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االنباط-وكاالت

ن�����ص��رت ���ص��ح��ي��ف��ة ال��ت��ل��غ��راف م���ق���اال ب��ع��ن��وان 

�صاأعي�ش يف خيمة فوق منزيل ، يو�صح حال �صكان 

غزة مع توقف القنابل االإ�صرائيلية عن ال�صقوط 

، وهم يح�صون تكلفة ما خ�صروه

اأب فل�صطيني،  ويقول ب�صام عبد العزيز، وهو 

ك����ان ي��ح��ت��م��ي يف م���در����ص���ة ال�����ص��اط��ئ يف ���ص��م��ال 

اأب���ن���اءه االأرب���ع���ة وابنتيه  غ���زة، ح��ي��ث ا���ص��ط��ح��ب 

وزوجته قبل �صبع ليال، عندما �صقطت املدفعية 

وال�صواريخ االإ�صرائيلية حول منزلهم مل ي�صب 

اإىل  ن��ع��ود  اأن  اهلل فقط  ن��دع��و  عائلتي  م��ن  اأح���د 

املنزل باأمان

اإنه  40 يف املئة من �صكان غزة، قال االأب  مثل 

عاطل عن العمل، مما يعني اأن العثور على املال 

املثقوب  ال�صفيح  من  امل�صنوع  ال�صقف  الإ���ص��اح 

بال�صظايا يف منزله املكون من ثاث غرف �صيكون 

�صعبا. ومع ذلك، كان يعترب نف�صه حمظوًظا

اأب خلم�صة  70 عاما وهو  اأم��ا نظمي دح��دوح، 

اأطفال، فيقول اإن اجلي�ش االإ�صرائيلي دمر منزله 

يف مدينة غزة يف غارة جوية يوم االثنني. م�صيفا 

فوق  خيمة  يف  �صاأعي�ش  اآخ��ر.  منزل  لدينا  لي�ش 

اأنقا�ش منزيل حتى يعاد بناوؤه

وق�����ال ال���دف���اع امل�����دين يف غ����زة ي����وم اجل��م��ع��ة 

ل��ه الإزال��ة  املتاحة  الو�صائل  ب��اأق��ل  ك��ان يعمل  اإن��ه 

االأنقا�ش واإنقاذ النا�ش، وقد تعقدت املهمة ب�صبب 

الذخائر غري املنفجرة، والتي يتناثر مئات منها 

يف اأنحاء غزة،.

التفا�صيل �ص »9«

 التلغراف في مقال عن غزة: »سأعيش في خيمة فوق منزلي«

 رئيس شركة ميناء حاويات العقبة التنفيذي 
يستقبل السفيرة السويدية

 إطالق الدورة الثانية من مشروع التربية 
اإلعالمية والمعلوماتية 

االنباط – عمر كالب 

وبكلمات حا�صمة،انتهى  وا�صحة  بتوجيهات 

امللكي  ال��دي��وان  يف  ال�صلطات  لروؤ�صاء  اجتماع 

مع امللك عبد اهلل الثاين نهاية اال�صبوع املا�صي 

، الذي اعطى مهلة ا�صبوع لهذه ال�صلطات كي 

امللك  حت�صم اجنداتها وبراجمها والتقدم اىل 

مع   ، املطلوبة  اال�صاحية  القوانني  بحزمة 

، كما اكدت م�صادر  الربامج الزمنية الازمة 

مطلعة ل االنباط .

كانت  الر�صالة  ان  اك��دت  املتطابقة  امل�صادر 

ح��ا���ص��م��ة ل�������ص���رورة ال��ع��م��ل اجل���م���اع���ي وع��ل��ى 

ا�صتئثار  حم��اوالت  ودون  من�صجم  فريق  �صكل 

ف���االح���داث   ، مل��ف��اع��ي��ل��ه  ت��ع��ط��ي��ل  او  ب��ال��ع��م��ل 

وح�صب  تتطلب  االقليم  ويف  داخليا  املت�صارعة 

�صرعة  ال��ق��رار  �صنع  دوائ��ر  من  قريب  م�صدر 

الوقت  ، قبل ان يداهمنا  اال�صتجابة واالجناز 

اال���ص��اح��ات  ت�صبق  بحيث  جميعا  وي�صرقنا 

اال���ص��اح��ات  خ��ارج��ي��ا  املطلوبة  او  اخل��ارج��ي��ة 

الداخلية ، يف جمازفة غري م�صبوقة ل�صخ�صية 

مقربة اأ�صرت بهذا الراأي لانباط .

م�����ص��در اآخ����ر ا���ص��ر���ص��ل اك���ر يف احل��دي��ث 

و�صفها  قادمة  تغيريات  ق��رب  اىل  ي�صري  وه��و 

باأنها » حملة تنظيف » �صتطال مواقع كثبرية 

ل��ي�����ص��ت ح��ك��وم��ي��ة ع��ل��ى ح���د ت��ع��ب��ريه م���وؤك���دا 

ان��ه��ا ق��ادم��ة ب��ع��د اح��ت��ف��االت ع��ي��د اال���ص��ت��ق��ال 

ال��ق��ادم  ال�صهر  م��ن  االول  الثلث  تتعدى  ول��ن 

اال�صاع  مت�صاوي  مثلث  �صكل  على  و�صتكون 

من  الطلب  وعند   ، ن�صبيا  واحد  عمله  ومركز 

للمثلثات  الهند�صية  النظرية  تو�صيح  امل�صدر 

ال�صارع  ان  اىل  ب��اال���ص��ارة  اكتفى  ال�صيا�صة  يف 

االردين ماهر يف فكفكة االلغاز وحل الكلمات 

. املتقاطعة 

االنباط-العقبة

العقبة،  ح��اوي��ات  ميناء  �صركة  ا�صتقلبت 

امل�صرق  ومنطقة  االأردن  اإىل  ال��ع��امل  ب��واب��ة 

ال���ع���رب���ي وم�����ا ح���ول���ه���ا، مم��ث��ل��ة ب��رئ��ي�����ص��ه��ا 

واإىل  ين�صني،  ك��وف��وي��د  ���ص��وري��ن  التنفيذي، 

وف��داً  التنفيذيني،  امل���دراء  م��ن  ع��دد  جانبه 

يف  ال�صويدية  ال�����ص��ف��ارة  م��ن  امل�صتوى  رف��ي��ع 

األيك�صاندرا  ال�صفرية  �صعادة  برئا�صة  االأردن 

ريدمارك التي رافقها عدد من كبار موظفي 

ال�صفارة، باالإ�صافة اإىل ال�صيد غ�صوب قعوار 

من جمموعة قعوار.

وقد �صهدت الزيارة التي جرت يف التا�صع 

ع�����ص��ر م����ن اأي�������ار اجل��������اري، ق���ي���ام ال��رئ��ي�����ش 

عن  عامة  ملحة  بتقدمي  لل�صركة  التنفيذي 

لعبه  ال��ذي  املحوري  ودوره  احلاويات  ميناء 

وال يزال يف دعم االقت�صادي الوطني خا�صة 

يف ظل التحديات واالأوقات الع�صيبة كالتي 

ي�صهدها العامل مع جائحة فريو�ش كورونا، 

ال�صوء على التزام ال�صركة ال�صديد  م�صلطاً 

وامل�����ص��ت��م��ر جت���اه ت��ط��وي��ر م��ي��ن��اء احل���اوي���ات 

وت���ع���زي���ز ك���ف���اءت���ه وع��م��ل��ي��ات��ه ال��ت�����ص��غ��ي��ل��ي��ة 

با�صتمرار، خلدمة جميع العماء واأ�صحاب 

ال��زي��ارة،  ه��ذه  على  له  تعليق  ويف  امل�صلحة. 

ق����ال ال��رئ��ي�����ش ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ص��رك��ة م��ي��ن��اء 

ين�صني:  كوفويد  �صورين  العقبة،  ح��اوي��ات 

بلقاء  »�صعدنا يف ميناء حاويات العقبة جداً 

�صعادة ال�صفرية ال�صويدية.

التفا�صيل �ص »4«

االنباطـ عمان 

مواجهة  يف  الوطنية  للجهود  ا�صتجابة 

ال���ر����ص���ائ���ل االإع���ام���ي���ة امل�����ص��ل��ل��ة، وب��ه��دف 

ال��ت��م��ك��ني امل���ع���ريف وال��ث��ق��ايف ل��ل�����ص��ب��اب وب��ن��اء 

املعلومات  م�صادر  مع  التعامل  يف  قدراتهم 

اأك����ر  وال����و�����ص����ول اىل حم���ت���وى اع����ام����ي 

م��وث��وق��ي��ة، ي��ط��ل��ق ���ص��ن��دوق امل��ل��ك ع��ب��د اهلل 

م�صروع  من  الثانية  ال��دورة  للتنمية  الثاين 

الربية االإعامية واملعلوماتية.

وت��ق��وم ف��ك��رة امل�����ص��روع ع��ل��ى ت��ع��زي��ز قيم 

امل����واط����ن����ة ال���رق���م���ي���ة وحم����ارب����ة اال����ص���اع���ة 

وال��ت��زي��ي��ف وال��ت�����ص��دي خل��ط��اب ال��ك��راه��ي��ة 

خ�صو�صاً على من�صات التوا�صل االجتماعي 

من خال القدرة على نقد وتقييم االخبار 

ويهدف  منها.  املغلوط  انت�صار  م��ن  واحل���د 

الفنية  ال�صباب باملهارات  امل�صروع اىل تزويد 

يف جمال التحقق من ال�صور والفيديوهات 

وك�����ص��ف ال��ت�����ص��ل��ي��ل ع��ل��ى و����ص���ائ���ل االإع�����ام 

املعلومات، ف�صا  واأمن  الرقمي،  واالت�صال 

ع��ن ت��ع��زي��ز ق����درات ال�����ص��ب��اب يف امل�����ص��ارك��ة يف 

الت�صامح  قيم  اإعامي يخدم  اإنتاج حمتوى 

وال��ت��ع��ددي��ة وي��رت��ك��ز ع��ل��ى ال��ه��وي��ة الوطنية 

وي�صتهدف  االأردنية.  الدولة  وقيم  اجلامعة 

من  العمرية  الفئة  �صمن  ال�صباب  امل�صروع 

بهدف تزويدهم بالقدرات  )18 - 25( عاماً 

وامل����ه����ارات يف جم����ال ال��ت��ع��ام��ل م���ع و���ص��ائ��ل 

االإعام احلديثة والتحقق من املعلومات.
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االنباط- عمان

 اط��م��اأن ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، 

ال��ق��ائ��د االأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����ص��ل��ح��ة، ام�����ش 

امل��ي��داين  امل�صت�صفى  اأو����ص���اع  ع��ل��ى  ال�����ص��ب��ت، 

وعلى  واحتياجاته،  غ��زة  قطاع  يف  االأردين 

االأ�صقاء الفل�صطينيني امل�صابني يف القطاع 

الذين يتلقون العاج فيه.

