ب�سكل رئي�سي على  القتال  اأثناء  الإع��ام والوعي  ح��رب 

ال�سبكات الجتماعية، لي�س فقط بن اإ�سرائيل واأعدائها، 

ولكن اأي�سا بن الإ�سرائيلين اأنف�سهم”.

ق��وة حما�س يف  اإ�سرائيليون لزدي���اد  ون���ّوه مراقبون 

عن  ت�����س��اوؤلت  و���س��ط  املختلفة،  الفل�سطينية  ال�ساحات 

موا�سلة  ب��ن  معها  للتعامل  الأف�����س��ل  ال�سرتاتيجية 

�سيا�سة اإ�سعافها واإبقائها حم�سورة يف غزة مقابل جتاهل 

معها  للتفاهم  ال�سعي  وب���ن  ع��ب��ا���س،  حم��م��ود  الرئي�س 

على هدنة طويلة الأم��د. ويبدو اأن النقا�س الإ�سرائيلي 

الداخلي �سيت�ساعف فور اجناء غبار املواجهة بالكامل 

بعد اأيام.

األردن و مصر والسعودية نجحت بوقف العدوان االسرائيلي على غزة

هنية: وجهنا ضربة ستترك »آثارا مؤلمة« على إسرائيل ومستقبلها

قوات االحتالل تعتدي على المصّلين في المسجد األقصى بعد صالة الجمعة

انتقادات إسرائيلية حادة لنتنياهو بعد وقف الحرب على غزة وتساؤالت عن نتائجها الحقيقية

وزارة الحكم المحلي في غزة تدعو لعقد 
مؤتمر إلعادة اإلعمار على أرض القطاع

الوفد األمني المصري يصل قطاع غزة

غزة- القد�س العربي

اإىل  املحلي يف غ��زة،   دع��ت وزارة احلكم 

عقد موؤمتر رئي�سي ومركزي لإعادة اإعمار 

ال���وح���دات  اآلف  ت��دم��ر  ال���ق���ط���اع، وذل�����ك 

ال�سكنية ما بن كلي وبليغ وجزئي.

اأحمد  املحلي  احلكم  وزارة  وكيل  واأك���د 

اأبو را�س يف ت�سريح �سحايف، جهوزية غزة 

ليّطلعوا  وامل��ان��ح��ن  ال��داع��م��ن  ل�ستقبال 

التي  الأ����س���رار  ح��ج��م  ع��ل��ى  مبا�سر  ب�سكل 

خلفها الحتال خال عدوانه على قطاع 

غزة، وقال: “نريد من املانحن والداعمن 

لدعم  وا�ستعدادهم  ت�سامنهم  يعلنوا  اأن 

اأر�سها ليكونوا  اإعمار غ��زة من على  اإع���ادة 

���س��ه��ودا ع��ل��ى ح��ج��م ال���دم���ار ال�����ذي �سببه 

العدوان”.

ورحب يف الوقت ذاته بالزائرين الذين 

ي��ن��وون زي���ارة غ��زة للوقوف ع��ن كثب على 

م���ا ج�����رى، وق�����ال: “يف غ����زة ال��ع��دي��د من 

املتخ�س�سة  وال�ست�سارية  الفنية  اللجان 

الأ���س��رار  العميقة يف ح�سر  ذات اخل���رات 

وت��ق��ي��ي��م��ه��ا، وال����������وزارة مت��ت��ل��ك الأن��ظ��م��ة 

���س��وف ت�سهل عمل الفرق  ال��ت��ي  وال��رام��ج 

البحثية والفنية”.

واأكد اأبو را�س اأن خطة اإعادة اإعمار غزة 

�سابقاتها،  ع��ن  خمتلفة  �ستكون  امل��رة  ه��ذه 

و���س��رنك��ز ع��ل��ى اإع�����ادة ب��ن��اء وت��ط��وي��ر كافة 

ال��ق��ط��اع��ات وخ��ا���س��ة ال��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ي 

تنموية  روؤي��ة  وال�سياحي �سمن  وال��زراع��ي 

م�ستدامة واأولويات وطنية متفق عليها.

ال��ع��ام��ة  الأ����س���غ���ال  وزارة  اأع���ل���ن���ت  وق����د 

والإ�سكان يف غزة، اأن عدد الوحدات ال�سكنية 

كامل  ب�سكل  ال��ك��ل��ي  ل��ل��ه��دم  تعر�ست  ال��ت��ي 

خال العدوان بلغ 1800 وحدة �سكنية، فيما 

بلغ عدد الوحدات ال�سكنية املت�سررة ب�سكل 

جزئي 16800 وحدة �سكنية.

وق�����ال وك���ي���ل ال��������وزارة امل��ه��ن��د���س ن��اج��ي 

�سرحان، اإن العدوان الإ�سرائيلي على قطاع 

ن��زوح  م��ع  �سعباً  اإن�سانياً  واق��ع��اً  خّلف  غ��زة 

اأك���ر م��ن 120 األ���ف م��واط��ن م��ن منازلهم 

مراكز  يف  األ��ف��اً   50 منهم  الق�سف،  ب�سبب 

الإيواء، واأكر من 70 األفاً خارج املراكز لدى 

الأقارب يف ظل ظروف اقت�سادية واإن�سانية 

غاية يف التعقيد.

اأب��راج �سكنية  واأ�ساف ب��اأن هناك خم�سة 

ك���ب���رة ت��ت��و���س��ط م���دي���ن���ة غ�����زة ت��ع��ر���س��ت 

املرافق واملقار  بلغ عدد  الكلي، فيما  للهدم 

احلكومية التي تعر�ست للتدمر 74 مقرا 

حكومياً ومن�ساأة عامة تنوعت بن مقرات 

 66 وتعر�ست  خدماتية،  وم��راف��ق  �سرطية 

امل�ساجد   3 تعر�ست  كما  لأ���س��رار  مدر�سة 

لأ���س��رار  م�سجد   40 وق��راب��ة  الكلي  للهدم 

ط��ف��ي��ف��ة ك���م���ا ت���ع���ر����س���ت ك��ن��ي�����س��ة واح�����دة 

لاأ�سرار.

وق���ال ���س��رح��ان، اإن وزارت����ه وم��ن��ذ بداية 

العدوان، توا�سل جهودها يف التخفيف من 

اآث��اره، لفتا اإىل اأن طواقم ال��وزارة با�سرت 

ال��ع��م��ل امل���ي���داين خ��ا���س��ة ط���واق���م الآل���ي���ات 

وامل���ع���دات ال��ت��ي عملت م��ع ط��واق��م ال��دف��اع 

امل�����دين ع��ل��ى ان��ت�����س��ال ج��ث��ام��ن ال�����س��ه��داء 

واإزالة الركام واأنقا�س املنازل املدمرة وفتح 

ال�سوارع وم�ساندة طواقم البلديات و�سركة 

ح�سر  طواقم  وقامت  عملها،  يف  الكهرباء 

للوحدات  الأويل  باأعمال احل�سر  الأ�سرار 

ال�سكنية املدمرة.

واأ�ساف باأن اخل�سائر املالية لهدم املباين 

150 مليون دولر،  ال�سكنية بلغت  واملن�ساآت 

قابلة  اأول��ي��ة  التقديرات  ه��ذه  اأن  اإىل  لفتا 

 350 ملبلغ  نحتاج  “اليوم  وق����ال:  ل��ل��زي��ادة، 

الإ�سكان  قطاع  اإعمار  لإع��ادة  دولر  مليون 

الذي تعر�س لأ�سرار وخ�سائر فادحة خال 

هذا  يف  امل��ت��ك��ررة  الإ�سرائيلية  الع���ت���داءات 

العدوان وما �سبقه”.

بالتعاون  وزع���ت  ال����وزارة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

ال��ت��ن��م��ي��ة  ووزارة  ال��ق��ط��ري��ة  ال��ل��ج��ن��ة  م���ع 

الجتماعية مبلغا اإغاثيا بقيمة 2000 دولر 

لكل وحدة �سكنية مهدمة كليا، و1000 دولر 

لل�سكن،  ال�ساحلة  غر  ال�سكنية  للوحدات 

حيث بلغ عدد امل�ستفيدين يف الدفعة الأوىل 

330 م�ستفيداً.

العامة  الأ�سغال  وزارة  اإن  �سرحان  وق��ال 

والإ���س��ك��ان ه��ي امل�����س��وؤول الأول ع��ن بيانات 

وفق  وتعمل  امل��ت�����س��ررة،  وامل�ساكن  املن�ساآت 

منظومة اإلكرتونية معلنة وبتن�سيق كامل 

الدولية، حيث  والهيئات  كافة اجلهات  مع 

ال�سكنية  ال����وح����دات  ب��ي��ان��ات  ت��وث��ي��ق  ي��ت��م 

اأ�سا�سها  على  ونعمل  وتدقيقها  املت�سررة 

فيما يخ�س منح اإعادة الإعمار والتعاون مع 

اجلهات املختلفة. وطالب الأمتن العربية 

املانحة،  واجلهات  واملوؤ�س�سات  والإ�سامية 

الدعم  وتوجيه  حل�سد  التدخل  ب�����س��رورة 

ب��رام��ج  ل��ل��ب��دء بتنفيذ  ال���ف���وري وال��ع��اج��ل 

وخطط اإعادة الإعمار.

االنباط-وكاالت

و���س��ل ال���وف���د الأم���ن���ي امل�����س��ري ام�����س 

بيت  حاجز  ع��ر  غ��زة  قطاع  اإىل  اجلمعة، 

ل�ستكمال  وذل���ك  ال��ق��ط��اع،  �سمال  ح��ان��ون 

حمادثات التهدئة.

بيت  ح��اج��ز  يف  الإع�����ام  اإدارة  واأك�����دت 

حانون و�سول الوفد بعد اأن اأجرى جولة 

ال��وف��د  و�سيعقد  اأب��ي��ب  ت��ل  يف  م��ف��او���س��ات 

الأم���ن���ي امل�����س��ري ل���ق���اءات م���ع م�����س��وؤويل 

الفل�سطينية  وال��ف�����س��ائ��ل  ح��م��ا���س  ح��رك��ة 

حول التهدئة.

ودخ���ل ات��ف��اق وق���ف اإط����اق ال��ن��ار حيز 

ام�س  فجر  م��ن  الثانية  ال�ساعة  التنفيذ 

اجلمعة.
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الرئي�س  موقف  اإن  افتتاحيتها  يف  “الغارديان”  �صحيفة  قالت 

الأم��ري��ك��ي ج��وزي��ف ب��اي��دن م��ن اجل��ول��ة الأخ����رة م��ن احل���رب بني 

اإ�صرائيل وحركة حما�س كان متوقعا، لكن املتغر اجلديد يف املعادلة 

هو اأن مواقف حزبه الدميقراطي والراأي العام تتغر وعلى الرئي�س 

اأن ي�صتجيب للتغرات اجلديدة.

وق��ال��ت اإن م��ن اأك���ر امل��ام��ح ال��ق��امت��ة يف ال��ن��زاع ال���ذي تك�صف 

يف  عا�صوا  من  وبخا�صة  له  املطلقة  العادية  هي  الأخ���رة  الأي���ام  يف 

تفا�صيله. فقد عانى ال�صغار من العنف واأكر من مرة.

واأ�صار جمل�س الاجئني الرنويجي اإىل اأن 11 طفا ا�صت�صهدوا 

اأثناء م�صاركتهم يف برنامج  يف الغارات الإ�صرائيلية على غزة قتلوا 

احل��رب.  �صدمات  مع  التعامل  من  ومتكينهم  النف�صية  للم�صاعدة 

228 فل�صطينيا ا�صت�صهدوا يف اجلولة الأخ��رة كان هناك  ومن بني 

63 طفا، مقابل 12 اإ�صرائيليا من بينهم طفان. وعلقت ال�صحيفة 

املعاناة  ول��ك��ن  امل��دن��ي��ني،  بحياة  يهتمان  ل  احل���رب  يف  الطرفني  اأن 

اأو  ال��غ��ارات  يف  قتلوا  الذين  الفل�صطينيني  لاأطفال  كانت  الكربى 

التي  الطبية  والعيادات  واإخوانهم ودمرت مدار�صهم  اآباءهم  فقدوا 

يح�صلون على العناية ال�صحية منها.

اأنها وافقت  اإ�صرائيل يف وقت متاأخر من يوم اخلمي�س  واأعلنت 

على وقف اإطاق النار واأكدت حركة حما�س اأن احلرب �صتتوقف يف 

منت�صف الليل، وبدا الطرفان وبعد 11 يوما من املواجهة يبحثان 

عن خمرج، وزاد الرئي�س جوزيف بايدن قبل يوم من نربته حيث 

اآخ��ر مكاملة  نتنياهو يف  بنيامني  الإ�صرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  اأخ��رب 

اأنه يتوقع خف�صا نوعيا يف التوتر يف الطريق لوقف  هاتفية معه 

اإطاق النار.

امل��ت��ح��دة التي  ال��ولي��ات  اأ���ص��ل��وب  اأن ه��ذا ه��و  وت���رى ال�صحيفة 

اإ�صرائيل باحلديث عن حقها بالدفاع عن  تبداأ يف كل نزاع يخ�س 

اأي قرار ي�صع �صغوطا  نف�صها، ثم منع جمل�س الأمن من مترير 

على اإ�صرائيل. وبعدها تبداأ باحلديث ب�صدة عندما ت�صعر اأن القرار 

بات قريبا، اإما من اأجل ا�صتخدام ما تبقى لها من نفوذ بحكمة اأو 

الظهور مبظهر املوؤثر.

�صري  ب�صكل  ال�صغط  الأف�����ص��ل  م��ن  اأن  الإدارة  ه���ذه  وت��وؤم��ن 

اإل  وخا�س ولي�س احلديث علنيا. ورغم كون هذا الأ�صلوب مقنعا 

اأن وا�صنطن مل تظهر �صغطا كافيا يف اأحاديثها اخلا�صة. ويعك�س 

اأوباما  ب��اراك  وجتربة  عمله  اإدارة  يف  الرئي�س  اأ�صلوب  النهج  ه��ذا 

املتحدة لعدم  الوليات  احتقارا دفع  نتنياهو  له  اأظهر  ال��ذي  امل��رة 

ا�صتخدام الفيتو يف ت�صويت مهم مبجل�س الأمن لوقف ال�صتيطان 

بالأرا�صي الفل�صطينية املحتلة.

التي  والهدايا  لنتنياهو  املطلقة  ترامب  دون��ال��د  حما�صة  لكن 

قدمها له اأ�صعفت الفل�صطينيني وجراأت رئي�س الوزراء. لكن خليفة 

ترامب عاد للو�صع القائم يف عاقة الوليات املتحدة مع اإ�صرائيل. 

لكن هناك �صيء تغر، فمواقف جزء من حزبه والراأي العام تتغر. 

“حياة  وحركة  التقدميني  الدميقراطيني  ال��ن��واب  من  فالدفعة 

الكثر  وهناك  للفل�صطينيني.  جديدا  دعما  مهمة” ولدت  ال�صود 

متزايد  وب�صكل  ينتقدون  من  الأمريكي  اليهودي  املجتمع  داخ��ل 

ال��ع��ام. ولدى  ال���راأي  ال��ن��زاع انتباه  امل��رة ج��ذب  اإ�صرائيل. ويف ه��ذه 

ال��دويل ويريد  امل�صرح  الداخل وعلى  الكثر مما ي�صغله يف  بايدن 

النزاع لن يختفي  اأن  اأظهرت له  اأن هذه احل��رب  اإل  اأن يبعد هذا 

طاملا مل يتم حل امل�صاكل اجلوهرية. فظلم الحتال املرتافق مع 

التو�صع ال�صتيطاين جعل من حلم الدولة الفل�صطينية بعيدا. ويف 

الوقت الذي حترم فيه اإ�صرائيل املواطنني الفل�صطينيني من نف�س 

األ  املتحدة  ال��ولي��ات  ف�صلت  رمب��ا  لليهود،  متنحها  التي  احلقوق 

تفكر يف كل هذا. وعلى املدى البعيد قد جتد اإ�صرائيل نف�صها غر 

قادرة على التعويل على حليف مذعن كاأمريكا.

االنباط-وكاالت

جائزة  على  احلائزة  اليمنية  النا�صطة  قالت 

ن��وب��ل لل�صام ت��وك��ل ك��رم��ان ام�����س اجل��م��ع��ة، اإن 

عامليا  واخرتاقا  ن�صرا  حققوا  “الفل�صطينيني 
كبرا”.

ويف تدوينة عرب �صفحتها على “في�صبوك”، 

ن�صرا  الفل�صطينيون  “حقق  ك���رم���ان:  ك��ت��ب��ت 

واخرتاقا عامليا كبرا ل�صالح ق�صيتهم.. ن�صرا 

عظيما فارقا �صيكون له ما بعده”.

اأ���ص��د  م���ن ه���م  ه���ن���اك  “لكن  وا����ص���ت���درك���ت: 

نف�صه  ي�صمي  م��ن  منهم  ال��ن�����ص��ر..  ب��ه��ذا  �صيقا 

حم��ور امل��ق��اوم��ة، ب��ق��ي��ادة م��ايل ق��م )يف اإ���ص��ارة 

ح��زب اهلل  ن�صر اهلل )زعيم  اإي���ران( وح�صن  اإىل 

اللبناين(، ونقي�صه حمور التطبيع، بقيادة حكام 

اأبوظبي”.

وبداأ فجرام�س اجلمعة، �صريان وقف لإطاق 

النار بني الف�صائل الفل�صطينية واإ�صرائيل، بعد 

11 يوما من العدوان على غزة.

تفجرت  امل��ا���ص��ي،  ني�صان  اأب���ري���ل/   13 وم��ن��ذ 

الأو�صاع يف الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة، جراء 

اإ�صرائيل  �صرطة  “وح�صية” ترتكبها  اع��ت��داءات 

وم�����ص��ت��وط��ن��وه��ا يف م��دي��ن��ة ال���ق���د����س امل��ح��ت��ل��ة، 

يف  ج��راح،  ال�صيخ  وح��ي  الأق�صى  امل�صجد  خا�صة 

12 منزل فل�صطينيا وت�صليمها  حماولة لإخاء 

للم�صتوطنني.

كبر  ب�صكل  غ��زة  قطاع  يف  التوتر  وت�صاعد 

وا�صعة  ع�صكرية  عملية  اإ���ص��رائ��ي��ل  اإط���اق  بعد 

فيه منذ 10 مايو/ اأيار اجلاري، ت�صببت مبجازر 

ودمار وا�صع يف املباين والبنية التحتية.

على  الوح�صي  الإ�صرائيلي  ال��ع��دوان  واأ�صفر 

العربية  والبلدات  الفل�صطينية  ال�صلطة  اأرا�صي 

طفًا،   70 بينهم   274 ا�صت�صهاد  عن  باإ�صرائيل، 

و40 �صيدة، 17 ُم�صّناً، فيما اأدى اإىل اإ�صابة اأكر 

�صديدة  اإ�صاباتهم  نفت  �صُ  90 منهم   ،8900 من 

اخلطورة.
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ن�صرت �صحيفة “وا�صنطن بو�صت” مقال للنا�صط ال�صهيوين ال�صابق رفائيل 

مومني املولود يف ب��وردو بفرن�صا ودر���س وعا�س يف اإ�صرائيل وهو مقيم اليوم يف 

لو�س اأجنل�س ويعمل مدافعا عن حقوق الإن�صان وناق�س فيه اأن “ال�صهيونية ل 

ميكنها تقدمي ال�صام وفقط ال�صغط اخلارجي كفيل باإنهاء الف�صل العن�صري 

الإ�صرائيلي“.

ال�صباب  ح��رك��ة  يف  ع��ام��ا   12 وق�صيت  �صهيونيا  “ولدت  مقالته:  يف  واأ���ص��ار 

خدموا  وعائلة  اأ���ص��دق��اء  ول���دي  اإ���ص��رائ��ي��ل  يف  �صنوات  اأرب���ع  وع�صت  ال�صهيوين 

الف�صل  روؤي��ة  ال�صعب  فمن  عاملك  ه��ذا  يكون  وعندما  الإ�صرائيلي.  اجلي�س  يف 

العن�صري يجري اأمامك”. وي�صيف: “ن�صاأت يف فرن�صا يف جمتمع يهودي حيث 

ي�صتخدم م�صطلح  ع��ادي��ا. ومل  اأم���را  امل�صروط وحبها  غ��ر  اإ�صرائيل  دع��م  ك��ان 

ال�صهيونية وهي احلركة التي قامت من اأجل اإن�صاء ودعم الدولة اليهودية يف 

فل�صطني احلا�صرة، لأنه هو ما كنا نعرفه. وكاد اليهود ينتهون عرب �صل�صلة من 

املذابح والهولوكو�صت. ولهذا فقد كان اإن�صاء دولة يهودية هو ما يحمينا، ومل تكن 

معاداة ال�صامية جمرد معلومة تاريخية بل ع�صناها يوميا”.

واخل��وف وهي عن  التاريخية  الكدمات  ال�صهيونية متجذرة يف  اأن  واأ�صاف 

الإثنية  القومية  احلركات  بقية  مثل  و”لكنها  اليهودي.  ال�صعب  وحب  النجاة 

اأقامت هيكلية وتعطي الأول��وي��ة لأمننا ورفاهنا حتى لو كان هذا على ح�صاب 

الآخرين. وتعتمد على �صرد تاريخي بديل يربر الحتال والو�صع القائم ول 

ميكنها اإنتاج �صام بنف�صها”.

يرى الكاتب اأن احتال اإ�صرائيل لل�صفة الغربية هو اأبارتيد/ ف�صل عن�صري: 

نظامان قانونيان جلماعتني عرقيتني

اأب��ارت��ي��د/ ف�صل  اإ���ص��رائ��ي��ل لل�صفة الغربية ه��و  اأن اح��ت��ال  ال��ك��ات��ب  وي���رى 

وعربي  يهودي  ارتكب  فلو  عرقيتني.  جلماعتني  قانونيان  نظامان  عن�صري: 

نف�س اجلرمية يف ال�صفة الغربية، ف�صيواجه اليهودي حمكمة مدنية اأما العربي 

ف�صيقف اأمام حمكمة ع�صكرية. اإل اأن معظم الإ�صرائيليني ل يفهمون هذا على 

اأنه ظلم ويقاومون م�صطلح اأبارتيد لأنهم يعتقدون ب�صدق اأن التمييز م�صروع 

وجزء من الدفاع عن النف�س.

ويقول: “متت تغذية جمتمعي اليهودي ب�صرد تاريخي منف�صل عن الواقع، 

مثل اأن فل�صطني كانت �صحراء خالية ل �صكان فيها قبل اأن ن�صتوطن فيها، واأن 

اأثناء ما نطلق عليها حرب ال�صتقال مل يتم طردهم على يد  الفل�صطينيني 

الع�صابات اليهودية بل غادروا بيوتهم طواعية لفتح الباب اأمام اجليو�س العربية 

كي ترمي اليهود يف البحر اأحياء واأمواتا، واأن القادة العرب مل يعربوا عن اهتمام 

والقائمة  املتحدة.  وال��ولي��ات  اإ�صرائيل  من  ال�صام  عرو�س  ورف�صوا  بالتنازل 

تطول”.

ويقول اإن هذه التاأكيدات مت الك�صف عن زيفها، مثل اعرتاف رئي�س وزراء �صابق 

تذكر دوره يف طرد الفل�صطينيني اأثناء حرب عام 1948، ومن قبل املوؤرخني الذين 

اأظهروا اأن معظم الأرا�صي الزراعية يف فل�صطني كانت مزروعة من قبل العرب 

قبل الهجرة ال�صهيونية. ولكن عندما ي�صرتي كل العامل روايتك -اأ�صدقاوؤك 

وعائلتك والإعام الذي تقراأه وت�صتهلكه واملنظمة التي ان�صممت لها واإن كنت 

ن�صاأت يف اإ�صرائيل والتعليم الذي تلقيته- ي�صبح هذا هو واقعك. وهو واقع زائف 

منفك عن احلقائق التاريخية لكنه واقعك.

و”ما يفاقم هذا الواقع البديل هو مئة عام من النزاع الذي عمل على نزع 

الإن�صانية عن الفل�صطينيني يف عيون اليهود يف اإ�صرائيل. فعندما يقوم اجلي�س 

على  فيجب  ال�صحايا  م��ن  ك��ب��رة  ب��اأع��داد  ويت�صبب  غ��زة  ب�صرب  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي 

الفل�صطينيني لوم اأنف�صهم لأنهم رف�صوا عرو�س ال�صام ولت�صاحمهم مع حركات 

ونقول  اليهود”،  الأطفال  “كراهية  اأبناءهم  يعلمون  ولأنهم  و�صطهم  م�صلحة 

لأنف�صنا يف نهاية اليوم اإن اإ�صرائيل تقوم بالدفاع عن نف�صها ول بديل”.

 و”نف�س التفكر يربر ح�صار غزة، واحلواجز الع�صكرية يف ال�صفة الغربية 

به  ت�صببوا  اأو  م��زي��ف  اإم���ا  الفل�صطيني  والأمل  الفل�صطينيني.  ب��ي��وت  وت��دم��ر 

باأنف�صهم وهو ل ي�صبه اأملنا”. طبعا، يقول الكاتب، هناك من يرف�س كل هذا من 

الإ�صرائيليني ويعمل على حترير فل�صطني ولكنهم اأقلية، فمعظم الإ�صرائيليني 

ل يفهمون كيفية العي�س حتت الحتال كواقع يومي، اأو عليك اخل�صوع للقوات 

الأجنبية اأمام حواجز التفتي�س واحل�صول على ت�صريح يف كل الأمور من حكومة 

ل متثلك ومبعرفتك اأن اجلنود قد يغزون بيتك وي�صادرونه بدون حما�صبة.