مع  جالته  اأج���راه  هاتفي  ات�����ص��ال  ويف 

امليداين  للم�صت�صفى  التعزيز  بعثة  رئي�ش 

هيثم  ال��ط��ب��ي��ب  امل��ق��دم   66 غ���زة/  االأردين 

ارب��ي��ح��ات، ل��اط��اع ع��ل��ى ���ص��ري اخل��دم��ات 

امل��ق��دم��ة، اأك���د ج��ال��ة امل��ل��ك اأه��م��ي��ة توفري 

باملر�صى  ال��ع��ن��اي��ة  واأف�����ص��ل  ال��رع��اي��ة  �صبل 

فخره  عن  معربا  امل�صت�صفى،  يف  وامل�صابني 

ب��ال��ك��وادر ال��ط��ب��ي��ة االأردن���ي���ة امل��ت��واج��دة يف 

جالته  و�صدد  جلهودهم.  وتقديره  غ��زة، 

�صبل  كل  توفري  يف  م�صتمر  االأردن  اأن  على 

موجها  الفل�صطينيني،  ل��اأ���ص��ق��اء  ال��دع��م 

القوات امل�صلحة االأردنية – اجلي�ش العربي 

ل��ن��ق��ل امل�����ص��اب��ني مم���ن ت��ت��ط��ل��ب ح��االت��ه��م 

ا�صتكمال العاج يف االأردن اإىل م�صت�صفيات 

اململكة.
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 16 محامًيا عربًيا يطلقون لجنة للدفاع 
عن فلسطين أمام المحاكم الدولية

 الكرك: خطر التسول وتفاقمه
 و مطالب بمكافحته 

االنباط- عمان

للدفاع  جلنة  عربًيا  حمامًيا   16 اأطلق 

ع����ن ف��ل�����ص��ط��ني وق�����ص��ي��ت��ه��ا ال���ع���ادل���ة م��ن 

التي  االنتهاكات  حول  االأدل��ة  جمع  خال 

اال�صرائيلي  االح��ت��ال  �صلطات  ترتكبها 

���ص��د ال���ق���د����ش وم��ق��د���ص��ات��ه��ا االإ���ص��ام��ي��ة 

وامل�صيحية.

القانون  �صفراء  م��ب��ادرة  موؤ�ص�ش  وق��ال 

��ب��ت،  ال�����صَّ ام�����ش  قطي�صات  اأح��م��د  امل��ح��ام��ي 

االأردن  م���ن  ان��ط��ل��ق��ت  ال���ت���ي  ال��ل��ج��ن��ة  اإنَّ 

ب��ال��ق��ان��ون  ومتخ�ص�صني  حم��ام��ني  ت�����ص��م 

م���ن ق��ط��ر وُع����م����ان واجل����زائ����ر وال��ك��وي��ت 

باالإ�صافة  وال�صعودية  وفل�صطني  ولبنان 

اللجنة  تاأ�صي�ش  اأنَّ  واأ���ص��اف  االأردن.  اإىل 

بالطرق  الفل�صطينيني  �صمود  لدعم  جاء 

القانونية.
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 االنباط - حممد املعايطة

جميع  يف  ال��ت�����ص��ول  ظ���اه���رة  اأ���ص��ب��ح��ت 

ومرعبه  ج��داً  مزعجه  ظاهرة  املحافظات 

لي�صت  الظاهرة  ه��ذه  اأن  ح��ني  يف  ومقلقه 

ج���دي���دة ع��ل��ى جم��ت��م��ع��ن��ا ول��ك��ن اأ���ص��ب��ح��ت 

اأو  رق��اب��ة  دون  كبري  ب�صكل  وت��ف��اق��م  ت���زداد 

وخا�صة  املزعجه  الظاهره  لهذه  مكافحة 

الو�صف  مت  ما  ح�صب  الكرك  حمافظة  يف 

م����ن م���واط���ن���ون وط���ال���ب���وا ب��ت��ف��ع��ي��ل دور 

االجتماعية  التنميه  وزارة  م��ن  ال��رق��اب��ه 

هذه  على  والت�صديد  املخت�صه  واجل��ه��ات 

اأب��ن��اء  جميع  منها  ي��ع��اين  ال��ت��ي  ال��ظ��اه��رة 

احلقوقي  ال��ن��ا���ص��ط  ق��ال  ح��ني  يف  املجتمع 

هذه  اأن  املعايطة  ه�صام  املحامي  الدكتور 

الظاهره لي�صت مزعجه فقط.
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االنباط- عمان

ة  ع���ل���ى م������دار ���ص��ت��ة اأ����ص���ه���ر وم�����ن ع����دَّ

اأردن��ي��ات  فتيات   10 قت  ن�صَّ اأردن���ي���ة،  م��دن 

يتمتعن مبوهبة ر�صم الكاريكاتري، والفن 

جهودهن؛  املتحركة  والر�صوم  الت�صكيلي، 

ين�صر  واح��د،  معر�ش  يف  لوحاتهن  جلمع 

منها  واح���دة  ك��لُّ  ت��روي  التي  ر�صوماتهن 

ق�����ص��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ع���ن امل�������راأة وال��ط��ف��ول��ة 

وفل�صطني.

الفتيات الع�صر جتمعن من حمافظات 

ان واإرب���د، وواح��دة  رق��اء وعمَّ عجلون وال��زَّ

مغربة.

التفا�صيل �ص »4«

من معرضا لرسم   10 أردنيات ُينظِّ
الكاريكاتير والفن التشكيلي

 الخاص بهن

  احاديث عن تغييرات على شكل مثلث بعد  يوم االستقالل



املحلي

الوظيفة العامة ملك للجميع ولي�ست حكراً على �ساحبها فقط وهي لي�ست مزرعته 

اأو ملكه، فمجرد قبول ال�سخ�ص للعمل بالوظيفة العامة يعني ذلك اأنه �سيقوم وظيفياً 

بواجبه وتقدمي اخلدمة املثلى للنا�ص وم�ساعدتهم واإحرتامهم دون منة تذكر، وهذا جزء 

من واجبه جتاه وطنه:

�سا�ص يف �ساحبه امل�سوؤول اأن يعلم اأنها لو دامت  1. كر�سي الوظيفة العامة � يدوم وا�أ

لغريه ملا اآلت اإليه، ولهذا كان الكر�سي دواراً.

عليه،  ومتعجرف  متكرب   � للمواطن  و���س��ادن  خ��ادم  العامة  الوظيفة  يف  امل�سوؤول   .2

واخلدمة العامة �سرف فلي�ستغلها امل�سوؤول لتكون خدماته يف ميزان وطنيته.

�ستغالل  ا�إ قمة  وه��ذا  خالله  م��ن  لنف�سه  هيبة  ليعمل  الكر�سي  ي�ستغل  البع�ص   .3

�سل اأن يعمل امل�سوؤول هيبة للكر�سي من خالل �سخ�سيته وعمله وخدماته  الوظيفي، وا�أ

للنا�ص. 

يبت�سمون   � ف��رتاه��م  بواجبهم  القيام  ع��دم  ���س��ور  يف  يتفننون  امل�����س��وؤول��ن  بع�ص   .4

يحلون  و�  ي��ام  ا�أ لقادم  ويراكمونه  العمل  ويوؤجلون  الهاتف  على  ي��ردون  و�  للمراجع 

اأعمال  ت�سريف  الوظيفية  حياتهم  فتكون  اإبداعية  اأف��ك��ار  يقدمون  و�  النا�ص  م�ساكل 

يومية مبّنة على النا�ص، وهوؤ�ء امل�سوؤولون قلة لكنهم ي�سيئون للوظيفة العامة ويجب 

حما�سبتهم على تق�سريهم واإ�ساءتهم.

5. كثري من موظفي الوظيفة العامة يخدم باأمانه واإخال�ص ويحرتم املراجع وي�سعى 

خلدمته، وهوؤ�ء بحاجة لدعم واإحرتام وترقيات وتعزيز و�سكر.

العزة  رب  اأك��ر من  على  ا�أ م�سوؤولهم  يخافون  باأنهم  املوظفن  بع�ص  اأعجب من   .6

�سل اأن يكون العمل خال�ساً لوجه اهلل تعاىل. ر�ساء امل�سوؤول، فا�أ وكاأنهم يعملون �إ

�سالح القطاع احلكومي  البي�ساء �إ الثورة  اإج��راءات  7. ما زلنا ننتظر من احلكومة 

ر�ص  والتي وجهها لها جاللة امللك املعزز، والواقع يقول اأننا مل نرى �سيئاً جديداً على ا�أ

يف هذا ال�سدد.

�سالح وثورة بي�ساء، والبداية تكون بو�سع الرجل  ب�سراحة: الوظيفة العامة بحاجة �إ

املنا�سب باملكان املنا�سب اإ�سافة اإىل حما�سبة امل�سوؤول املق�سر وتكرمي املبدع دون مواربة اأو 

داري  داري واإ�ستغالل الوظيفة العامة �سيتفاقم والف�ساد ا�إ جماملة، واإ� فاإن الرتهل ا�إ

�سي�ست�سري!

د. محمد طالب عبيدات

 الوظيفة العامة 
والمسؤولية

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى ا�أخبار »املحلية« يف املوقع ا�لكرتوين

 هاتف رئيس بعثة التعزيز للمستشفى الميداني األردني غزة

الملك: األردن مستمر في توفير كل سبل الدعم لألشقاء الفلسطينيين

 الكرك: خطر التسول وتفاقمه و مطالب بمكافحته 

 بتوجيهات ملكية..إخالء طفلة مصابة من قطاع غزة إلى مدينة الحسين الطبية

 طاقة األعيان تدعو الجتماع طارئ للوقوف على حيثيات انقطاع الكهرباء

االنباط- عمان

 اط���م���اأن ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، 

القائد ا�أعلى للقوات امل�سلحة، ام�ص ال�سبت، 

ا�أردين  امل���ي���داين  امل�ست�سفى  اأو����س���اع  ع��ل��ى 

ا�أ�سقاء  وعلى  واحتياجاته،  غ��زة  قطاع  يف 

الذين  القطاع  يف  امل�سابن  الفل�سطينين 

يتلقون العالج فيه.

ويف ات�����س��ال ه��ات��ف��ي اأج�����راه ج��الل��ت��ه مع 

امل��ي��داين  للم�ست�سفى  التعزيز  بعثة  رئي�ص 

هيثم  ال��ط��ب��ي��ب  امل���ق���دم   66 غ����زة/  ا�أردين 

ارب���ي���ح���ات، ل���الط���الع ع��ل��ى ���س��ري اخل��دم��ات 

املقدمة، اأكد جاللة امللك اأهمية توفري �سبل 

الرعاية واأف�سل العناية باملر�سى وامل�سابن 

ب��ال��ك��وادر  ف��خ��ره  ع��ن  م��ع��رب��ا  امل�ست�سفى،  يف 

الطبية ا�أردنية املتواجدة يف غزة، وتقديره 

ا�أردن  اأن  على  جاللته  و���س��دد  جل��ه��وده��م. 

لالأ�سقاء  الدعم  �سبل  كل  توفري  م�ستمر يف 

امل�سلحة  ال���ق���وات  م��وج��ه��ا  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن، 

امل�سابن  لنقل  العربي  – اجلي�ص  ا�أردن��ي��ة 

يف  العالج  ا�ستكمال  حا�تهم  تتطلب  ممن 

ا�أردن اإىل م�ست�سفيات اململكة.