ي�صبح  عندما  يحدث  فل�صطني  لتحرير  الوحيد  الطريق  اأن  الكاتب  ي��رى 

الحتال عبئا على اإ�صرائيل وكلفته اأكر من منفعته

الوحيد لتحرير فل�صطني يحدث عندما ي�صبح  الطريق  اأن  الكاتب  وي��رى 

الحتال عبئا على اإ�صرائيل وكلفته اأكر من منفعته. وهذا يحتاج كما يف حالت 

احتال واأنظمة ف�صل عن�صري اأخرى �صغطا خارجيا كبرا.

 ففي جنوب اأفريقيا، اأدت العقوبات الدولية وحظر ال�صاح وحملة املقاطعة 

حملة  اأدت  ال�صرقية  تيمور  ويف  العن�صري.  التمييز  نظام  انهيار  اإىل  الدولية 

املنطقة. ويف اجلنوب الأمريكي  اأندوني�صيا على  ت�صامن دولية لإنهاء �صيطرة 

كان قرار املحكمة العليا الذي منح احلقوق املت�صاوية واأنهى نظام الف�صل، واأوقف 

“جيم كراو”. ويف ك��ل ه��ذه احل���الت ظلت اجلماعات  ال��ق��ان��ون ال���ذي ع��رف ب��� 

ومل  “اأعدائها”  اإن�صانية  عن  ومنف�صمة  التاريخية  لروايتها  اأ�صرة  املت�صيدة 

يحركها �صوى اإكراه خارجي. وهذا �صحيح بالن�صبة لإ�صرائيل. ومن اأجل اإنهاء 

النزاع الإ�صرائيلي- الفل�صطيني ميكن اأن يتخذ �صكل مقاطعة امل�صتهلك للب�صائع 

والتكنولوجيا الإ�صرائيلية والعقوبات على �صركاء اإ�صرائيل الرئي�صيني وداعميها 

ال�صيا�صيني، الوليات املتحدة والحتاد الأوروبي. دولة الف�صل العن�صري لي�صت 

م�صتعدة لتغير نف�صها ولكن الإج��راءات اخلارجية هي الكفيلة بدفع اإ�صرائيل 

نحو نهاية الحتال.

لندن -القد�س العربي

حتت عنوان “ثماين دقائق مع الرئي�س: ر�صيدة 

طليب الفل�صطينية الوحيدة يف الكونغر�س تكت�صب 

اأهمية يف النقا�س ب�صاأن اإ�صرائيل” ن�صرت �صحيفة 

“وا�صنطن بو�صت” تقريرا اأعده مايكل كاني�س قال 
ر�صيدة  الدميقراطي  احل��زب  عن  النائبة  اإن  فيه 

ال��ن��واب  طليب ق��دم��ت م��راف��ع��ة ح���ارة يف جمل�س 

الأ�صبوع املا�صي �صجبت فيها ما و�صفتها “�صيا�صات 

لإ�صرائيل  و”العن�صرية”  العن�صري”  الف�صل 

اأن�صار  “منبوذة” بني  وا�صتح�صرت جدل جعلها 

اإ���ص��رائ��ي��ل وق����اد اجل��م��ه��وري��ني لت��ه��ام��ه��ا مب��ع��اداة 

ال�صامية ونفر منها زماءها الدميقراطيني.

ل��ك��ن م���ا ح����دث ب��ع��د خ��م�����ص��ة اأي�����ام ك����ان م��ث��را 

للده�صة عندما وقف ال�صوت الفل�صطيني الوحيد 

وج��ه��ا ل��وج��ه اأم����ام الرئي�س ج��وزي��ف ب��اي��دن على 

م���درج امل��ط��ار ومل���دة ثماين دق��ائ��ق ودخ��ل��ت معه يف 

ال��رد الأمريكي على اجلولة  نقا�س عاطفي ح��ول 

الأخرة من العنف بني اإ�صرائيل والفل�صطينيني. 

وكان مهما بنف�س الدرجة قرار الرئي�س بايدن يف 

ذلك اليوم للثناء على النائبة “يعجبني تفكرك 

لو�صع  اهتمامك  ويعجبني  عاطفتك  وتعجبني 

اأن��ك  ل��ك  �صكرا  اإل��ه��ي  النا�س” و”يا  م��ن  الكثر 

مقاتلة”.

وك��ان��ت كلمات ب��اي��دن و���ص��ورة الث��ن��ني اأر�صلت 

عام  منذ  املعروفة  النائبة  اأن  فيها  �صك  ل  �صورة 

“حماكمة  ل���  ودع��وت��ه��ا  لإ���ص��رائ��ي��ل  بنقدها   2018

ال�����ص��اب��ق  ال��رئ��ي�����س  اإىل  اإ�����ص����ارة  احلرام” يف  اب����ن 

دونالد ترامب اكت�صبت اأهمية �صيا�صية يف النقا�س 

ال�صيا�صي املتغر ب�صرعة يف الوليات املتحدة حول 

ال�صرق الأو�صط.

وظ��ل��ت ط��ل��ي��ب ال��ب��ال��غ��ة م���ن ال��ع��م��ر 44 ع��ام��ا 

�صوتا ن�صازا يف حزبها والكونغر�س ودعمت حركة 

اإ�صرائيل على  املقاطعة لإ�صرائيل الداعية ملعاقبة 

“الدولة  ح��ل  ودع��م��ت  للفل�صطينيني،  معاملتها 

الواحدة” والتي جتمع ما بني اإ�صرائيل والأرا�صي 

الفل�صطينية املحتلة يف دولة دميقراطية باإمكانية 

دول��ة  ولي�س  فل�صطينية  غالبية  ذات  دول���ة  خلق 

يهودية.

“جي  الليربالية  اليهودية  اجلماعة  وتخلت 

رف�صت  لأن���ه���ا   2018 ع���ام  دع��م��ه��ا  �صرتيت” ع���ن 

تقدمي دعم قطعي ول لب�س فيه حلل الدولتني، 

وه���و امل��وق��ف ال���ذي ي��دع��و اإل��ي��ه ب��اي��دن وع���دد من 

امل�����ص��رع��ني يف احل��زب��ني وي��ع��ن��ي دول���ة فل�صطينية 

التي  اأن احل��رب  اإل  اإ�صرائيل.  ب�صام مع  تتعاي�س 

من  ع��دد  ا�صتعداد  ع��ن  ك�صفت  يوما   11 ا�صتمرت 

الإ�صرائيلية  املمار�صات  ملواجهة  الدميقراطيني 

و�صغطوا على بايدن لكي يتعامل ب�صدة مع رئي�س 

تغر  ومل  نتنياهو.  بنيامني  الإ�صرائيلي  ال���وزراء 

طليب موقف بايدن من حل الدولتني اإل اأن قرار 

اإ�صرائيل  داع��م��ي  اأه���م  م��ن  يعترب  ال���ذي  الرئي�س 

الأقوياء منحها فر�صة للحديث معه يعطي فكرة 

الو�صع  الراغبني بقلب  عن نفوذ الدميقراطيني 

وقالت  باملنطقة.  الأم��ري��ك��ي��ة  لل�صيا�صة  ال��راه��ن 

دينغل  ديبي  ميت�صغان  عن  الدميقراطية  النائبة 

التي �صهدت املقابلة: “كان بايدن عاطفيا وم�صتمعا 

وكادت ر�صيدة جته�س بالبكاء لأنها تاأثرت بهذا”.

ق���رار ال��رئ��ي�����س ال���ذي يعترب م��ن اأه���م داع��م��ي 

معه  للحديث  فر�صة  منحها  الأق��وي��اء  اإ�صرائيل 

الراغبني  الدميقراطيني  نفوذ  عن  فكرة  يعطي 

بقلب الو�صع الراهن لل�صيا�صة الأمريكية باملنطقة

ويف ال���ي���وم ال���ت���ايل اأخ�����رب ب���اي���دن امل������رتدد يف 

ال�صغط على نتنياهو اأنه “يتوقع تخفي�صا مهما 

للعنف على طريق وقف اإطاق النار”. و�صادقت 

اخلمي�س  ي��وم  ال��ق��رار  على  الإ�صرائيلية  احلكومة 

و���ص��رى م��ف��ع��ول��ه يف ال�����ص��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن �صباح 

ال�صحيفة  مع  احلديث  طليب  ورف�صت  اجلمعة. 

اإن  ق��ال  ماككامبل  دينزل  با�صمها  املتحدث  ولكن 

فيها  التي حت��دث  الأوىل  امل��رة  املطار هي  مقابلة 

الرئي�س لطليب. واأ�صاف “كان حوارا مهما لها” 

و”العامل كان يراقب هذا الو�صع حيث تتحدث عن 

احلياة واملوت”.

وقال م�صاعد لطليب مل يذكر ا�صمه اإنها اأخربت 

الرئي�س “حقوق الإن�صان الفل�صطينية لي�صت ورقة 

للمقاي�صة” واأن “النهج احلايل ل يعمل” ويجب 

من  رد  ويف  ر�صالته.  تغير  الأب��ي�����س  البيت  على 

اأن��درو بيت�س  نائب املتحدثة با�صم البيت الأبي�س 

“نهج الرئي�س يقوم  اأث��ر مقابلة طليب قال  حول 

على م�صالح الأمن القومي واحلقائق على الأر�س 

املحلية”.  الع��ت��ب��ارات  ولي�س  الطويل  ومعتقده 

الك�صف  الأبي�س رف�س  البيت  وح��اول م�صوؤول يف 

عن هويته اإبعاد بايدن عن طليب واأكد اأن حديثه 

عن اأمورها ال�صخ�صية نابع من قلقه على عائلتها 

يف ال�صفة الغربية.

و�صاعدت الأحداث الأخرة يف ال�صرق الأو�صط 

على بروز طليب حتى مع انتقادها لزمائها. ويف 

اأن بي �صي” ي��وم الإثنني  اأ���س  “اأم  لقاء مع �صبكة 

قالت اإن البيت الأبي�س جتاهلها حتى بداية النزاع 

الأخر و”هم يت�صلون معي الآن واأخرا، بعد اأربعة 

اأ�صهر من ر�صائلي لهم مع زمائي وحديثنا عن 

الذين  الفل�صطينيني  على  والهجوم  البيوت  هدم 

اجلمهوريون  وات��ه��م  اإ�صرائيل”.  داخ���ل  يعي�صون 

ب��اي��دن بالتخلي ع��ن اإ���ص��رائ��ي��ل وال���ص��ط��ف��اف مع 

رموز مثل طليب الذين ميثلون التحول يف احلزب 

الدميقراطي من اإ�صرائيل.

للبيت  الإعامي  املتحدث  فليت�صر،  اآري  وق��ال 

ب��و���س وع�صو  اإدارة ج���ورج دب��ل��ي��و  اأث��ن��اء  الأب��ي�����س 

منده�س  “اأنا  ال��ي��ه��ود  اجل��م��ه��وري��ني  حت��ال��ف  يف 

الرئي�س  فيها  يقوم  لدرجة  ال�صيا�صة  و�صول  من 

مبدح �صخ�س رادي��ك��ايل. وول��دت طليب يف مدينة 

دي����رتوي����ت وه����ي واح������دة م���ن 14 ط��ف��ا ل��ع��ائ��ل��ة 

مع  وتدربت  املحاماة  در�صت  مهاجرة.  فل�صطينية 

ب��اراك  حملة  يف  وعملت  حملي  �صيا�صي  م�����ص��وؤول 

اأوباما. وانتخبت ملجل�س نواب ولية ميت�صغان حيث 

2014 ولكنها خ�صرت حملتها  ظلت فيه حتى عام 

للرت�صح يف جمل�س ال�صيوخ عن املقعد الذي �صغر 

برحيل جون كونرز. وكع�صو يف الدميقراطيني 

ر�صمية  اإىل جمموعة غر  ان�صمت  ال�صرتاكيني 

�صارت  التي  الليرباليني  الكونغر�س  اأع�صاء  من 

الق�صايا  م��ن  ع���ددا  “الفرقة” وت��ب��ن��ت  ب���  ت��ع��رف 

اخلافية.

اتهم اجلمهوريون بايدن بالتخلي عن اإ�صرائيل 

وال�صطفاف مع رموز مثل طليب الذين ميثلون 

التحول يف احلزب الدميقراطي من اإ�صرائيل

“حفظ الأمن  فقد ن�صرت تغريدة قالت فيها 

اأ�صيل ومق�صود.. ول�صنا  يف بلدنا عن�صري ب�صكل 

ب��ح��اج��ة مل���زي���د م���ن ح��ف��ظ الأم������ن والع���ت���ق���الت 

و�صجب  الإ�صاح”.  على  ع�صية  فهي  والع�صكرة 

طليب  وا�صتهدفت  التغريدة.  ال�صرطة  م�صوؤولو 

اإنها  ق��ال  ال���ذي  ت��رام��ب  الفرقة  اأع�صاء  بقية  م��ع 

“تكره اإ�صرائيل وال�صعب اليهودي”. ويف عام 2019 
خططت طليب لزيارة عائلتها يف ال�صفة الغربية 

اإل اأن اإ�صرائيل منعتها. وهو ما قاد لنتقاد اإ�صرائيل 

حتى من املحافظني اليهود ودعمها الدميقراطيون 

متهمني ترامب بالوقوف وراء املنع. وقال نتنياهو 

اإنه قد ي�صمح لها باملرور لو تعهدت بعدم دعم حركة 

املقاطعة اأثناء الزيارة لكنها رف�صت �صرطه.

ودعمت طليب حملة برين �صاندرز النتخابية 

ل��ك��ن��ه��ا ت��ع��ه��دت ب���دع���م ب���اي���دن ب��ع��دم��ا اأ���ص��ب��ح��ت 

 .2020 لعام  الرئا�صة  حمات  يف  مهمة  ميت�صغان 

وعندما كانت جيل بايدن يف ميت�صغان، وبح�صور 

اإن �صوتهم مهم  الأمريكيني  للعرب  طليب قالت 

يف الولية و”�صيكون لكم مقعد على الطاولة، ولن 

الأ�صبوع  العنف يف  ت�صاعد  ومع  بدونكم”.  ننجح 

وذك��رت��ه  ال��ن��واب  جمل�س  طليب  خاطبت  امل��ا���ص��ي 

مبا تقوله خال ال�صنوات املا�صية “اأذكر زمائي 

اأن الفل�صطينيني موجودون واأننا ب�صر وي�صمح لنا 

باحللم” و”نحن اأمهات وبنات وحفيدات. ونبحث 

عن العدالة ول نعتذر عن القتال �صد الظلم بكل 

اأ�صكاله. زمائي، لن يختفي الفل�صطينيون مهما 

ك��ان حجم امل��ال ال��ذي اأر�صلتموه حلكومة الف�صل 

العن�صري يف اإ�صرائيل”.

الدميقراطية  النائبة  م��اك��ولم  بيتي  وق��ال��ت 

نحو  يتقدم  ك��ان  طليب  م�صار  اإن  مين�صيوتا  ع��ن 

حلظة خطابها يف الكونغر�س ولقائها مع بايدن. 

و”هذه حلظتها” و”تتحدث مبنظور مل ي�صمعه 

معظم اأع�صاء الكونغر�س ول ال�صعب الأمريكي”. 

احلديث  رف�صت  طليب  اأن  تعلق  م��اك��ولم  ول��ك��ن 

عن موقفها من حل الدولة لأن هناك موقفا من 

“اأفهم هذا” تقول  احلزبني من ال�صرق الأو�صط 

ماكولم.

وبعد يوم من مقابلتها لبايدن تقدمت طليب 

اأ�صلحة  مع زمائها مب�صروع ق��رار حلظر �صفقة 

اأمريكية لإ�صرائيل بقيمة 735 مليون دولر، ومع 

اأن��ه ك�صف  اإل  اأن امل�صروع لن ميرر يف وقت قريب 

عن اخل��اف��ات داخ��ل احل��زب الدميقراطي ب�صاأن 

ت�صتخدم  ق��د  لإ�صرائيل  اأمريكية  اأ�صلحة  ت��زوي��د 

�صد الفل�صطينيني. ووجد ا�صتطاع ملركز غالوب 

اأن ال��دع��م داخ���ل احل���زب ال��دمي��ق��راط��ي لل�صغط 

الفل�صطينيني  مع  ال��ن��زاع  حتل  كي  اإ�صرائيل  على 

زاد من 33% عام 2008 اإىل 53% يف �صباط/فرباير 

هذا العام. ومل يتغر الدعم يف احلزب اجلمهوري 

وبنف�س الفرتة عن %17.

وقال الكاتب اليهودي بيرت بينارت اإنه حتدث 

اآرائ��ه��ا واإن احل��زب الدميقراطي  مع طليب ح��ول 

ال��واح��دة.  ال��دول��ة  ب�صاأن ح��ل  يتقبل مواقفها  ق��د 

وقال “اأنا يف احلقيقة معجب بها وك�صخ�س يعي�س 

داخل املجتمع اليهودي اأ�صعر ب��الأمل واحل��زن من 

و�صف البع�س الدائم لها باأنها معادية لل�صامية” 

و”بالن�صبة يل هذا اأمر مرعب لأنها ت�صع باعتقاد 

عميق بالإن�صانية امل�صرتكة لكل النا�س، وفعلت هذا 

بثمن باهظ جدا”.

 وق�صت طليب الأي���ام الأخ���رة وه��ي تتحدث 

م��ع زمائها ع��ن ال��ن��زاع وم�����ص��روع ال��ق��رار حلظر 

الكثرين  اأن  وك��ت��ب��ت  اإ���ص��رائ��ي��ل.  اإىل  الأ���ص��ل��ح��ة 

“لو  وق��ال��ت:  العلن  ل  ال�صر  يف  دعمها  ي��ري��دون 

حقوق  ي�صتحقون  الفل�صطينيني  اإن  زمائي  ق��ال 

الإن�صان ف�صيتعر�صون للتنمر والهجوم من الذين 

يف�صلون اإ�صرائيل كما هي: دولة متييز عن�صري 

وحمتلة وكل هذا” و”ر�صالتي لكم جميعا هي: ل 

وال�صعب  العدالة  جانب  اإىل  الوقوف  من  تخافوا 

الأمريكي معنا”.

الغارديان: حرب غزة األخيرة كشفت عن التغيرات 
في الرأي العام األمريكي وعلى بايدن التغير

توكل كرمان: الفلسطينيون حققوا  نصرا عالميا

صهيوني سابق: الصهيونية فكرة مفصولة عن الواقع.. وهكذا يمكن تحرير فلسطين

واشنطن بوست: الفلسطينية الوحيدة في الكونغرس.. رشيدة طليب تهز النقاش حول إسرائيل

صحيفة عبرية: لماذا فشلت إسرائيل 
وتحولت حماس إلى العب إقليمي؟

االنباط-وكاالت

���ص��ت��دور اأح��اب��ي��ل اإع��ام��ي��ة ك��ث��رة ج���داً يف 

الأيام القريبة القادمة حول وقف النار، ولكن 

الو�صفة املرتقبة هي “الهدوء مقابل الهدوء” 

حيث �صروي كل طرف لنف�صه ق�صة الن�صر. 

اأما الختبار، مثلما يف جولت القتال ال�صابقة، 

هذا  فيها  يبقى  التي  الزمنية  امل��دة  ف�صيكون 

الهدوء.

ال�صامد” بقي هدوء  “اجلرف  بعد حملة 

ال�صغب على  اأعمال  2014 حتى  اأيلول  تام من 

ال�صياج الفا�صل يف غزة يف اآذار 2018. ظاهراً، 

ي����دور احل���دي���ث ع���ن اإجن�����از ي��ت��م��ث��ل ب��ال��ف��رتة 

الأطول والأهداأ منذ بدء جولت القتال، ولكن 

ما اكت�صفناه يف حملة “حار�س الأ�صوار” هذه 

اأن قوة حما�س واجلهاد الإ�صامي تعاظمت يف 

النارية ومدى  قدراتهما  وح�صنتا  الزمن  هذا 

ارت��ب��اط��اً  ت��رت��ب��ط ه���ذه احلقيقة  ال�����ص��واري��خ. 

اإ���ص��رائ��ي��ل  ال��ت��ي �صمعت يف  ب��ال��رواي��ة  م��ب��ا���ص��راً 

اأن��ه م��ردوع ول ي�صرع  “حزب اهلل” على  حول 

حتولت  منذئذ  ول��ك��ن   ،2006 منذ  معركة  يف 

املنظمة لت�صبح وح�صاً وقفزت من 30 األفاً اإىل 

150 األف �صاروخ بعيد املدى، اأثقل واأكر دقة 

م��ع ق���درة ن��اري��ة م��ن 2000 ���ص��اروخ يف ال��ي��وم. 

وعليه، فوا�صح اليوم اأن اإ�صرائيل هي الأخرى 

مردوعة.

وملاذا هذا مهم؟ لأن التحلي بالهدوء دون 

جن��اح��اً،  يعد  ل  حما�س  ق��وة  تعاظم  معاجلة 

احلالة،  ه��ذه  مثل  ويف  ف�صل.  ه��و  العك�س،  ب��ل 

يوا�صل  اأن  الإ�صرائيلي  للجي�س  ال�صواب  من 

مهاجمة و�صائل اإنتاج الو�صائل القتالية، وذلك 

مثلما ل��ل��م��ع��رك��ة ب��ني امل���ع���ارك ال��ت��ي ت��دي��ره��ا 

الإي���راين،  التمو�صع  �صد  �صوريا  يف  اإ�صرائيل 

ح��ي��ث ح����اول الإي���ران���ي���ون اأن ي��ق��ي��م��وا ه��ن��اك 

حزب اهلل 2، حتى لو كان الثمن املناو�صة على 

م�����ص��ت��وى م���ت���دٍن، وك���ل ذل���ك مل��ن��ع ح���زب اهلل 2 

اإذا كانوا يريدون  اأما  على احلدود اجلنوبية. 

فعندها  اإن�صانية  وم�����ص��اع��دة  حقيقياً  اإع���م���اراً 

اإ�صرائيلية وثيقة  يكون هذا فقط حتت رقابة 

اأ�صرى  �صفقة  تت�صمن  وا�صعة  خطوة  مقابل 

ع�صرات  حترير  يت�صمن  ل  بثمن  ومفقودين 

املخربني مع دم على الأيدي.

م�صكوك جداً اأن يتبنى اجلي�س الإ�صرائيلي 

الأرك����ان،  هيئة  ق��ي��ادة  تع�صق  ال�صيا�صة.  ه��ذه 

اأي��دوه��ا  ال��ت��ي  الت�صوية  تلك  اأم�����س،  ي��وم  حتى 

م��ن ك��ل ال��ق��وة واآم��ن��وا ب��احل��وار غ��ر الر�صمي 

امل�صاعدة  ف��اإن  ومبوجبه  ال�صنوار،  يحيى  م��ع 

الق��ت�����ص��ادي��ة ال��ت��ي ت��دخ��ل اإىل ال��ق��ط��اع ت��ع��ّد 

لقد  ال��ه��دوء.  اإىل  ت��ق��ود  اإ�صرائيلية  م�صلحة 

وذل���ك لأن  ب��ال��ث��وار،  الثقة  اأن���ه ل ميكن  تبني 

املال اجتاه نحو تعاظم القوة، وبقدر اأقل نحو 

مل  اأي�صاً  ال�صتخبارات  اأن  تبني  كما  ال�صكان. 

من  يوم  قبل  وحتى  نواياه.  تقراأ  كيف  تعرف 

بدء هذه املعركة، مل ي�صدقوا اأنه �صيفعل ذلك 

وفوجئوا.

اإ�صكالية  بنقطة  الإ�صرائيلي  اجلي�س  ب��داأ 

���ص��و���س خططه  امل���ف���اج���اأة، مم���ا  ع��ن�����ص��ر  دون 

ب�صرعة  انتع�س  ذل��ك  بعد  ول��ك��ن  العملياتية. 

واأب�������دى ق�����درة ع��م��ل��ي��ات��ي��ة ج���ي���دة يف اأع���م���ال 

مو�صعية يف ظروف غر ب�صيطة ملحيط مدين 

مكتظ مع قيود القانون الدويل.

�صئنا اأم اأبينا، خرجت حما�س معززة القوة. 

ال���دويل  ال���وع���ي  اإىل  ق�صيتها  ت��ع��د  مل  ف��ه��ي 

اإقليمياً ربط عموم  فح�صب بل اأ�صبحت لعباً 

ال��اع��ب��ني يف ال�����ص��اح��ة، وق��ف��ت ك���درع القد�س 

 – م��وؤق��ت  ب�صكل  املقاومة  مع�صكر  رئي�صة   –
ون��ت��ي��ج��ة ل��ذل��ك، ق��ي��دت ردود ف��ع��ل اإ���ص��رائ��ي��ل 

حيث  و���ص��وري��ا،  لبنان  مثل  اأخ���رى  جبهات  يف 

كانت  م�صرة  اإيرانية  طائرة  م��وؤخ��راً  ت�صللت 

للجي�س  عنيفاً  رداً  ال��ع��ادي��ة  الأي����ام  يف  �صتجر 

الإ�صرائيلي على اأهداف هناك.

ع��ل��ى اجلي�س  ال��ت��ايل،  ال��ي��وم  اإط����ار  اإذن يف 

حيال  فقط  لي�س  ال��ردع  يعزز  اأن  الإ�صرائيلي 

ح��م��ا���س، ب��ل وي��و���ص��ح لأول��ئ��ك ال��اع��ب��ني ب��اأن 

ال��دف��رت ك���ان م��ف��ت��وح��اً وح����ان وق���ت احل�����ص��اب 

والرد بقوة بهدف اإبعاد احلرب اأو التفكر باأن 

التي  التالية  املرة  اإليها يف  بو�صعهم الن�صمام 

ت�صتعل فيها جبهة ما.