وبتوجيهات ملكية، مت يف الفرتة ا�أخرية 

تعزيز امل�ست�سفى امليداين مب�ست�سفى ميداين 

امل��ع��دات وال��ك��وادر  م��ت��ح��رك جم��ه��ز بجميع 

ال��ط��ب��ي��ة ����س��ت��ق��ب��ال ا�أع�����داد امل��ت��زاي��دة من 

ا�إ�سابات الناجمة عن العدوان ا�إ�سرائيلي، 

امل���ل���ك م���وؤخ���را بتجهيز  ك��م��ا وج����ه ج���الل���ة 

قطاع  يف  جديد  ع�سكري  ميداين  م�ست�سفى 

غزة، يكون باأعلى املوا�سفات الطبية، لدعم 

للم�ست�سفى  ال��ط��ب��ي��ة  اجل���ه���ود  وم�����س��ان��دة 

امليداين الع�سكري ا�أردين.

وي�����س��م امل�����س��ت�����س��ف��ى امل���ي���داين ال��ع�����س��ك��ري 

متخ�س�سة  ك�����وادر  “غزة/66”  ا�أردين 

وجراحة  العامة،  اجل��راح��ة  ا�ست�ساريي  من 

ا�أع���������س����اب وال�����دم�����اغ وال���ع���م���ود ال���ف���ق���ري، 

وال�سراين، والعظام، والتجميل والرتميم، 

وا�أط����ف����ال، وال�������س���در، وال���وج���ه وال��ف��ك��ن، 

والقولون وامل�ستقيم، وطب وجراحة العيون، 

وا�أنف وا�أذن واحلنجرة، والكلى وامل�سالك 

البولية، واحلروق، والتخدير، والباطنية.

بالدم  ت��ربع  حملة  امل�ست�سفى  اأط��ل��ق  كما 

ل�سد  ال��زم��ر،  ملختلف  كافية  كميات  لتوفري 

النق�ص احلاد جراء التطورات ا�أخرية.

عام  انطالقه  منذ  امل�ست�سفى،  وا�ستقبل 

حيث  مري�ص،  مالين   3 ي��ق��ارب  م��ا   ،2009

باإر�سال  تقوم  عربية  دول��ة  اأول  ا�أردن  ك��ان 

م�ست�سفى ميداين اإىل القطاع، ويرتاوح عدد 

مراجعيه بن 1000 اإىل 1200 يوميا.

طواقم  خ��الل  من  امل�ست�سفى  ادارة  ويتم 

ط��ب��ي��ة وف��ن��ي��ة واإداري�������ة ت��ب��دل ك���ل 3 اأ���س��ه��ر 

بطاقم جديد، كما يزود امل�ست�سفى مع بداية 

والعالجية  الطبية  بامل�ستلزمات  مهمة  كل 

�إدام����ة ع��م��ل��ه، ك��ون��ه ي��ق��دم خ��دم��ات��ه ب�سكل 

جماين.

 االنباط - حممد املعايطة

ظاهرة  املحافظات  جميع  يف  الت�سول  ظاهرة  اأ�سبحت 

الظاهرة  هذه  اأن  حن  يف  ومقلقه  ومرعبه  ج��داً  مزعجه 

لي�ست جديدة على جمتمعنا ولكن اأ�سبحت تزداد وتفاقم 

ب�سكل كبري دون رقابة اأو مكافحة لهذه الظاهره املزعجه 

ال��ك��رك ح�سب م��ا مت ال��و���س��ف من  وخ��ا���س��ة يف حم��اف��ظ��ة 

مواطنون وطالبوا بتفعيل دور الرقابه من وزارة التنميه 

ا�ج��ت��م��اع��ي��ة واجل���ه���ات امل��خ��ت�����س��ه وال��ت�����س��دي��د ع��ل��ى ه��ذه 

الظاهرة التي يعاين منها جميع اأبناء املجتمع

يف ح���ن ق����ال ال��ن��ا���س��ط احل��ق��وق��ي ال���دك���ت���ور امل��ح��ام��ي 

بل  فقط  مزعجه  لي�ست  الظاهره  هذه  اأن  املعايطة  ه�سام 

الن�ساء  م��ن  خا�سه  الكثري  واأ�سبح  مرعبه  اأ�سبحت  ه��ي 

املت�سولن  ي�����س��اه��دون  عندما  الفوبيا  لديهم  وا�أط��ف��ال 

وت�سكل ذعر وخطر لدى الكثري من املواطنون ��سيما اأن 

ب�سكل  وال�سيارات  البيوت  اإىل  ياأتون  اأ�سبحوا  املت�سولون 

يعمل رعب لدى اأي �سخ�ص حيث � يعلم هل هذا مت�سول 

اأم هو �سارق اأم جمرم وحذر املعايطة على توخي احليطة 

واحل����ذر م��ن ه����وؤ�ء ا�أ���س��خ��ا���ص ال��ذي��ن غ��ري م��ع��روف��ن 

ومكافحتها  املعنية  اجل��ه��ات  ل��دى  ال��رق��اب��ه  دور  وتفعيل 

اأ�سبحت  اأنها هي خطر جمتمعي  القانون وخا�سه  ح�سب 

لالأ�سف ناهيك عن البع�ص ممكن اأن يقوم بعمل اي �سيئ 

خالل  من  ال�سخ�ص  على  وي�ستكي  باطل  اإت��ه��ام  ليتهمك 

ا�أن��واع  ب�ستى  عليك  التهجم  اأو  ال�سياره  من��رة  رق��م  اخ��ذ 

وحماكم  حماظر  هنالك  وت�سبح  ما�سابه  اأو  لفظيا  اإم��ا 

جراء اأن ياأخذ ب�سعة من ا�أموال وب�سكل قانوين ويدخل 

املواطن يف �سن وجيم وهكذا وهو با�أ�سا�ص غياب الرقابه 

احلكوميه عن هذه الظاهرة 

الظاهرة  هذه  اأن  ال�سرايرة  رجا  ال�سابق  النائب  وقال 

ب�سكل كبري  تتزايد  واأط��ف��ال  ���س��ي��دات   م��ن قبل  وخ��ا���س��ة  

جداً يف ال�سوارع واأمام املحال التجارية وا�أ�سواق والبنوك 

امل�ساجد  ويقوم الكثري منهن  وعند ا�إ�سارات ال�سوئية و 

بحمل اأطفال ر�سع لك�سب عطف املواطنن لتلبية طلبهن 

اأيام  و  ال��ذروة  اأوق��ات  يف  وخا�سه  ال�سيئ  هذا  اأن  مت�سائاًل 

ا�أطفال من  على  ي�سبب خطرا  هو  كبريه  و�ساعات  احلر 

والرقابة  التكثيف  ال�سرايرة  وطالب  ال�سحية  الناحية 

اأ�سحاب  امل�سرتك بن  والتعاون  من خالل حمالت وفرق 

الظاهرة  ا�أمنية للحد من تلك  ا�إخت�سا�سات وا�أجهزة 

التي اأ�سبحت مزعجه جداآ 

النف�سيه  اأخ�����س��ائ��ي  ال��روا���س��ده  م��ال��ك  ال��دك��ت��ور  وق���ال 

هي  ال��ظ��اه��ره  ه���ذه  اأن  احل��ك��وم��ي  ال���ك���رك  م�ست�سفى  يف 

التوقعات  معظم  اأن  اإىل  م�سريا  ذالك  غري  ولي�ست  مهنه 

اأن  اأو  الفوبيا  وخا�سه  املواطن  لدى  حت�سل  اأن  النف�سيه 

ال��ب��ع�����ص وخ��ا���س��ه  ب�����س��ب��ب  ه��ن��ال��ك م�سكله حت�����س��ل  ي��ك��ون 

اأن  موؤكدا  �سابه  ما  او  ع�سبيه  ا�سطرابات  يعانون  الذين 

ظاهرة الت�سول هي من املوا�سيع اخلطره جداآ

واأ�سار الروا�سده اأن بع�ص املت�سو�ت جتل�ص امام حمال 

ال�سوبر ماركت وت�ستجدي كل من دخل  هذه املحال لتلبية 

نافذة  م��ن  را���س��ه  ب��ادخ��ال  يقوم  املت�سولن  وبع�ص  طلبها 

ان  ا��سلوب خ�سية  املركبة لال�ستجداء رغم حماذير هذا 

يكون املت�سول رجل بلبا�ص امراأة وهذا اأمر خطري وي�سبب 

ال��ت��وت��ر وا�إ���س��ت��ف��زاز واإن���ق���الب احل����ا�ت ال��ن��ف�����س��ي��ه ل��دى 

معظم  اأن  مو�سحاً  ال�سايكوجليه  طبعتة  ح�سب  الكثري 

ال�سعب يعي�ص يف حا�ت نف�سيه جراء ا�أو�ساع املاديه التي 

�سابه  يعتا�سها وما 

واأك���د ���س��اح��ب جم��م��وع��ة م��الح��م وم��ط��اع��م يف ال��ك��رك 

بع�ص  ان  الك�سراوي  تي�سري  حممود  )الق�ساب(  اللحام 

املتاأخره  الليل  م��ن  ل�ساعات  بالت�سول  يبقون  املت�سو�ت 

وخ��ا���س��ة ع��ل��ى اأب����واب امل��ط��اع��م وامل��الح��م م�����س��ريا اإىل اأن��ه 

ا�إح����راج  وامل��واط��ن��ن م��ن  ال��زب��ائ��ن  ال��ك��ث��ري م��ن  يت�سبب 

املواطن  لدى  بامل�سايقه  يقوم  املت�سول  اأ�سبح  اأنه  وخا�سه 

�سيارته  اإىل  ل��ذه��اب��ه  ح��ت��ى  ال�����س��خ�����ص  وت��ت��ب��ع  وا�إ����س���رار 

اأن هذه  الك�سراوي  قال  اأ�سدقائه يف حن  اأو  اأ�سرته  اأم��ام 

تكون  ه��ي  امل��ج��ت��م��ع��ات  ع��ل��ى  واخل��ط��ره  ال�سيئه  ال��ظ��اه��ره 

اأم����ام ال��ع��ي��ان واأم����ام جميع امل�����س��وؤول��ن واأ���س��ح��اب  ي��وم��ي��اً 

الظاهره  هذه  عن  ال�سكوت  مل��اذا  مت�سائاًل  ا�إخت�سا�سات 

املزعجه وهي � زالت تتفاقم يف جمتمعنا 

املت�سولون  اأن  يف حن قال مواطنون  جلريدة ا�أنباط 

يقومون باإحراج اأبناء املجتمع وا�إ�سرار عليهم وامل�سايقه 

اأحياناً بل ب�سكل كبري و يف حال عدم الرد عليهم من قبل 

املواطنن اأو تلبية مطالبهم يقوم املت�سول بالتلفظ بكالم 

بتهديدك  يقوم  اأن  املمكن  من  بل  �ئقة  غري  وت�سرفات 

اأو يتهمك يف اأي �سيئ للح�سول على مبتغاه و لالإ�ستفادة 

حيث اأ�سبح املواطن يخت�سر ويتكافا ال�سر ح�سب الو�سف 

اأم����ره منوهن  ع��ل��ى  م��غ��ل��وب  امل���واط���ن  ه���ذا  ي�سبح  ح��ي��ث 

���س��ورة غ��ري ح�����س��اري��ة و�  امل��ت�����س��ول��ن يعك�ص  اإن��ت�����س��ار  اأن 

بل  فقط  مزعجه  لي�ست  هي  الظاهره  هذه  واأن  اأخالقية 

اجلهات  مطالبن  املواطن  على  جداآ  خطره  اأ�سبحت  هي 

و  وا�إجراءات وعمل خطط  التدابري  كافة  باإتخاذ  املعنية 

اأ�سبحوا  الذين هم  ا�أ�سخا�ص  فرق ميدانيه لردع هوؤ�ء 

اإىل  ي��اأت��ي  منهم  م��ن  وخا�سة  املجتمع  على  ك��ب��رياً  خ��ط��راً 

مت  ما  ح�سب  بيوت  واخت�سا�ص  مهنه  اأو  كوظيفه  البيوت 

ذكره..