ا�صرتاتيجية  فلتفح�س  الأخ����ر،  والأم����ر 

ت��ف�����ص��ي��ل ح���م���ا����س ع���ل���ى اإ�����ص����ع����اف ال�����ص��ل��ط��ة 

اأن��ه��ا  ال��ك��ف��اي��ة  ف��ي��ه  مب��ا  وا���ص��ح  الفل�صطينية. 

يتعني  الآن،  حما�س  ق��وة  تعزيز  وم��ع  اأفل�صت. 

ال�صاحة  يف  حما�س  لإ�صعاف  ق��وة  بكل  العمل 

اأب��و  ق��وة  تعزيز  عملية  وب��خ��ط��وات  ال�صيا�صية 

مازن.  

ال�سبت   22 / 5 / 2021
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السلط يخسر مباراته االسيوية االولى امام المحرق 

النشامي يبدأ االستعداد لودية االمارات 

الريال واتلتيكو مدريد موعد مع التتويج 

مواجهات نارية في ابطال أفريقيا 

االنباط – عمان 

خ�����س��ر ف��ري��ق ال�����س��ل��ط ام����ام امل���ح���رق ال��ب��ح��ري��ن��ي “0-1”، 

اجل��م��ع��ة، ع��ل��ى ا���س��ت��اد امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال���ث���اين ب��ال��ق��وي�����س��م��ة، 

االحت��اد  ك��اأ���س  لبطولة  الثانية  املجموعة  مباريات  افتتاح  يف 

االآ�سيوي. ويف اول ظهور للفريق يف البطولة اال�سيوية  واأحرز 

هدف الفوز الثمني للمحرق، مهاجمه اإ�سماعيل عبد اللطيف 

ب�3  الثانية  املجموعة  بذلك  املحرق  وت�سدر   .»42“ بالدقيقة 

ال���داوود  حممد  وك���ان  ر�سيد.  ب��ا  ال�سلط  بقي  فيما  ن��ق��اط، 

قريبا من ت�سجيل هدف ال�سبق لل�سلط، عرب قذيفة ارتطمت 

عليه  ورد  امللعب،  خل���ارج  طريقها  واأك��م��ل��ت  االأي�����س��ر،  بالقائم 

اأحمد ال�سروقي بت�سويبة غري خطرية من م�سافة بعيدة. ويف 

واأر�سل  بعدما توغل احليام،  املحرق هدفا  اأحرز   ،42 الدقيقة 

اإ�سماعيل عبد اللطيف  كرة داخل منطقة اجلزاء، لي�ستقبلها 

الذي تاعب بالدفاع، و�سدد بثقة داخل �سباك معتز يا�سني.

واندفع ال�سلط يف ال�سوط الثاين بجراأة هجومية اأكرب، اأمااً 

ركنية،  �سربات  ع��دة  على  حت�سل  حيث  النتيجة،  تعديل  يف 

حممد  �سيد  املحرق،  حار�س  وتاألق  يجب.  كما  ي�ستثمرها  مل 

ج��ع��ف��ر، يف االن��ق�����س��ا���س ع��ل��ى راأ���س��ي��ة الع���ب ال�����س��ل��ط، حممود 

بعد  امل��ح��رق  ه��دف حمقق.وعمل  م��ن  م��رم��اه  لينقذ  مر�سي، 

على  باالعتماد  ال�سلط،  العبي  ان��دف��اع  امت�سا�س  على  ذل��ك 

املباراة يف منت�سف  اللعب، لتنح�سر  العر�سي، وقتل  التمرير 

تكتيكية،  الأغرا�س  تبديات  �سل�سلة  املدربان  واأج��رى  امللعب. 

فوا�سل ال�سلط ا�ستحواذه االأكرب، لكنه ظل يعاين من �سعوبة 

التي  املحكمة  الدفاعية  التغطية  اأم���ام  االخ���راق،  عملية  يف 

انتهجها املحرق. وت�سدى حار�س املحرق لراأ�سية البديل، عبد 

اهلل ذيب، قبل اأن تنتهي املباراة بفوز الفريق البحريني )0-1(.

اأبو عابد، املدير الفني لل�سلط اأن فريقه  بدوره اكد جمال 

اأم��ام  اخل�����س��ارة  كلفه  م��ا  اللحظات،  بع�س  يف  الركيز  افتقد 

املحرق  وقال اأبو عابد، يف ت�سريح بعد نهاية املباراة: “نبارك 

للمحرق الفوز، قدمنا مباراة ممتازة، لكّن افتقادنا الركيز يف 

بع�س اللحظات كلفنا هدف«. واأ�ساف: “كرة القدم يف النهاية 

اأه��در جمموعة فر�س يف  وفريقي  ب��االأه��داف،  اإال  ال تعرف 

واأمت:  مريح«.  بفوز  خلرجنا  ا�ستثمرناها  لو  االأول،  ال�سوط 

“اآمالنا قائمة، ومب�سيئة اهلل �سيقدم العبو ال�سلط االأف�سل يف 
املواجهات املتبقية«.

االنباط – عمان 

دبي،  يف  والفنية  البدنية  تدريباته  الن�سامى  منتخب  ب��داأ 

مغلق،  ودي  لقاء  يف  ال��ق��ادم،  االثنني  االإم���ارات  ملواجهة  تاأهبااً 

امل�سركة  الت�سفيات  ال�ستكمال  اجلانبني  حت�سريات  �سمن 

واأج��رى   .2023 اآ�سيا  ونهائيات   2022 ال��ع��امل  لكاأ�س  وامل��وؤه��ل��ة 

اإق��ام��ت��ه،  م��ق��ر  يف  ب��دن��ي��ااً،  �سباحيااً  ت��دري��ب��ااً  ال��وط��ن��ي  املنتخب 

“ال�سيفن”،  ملعب  على  فنية  لتمارين  م�ساءاً  يخ�سع  اأن  قبل 

ارتكز  العبااً،   )25( وبح�سور  بوركلمانز  فيتال  امل��درب  بقيادة 

الن�سامى  قائمة  وت�سم  التكتيكية.  العديد من اجلوانب  على 

اهلل  عبد  يا�سني،  معتز  ال�ستار،  عبد  اأح��م��د  ه��م:  الع��ب��ااً   )30(

يا�سني،  بني  اأن�س  العرب،  يزن  الكواملة،  حممود  الفاخوري، 

رواد اأبو خيزران، �سعد الرو�سان، فرا�س �سلباية، اإح�سان حداد، 

�سامل العجالني، حممد الدمريي، مهند خرياهلل، اأحمد ثائر، 

اإبراهيم  بني عطية،  الرحمن، خليل  عبد  بهاء  الروابدة،  نور 

علي  “�سرارة”،  زري���ق  اأب���و  حممد  التعمري،  مو�سى  ���س��ع��ادة، 

علوان، اأحمد عر�سان، حممود مر�سي، يا�سني البخيت، اأحمد 

يزن  ال���دردور،  حمزة  في�سل،  بهاء  ال��روا���س��دة،  يو�سف  �سمري، 

النعيمات، وعدي ال�سيفي. ويحتجب عن مع�سكر دبي العبي 

مبناف�سات  الرتباطهم  اجل���اري،   28 حتى  وال�سلط  الفي�سلي 

دوري امل��ج��م��وع��ات م��ن ك��اأ���س االحت����اد االآ���س��ي��وي وال��ت��ي تقام 

باالأردن، على اأن يلتحقوا قبل املحطة االإعدادية االأخرية بلقاء 

فيتنام 31 من ال�سهر ذاته. وياأتي مع�سكر االإمارات، قبل ال�سفر 

بلقاء  الت�سفيات،  ال�ستكمال  القادم  ال�سهر  بداية  الكويت  اإىل 

نيبال واأ�سحاب االأر�س واأ�سراليا اأيام 7 و11 و15 حزيران على 

التوايل، ليتوجه الن�سامى بعد ذلك اإىل الدوحة، للقاء جنوب 

ال�سودان 21 من ال�سهر ذاته �سمن الدور التمهيدي من كاأ�س 

العرب 2021. يذكر اأن املنتخب الوطني ي�ستقر حاليااً يف املركز 

الثاين �سمن جمموعته، بال�سراكة مع الكويت بذات الر�سيد 

اأ�سراليا بال�سدارة )12(، ونيبال رابعااً  )10 نقاط(، مع بقاء 

)3(، واأخريااً تايبيه ال�سينية دون اأي نقطة.

مدريد - وكاالت

االإ�سبانية  الليجا  على  ال�ستار  �سي�سدل 

فيها  ي�ستمر  اأخ��رية  جولة  يف  االأ�سبوع  ه��ذا 

ال�����س��راع ع��ل��ى ال��ل��ق��ب ب���ني اأت��ل��ت��ي��ك��و وري���ال 

لقبه  لتحقيق  اأتلتيكو  يطمح  حيث  مدريد، 

ال��ث��اين ب��ق��ي��ادة م��درب��ه االأرج��ن��ت��ي��ن��ي دييجو 

الت�سبث  ال��ري��ال  ي��وا���س��ل  بينما  �سيميوين، 

تواليا  ال��ث��اين  للعام  باللقب  التتويج  ب��اأم��ل 

 83 اأتلتيكو  زي��دان. وميتلك  الدين  مع زين 

عن  بنقطتني  ويتفوق  ال�����س��دارة،  يف  نقطة 

باللقب  الفوز  باإمكانه  ال��ذي  م��دري��د،  ري��ال 

ح���ال خ�����س��ارة غ��رمي��ه اأو ت��ع��ادل��ه ن��ظ��را الأن 

�ساحله،  يف  ي�سب  املبا�سرة  املواجهات  ف��ارق 

بخم�س  الريال  خلف  بر�سلونة  يبتعد  بينما 

ن��ق��اط ل��ي��ح��ل ث��ال��ث��ا ب�����76 ن��ق��ط��ة. و���س��ي��زور 

بلد  ال�����س��ب��ت  م�����س��اء  “الروخيبانكو�س” 
ال���ذي ي�����س��ارع على ال��ب��ق��اء ويتطلع  ال��ول��ي��د 

بينما  ث��وري��ا،  ملعبه  على  مفاجاأة  لتحقيق 

���س��ي�����س��ت�����س��ي��ف ال����ري����ال يف ن��ف�����س ال��ت��وق��ي��ت 

ن��ظ��ريه ف��ي��اري��ال �سابع ال��رت��ي��ب يف م��ب��اراة 

قوية، ميني فيها النف�س فريق “الغوا�سات 

اإي���ج���اب���ي���ة  ن��ت��ي��ج��ة  ب��ت��ح��ق��ي��ق  ال�سفراء” 

ولن  االأوروب���ي.  امل��وؤمت��ر  دوري  وامل�ساركة يف 

ت��ك��ون االأم�����ور ���س��ه��ل��ة ع��ل��ى اأت��ل��ت��ي��ك��و، ال���ذي 

ال��ب��ق��اء،  اأج����ل  ي��ن��ا���س��ل م��ن  ي��واج��ه مناف�سا 

ح��ي��ث ي��ح��ت��ل امل��رك��ز ق��ب��ل االأخ�����ري، وي��ح��ت��اج 

اإلت�سي  تعرث  انتظار  مع  طريقة  ب��اأي  للفوز 

ال��درج��ة  دوري  يف  ل��ا���س��ت��م��رار  وه��وي�����س��ك��ا 

االأوىل.  لكن رغم ذلك، مل يبد املدير الفني 

ت��ف��اوؤال  ج��ون��زال��ي��ث،  �سرخيو  ال��ول��ي��د،  لبلد 

كبريا خال ت�سريحات هذا االأ�سبوع ل�سبكة 

نحن  نحقق  اأن  ال�سعب  “من  ث��ريو  اأون����دا 

اأتلتيكو  �سيبحث  ح���ال،  ك��ل  وع��ل��ى  ال���ف���وز«. 

ب��ك��ل م���ا اأوت�����ي م���ن ق���وة وب��ق��ي��ادة مهاجمه 

املخ�سرم لوي�س �سواريز عن اللقب ال�11 له 

يف تاريخه، يف املقابل ياأمل الريال يف خطف 

اأوال  عليه  �سيتعني  لكن  ل��ه،  ال����35  البطولة 

وقد  ف��ي��اري��ال.  ال��ق��وي  مناف�سه  على  ال��ف��وز 

اأوناي  ال�سفراء،  الغوا�سات  مدرب  يدفع  ال 

الريال،  اإمي���ري، بكل جنومه خ��ال م��ب��اراة 

بطولة  نهائي  خلو�س  ي�ستعد  واأن���ه  خا�سة 

يونايتد  اأم��ام مان�س�سر  االأوروب���ي  ال���دوري 

يحتاج  فياريال  اأن  كما  املقبل.  االأربعاء  يوم 

للخروج بنتيجة اإيجابية ملناف�سته اأي�سا مع 

ريال بيتي�س وريال �سو�سييداد على بطاقتي 

ال��ت��اأه��ل ل���ل���دوري االأوروب������ي وك��ذل��ك دوري 

امل���وؤمت���ر االأوروب�������ي. ف��ف��ي��اري��ال ي��ري��د ت��رك 

بكل  �سيعمل  ولهذا  �سكل  ب��اأي  ال�سابع  املركز 

اأم��ام  انت�سار  اأو  ب��ت��ع��ادل  اخل���روج  على  ق��وة 

الريال، حيث ميتلك 58 نقطة، نف�س ر�سيد 

خلف  بنقطة  وم��ب��ت��ع��دا  ال�����س��اد���س،  بيتي�س 

�سو�سييداد اخلام�س. 