االنباط- عمان

ب��ت��وج��ي��ه��ات م��ل��ك��ي��ة ���س��ام��ي��ة، اأوع����ز 

اللواء  امل�سرتكة،  ا�أرك���ان  هيئة  رئي�ص 

ال���رك���ن ي��و���س��ف اأح���م���د احل��ن��ي��ط��ي، اإىل 

ال�سبت،  ام�ص  امللكية،  الطبية  اخلدمات 

قطاع  م��ن  �سليم  ف��رح  الطفلة  ب��اإخ��الء 

غزة وعالجها يف م�ست�سفيات اخلدمات 

منا�سدتها  بعد  وذل��ك  امللكية،  الطبية 

ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال���ث���اين، ال��ق��ائ��د 

و�سائل  على  امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات  ا�أع��ل��ى 

ا�جتماعي. التوا�سل 

غزة  قطاع  م��ن  الطفلة  نقل  و�سيتم 

مل��ت��اب��ع��ة  ال��ط��ب��ي��ة  اإىل م��دي��ن��ة احل�����س��ن 

نفقة  وعلى  وعالجها،  ال�سحية  حالتها 

ج���الل���ة امل���ل���ك م���ن خ����الل ف���ري���ق طبي 

متخ�س�ص ملثل هذه احلا�ت املر�سية.

م��ن ج��ه��ت��ه��م، ع��رب ذوو ال��ط��ف��ل��ة عن 

امللك  جلاللة  وتقديرهم  �سكرهم  بالغ 

ع����ب����داهلل ال����ث����اين، ع���ل���ى ه����ذه امل��ك��رم��ة 

امل��ل��ك��ي��ة وال��ل��ف��ت��ة ا�إن�����س��ان��ي��ة ال��ك��رمي��ة، 

امل�سلحة  ال��ق��وات  ب��ه  ت��ق��وم  م��ا  مثمنن 

من جهود طبية واإن�سانية يف قطاع غزة 

�سنوات. منذ 

االنباط- عّمان

 دع���ت جل��ن��ة ال��ط��اق��ة وال������روة امل��ع��دن��ي��ة 

ال��ع��ن �سالح  ب��رئ��ا���س��ة  ا�أع���ي���ان،  يف جمل�ص 

ا�أ�سبوع  ط��ارئ  اجتماع  عقد  اإىل  ار�سيدات، 

احلايل، للوقوف على حيثيات حادثة انقطاع 

التيار الكهربائي عن غالبية مناطق اململكة 

اأم�ص اجلمعة.

وق�����ال ال���ع���ن ار����س���ي���دات، يف ب���ي���ان ام�����ص 

ال�سبت، اإن اللجنة قررت عقد اجتماع طارئ 

للوقوف  الطاقة،  قطاع  ع��ن  امل�سوؤولن  م��ع 

على حيثيات احلادثة.

اإزاء احل��ادث��ة  ال��ق��ّل��ق  ب��ال��غ  واأع������رب ع���ن 

النظام  اأن  ا  وخ�سو�سً وتداعياتها،  واأ�سبابها 

ومتانته  بقوته  ُي��ع��رف  ا�أردين  الكهربائي 

و�سيانته امل�ستمرة ودميومة تزويد الكهرباء.

 العيسوي ينقل تعازي الملك
 إلى العميان

 حملة إلعطاء لقاح كورونا للقطاعات 
التجارية المغلقة بالزرقاء

 تجارة عمان تقيم احتفالية 
بانتصار المقاومة 

االنباط-عمان

الها�سمي  امللكي  ال��دي��وان  رئي�ص  نقل   

ي��و���س��ف ح�����س��ن ال��ع��ي�����س��وي ت��ع��ازي جاللة 

ع�������س���رية  اإىل  ال�����ث�����اين  ع�����ب�����داهلل  امل����ل����ك 

هالل  حميدة  احلاجة   بوفاة  الروي�سان 

املتقاعد  الركن  اللواء  وال��دة  الروي�سان 

اأحمد وعطوفة عبداهلل العميان.

ات�����س��ال هاتفي  ال��ع��ي�����س��وي، يف  واأع����رب 

وموا�ساة  ت��ع��ازي  ع��ن  الفقيدة،  اأ���س��رة  م��ع 

يتغمدها  اأن  اهلل  ���س��ائ��ال  امل���ل���ك،  ج��الل��ة 

بوا�سع رحمته.

االنباط- الزرقاء

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

وال��ت��م��وي��ن، ب��ال��ت��ع��اون م��ع غ��رف��ة جت��ارة 

الوطني  واملركز  ال�سحة  ووزارة  الزرقاء، 

ال�سبت،  ام�����ص  ا�أزم�����ات،  واإدارة  ل��الأم��ن 

حملة لتطعيم القطاع التجاري؛ للوقاية 

م���ن ف���ريو����ص ك���ورون���ا يف م��دي��ن��ة ا�أم���ري 

حممد لل�سباب يف الزرقاء.

وب����ن رئ��ي�����ص غ��رف��ة جت����ارة ال���زرق���اء، 

ا�أولوية  اإعطاء  اأنه جرى  �سرمي،  ح�سن 

�أ�����س����ح����اب امل����ح����الت ال���ت���ج���اري���ة ���س��م��ن 

وللعاملن  املغلقة  التجارية  القطاعات 

190 م��ن  ت��ط��ع��ي��م  ل���دي���ه���م، ح��ي��ث ج����رى 

اأ���س��ح��اب امل��ن�����س��اآت ال��ت��ج��اري��ة وال��ع��ام��ل��ن 

فيها.

واأع�����رب ���س��رمي ع���ن ارت��ي��اح��ه �إق��ب��ال 

ال��ل��ق��اح،  امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى تلقي  ال��ت��ج��ار يف 

ك��ب��رية م���ن ال��ت��ج��ار  اأع�������داداً  ����س��ي��م��ا اأن 

الذين توا�سلت معهم الغرفة اأكدوا اأنهم 

قبل  اللقاح  من  ا�أق��ل  على  جرعة  تلقوا 

احلملة.

االنباط-عمان 

���س��ارك روؤ����س���اء غ���رف جت��اري��ة وممثلي 

ق���ط���اع���ات وروؤ������س�����اء ن���ق���اب���ات وج��م��ع��ي��ات 

ا���س��ح��اب ال��ع��م��ل  ب��ال��وق��ف��ة ال��ت�����س��ام��ن��ي��ة 

ال�سبت  ال��ي��وم  اقامتها  التي  وا�حتفالية 

غ���رف���ة جت�����ارة ع����م����ان، دع���م���ا ل��ف��ل�����س��ط��ن 

وان��ت�����س��ارا ل�سمود اه���ايل ق��ط��اع غ��زة ، يف 

وجه العدوان ا��سرائيلي الغا�سم.

ورف����ع امل�����س��ارك��ون ب��ا�ح��ت��ف��ال��ي��ة، ال��ت��ي 

اق��ي��م��ت ام�����ام م��ق��ر غ���رف���ة جت�����ارة ع��م��ان،  

و�سعارات  والفل�سطيني،  ا�ردين  العلمن 

ت����وؤك����د ب�����ان ال���و����س���اي���ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة ع��ل��ى 

هو  ا�ردن  وان  احمر”،  “خط  املقد�سات 

الفل�سطيني. لل�سعب  والرئة  ال�سريان 

 واك�������د رئ���ي�������ص غ����رف����ة جت�������ارة ع���م���ان 

خ��ل��ي��ل احل���اج ت��وف��ي��ق خ���الل ك��ل��م��ة ال��ق��اه��ا 

ب���ا�ح���ت���ف���ال���ي���ة، ح����ق اجل���م���ي���ع ا�ح���ت���ف���ال 

ب��ال��ن�����س��ر ال����ذي ح��ق��ق��ت��ه امل��ق��اوم��ة يف غ��زة 

وحي  امل��ب��ارك  ا�ق�سى  امل�سجد  عن  دفاعا 

ال�سيخ جراح، وعموم فل�سطن.

علينا  فل�سطن  اأه���ل  ح��ق  “من  وق���ال 

جراحهم،  وت�سميد  جانبهم  اىل  الوقوف 

ف���ب���ط���و�ت وت�����س��ح��ي��ات ج��ي�����س��ن��ا ال��ع��رب��ي 

م���ا زال����ت ق�����س�����س��ا م��ن��ق��و���س��ة ع��ل��ى اب����واب 

القد�ص”، موؤكدا “ان  ا�ردن كان وما زال 

اهلنا  خاللها  من  يتنف�ص  التي  الرئة  هو 

فل�سطن”. بعموم 

21 اأي���ار  وا���س��ار احل���اج ت��وف��ي��ق ان ي���وم  

�سيكون  البداية  يف طريق حترير فل�سطن 

واخل�����ال������ص م�����ن ا�ح�����ت�����الل ال��ب��غ��ي�����ص 

الغا�سب، و�سارق ا�ر�ص، وقاتل ا�أطفال، 

مبينا ان هذا ا�نت�سار �سيكون عنوانا لكل 

ا�أق�سى،  وامل�سجد  للقد�ص  ا�أمة، وعنوانا 

وعنوانا للعزمية وا�رادة.

واك������د  رئ��ي�����ص ال���غ���رف���ة ان ا�ردن���ي���ن 

فل�سطن،  اىل  ا�ق����رب  ك��ون��ه��م  ي��ف��خ��رون 

وح��م��ل م�����س��وؤول��ي��ة ال���دف���اع ع���ن ال��ق��د���ص، 

بقيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين �ساحب 

امل��ق��د���س��ات، ودع���م �سمود  ال��و���س��اي��ة ع��ل��ى 

والعي�ص  لنيل حقوقه  الفل�سطيني  ال�سعب 

بكرامة وحرية على ترابه الوطني.

ال���ق���ط���اع  ان   ع���ل���ى  ال���ت���اأك���ي���د  وج��������دد  

ال����ت����ج����اري واخل�����دم�����ي ب���ع���م���وم امل��م��ل��ك��ة 

فل�سطن  و���س��ن��اع  ج��ان��ب جت���ار  اىل  ي��ق��ف 

ال�سابرين وال�سامدين رغم كل ممار�سات 

ا�ح����ت����الل ال��ب��غ��ي�����ص ل��ع��رق��ل��ة اع��م��ال��ه��م 

القد�ص  مدينة  من  وبخا�سة  وتهجريهم 

املحتلة للم�سي يف تهويدها.

�سيكون  ال��ت��ج��اري  ال��ق��ط��اع  اىل  وا����س���ار 

دائ���م���ا ال�����س��ن��د ال���ق���وي ل���اله���ل يف م��دي��ن��ة 

القد�ص  وقطاع غزة لتجاوز اآثار العدوان، 

م���ن خ����الل ت���وف���ري امل�����س��ت��ل��زم��ات ال��ط��ب��ي��ة 

امل�ساهمة  او  ال��غ��ذائ��ي��ة  وامل�����واد  وا�دوي�����ة 

القتل  اآل���ة  ت��دم��ريه بفعل  م��ا مت  اع���ادة  يف 

ال�سهيونية من خالل التن�سيق مع الهيئة 

الها�سمية. اخلريية ا�ردنية 

واك�����د احل�����اج ت���وف���ي���ق ان امل���ع���رك���ة م��ع 

ال��ب��غ��ي�����ص طويلة  ال�����س��ه��ي��وين  ا�ح���ت���الل 

وحت����ت����اج م����ن اجل���م���ي���ع ر������ص ال�����س��ف��وف، 

على  م�سددا  خمططاته،  وجه  يف  للوقوف 

�سرورة ان يبقي الكيان   ا�أرهابي معزو� 

“فاملقاومة بكل  ومنبوذا من عموم ا�أمة، 

ال�سبل هي خيارنا الوحيد واق�سر الطرق 

التحرير”. نحو 

20

  وجه بنقل المصابين ممن تتطلب 
حاالتهم استكمال العالج في األردن إلى 

مستشفيات المملكة

 اعرب عن فخره بالكوادر الطبية األردنية 
المتواجدة في غزة وتقديره لجهودهم
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االنباط- عّمان

اأعلنت وزارة ال�سحة عن ت�سجيل 15 وفاة و521 �إ�صابة 

بفريو�س كورونا امل�ستجد يف اململكة ام�س ال�سبت، لريتفع 

العدد الإجمايل اإىل 9357 وفاة و729706 �إ�صابات.

179 ح���ال���ة يف  وت����وزع����ت الإ����س���اب���ات اجل����دي����دة ع��ل��ى 

اإرب��د،  حمافظة  يف  حالة   80 ع��ّم��ان،  العا�سمة  حمافظة 

68 ح��ال��ة يف حمافظة  ال��رم��ث��ا،  ل���واء  11 ح��ال��ة يف  م��ن��ه��ا 

35 ح��ال��ة يف  38 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة ال��ب��ل��ق��اء،  ال���زرق���اء، 

22 حالة  23 حالة يف حمافظة عجلون،  حمافظة املفرق، 

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

 17 ال��ب��را،  6 ح���الت يف  م��ع��ان، منها  ح��ال��ة يف حمافظة 

حالة يف حمافظة الطفيلة، 13 حالة يف حمافظة العقبة، 

4 حالت يف حمافظة ماأدبا.

ال��وزراء  رئا�سة  ع��ن  ال�سادر  الإع��ام��ي  امل��وج��ز  واأ���س��ار 

ووزارة ال�سحة اإىل اأن عدد احلالت الن�سطة حالّيا و�سل 

دِخ��ل��ت 
ُ
اأ التي  احل��الت  ع��دد  بلغ  بينما  حالة،   10473 اإىل 

حالة،   37 غ��ادرت  فيما  حالة،   80 امل�ست�سفيات  اإىل  اليوم 

التي تتلقى  امل��وؤك��دة  اإج��م��ايل ع��دد احل���الت  بلغ  يف ح��ن 

637 حالة. العاج يف امل�ست�سفيات 

اململكة،  يف  للم�ست�سفيات  ال�ستيعابية  القدرة  وح��ول 

بن املوجز اأن ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العزل يف اإقليم ال�سمال 

العناية  اأ���س��ّرة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة،   12 بلغت 

احل��ث��ي��ث��ة 24 ب��امل��ئ��ة، ف��ي��م��ا ب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ة اإ���س��غ��ال اأج��ه��زة 

18 باملئة. التنف�س ال�سطناعي يف الإقليم ذاته 

اإقليم الو�سط  اأ�سّرة العزل يف  اإ�سغال  اأن ن�سبة  واأ�ساف 

العناية  اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  و���س��ل��ت  ح��ن  ب��امل��ئ��ة، يف   15

باملئة، بينما بلغت ن�سبة   25 اإىل  ذاته  الإقليم  احلثيثة يف 

9 باملئة. اإ�سغال اأجهزة التنف�س ال�سطناعي 

اجلنوب  اإقليم  يف  العزل  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  كما 

احلثيثة  العناية  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة،   7

7 ب��امل��ئ��ة، ف��ي��م��ا ب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ة اإ����س���غ���ال اأج���ه���زة ال��ت��ن��ف�����س 

ال�سطناعي يف الإقليم ذاته 6 باملئة.

اليوم  �سفاء  حالة   743 ت�سجيل  اإىل  املوجز  اأ���س��ار  كما 

حالت  اإج��م��ايل  لي�سل   ، وامل�ست�سفيات  املنزيل  العزل  يف 

ال�سفاء اإىل 709876 حالة.

ال��ي��وم،  اأج����ري  ف��ح�����س��اً خم���رّي���اً   15735 اأن  واأ����س���اف 

بدء  منذ  اأجريت  التي  الفحو�سات  عدد  اإجمايل  لي�سبح 

ن�سبة  اأن  اإىل  لفتاً  فح�ساً،   7096837 الآن  وحتى  الوباء 

ال��ف��ح��و���س��ات الإي��ج��اب��ّي��ة ل��ه��ذا ال��ي��وم و���س��ل��ت اإىل ق��راب��ة 

اأم�س  ي��وم  �سجلت  التي  الن�سبة  مع  مقارنة  باملئة،  31ر3 

16ر3 باملئة. والتي بلغت 

االنباط-عمان

اأع���ل���ن���ت ج���ام���ع���ة ال����ب����را ع����ن ت��اأ���س��ي�����س 

�سي�سكو” املتخ�س�سة يف ال�سبكات  “اأكادميية 
احلا�سوبية واأمن املعلومات، وتبداأ الأكادميية 

 ،”CCNA“ بعنوان  دوراتها،  اأوىل  بعقد 

يوم ال�سبت 22 اأيار بواقع 210 �ساعة تدريبية، 

اأ�ساليب  با�ستخدام  عمليا  تدريبا  مت�سمنة 

�سهادات  على  امل�ساركون  ويح�سل  امل��ح��اك��اة، 

مما  �سي�سكو،  �سركة  من  متخ�س�سة  مهنية 

يزيد من فر�س العمل.

كلية  ب��ن  بالتعاون  الأك��ادمي��ي��ة  تاأ�س�ست 

تكنولوجيا املعلومات ومركز التعلم امل�ستمر 

امل��ه��ارات  ب��ه��دف تنمية  ال���ب���را.  يف ج��ام��ع��ة 

الأ����س���ا����س���ي���ة لأف�������راد امل��ج��ت��م��ع يف جم���الت 

احلا�سوبية  وال�سبكات  املعلومات  تكنولوجيا 

واأم�����ن امل��ع��ل��وم��ات، ب��الإ���س��اف��ة اإىل ت��ق��دمي 

الدعم الفني يف جمال ال�سبكات.

الأكادميية  اأن  اإىل  البرا  جامعة  اأ�سارت 

الدرا�سية  م�ستوى اخلطط  رف��ع  يف  ت�سهم 

يف ك��ل��ي��ة ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات، وت��ط��وي��ر 

املخت�سن  من  عدد  وتخريج  التعلم  و�سائل 

واأم���ن  احل��ا���س��وب��ي��ة،  جمالت ال�سبكات  يف 

املعلومات وتكنولوجيا املعلومات

االنباط- عمان

���س��ل��م��ت ج��م��ع��ي��ة امل����رك����ز الإ����س���ام���ي 

اخل��ريي��ة  للهيئة  ن��ق��دي��ا  ت��رع��ا  اخل��ريي��ة 

الأردن����ي����ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة يف ���س��ي��اق احل��م��ل��ة 

ال����وط����ن����ي����ة ل�����دع�����م �����س����م����ود الأ������س�����ق�����اء 

الع������ت������داءات  ظ�����ل  ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ن يف 

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

وال�سفة الغربية وقطاع غزة.

جميل  الدكتور  اجلمعية  رئي�س  وق��ال 

وطنية  موؤ�س�سة  اجلمعية  اإن  الدهي�سات 

اأردن���ي���ة رائ����دة يف ال��ع��م��ل اخل����ريي، وه��ي 

الإن�����س��ان��ي��ة حتمل  امل����واق����ف  ك��ع��ادت��ه��ا يف 

م�����س��وؤول��ي��ة اأخ��اق��ي��ة يف ال��ع��م��ل الإغ��اث��ي، 

وحري�سة على تقدمي م�ساهمة يف اجلهد 

الوطني يف هذا ال�سياق.

م�����س��ان��د  ال���دع���م  ه����ذا  اأن  اإىل  ي��وؤك��د وا�����س����ار  ال���ذي  الأردين  ال��ر���س��م��ي  عليه جالة امللك عبداهلل الثاين، كموقف ل��ل��م��وق��ف 

ث���اب���ت ل ي��ق��ب��ل امل�������س���اوم���ة ع��ل��ى ال��ق��د���س 

يف  الفل�سطيني  ال�سعب  وح��ق  واملقد�سات 

دولته وكرامته وهوية اأر�سه العربية.

م���ن ج���ان���ب���ه، ق����ال اأم�����ن ع����ام ال��ه��ي��ئ��ة 

اخل���ريي���ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة ح�����س��ن ���س��ب��ل��ي اإن 

الهيئة تعمل على ت�سيري قوافل م�ساعدات 

اإن�سانية اإىل فل�سطن، �سمن حملة “بردا 

ب���امل���واد  حم��م��ل��ة  فل�سطن”  ي���ا  و���س��ام��ا 

الح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  والإغ��اث��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة 

الإن�سانية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة. 

امل��واق��ف  ه��ذه  يف  اجلمعية  بجهود  وا���س��اد 

التي تتطلب تعا�سدا وطنيا كبريا.

وق����ال اإن ال��ه��ي��ئ��ة ت�����س��ك��ل ح��ل��ق��ة و���س��ل 

الهيئات  من  القادمة  امل�ساعدات  لإر���س��ال 

الأه��ل  اإىل  املختلفة  العربية  واملوؤ�س�سات 

لتعزيز  غ��زة  وق��ط��اع  ال��غ��رب��ي��ة  ال�سفة  يف 

�سمودهم يف وجه الحتال الإ�سرائيلي.

االنباط- عمان

ق���ال وزي���ر الق��ت�����س��اد ال��رق��م��ي وال��ري��ادة 

اأحمد الهناندة اإن جمعية املذيعن الأردنين 

ت���ق���وم ب������دور ك���ب���ري يف جم������الت ال���ت���دري���ب 

مع  بالتعاون  وال��ن��دوات  امل��وؤمت��رات  وتنظيم 

اإىل  واخلا�س  العام  القطاعن  املوؤ�س�سات يف 

جانب مهامها الرئي�سية يف خدمة منت�سبيها 

.

ام�س  لقاء جمعه  خ��ال  الهناندة  واأ���س��اد 

الردنين  املذيعن  جمعية  برئي�س  ال�سبت، 

الإداري��ة  الهيئة  واع�ساء  الع�سايلة  حممد 

ب��ف��ر���س��ان ال��ك��ل��م��ة م���ن م��ذي��ع��ن وم��ذي��ع��ات 

ال����ذي����ن رف����ع����وا ا����س���م ال����وط����ن ع���ال���ي���ا ع��ر 

الإذاعات والف�سائيات الردنية بتميز ادائهم 

وم�سريته  ال��وط��ن  �سمعة  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه��م 

اخلالدة منذ ن�ساأة الإذاعة الردنية وما زالوا 

يقومون بواجباتهم بكل حرفية .