ا���س��ت��م��رار االأح�����ام، �سي�سعى  اأج���ل  وم���ن 

فيجو،  �سيلتا  م�سيفه  على  للفوز  بيتي�س 

ال����ذي رغ���م ان��ت�����س��ارات��ه اخل��م�����س��ة االأخ����رية 

اإال اأن����ه ل���ن ي��ت��م��ك��ن م���ن امل�����س��ارك��ة اأوروب���ي���ا 

�سو�سييداد  �سيبحث  وباملثل  ثامنا.  بحلوله 

ع����ن ن���ف�������س االأم��������ر خ������ال زي�����ارت�����ه مل��ل��ع��ب 

اأو����س���ا����س���ون���ا. ب��ي��ن��م��ا ���س��ي��ت�����س��ارع ب��ر���س��ل��ون��ة 

لقب  على  يقاتان  كانا  ال��ل��ذان  واإ�سبيلية، 

الثالث  املركز  الليجا منذ وقت قريب، على 

يف اجل�����دول، ح��ي��ث ي��ت��ف��وق ال��ب��ار���س��ا ب��ف��ارق 

و�سيزور  االأن��دل�����س��ي.  ال��ف��ري��ق  ع��ن  نقطتني 

هبط  الذي  اإيبار،  ملعب  الكتالوين  الفريق 

نظريه  اإ�سبيلية  �سي�ستقبل  بينما  بالفعل، 

بعد  ح�سابيا  ال��ب��ق��اء  �سمن  ال���ذي  اأالف��ي�����س، 

.2-4  فوزه يف اجلولة املا�سية على غرناطة 

الوليد  بلد  وبعيدا عن  الهبوط،  �سراع  ويف 

وهوي�سكا  اإلت�سي  اأي�سا  فهناك  نقطة(،   31(

الق�سم  ب����دوري  للعب  االآخ�����ران  امل��ر���س��ح��ان 

يتقا�سمان  واللذان  املقبل،  املو�سم  يف  الثاين 

الوحيد  هو  وهوي�سكا  نقطة(.   33( النقاط 

الذي يعتمد على نتائجه بني هذا الثاثي، 

ح��ي��ث ي��ح��ت��اج ل��ل��ف��وز ع��ل��ى ف��ال��ن�����س��ي��ا، ال���ذي 

ال يلعب ع��ل��ى ���س��يء، م��ن اأج���ل ال��ب��ق��اء، اأم��ا 

ف�سيدخل  اأخ���رى  نتيجة  اأي  حتقيقه  ح��ال 

اإلت�سي  �سي�ستقبل  بينما  برما«.  “ح�سبة  يف 

االأخ��رى  الفرق  اأح��د  بيلباو،  اأتلتيك  نظريه 

ال���ت���ي ل���ن ت��ت��اأث��ر ب�����اأي ن��ت��ي��ج��ة مل��ب��ارات��ه��ا يف 

اجل���ول���ة االأخ������رية، و���س��ي��ت��ع��ني ع��ل��ى اإل��ت�����س��ي 

اأي  هوي�سكا،  ع��ن  اإ���س��اف��ي��ة  بنقطة  ال��ت��ف��وق 

هوي�سكا،  خ�����س��ارة  مقابل  للتعادل  حتقيقه 

�سجل  الأن  نظرا  االأخ��ري،  تعادل  مع  والفوز 

املواجهات املبا�سرة ي�سب يف �سالح هوي�سكا. 

ليفانتي- بني  ف�ستكون  املباريات  باقي  اأم��ا 

اأهمية تذكر  قاد�س، وغرناطة-خيتايف، دون 

يف اجلدول.

عوا�صم – وكاالت 

امل�ستديرة  ال�ساحرة  جماهري  ترقب 

نهائي  رب��ع  اإي��اب  جولة  اأفريقيا  ق��ارة  يف 

توقعات  و�سط  ال�سبت،  االأب��ط��ال،  دوري 

مب��واج��ه��ات ن��اري��ة و���س��راع م��ث��ري حل�سم 

اأ���س��اع امل��رب��ع ال��ذه��ب��ي ال���ق���اري. ويحل 

ماميلودي  على  �سيفا  امل�����س��ري  االأه��ل��ي 

����س���ن داون��������ز اجل����ن����وب اأف����ري����ق����ي، ك��م��ا 

اأف��ري��ق��ي  اجل��ن��وب  ت�سيفز  ك��اي��زر  ي��خ��رج 

يحل  بينما  ال��ت��ن��زاين،  �سيمبا  مل��واج��ه��ة 

���س��ب��اب ب���ل���وزداد اجل���زائ���ري ���س��ي��ف��ا على 

ال���وداد  وي�ست�سيف  ال��ت��ون�����س��ي،  ال��رج��ي 

 امل��غ��رب��ي م��ن��اف�����س��ه م���ول���ودي���ة اجل���زائ���ر.

وت���ب���دو امل���واج���ه���ة ب���ني ���س��ب��اب ب���ل���وزداد 

التوقعات،  خ��ارج  الرجي  م�سيفه  اأم��ام 

اجل��زائ��ري قطع خطوة  الفريق  اأن  رغ��م 

النهائي،  ن�سف  اإىل  التاأهل  نحو  مهمة 

ب���ال���ف���وز يف اجل����زائ����ر ب��ث��ن��ائ��ي��ة زك���ري���اء 

الرجي  ويحتاج  �سعيود.  واأم��ري  دراوي 

ل��ل��ت��اأه��ل ر�سميا  اأه����داف   3 ب��ف��ارق  ل��ل��ف��وز 

رد  دون  ب��ث��ن��ائ��ي��ة  خ�����س��ارت��ه  ت��ع��وي�����س  اأو 

ل��ل��ح�����س��ول ع���ل���ى وق�����ت اإ������س�����ايف، ب��ي��ن��م��ا 

مي���ل���ك ����س���ب���اب ب�����ل�����وزداد خ����ي����ارات اأك����رب 

اخل�سارة  اأو  التعادل  اأو  فالفوز  لل�سعود 

اخل�سارة  حتى  اأو  ل��ه  يكفل  ه��دف  ب��ف��ارق 

 ب��ف��ارق ه��دف��ني م��ا ع���دا ن��ت��ي��ج��ة )0-2(.

لعبور  اأ�سلحته  امل��غ��رب��ي  ال���وداد  ويح�سد 

ال��ت��ع��ادل  ب��ع��دم��ا ف��ر���س  امل��ول��ودي��ة  عقبة 

)1-1( كلمته على لقاء الذهاب يف ملعب 

5 جويلية، وبالتايل يكفي الوداد التعادل 

دون اأهداف اأو الفوز باأي نتيجة للتاأهل، 

التعادل  اأو  للفوز  املولودية  يحتاج  بينما 

 .)1-1( من  اأك��رب  نتيجة  ب��اأي  االإيجابي 

�ستكون  البنزرتي  ف��وزي  امل���درب  خ��ربات 

ال�������س���اح االأب�������رز ل����ل����وداد، ال�����ذي ي�����س��م 

اأوناجم  وحممد  الكعبي  اأي��وب  القنا�س 

وموؤيد الايف، ولكن اجلدل حول احلكم 

يدير  ال��ذي  بوندو  جو�سوا  البوت�سواين 

ال��ل��ق��اء ت�����س��در امل�����س��ه��د ق��ب��ل ���س��اع��ات من 

ال�ستكمال  ي�سعى  امل��ول��ودي��ة  امل��واج��ه��ة. 

تاأهل  بعدما  االأبطال  دوري  يف  مغامرته 

الن�سخة  و�سيف  ال��زم��ال��ك  ح�ساب  على 

�سهلة  ت��ك��ون  ل��ن  ول��ك��ن مهمته  امل��ا���س��ي��ة، 

وي��رف��ع  داره.  ع��ق��ر  يف  ال�����وداد  الإق�������س���اء 

االأه���ل���ي ���س��ع��ار احل���ذر ح��ني ي��ح��ل �سيفا 

ع��ل��ى م���ام���ي���ل���ودي ���س��ن داون������ز اجل��ن��وب 

اأفريقي، رغم تفوق حامل اللقب يف لقاء 

توقيع  حملت  رد،  دون  بثنائية  ال��ذه��اب 

ط��اه��ر حم��م��د ط��اه��ر و���س��اح حم�سن. 

مو�سيماين،  بيت�سو  م��درب��ه  م��ع  االأه��ل��ي 

للتاأقلم  اأف��ري��ق��ي��ا  جل��ن��وب  م��ب��ك��را  ذه���ب 

ف��وزه  م��ع  ب��ه��دوء  االأج���واء، وتعامل  على 

ما  وه��و  ب��احل��ذر  العبيه  مطالبا  ذه��اب��ا، 

ال���ن���ادي حم��م��ود اخلطيب  ن��ق��ل��ه رئ��ي�����س 

ال������ذي ت����راأ�����س ال���ب���ع���ث���ة. وي�����س��ع��ى ���س��ن 

ح�ساب  على  الرميونتادا  لتحقيق  داون��ز 

اأهداف لل�سعود،   3 االأهلي والفوز بفارق 

الفريق  ع��ل��ى  ال��ف��وز  ب��ذك��ري��ات  مت�سلحا 

عامني.  قبل  نظيفة  بخما�سية  االأح��م��ر 

اأ�سبه  مهمة  يف  ال��ت��ن��زاين  �سيمبا  وي��ب��دو 

لقاء  يف  خ�سارته  لتعوي�س  بامل�ستحيلة 

ال���ذه���اب اأم�����ام ك���اي���زر ت�����س��ي��ف��ز اجل��ن��وب 

اأفريقي برباعية دون رد.

الشرباتي يحقق انجاز التأهل لالولمبياد 

مبابي يحسم مستقبله مع الريال 

كين في الطريق الى مان سيتي 

االنباط – عمان 

جن�������ح الع���������ب امل����ن����ت����خ����ب ال����وط����ن����ي 

م�ساء   ، ال�سرباتي  �سالح   ، للتايكواندو 

االأل��ع��اب  دورة  اإىل  ال��ت��اأه��ل  ، يف  اجل��م��ع��ة 

بعد  وذل���ك   ،  )2020 )ط��وك��ي��و  االأومل��ب��ي��ة 

ت��اأه��ل��ه اإىل امل���ب���اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ف��ئ��ة وزن 

حتت 80 كغم بالت�سفية االآ�سيوية املوؤهلة 

لاألعاب االأوملبية والتي افتتحت اجلمعة 

كمبين�سكي  ب��ف��ن��دق  ع��م��ان  ال��ع��ا���س��م��ة  يف 

 28 ميثلون  والع��ب��ة  الع��ب��ااً   84 مب�ساركة 

بزميلته  “ال�سرباتي”  وال��ت��ح��ق  دول����ة. 

هي  �سمنت  وال��ت��ي   ، ال�����س��ادق  جوليانا   ،

اأم�س  يوم  الأوملبياد طوكيو  تاأهلها  كذلك 

العبة   ، مناف�ستها  ان�����س��ح��اب  اأع���ق���اب  يف 

منتخب بوتان ، من الدور ن�سف النهائي 

ملناف�سات وزن حتت 67 كغم. وجنح �سالح 

22 عامااً من  ال�سرباتي البالغ من العمر 

ب��ال��دور  ن���زاالت���ه  اأوىل  ال��ف��وز يف  حت��ق��ي��ق 

وائ��ل  ال��اع��ب  ح�ساب  على  النهائي  رب��ع 

��ث��ل ف��ري��ق ال��اج��ئ��ني  ال���ف���راج وال�����ذي ميمُ

الثانية.  اجلولة  من   1-26 التكافوؤ  بعدم 

ويف الدور ن�سف النهائي ، فاز ال�سرباتي 

ك��ذل��ك ع��ل��ى ال���اع���ب ال��ق��ريغ��ي��ز���س��ت��اين 

ليتاأهل   6-36 بنتيجة  ايتاخونوف  اأك��رب 

طوكيو  اأومل��ب��ي��اد  اإىل  ال�����س��رب��ات��ي  ���س��ال��ح 

املتاأهلني االأردنيني  ويكون بالتايل ثامن 

اإىل اأوملبياد طوكيو بعد خما�سي املاكمة 

الك�سبة  وع��ب��ادة  ع�سي�س  وزي���اد  )ح�سني 

وحم���م���د ال���������وادي وع������دي ال����ه����ن����داوي( 

ب�����س��ارات وزميلته يف  اب��راه��ي��م  وال��ف��ار���س 

ال�سادق.  جوليانا  التايكواندو  منتخب 

يف  االأردن��ي��ة  امل�ساركة  ال�سبت   وت�ستكمل 

املوؤهلة  االآ���س��ي��وي��ة  ال��ت��اي��ك��وان��دو  ت�سفية 

الأومل����ب����ي����اد ط���وك���ي���و ح���ي���ث ���س�����س��ي�����س��ارك 

 58 الاعبان زيد احللواين يف وزن حتت 

 57 كغم ون��ت��ايل احل��م��ي��دي يف وزن حت��ت 

كغم.