وجرى خال اللقاء مناق�سة العديد من 

اجلمعية  بن�ساطات  ال�سلة  ذات  املو�سوعات 

واملوؤ�س�سات  ال���وزارات  مع  الت�سبيك  واأهمية 

ب�سفتها الهيئة الر�سمية التي تتوىل �سوؤون 

الزماء من متقاعدين وعاملن يف خمتلف 

املحطات الإذاعية والقنوات الف�سائية حيث 

اأب����دى ال��ه��ن��ان��ده ا���س��ت��ع��داد ال�����وزارة تقدمي 

الدعم الريادي الذي ي�سهم يف تطوير عمل 

اجلمعية.

م��ن ج��ه��ت��ه ق���دم ال��ع�����س��اي��ل��ة اإي���ج���ازا عن 

ن�����س��اأة اجل��م��ع��ي��ة وم�����س��ريت��ه��ا وغ��اي��ات��ه��ا يف 

متقاعدين  م��ن  وامل��ذي��ع��ات  املذيعن  خدمة 

وعاملن وعن خططها امل�ستقبلية ا�ستعدادا 

لنطاقة جديدة خال الفرة القادمة .

االنباط- عمان

رياآك�سن”  “ت�سن  �سركة  ح�سدت 

جائزتن عامليتن يف م�سابقة اجلوائز 

الرقمية  الت�سويقية  للحمات  العاملية 

التوا�سل الجتماعي، عن  على مواقع 

حملتها “من املنزل واإىل امل�سرح”.

ب��ي��ان ام�س  ال�����س��رك��ة يف  واأو���س��ح��ت 

عن  اجل��وائ��ز  على  ح��ازت  اأنها  ال�سبت، 

فئتن، الأوىل لأف�سل حملة ت�سويقية 

ت��ف��اع��ل��ي��ة م����ع اجل����م����ه����ور، وال���ث���ان���ي���ة 

لأف�������س���ل ح��م��ل��ة ت�����س��وي��ق��ي��ة ت��رف��ي��ه��ي��ة 

ع��ل��ى م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي. 

وق���ال م��وؤ���س�����س ال�����س��رك��ة ���س��ي��ف ج���راد، 

الأ�سا�سي  هدفها  حققت  ال�سركة  اإن 

باأن ت�سبح من اأكر مزودي اخلدمات 

م�ستوى  ع��ل��ى  ال��رق��م��ي��ة  ال��ت�����س��وي��ق��ي��ة 

من  الأو�سط،  وال�سرق  العربي  اخلليج 

خ���ال ال��ع��م��ل م��ع ���س��رك��ات وع��ام��ات 

جت���اري���ة ع���امل���ي���ة. وق�����ال امل���دي���ر ال��ع��ام 

ال�سركة  اإن  ���س��ب��ان��ة،  ف��را���س  لل�سركة، 

واأه��داف��ه��م  ال�سباب  ط��م��وح��ات  جت�سد 

يف  ط��اق��ات��ه��م  وت�����س��ت��ث��م��ر   ،2010 م��ن��ذ 

ل���روح  ح��ا���س��ن  ك��ب��ل��د  الأردن  مت��ث��ي��ل 

الت�سويق  جم��ايل  يف  والتقدم  ال��ري��ادة 

ال���رق���م���ي، وت��ط��وي��ر الأع����م����ال. وت��ع��د 

���س��رك��َة  رياآك�سن”،  “ت�سن  ���س��رك��ة 

وري��ادي��ة،  ا�سراتيجية  رقمي  ت�سويق 

امل��واق��ع  حم��ت��وى  بتهيئة  متخ�س�سة 

والتطبيقات ملحركات البحث، ومواقع 

ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي، وت��وف��ر اأي�����س��اً 

خ���دم���ات ت�����س��م��ي��م وب���رجم���ة ل��ل��م��واق��ع 

واإنتاج  ت�سميم  خدمات  اإىل  بالإ�سافة 

املحتوى الفيديوهات وكتابة 

 15 وفاة و521 إصابة بفيروس كورونا في المملكة

 جامعة البترا تطلق أكاديمية »سيسكو« 
المتخصصة في أمن المعلومات والشبكات

 جمعية المركز اإلسالمي تقدم تبرعا نقديا لدعم الصمود الفلسطيني

وزير االقتصاد الرقمي يلتقي جمعية المذيعين األردنيين

 شركة أردنية تحصد جائزتين عالميتين في الحمالت التسويقية الرقمية

االنباط- القاهرة

ث���م���ن���ت اجل����ام����ع����ة ال���ع���رب���ي���ة اجل���ه���ود 

وم�سر  الأردن  دول  بذلتها  التي  احلثيثة 

وق��ط��ر ل��وق��ف ال��ع��دوان الإ���س��رائ��ي��ل��ي على 

الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينية  الأرا�سي 

وقطاع غزة.

للجامعة  امل�ساعد  ال��ع��ام  الأم���ن  وق��ال 

ال�����س��ف��ري ح�������س���ام زك����ي يف ت�����س��ري��ح ع��ل��ى 

ال���ت���ي  ه���ام�������س م�������س���ارك���ت���ه يف اجل���ل�������س���ة 

املتحدة  ل��اأمم  العامة  اجلمعية  عقدتها 

مل��ن��اق�����س��ة الع����ت����داءات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة على 

ك�سفت  الخرية  الأزمة  اإن  الفل�سطينين، 

ك��ام��ل ح���ول الق�سية  ال��ت��ف��اف ع��رب��ي  ع��ن 

ال�سعبية  امل�����س��ت��وي��ات  ع��ل��ى  الفل�سطينية 

والر�سمية.

ما  اإع��م��ار  اإع���ادة  على  العمل  اإىل  ودع��ا 

ه��دم��ه الح���ت���ال يف غ���زة، ودع���م �سمود 

امل��ق��د���س��ي��ن ال����ذي����ن جن���ح���وا يف اي�����س��ال 

اقتناعا  اأكرث  اأ�سبح  الذي  للعامل  �سوتهم 

له  يتعر�سون  ما  ظل  يف  ق�سيتهم  بعدالة 

من تطهري عرقي وتهجري ق�سري.

االنباط- عمان

اأو���س��ح��ت ع��م��ل��ي��ات خلية الأزم����ة يف   

الأزم��ات  وادارة  لاأمن  الوطني  املركز 

اأنه ل �سحة ملا يتم تداوله عر من�سات 

تخ�سي�س  ح��ول  الجتماعي  التوا�سل 

يوم ال�سبت املوافق 22 اأيار، كيوم مفتوح 

املن�سة. امل�سجلن على  لتطعيم 

ا�ستقبال  �سيتم  ان���ه  اخل��ل��ي��ة  واك����دت 

تت�سمن  ن�سية  ر�سالة  تلقى  م��ن  فقط 

امل��ذك��ور،  ال��ي��وم  يف  موعد  على  ح�سوله 

م�����س��ددة ع��ل��ى ����س���رورة ع����دم م��راج��ع��ة 

لي�س  مل��ن  املخ�س�سة  التطعيم  م��راك��ز 

ل����ه م���وع���د م�����س��ب��ق م���ن���ع���اً ل��اك��ت��ظ��اظ 

وب��اء  ن�سر  يف  ي�ساعد  ال���ذي  والزدح����ام 

كوفيد/19.

االنباط- اإربد

 ق���ال رئ��ي�����س ق�����س��م رق���اب���ة الأم����را�����س يف 

م��دي��ري��ة ���س��ح��ة حم��اف��ظ��ة اإرب�����د، ال��دك��ت��ور 

ت��ط��ع��ي��م  اإن ح��م��ل��ة  م��ع��ت�����س��م احل�������س���ي���ن���ات، 

املعلمن التي بداأت الأ�سبوع املا�سي يف ثاثة 

األوية مبحافظة اإربد و�سلت اإىل 8500 معلم 

ومعلمة تلقوا اجلرعة الأوىل من املطعوم.

واأ����س���اف احل�����س��ي��ن��ات، ام�����س ال�����س��ب��ت، اإن 

باأعداد  قيا�سا  كبريا  جناحا  حققت  احلملة 

املعلمن، م�سريا اإىل اأن احلملة التي �ستبداأ 

اعتبارا من يوم غد يف بقية األوية املحافظة، 

�ست�سهم يف اإيجاد بيئة اآمنة وم�ستقرة متكن 

من العودة اإىل التعليم الوجاهي.

واأ�سار اإىل اأن حمات التطعيم امل�ستمرة، 

 17 �سابقا، وعددها  املعتمدة  املراكز  �سواء يف 

مركزا، اأو املدار�س املعتمدة لتطعيم املعلمن 

ا�ستدعى خطة  ما  عليها،  الافت  والإق��ب��ال 

ا���س��ت��ج��اب��ة مل��دي��ري��ة ���س��ح��ة اإرب�����د وك���وادره���ا 

مبا  املتطوعن  من  اإ�سافية  اأع��داد  بتدريب 

ميكن من فتح مراكز تطعيم جديدة.

ولفت اإىل تدريب اأكرث من 250 متطوعا 

لهذه الغاية معظمهم من خريجي الكليات 

ال��ط��ب��ي��ة وك��ل��ي��ات ال��ع��ل��وم ال��ط��ب��ي��ة امل�����س��ان��دة 

ال�سنة الأخرية يف هذه التخ�س�سات  وطلبة 

ال�ستجابة  �سرعة  لرفع  املحافظة  اأبناء  من 

لزيادة مراكز التطعيم والأعداد املتوقعة.

واو����س���ح اأن اأغ��ل��ب امل��ت��ط��وع��ن ي��ن��ف��ذون 

اأع����م����ال ل��وج�����س��ت��ي��ة واإداري���������ة وع��م��ل��ي��ات��ي��ة 

عقد  اأن  مبينا  التطعيم،  مراكز  يف  م�ساندة 

امل��زي��د من  ل��ت��اأه��ي��ل  ال�����دورات م�ستمر  ه���ذه 

املتطوعن يف مراكز التطعيم.

افتتاح  اإىل  غ��دا  �سي�سار  اأن���ه  اإىل  واأ���س��ار 

مركز تطعيم جديد يف مدينة دير اأبي �سعيد 

مركز لواء الكورة.

االنباط-عمان

التوا�سل  ت��داول ع��دد م��ن رواد م��واق��ع 

الت�ساق  يظهر  فيديو  مقاطع  الج��ت��م��اع 

كورونا  لقاح  وتلقي  وخز  ،مبنطقة  معادن 

، وال���ت���ي اث������ارت اجل�����دل ب���ن امل���واط���ن���ن 

وانق�سم اجلمهور بن م�سدق ومكذب .

ب�سام احلجاوي  الدكتور  اكد  من جهته 

-ع�����س��و جل��ن��ة الأوب���ئ���ة ال�����س��اب��ق ان امل���واد 

احل��ي��وي��ة ب���داخ���ل امل��ط��ع��وم حت���ت���وي على 

حلمايتها  ح��اف��ظ��ة  م����ادة  وه���ي  المل��ن��ي��وم، 

تاأثري  لها  ولي�س  اخلارجية،  العوامل  من 

ان  م��ع��ت��را   ، امل��ط��ع��وم  متلقي  ع��ل��ى  �سلبي 

ه�����ذه ال�����س����اع����ات حم����اول����ة م����ن ال��ب��ع�����س 

وا�سفا  باللقاحات،  النا�س  ثقة  ل�سعاف 

اياها باأنها جمرد خرافات ل يقبلها العقل 

وامل���ن���ط���ق داع���ي���ا امل���واط���ن���ن اىل الق���ب���ال 

لتلقي اللقاح .