مدريد – وكاالت 

موعد  اجلمعة،  اإ�سباين  تقرير  ك�سف 

ت���وق���ي���ع ك��ي��ل��ي��ان م���ب���اب���ي، جن����م ب��اري�����س 

���س��ان ج��ريم��ان، ل��ري��ال م��دري��د. وينتهي 

ج��ريم��ان يف �سيف  �سان  م��ع  مبابي  عقد 

ال��ف��رن�����س��ي،  ال���اع���ب  وي���رف�������س   ،2022

االآن. ح���ت���ى  ال���ت���ج���دي���د  ع�����رو������س   ك�����ل 

“ال�سريجنيتو”  ل����ربن����ام����ج  �����ا  ووف�����قاً  

االإ�سباين، فاإن ريال مدريد �سيح�سل على 

ت��وق��ي��ع م��ب��اب��ي خ���ال ف���رة ت����راوح من 

وزعمت  االأك���رث.  على  �سهرين  اإىل  �سهر 

ت���ق���اري���ر اإ���س��ب��ان��ي��ة، اخل��م��ي�����س، اأن ����س���ان 

م��ب��اب��ي، احل�سول  ع��ر���س على  ج��ريم��ان 

للتوقيع على عقد  راتب يريده،  اأي  على 

ا  دائماً ج��اءت  الاعب  اإجابة  لكن  جديد، 

ح�سم  م��ب��اب��ي  اأن  اإىل  )ال(.mواأ�سارت 

م�ستقبله بالفعل، واأنه يريد االنتقال اإىل 

�سفوف ريال مدريد.

لندن – وكاالت 

ك�������س���ف ت���ق���ري���ر ���س��ح��ف��ي ب���ري���ط���اين 

م�ستقبل  ب�ساأن  ا  ج��دي��داً ا  ت��ط��وراً اجلمعة، 

هوت�سبري.  توتنهام  مهاجم  ك��ني،  ه��اري 

وزع��م��ت ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ق��اري��ر اأن كني 

طلب الرحيل عن توتنهام بنهاية املو�سم 

����ا ل�����س��ح��ي��ف��ة »ال���ت���امي���ز«  احل������ايل. ووف����قاً

الربيطانية، فاإن كني لديه اتفاق �سفهي 

م��ع دان��ي��ال ل��ي��ف��ي، رئ��ي�����س ت��وت��ن��ه��ام، ب��اأن 

ي�سمح ل��ه مب���غ���ادرة ال���ن���ادي ه���ذا ال��ع��ام. 

اإىل  االنتقال  يريد  كني  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 

قيادة  حت��ت  وال��ت��درب  �سيتي،  مان�س�سر 

االإ���س��ب��اين ب��ي��ب ج���واردي���وال. واأو���س��ح��ت 

ي��ورو،  مليون   175 �سيطلب  توتنهام  اأن 

ل��ل��ت��خ��ل��ي ع����ن امل���ه���اج���م االإجن����ل����ي����زي يف 

اإذا ت��ق��دم  اأن����ه  ال�����س��ي��ف امل��ق��ب��ل. وذك�����رت 

توتنهام  �سيطلب  ر�سمي،  بعر�س  ال�سيتي 

مهاجم  ج��ي�����س��و���س،  ج��اب��ري��ي��ل  ي��ك��ون  اأن 

ا من ال�سفقة، ال �سيما  ال�سيتيزينز، جزءاً

اأنه �سي�سبح احتياطياًا بو�سول كني.

ال�سبت   22 / 5 / 2021
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تشييع جثمان سمير غانم بحضور بعض نجوم الفن

القاهرة-العربية

ام�س  غ��امن  �سمري  القدير  امل�سري  الفنان  جثمان  �سيع 

اجلمعة، من اأحد امل�ست�سفيات الكربى يف منطقة املهند�سني، 

امل�سري  ع��ل��ي��ه يف م�سجد  وال�����س��اة  ان��ط��ل��ق��ت ج��ن��ازت��ه  ح��ي��ث 

بالتجمع اخلام�س، عقب �ساة اجلمعة.

حمبي  م��ن  كبري  ع��دد  ت��واج��د  امل�ست�سفى  حميط  و�سهد 

ال��رداد زوج  اأ�سرته والفنان ح�سن  الفنان الراحل، اإىل جانب 

ابنته اإميي، والذي رافق اجلثمان يف ال�سيارة التي حتركت اإىل 

اإدارة  الفنان منري مكرم، ع�سو جمل�س  تواجد  امل�سجد، كما 

نقابة املهن التمثيلية.

و�سقيقتها  �سمري غامن  دنيا  النجمة  كل من  انهارت  وقد 

الكبري  الفنان  والدهما  على  اجلنازة  �ساة  اأداء  اأثناء  اإميى 

الوفاء  مبقابر  الأخ��ري  ملثواه  جثمانه  وت�سييع  غ��امن  �سمري 

والأمل.

وحر�س عدد من الفنانني على احل�سور وت�سييع جثمان 

ال��وف��اء والأم���ل، وكان  ال��راح��ل ملثواه الأخ��ري مبقابر  الفنان 

اإيهاب  من بينهم نهال عنرب، حممود حميدة، هالة �سدقى، 

فهمى، ب�سمة، ودارين حداد، الأب بطر�س دانيال رئي�س املركز 

الكاثوليكى لل�سينما.

وتويف �سمري غامن اخلمي�س عن عمر ناهز 84 عاما بعد 

�سراع ق�سري مع املر�س.

�سمري مل  اأن  الفنان  ابنة  زوج  ال���رداد  الفنان ح�سن  وق��ال 

من  عاين  الراحل  اأن  طبي  م�سدر  قال  فيما  بكورونا  يتوف 

خ��ل��ل يف وظ��ائ��ف ال��ك��ل��ى، ح��ي��ث ت���ويف ب��ع��د ���س��راع ق�سري مع 

املر�س.

وك���ان الإع��ام��ي رام���ي ر���س��وان، زوج اب��ن��ة ال��ف��ن��ان �سمري 

غامن، قال اإن جنازة �سمري غامن �ست�سيع اجلمعة من م�سجد 

امل�سري بالتجمع اخلام�س بعد �ساة اجلمعة.

وكّون   ،1937 عام  ولد  �سمري غامن  الكوميديا  اأ�سطورة 

مع الفنان ال�سيف اأحمد والفنان جورج �سيدهم فرقة ثاثي 

من  �سخم  ر�سيد  ول��ه  كبريا،  جناحا  وحقق  امل�سرح،  اأ���س��واء 

الأعمال الفنية يف امل�سرح وال�سينما والتلفزيون والإذاعة.

برلني - فران�س بر�س

اقت�ساد  اأك��رب  16 عاماً من تويل قيادة  بعد ح��وايل 

ام��راأة  باأقوى  الأحيان  وتلقيبها يف كثري من  اأوروب��ا  يف 

الأملانية  امل�ست�سارة  يتهم  اأن  لأح��د  ميكن  ل  ال��ع��امل،  يف 

بالتقاع�س يف اأداء عملها.

ال��ت��ي �ستن�سحب م��ن احل��ي��اة  اأجن��ي��ا م��ريك��ل  ل��ك��ن 

تخ�سى  ت��زال  ل  �سبتمرب،  النتخابات يف  بعد  ال�سيا�سية 

اأن يعتقد النا�س اأنها مل تعمل بجد مبا فيه الكفاية، كما 

قالت يف منتدى على الإنرتنت ا�ست�سافته حمطة “يف. 

دي. اآر” اخلمي�س.

كتب  يف  عنها  ُيكتب  اأن  ت��ري��د  ل  عما  �سئلت  عندما 

التاريخ، ردت امل�ست�سارة املخ�سرمة “باأنني كنت ك�سولة«.

واأدلت مريكل بالتعليق مع ابت�سامة �ساخرة، يف اإ�سارة 

اإىل �سمعتها لكونها يف الواقع عك�س ذلك متاماً.

عاماً   66 العمر  من  البالغة  امل�ست�سارة  ُعرفت  فقد 

ت�سدرت   ،2015 ع��ام  ويف  امل��زدح��م.  اأعمالها  ب��ج��دول 

اجتماعات  عقدت  اأن  بعد  ال�سحف  عناوين  يومياتها 

يف كييف ومو�سكو ووا�سنطن واأوت��اوا ومين�سك كلها يف 

�ساعة من   17 يف  ذروت��ه��ا  وبلغت  واح��د  اأ�سبوع  غ�سون 

املفاو�سات ب�ساأن اتفاق لوقف اإطاق النار يف اأوكرانيا.

تكتيكها  م��ريك��ل  ا���س��ت��خ��دم��ت  الأخ�����رية،  الآون�����ة  ويف 

امل��ع��روف املتمثل يف اإن��ه��اك ال��ن��ا���س ط���وال ال��ل��ي��ل اأث��ن��اء 

امل��ف��او���س��ات ب�����س��اأن ���س��ن��دوق الن��ع��ا���س الأوروب�������ي، كما 

روؤ���س��اء  م��ع  املباحثات  عند  التكتيك  نف�س  ا�ستخدمت 

وزراء الوليات الأملانية لفر�س قيود لوقف انت�سار وباء 

كورونا.

خططها  ح����ول  امل��ا���س��ي��ة  ال�����س��ن��ة  ����س���وؤال  ع��ل��ى  ورداً 

الأم��ر  يف  اأفكر  “مل  قالت:  قد  مريكل  كانت  للتقاعد، 

بعد”. واأ�سافت: “�ساأ�ستمر يف العمل الآن، ويف النهاية 

�ستاأخذ الأمور جمراها«.

منذ 221 عامًا.. عالم إفريقي وصف حشرات تهدد أميركا اليوم

ميركل تأمل في أال يحكم عليها التاريخ بأنها كانت »كسولة«

اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا.. منشأه الكالب

العربية-وكاالت 

خ�������ال ال������ف������رتة ال������ق������ادم������ة، ي�����س��ت��ع��د 

الأم����ريك����ي����ون لإم���ك���ان���ي���ة ظ���ه���ور امل��اي��ني 

م��ن   )Cicada( ال����زي����ز  ح�������س���رات  م����ن 

العديد  ت�سريحات  ح�سب  الأر�����س  ب��اط��ن 

يرتبط  ذل���ك،  اإىل  واخل����رباء.  العلماء  م��ن 

ذك���ر ا���س��م ح�����س��رات ال���زي���ز ارت��ب��اط��ا وثيقا 

بانكر  بنيامني  الأ���س��ل  الإف��ري��ق��ي  بالرجل 

 .)Benjamin Banneker(

ف��خ��ال ف���رتة ح��ي��ات��ه، اخ��ت�����س ه���ذا ال��ع��امل 

كالريا�سيات  املجالت  من  بالعديد  الأ�سود 

ليك�سب  ال��ط��ب��ي��ع��ة  وع���ل���وم  ال��ف��ل��ك  وع���ل���م 

بتوا�سل  ف��رتة مت��ّي��زت  اأث��ن��اء  ك��ب��رية  �سهرة 

املتحدة  ب��ال��ولي��ات  العبودية  نظام  تطبيق 

الأمريكية.

تعليم ذاتي ورف�س للعبودية

وق��������د ول��������د ب����ن����ي����ام����ني ب����ان����ك����ر ك��ع��ب��د 

ب��ال��ت��ي��م��ور  مب���ق���اط���ع���ة   1731 ع�����ام  ح����ر 

ت��واج��د  ف����رتة  اأث����ن����اء   )Baltimore(

اعتمد  ذل���ك،  اإىل  باملنطقة.  الربيطانيني 

الكثري  ليتعلم  ال��ذات��ي  التعليم  على  بانكر 

ح����ول ال���ري���ا����س���ي���ات وع���ل���م ال��ف��ل��ك وع��ل��وم 

الأح����ي����اء. ف�����س��ا ع���ن ذل����ك، ل��ع��ب��ت ج��ّدت��ه 

 )Quakers( ال���ك���وي���ك���رز  وجم���م���وع���ة 

تلقينه  يف  ه��ام��ا  دورا  للعبودية  املناه�سة 

درو�سا بالقراءة والكتابة يف �سباه.

ويف الثانية والع�سرين من العمر، �سمم 

ه��ذا ال��رج��ل ذو الأ���س��ول الإف��ري��ق��ي��ة �ساعة 

لطريقة  درا���س��ت��ه  عقب  ب��ه  خا�سة  خ�سبية 

اإملامه  وبف�سل  العادية.  اجليب  �ساعة  عمل 

بجانب كبري من الأ�سياء حول علم الفلك، 

تاأليف  من  بعد  فيما  بانكر  بنيامني  متّكن 

ال��ع��دي��د من  وق����ّدم  ال��ت��ق��اومي  م��ن  �سل�سلة 

الأع���م���ال ال��ت��ي ���س��اع��دت يف ح�����س��اب م��وع��د 

ك�سوف ال�سم�س.

بنيامني  اأر����س���ل   ،1791 ال���ع���ام  خ���ال 

ب��ان��ك��ر اأح���د اأع��م��ال��ه ح���ول ال��ت��ق��ومي ل��وزي��ر 

ت��وم��ا���س جيفر�سون  الأم���ريك���ي  اخل��ارج��ي��ة 

اأرفق  وقد   .)Thomas Jefferson(

جليفر�سون  املر�سلة  اأع��م��ال��ه  بانكر  حينها 

خ��ال��ه��ا على  م��ن  ح��ّث��ه  �سخ�سية  ب��ر���س��ال��ة 

اإج��ه��ا���س ال��ع��ب��ودي��ة وحت��ق��ي��ق امل�����س��اواة بني 

جميع الب�سر.

دورة حياة ح�سرات الزيز

واإ����س���اف���ة ل��ك��ل ه����ذه الإجن���������ازات، ي��ع��ود 

الف�سل لبنيامني بانكر يف ح�ساب دورة حياة 

فعقب  الزيز.  حل�سرات  عاما  ع�سر  ال�سبعة 

 ،1749 ع���ام  زي���ز  ���س��رب  لأول  م�����س��اه��دت��ه 

ت��اب��ع ه���ذا ال��ع��امل ذو الأ����س���ول الإف��ري��ق��ي��ة 

اأخ��رى،  ظهور ه��ذه احل�سرات ث��اث م��رات 

اأثناء حياته، خال اأعوام 1766 و1783 

و1800.

عام  احل�سرات  لهذه  و�سفه  ح�سب  وعلى 

اأكد بنيامني بانكر اأن الزيز تخرج   ،1800
ك���ل 17 ع���ام���ا م���ن الأر��������س ل��ت��م��ك��ث ف��رتة 

ق�����س��رية م��ع��ن��ا. ك��م��ا مت��ت��ل��ك اأن���ث���ى ح�����س��رات 

الزيز نوعا من الإب��ر احل��ادة وال�سلبة باآخر 

ذيلها ت�ستغلها حلفر واإحداث ثقوب باأغ�سان 

فرتة  وب��ع��د  بي�سها.  فيها  لت�سع  الأ���س��ج��ار 

وجيزة، تذبل تلك الأغ�سان والفروع لتهوي 

يغرق  معلوم،  وغ��ري  غ��ري��ب  ول�سبب  اأر���س��ا. 

تظهر  اأن  قبل  ب��الأر���س  عميقا  ال��زي��ز  بي�س 

هذه احل�سرات جمددا بعد نحو 17 عاما.

 ،1806 الأول/اأكتوبر  19 ت�سرين  يوم 

 20 نحو  قبل  احلياة  بانكر  بنيامني  ف��ارق 

وال�سبعني.  اخلام�س  مياده  عيد  من  ي��وم 

واأث����ن����اء ج���ن���ازت���ه، ع��م��د ���س��خ�����س جم��ه��ول 

األ�سنة  النار مبكتبته لتلتهم بذلك  لإ�سرام 

ال��ل��ه��ب ج��ان��ب��ا ك��ب��ريا م��ن اأب��ح��اث��ه ح��ي��ث مل 

ت��رك��ه هذا  ال���ذي  العلمي  ال���زاد  م��ن  يتبقى 

بع�س  �سوى  الإفريقية  الأ���س��ول  ذو  العامل 

ال��وث��ائ��ق ال��ت��ي ���س��ل��ت ل���دى ج����اره ال�����س��اب��ق 

اإليكوت  ج��ورج  الريا�سيات  ع��امل  و�سديقه 

.)George Ellicott(

كواالملبور- رويرتز

ك�����س��ف��ت درا����س���ة اأن����ه مت ر���س��د ن���وع ج��دي��د من 

اأن��ه ن�ساأ يف ال��ك��اب، بني  ف��ريو���س ك��ورون��ا، ُيعتقد 

التعر�س  ج��راء  للعاج  امل�ست�سفى  دخلوا  مر�سى 

حالة  ويف  و2018.   2017 يف  رئ���وي  لل��ت��ه��اب 

التاأكد من ذلك، قد يكون هذا ثامن نوع فريد من 

فريو�س كورونا ي�سبب مر�س لدى الب�سر.

اأعدوا الدرا�سة وُن�سرت  وقال الباحثون، الذين 

اأم�س  ال�سريرية”  املعدية  الأم��را���س  “دورية  يف 

اإن نتائجهم تلقي ال�سوء على التهديد  اخلمي�س، 

الذي ت�سكله فريو�سات كورونا عامًة يف احليوانات 

على ال�سحة العامة للب�سر.

وذك������روا اأن���ه���م ف��ح�����س��وا ع��ي��ن��ات م�����س��ح��ة اأن���ف 

م���اأخ���وذة م��ن 301 م��ري�����س ب��الل��ت��ه��اب ال��رئ��وي 

�سرق ماليزيا.  �ساراواك يف  يف م�ست�سفى يف ولي��ة 

ع��ي��ن��ات، معظمها لأط��ف��ال تقل  ث��م��اين  اأن  وت��ب��ني 

اأعمارهم عن خم�سة اأعوام، كانت اإيجابية وحتمل 

فريو�س كورونا املوجود يف الكاب.

وق����ال م��ع��دو ال��درا���س��ة اإن ال��ن��ت��ائ��ج ت�����س��ري اإىل 

الآون���ة  الأرج����ح يف  انتقل على  ال��ف��ريو���س  ه��ذا  اأن 

الب�سر، لكنهم �سددوا  اإىل  الأخرية من احليوانات 

على احلاجة لإجراء مزيد من الدرا�سات لتحديد 

ما اإذا كان من املمكن اأن ينتقل بني الب�سر.

واأ�سافوا اأنه مل يت�سح اأي�ساً ما اإذا كان الفريو�س 

اإىل  م�سريين  باملر�س،  النا�س  اإ�سابة  يف  يت�سبب 

ال�سعب  “موجوداً” يف  يكون  اأن  املحتمل  من  اأن��ه 

الهوائية للمر�سى دون اأن ي�سبب م�ساكل �سحية.

وت���وج���د ���س��ب��ع��ة اأن������واع م��ع��روف��ة م���ن ف��ريو���س 

اأرب���ع���ة منها  ل��اإن�����س��ان،  اأم���را����س���اً  ت�سبب  ك���ورون���ا 

ت�سبب نزلت الربد العادية وثاثة ت�سبب اأمرا�س 

احلاد(  التنف�سي  اللتهاب  )متازمة  “�سار�س” 
و”مري�س” )متازمة ال�سرق الأو�سط التنف�سية( 

و”كوفيد19-«.

روبوت أعمى يتعلم صعود الدرج 
بأسلوب »الحس العميق«!

تأخر قطار ياباني لدقيقة بسبب دخول 
سائقه المرحاض يؤدي لتحقيق 

العربية-وكاالت

ابتكر مهند�سون اأمريكيون روبوًتا ميكنه ب�سهولة �سعود ال�سامل يف الظام، ح�سبما ن�سرته 

ميل” الربيطانية. “ديلي 
�سعد الروبوت “كا�سي” اخلطوات يف جامعة ولية اأوريغون بن�سبة اإتقان ت�سل اإىل 80%، 

ا�ستخدام  على  قدمني  ذي  الروبوت  تدريب  مت  اأخ��رى.  ا�ست�سعار  اأجهزة  اأي  اأو  كامريات  ب��دون 

الأ�سطح غري امل�ستوية. على  للتنقل  باجل�سم  الوعي  العميق” اأو  “احل�س 
اأهمية اخلا�سية املبتكرة

على  ع��ام  ب�سكل  ال��روب��وت��ات  ق��درة  حت�سني  يف  اخلا�سية  ه��ذه  اأهمية  ترجع  الباحثون  يقول 

التحرك و�سط ظروف واأجواء ي�سودها ال�سباب اأو الدخان الكثيف اأو الإ�ساءة اخلافتة اأو عوامل 

اأخرى حتد من الفطنة الب�سرية.

املزودين مب�سادر للطاقة، بحيث ميكنه الوقوف يف  الروبوت كا�سي،  كما مت ت�سميم كاحلي 

حركة  طريقة  ت�سنيف  ومت  وزن��ه.  وحتويل  با�ستمرار  قدميه  حتريك  اإىل  احلاجة  دون  مكانه 

الإن�سان  اأكرث من  بالإن�سان  و�سبيه  �سا�سة  اأكرث  يبدو  ديناميكي” لأنه  “م�سي  باأنها  الروبوت 

الآيل التقليدي، مما يجعل الروبوت اأكرث مهارة يف اجتياز الت�ساري�س املعقدة.

التعلم التعزيزي

كان الباحثون يف جامعة اأوريغون مهتمني بتدريب الروبوت كا�سي على �سعود ال�سامل بدون 

م�ساعدة كامريات مت�سلة باأجهزة كمبيوتر اأو اأجهزة ا�ست�سعار اأخرى. مت اختبار الروبوت كا�سي 

افرتا�سيا قبل اأن تقوم بتطبيق ا�ستخدامات اخلربات احل�سية العميقة، التي ترتكز على تقنية 

ت�سمى “التعلم التعزيزي الب�سيط اإىل احلقيقي«.

مت ا�ستخدام جهاز حماكاة لتعليم كا�سي كيفية التعامل مع عدد من املواقف، من بينها �سعود 

ال�سامل وامل�سي على الأر�س امل�سطحة، وبالتايل جتنب “العديد من حوادث التعرث وال�سقوط، 

خا�سة يف املراحل املبكرة من التدريب«.

خدمات تو�سيل الطلبات

ومن املرجح اأن يتم توظيف البتكار اجلديد يف مركبات وروبوتات خدمات تو�سيل الطلبات 

للمنازل بكفاءة حتى لو كان اجلو �سبابًيا اأو مظلًما.

حقق الروبوت كا�سي جناًحا ملحوًظا، اإذ متكن بعد ثاثة اأ�سهر فقط من امل�سي دون الوقوع 

من  الأ�سخا�س  معظم  يتمكن  مل  قيا�سي  رق��م  وه��و  الت�ساري�س،  م��ن  متنوعة  جمموعة  على 

جماراته يف ذلك العمر.

طوكيو - فران�س بر�س

�سّلم �سائق قطار ياباين فائق ال�سرعة دّفة القيادة خال �سريه اإىل عامل غري موؤهل لكي يتمكن 

من الذهاب على عجل اإىل املرحا�س، مما ت�سبب بتاأخري و�سول القطار على ما اأفادت �سركة ال�سكك 

احلديد التي ا�سطرت لاعتذار.

وكان من املمكن اأن متر الق�سية من دون اأن يتنبه اإليها اأحد، لكن القطار تاأخر دقيقة واحدة، 

مما اأدى تلقائياً اإىل فتح حتقيق يف الدولة الآ�سيوية امل�سهورة بدقة املواعيد.

واعرتف �سائق قطارات ال�”�سينكان�سن” باأنه ترك مقعده بعدما �سعر باآلم يف البطن، و�سّلم 

ب�سرعة  الذهاب  من  يتمكن  حتى  تذاكر  مراقب  اإىل  راكباً  قيادة القطار الذي كان يحمل 160 

اإىل املرحا�س.

وغاب ال�سائق ملدة ثاث دقائق بينما كان القطار ي�سري ب�سرعة 150 كيلومرتاً يف ال�ساعة.

وقال ناطق با�سم ال�سركة لوكالة “فران�س بر�س” اإن قطارات “�سينكان�سن” تعمل باأنظمة حتّكم 

معلوماتية مركزية دقيقة، ويتعني تالياً على ال�سائق الب�سري البقاء يف مكانه ملعاجلة اأي مواقف 

غري متوقعة. وُيفرت�س اأي�ساً بال�سائقني زيادة ال�سرعة اأو فرملتها يدوياً بح�سب ال�سرورة ل�سمان 

ال�سامة وو�سول القطار يف املوعد املحدد.

اإّل اأن غياب ال�سائق اأدى على ما يبدو اإىل تاأخري القطار ملدة دقيقة واح��دة عن موعده، مما 

اأدى اإىل ف�سح اأمره لروؤ�سائه. وينبغي على ال�سائقني الذين يواجهون حالة طوارئ اأثناء قيادتهم 

القطار التن�سيق مع مركز التحكم لت�سليم املهمة اإىل �سائق موؤهل اآخر اأو اإيقاف القطار على ال�سكة 

اأو حتى يف اأقرب حمطة.

ال�سائق  اأن  واأك���دت  اخلمي�س  عقدته  �سحايف  موؤمتر  يف  احل���ادث  عن  ال�سركة  اإدارة  واع��ت��ذرت 

�سيتحمل عواقب ت�سرفه. من جهته، دافع ال�سائق عن نف�سه موؤكداً اأنه تفادى اإيقاف القطار حر�ساً 

على عدم الت�سبب يف تاأخريه. واأ�ساف: “مل اأبلغ عن )املوقف( لأنني �سعرت باحلرج«.
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