 الجامعة العربية تثمن جهود األردن ومصر 
وقطر لوقف العدوان على األراضي الفلسطينية

 خلية االزمة تنفي تخصيص يوم 
السبت كيوم مفتوح للتطعيم

 صحة إربد تتوسع بتدريب المتطوعين 
بعد فتح مراكز تطعيم جديدة ضد كورونا

 الحجاوي يوضح سبب التصاق المعدن 
بمنطقة وخز ُحقنة لقاح كورونا

�سبحان من اأبدع يف َخلقك وُخلقك، فاأنفا�سك ت�سهق كرامًة وتزفر �ُسموخ. و�سبحان 

من  الرغم  فعلى  احل�سار!  واآلم  املجازر  رغم  والإ�سرار  ال�سجاعة  اأطفالك  وهب  من 

الإنتهاكات الدنيئة التي مُيار�سها الكيان ال�سهيوين يف حماولٍة بائ�سة لطم�س الهوية 

زال  م��ا  اجل�سدي.  والتعب  النف�سي،  والإره���اق  اجل��وي،  الق�سف  ورغ��م  الفل�سطينية، 

ومازال  ال�سهداء.  العديد من  �سقوط  رغم  الراأ�س  مرفوع  �ساخماً  الفل�سطيني  ال�سعب 

اخل�سائر  من  الهائل  الكم  هذا  ي�ساهد  من  كل  بن  ال�سائد  ال�سعف  رغم  للقوة  رم��زاً 

لي�ست  الفل�سطيني  ال�سعب  فقلوب  ِح��راك.  دون  امل�سهد  على  متفرجاً  ويقف  واملجازر 

وجه  يف  يطلقونها  اأح�سائهم،  داخ��ل  حتتمي  ذخ��رية  فنب�ساتهم  القلوب.  من  كغريها 

اأو اأدنى تردد، كُقنبلة موقوتة تنفجر يف مواجهة الكيان ال�سهيوين.  العدّو دون خوف 

ال�سعب  باأ�سالة  اأجزم  ال�سيخ جراح،  الأخرية يف حي  الآونة  انتهاكات يف  فما حدث من 

ال�سموخ.  عر�س  على  وتربعت  العامل  اكت�سحت  التي  حما�س  حركة  وق��وة  الفل�سطيني 

حما�س  حركة  لّقنت  قد  لكن  بارئها،  اإىل  انتقلت  التي  الأرواح  كرثة  من  الرغم  فعلى 

املُلثم  الوجه  ذاك  ظهر  حيث  للعدو،  قوياً  در�ساً  عبيدة  اأب��و  ال�سجاعة  باأيقونة  ممثلة 

اأبو عبيدة،  ُينفذ. فقد متكن  وتهديداً حقيقياً  ِعزة وينطق كاماً مدرو�ساً  الذي ينرث 

التحكم يف عقارب  الق�سام من  الدين  عز  ال�سهيد  لكتائب  الإعامي  الر�سمي  املتحدث 

ال�ساعة عاملياً لت�سبح ال�ساعة الفل�سطينية هي ال�ساعة املُنتظرة وهي الأ�سا�س. واأ�سبح 

على  حما�س  تفر�سها  التي  الإعامية  النف�سية  للحرب  الرئي�سي  ال�سريان  عبيدة  اأبو 

الكيان ال�سهيوين. فلي�س هناك اأجمل من روؤية العدو يلهث ويهرب اإىل املاجئ خوفاً 

الفل�سطينية…  ال�سواريخ  من 

ونفح  بال�سموخ،  معتق  تاريخها  وجعل  فل�سطن  ا�سطفى  ال��ذى  اخلالق  ف�سبحان 

برائحة  ُمعبقاً  عطراً  تفوح  ك��زه��رًة  �سهدائها  اأرواح  وجعل  ُع�ساقها،  اأنفا�س  يف  احل��ب 

فدى  اأبنائهم  اأرواح  ليقدموا  والآب��اء،  الأمهات  لقلوب  العظمة  ووهب  والعنر،  امل�سك 

الوطن لتبقى فل�سطن رمز الكرامة والإباء. 

إيناس أبو شهاب 

فلسطين الشموخ 

االحد   23/ 5 / 2021
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ان االنباط- عمَّ

ة  ع��ل��ى م�����د�ر ���ش��ت��ة �أ����ش���ه���ر وم����ن ع���دَّ

�أردنيات  فتيات   10 قت  ن�شَّ �أردنية،  مدن 

ي��ت��م��ت��ع��ن مب��وه��ب��ة ر���ش��م �ل��ك��اري��ك��ات��ر، 

�ملتحركة  و�ل��ر���ش��وم  �لت�شكيلي،  و�ل��ف��ن 

معر�ض  يف  لوحاتهن  جلمع  جهودهن؛ 

�لتي تروي كلُّ  و�حد، ين�شر ر�شوماتهن 

�مل��ر�أة  ع��ن  متكاملة  ق�شة  منها  و�ح���دة 

وفل�شطني. و�لطفولة 

�ل����ف����ت����ي����ات �ل����ع���������ش����ر جت����م����ع����ن م���ن 

��ان  رق����اء وع��مَّ حم��اف��ظ��ات ع��ج��ل��ون و�ل����زَّ

و�إرب�������د، وو�ح������دة م��غ��رب��ة يف رو���ش��ي��ا، 

�����ش���ت���ط���ع���ن ع���ق���د ور������ش�����ات ع���م���ل ع��ل��ى 

ظروف  دتها  عقَّ �ملا�شية  �لأ�شهر  م��د�ر 

�إىل  �لنِّهاية  يف  �لو�شول  ليتمَّ  ك��ورون��ا، 

»هي  عنو�ن  يحمل  بهن  خا�ض  معر�ض 

يف  و�ح��د  �شقف  حتت  ويجتمعن  �لفن«، 

مبنطقة  �لثَّقافية  و�شاي«  »فن  م�شاحة 

يعر�شن  ��ان  ع��مَّ �لعا�شمة  يف  �ل��ل��وي��ب��دة 

�ملهتمني. لكل  لوحاتهن 

و�لتي  �جَلرمي  غادة  �شامة  �لرَّ وروت 

�لن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  رق��اء  �ل��زَّ مدينة  ت�شكن 

�لأردن����ي����ة )ب������ر�(، ق�����ش��ت��ه��ا م���ع �ل��ف��ن 

��شتطاعت  ما  وعر�ض  موهبتها  وتبني 

يف  �مل���ر�أة  معاناة  ع��ن  يعرب  �ل��ذي  ر�شمه 

���ه���ا خ��ري��ج��ة ف��ن��ون  �مل��ج��ت��م��ع، وت���ق���ول �إنَّ

وتر�شم  �لأردنية،  �جلامعة  من  ب�شرية 

كثرة  فر�ض  ل  لكن  طويلة  فرة  منذ 

ر�شومات. من  �ليه  تتو�شل  ما  لعر�ض 

ب���ه���ذه  �ج���ت���م���اع���ه���ن  �أنَّ  و�أ�����ش����اف����ت 

��ري��ق��ة ل��ه خ�����ش��و���ش��ي��ة ك��ب��رة حيث  �ل��طَّ

�ل�شابات،  �لن�شاء  من  �مل�شاركات  كل  �إنَّ 

ومت �نتاج لوحات ُتعرب عما تو�جه �ملر�أة 

ذلك  كل  �أنَّ  موؤكدة  باملجتمع،  و�لطفل 

م��ا ك���ان ل��ي��ك��ون ل���ول �جل��ه��ود �ل��ت��ي متَّ 

حيث  زميالتها  �لفتيات  قبل  من  بذلها 

كبرة  ود�ف��ع��ي��ة  ��ع��ادة  ب��ال�����شَّ ت�شعر  ��ه��ا  �إنَّ

على  ور�شات  عقد  ومتَّ  �شم،  �لرَّ ملو��شلة 

��اب��ق��ة ل��ل��و���ش��ول �إىل  ��ه��ور �ل�����شَّ م���د�ر �ل�����شُّ

�للوحات. هذه 

غ��ن��ي��ة  جت���رب���ة  ����ه����ا  �أنَّ �إىل  و�أ������ش�����ارت 

ت���ع���رف���ت ب���ه���ا ع���ل���ى م���وؤ����ش�������ش���ات ت��دع��م 

و�ملو�هب. �لفنانني 

و�جل���رم���ي ف��ن��ان��ة ت�����ش��ك��ي��ل��ي��ة ت��ر���ش��م 

لوحات  ثالث  ر�شمت  كال�شيكي،  ب�شكل 

يف ك��ل م��ن��ه��ا ���ش��ورة ل��ل��م��ر�أة ت��ع��اين من 

�ن  دون  ج�����ش��م��ه��ا  م����ن  ج�����زء  يف  ك�������ش���ر 

�شارة  �لفنانة  وبينت  وجهها.  يظهرعلى 

�لها�شمية  منطقة  م��ن  ��ه��ا  �أنَّ �ل��غ��ر�ب��ي��ة 

تخ�ش�ض  وتدر�ض  عجلون  حمافظة  يف 

�لرموك،  جامعة  يف  �لعامة  �لعالقات 

��ه��ا  ���ش��م م��ن��ذ ���ش��غ��ره��ا، ل��ك��نَّ وت���ه���وى �ل��رَّ

فر�شة  ���ة  �أيَّ على  �حل�����ش��ول  ت�شتطع  مل 

ل��ت��ن��م��ي��ة م���و�ه���ب���ه���ا وك����ان����ت ت��و�ج��ه��ه��ا 

���ش��م  �ل��رَّ �أدو�ت  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول  م�����ش��ك��ل��ة 

�إربد  مدينة  �إىل  هاب  للذَّ ت�شطر  و�لتي 

عليها. للح�شول  ان  عمَّ �و 

�إع���الًن���ا  ���ش��اه��دت  ���ه���ا  �أنَّ �إىل  ول��ف��ت��ت   

���ش��م وت��ن��ظ��ي��م  ع��ن ف��ر���ش��ة �ل��ت��ج��م��ع ل��ل��رَّ

�إحدى  على  زميالتها  مع  �ملعر�ض  هذ� 

م��ت  ��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي وق��دَّ و���ش��ائ��ل �ل��تَّ

ر����ش���وم���ات���ه���ا و�ل����ت����ي �����ش���ت���ط���اع���ت ب��ه��ا 

�لذي منحها  �ملعر�ض  �إىل هذ�  �لو�شول 

كثر� من �لمل.

معلقتني  ل��ه��ا  ل��وح��ت��ني  �إىل  و�أ����ش���ارت 

ع��ل��ى ج���د�ر �مل��ع��ر���ض جت�����ش��د�ن ظ��اه��رة 

ع��م��ال��ة �لط����ف����ال و�ل���ت���ي ك���ان���ت د�ئ��م��ا 

ت�������ش���ع���ره���ا ب�����احل�����زن ع���ن���دم���ا ت�����ش��اه��د 

غ��ادرو�  مبكرة،  �شن  يف  يعملون  �أط��ف��ال 

�لأ�شو�ق. يف  ويعملون  مد�ر�شهم 

�أم��رة  ���ش��ام��ة  �ل��رَّ ق��ال��ت  جانبها،  م��ن 

�ل�شخنة  منطقة  من  و�لقادمة  ريف  �ل�شَّ

رق��اء  �ل��زَّ مبحافظة  �لها�شمية  ل���و�ء  يف 

وتدر�ض  ع��اًم��ا   14 �شن  منذ  تر�شم  ��ه��ا  �إنَّ

ب�شنتها  �لغر�فيكي  �لتَّ�شميم  تخ�ش�ض 

و�شجعتها  فيالدلفيا،  جامعة  يف  �لثَّالثة 

ع���ائ���ل���ت���ه���ا و����ش���دي���ق���ة ل���ه���ا ل��ل��م�����ش��ارك��ة 

و�ر��������ش�������ال ل����وح����ات����ه����ا �ل����ت����ي ت�����ش��ت��ح��ق 

�مل�شاركة.

بعنو�ن  بلوحة  �شاركت  �أنَّها  و�أ�شافت 

ب��ائ��ع��ة �ل���ك���ربي���ت وه����ي جت�����ش��د ع��م��ال��ة 

�لفتيات  تدخل  وكيف  كذلك،  �لأطفال 

�شغرة  �أعمار  يف  وهن  �لعمل  �شوق  �إىل 

ت�����ش��ت��م��ر معها  م��ك�����ش��رة  ب��اأج��ن��ح��ة  ج����ًد� 

����ش���ن���و�ت ط���وي���ل���ة وق�����د ت��ت��ع��ر���ض ف��ي��ه��ا 

�ل�شتغالل. �أنو�ع  لأب�شع 

م��ن  ���اد  ح���مَّ رو�ن  �ل��ف��ن��ان��ة  و�أ�����ش����ارت 

�����ش��م��ي��م  ���ه���ا م��ت��خ�����ش�����ش��ة ب��ال��تَّ ���ان ب���اأنَّ ع���مَّ

�مل��ت��ح��رك��ة » من  �ل��غ��ر�ف��ي��ك��ي »�ل��ر���ش��وم 

على  �أعمالها  وتعر�ض  �ل��ب��ر�،  جامعة 

مو�شحة  �لجتماعي،  �لتَّو��شل  و�شائل 

ن�����ش��اء يف ر���ش��وم  �مل�����ش��ارك��ة م��ع  �أنَّ ف��ك��رة 

ك��اري��ك��ات��ر وف���ن ت�����ش��ك��ي��ل��ي وك��ال���ش��ي��ك��ي 

م���ن���ح���ه���ا ف����ر�����ش����ة ك�����ب�����رة مل�����زي�����د م��ن 

كثر  على  و�لتعرف  و�لنفتاح  �خلرب�ت 

م��ن �ل�����ش��رك��اء �مل�����ش��اع��دي��ن ل��ت��ب��ن��ي ه��ذه 

�ملو�هب، وهذه �ول جتربة بهذ� �ل�شكل.

�أك����رب  خ����ط����و�ت  ت��ت��ب��ع��ه��ا  �أن  ومت���ن���ت 

بتاأ�شي�ض  بد�أت  �أن  بعد  بتمكينها  ُت�شهم 

�ملجال. بها يف هذ�  �شركة خا�شة 

خ�شر  هديل  �لفنانة  بينت  ب��دوره��ا، 

�لفنون  بكلية  و�لتَّ�شوير  �شم  �لرَّ طالبة 

�إنَّ  ���ان  ع���مَّ م���ن  �لأردن����ي����ة  �جل���ام���ع���ة  يف 

�نك�شارها  �ملر�أة  لوحاتها جاءت لت�شوير 

�أنَّها وجدت  �إىل  وجناحها كذلك، لفتة 

و�ت��اح  د�ئ��م،  ب�شكل  �أ�شرتها  م��ن  ع��م  �ل��دَّ

ُجدد  فنانات  على  �لتعرف  �ملعر�ض  لها 

يتم  ما  ت�شويق  وكيفية  كبرة،  وخرب�ت 

ر�شمه.

جمع  ف��ك��رة  �شاحب  ق��ال  جهته،  م��ن 

ن�����ش��اء م��ب��دع��ات يف ر���ش��م �ل��ك��اري��ك��ات��ر 

و�ل���ف���ن �ل��ت�����ش��ك��ي��ل��ي يف م��ع��ر���ض خ��ا���ض 

���ام �ل��ك��اري��ك��ات��ر �ل��ف��ن��ان عمر  ب��ه��ن ر����شَّ

�إّن  )ب��������ر�(،  ل�����  �ل���ع���ب���د�ل���الت  ع����دن����ان 

�أ���ش��ه��ر وج����اءت لأنَّ   6 �ل��ف��ك��رة ع��م��ره��ا 

�مل��ج��ت��م��ع ي���ربز �ل��ف��ن��ان��ني م���ن �ل��رج��ال 

�مل���و�ه���ب  �إىل  �لجت������اه  متَّ  ف���ق���د  �أك�����ر 

لتبني  مبكرة  �شن  يف  بالفتيات  �خلا�شة 

كبر. ب�شكل  وت�شجعيهن  مو�هبهن 

�ل��ع��م��ل  ُت��ن��ه��ي  �ل���ف���ك���رة  �إنَّ  و�أ�����ش����اف 

�ل�����ف�����ردي �ل������ذي ُي���ف���ك���ر ف���ي���ه �لأغ����ل����ب 

�لعمل  ف��ك��رة  وي��ع��زز  �أعمالهم  يف  �لأع���م 

�جل���م���اع���ي، و�ل������ذي ي��ت��ي��ح �ل���ل���ق���اء م��ع 

وُي�شهم  �أي�شا  �خلربة  �أ�شحاب  �لفنانني 

متَّ  �نه  مبينا  �ملجتمع،  ق�شايا  بتج�شيد 

�ختيار �مل�شاركات على �أ�شا�ض �لحر�ف 

وخرب�ت  خمتلفة  خلفيات  ومن  �لفني، 

ع��دي��دة وم��ن حم��اف��ظ��ات �مل��م��ل��ك��ة، وم��ن 

�لدر��شة. مقاعد  على  زلن  ما  بينهن 

ت�شم  لوحة   20 �عتماد  متَّ  ��ه  �إنَّ وق��ال 

ف����ن �ل���ك���اري���ك���ات���ر و�ل����ف����ن �ل��ت�����ش��ك��ي��ل��ي 

�ج��ت��م��ع��ن يف مكان  �مل��ت��ح��رك��ة  و�ل��ر���ش��وم 

ن�شائيا  عمال  ُيظل  �شقف  وحت��ت  و�ح��د 

حم���رًف���ا ب���ني جت�����ش��ي��د م���ع���ان���اة �له���ل 

�لأط��ف��ال  وع��م��ال��ة  و�مل����ر�أة  فل�شطني  يف 

وغ����ره����ا. و�أك�������دت ل���ي���ان �ون���ي�������ض م��ن 

م��وؤ���ش�����ش��ة ك����ون����ر�د �أدي�����ن�����اور �لأمل���ان���ي���ة 

م��ن  �أغ����ل����ب  �نَّ  ل���ل���م���ع���ر����ض  �ع����م����ة  �ل����دَّ

�ل��ف��ن��ون ه��م من  ي��ظ��ه��رون يف مثل ه��ذه 

بالتَّعاون  �لفكرة  ه��ذه  وج��اءت  �ل��رج��ال 

�ل�شركاء �ملحليني يف �لأردن لإظهار  مع 

م��و�ه��ب �ل��ن�����ش��اء وه���و ج���زء م��ن متكني 

حيث  �لفنون  هذه  يف  �أزره��ا  و�شد  �مل��ر�أة 

ج����ًد�  م���ت���م���ي���زة  ر�����ش����وم����ات  ت����ق����دمي  متَّ 

على  �إقبال  وجود  �ىل  ولفتت  ومبدعة. 

���ام،  �أيَّ ع�����ش��رة  �شي�شتمر  �ل���ذي  �مل��ع��ر���ض، 

��شافة �ىل �لقبال على �شر�ء �للوحات، 

ت�شتحق  ر�ئدة  فكرة  �أنَّها  على  يدلل  ما 

و�لهتمام. عم  �لدَّ

ول��ف��ت��ت ���ش��اح��ب��ة م��ق��ه��ى ف���ن و���ش��اي 

�لن�شاء  ت�شت�شيف  �لتي  �خل��وري  ليند� 

ر�ئ�����دة  ف����ك����رة  �����ه�����ا  �أنَّ �إىل  ول���وح���ات���ه���ن 

وج��م��ي��ل��ة وج�����اءت ب��ع��د �ن��ق��ط��اع ط��وي��ل 

ف��ر���ش��ت��ه ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، م��ب��ي��ن��ة �ن��ه��ا 

م���ت ه����ذه �مل�����ش��اح��ة ب�����ش��ك��ل جم��اين  ق���دَّ

للم�شاركات. منها  دعما 

����ه����ا ب������د�أت ب���ف���ك���رة �مل��ق��ه��ى  وب���ي���ن���ت �أنَّ

����ش���ن���و�ت   9 �أك�������ر م�����ن  ����ق����ايف م���ن���ذ  �ل����ثَّ

�لنَّا�ض  ب��ني  يكون  �ل��ذي  �حل��اج��ز  لك�شر 

جائحة  لكن  كثر�  وجنحت  و�لثَّقافة، 

وهذ�  �ملبا�شر،  �لتفاعل  �أوق��ف��ت  ك��ورون��ا 

�لل����ت����ز�م  ����ش���م���ن  وج����اه����ي  ل����ق����اء  �أول 

. �لعامة  المة  �ل�شَّ با�شر�طات 

����ش���ام���ات،  �ل���رَّ �مل���ع���ر����ض  وت�������ش���ارك يف 

زهر�ء  �جلعربي،  حنان  �جلرمي،  غ��ادة 

مرح  غر�يبة،  �شارة  اد،  حمَّ رو�ن  جمال، 

زي��ت��ون،  ���ش��ل��ي��م��ان، روؤى  ح�����ش��ون��ة، م��ن��ى 

وي�شتمر  ريف،  �ل�شَّ �أمرة  خ�شر،  هديل 

ف��ن  م�������ش���اح���ة  يف  ��������ار  �أيَّ  30  –  20 م����ن 

يف  �ل��ل��وي��ب��دة  مبنطقة  �لثَّقافية  و���ش��اي 

موؤ�ش�شة  م��ن  وب��دع��م  ��ان،  ع��مَّ �لعا�شمة 

ك��ون��ر�د �دي��ن��اوي��ر �لمل��ان��ي��ة وجم��م��وع��ة 

بوك�ض لالإعالم وقلم حر. و�ض 

االنباط-العقبة

�لعقبة،  حاويات  ميناء  �شركة  ��شتقلبت 

�مل�شرق  ومنطقة  �لأردن  �إىل  �ل��ع��امل  ب��و�ب��ة 

�ل���ع���رب���ي وم�����ا ح���ول���ه���ا، مم��ث��ل��ة ب��رئ��ي�����ش��ه��ا 

و�إىل  ين�شني،  كوفويد  �شورين  �لتنفيذي، 

وف��د�ً  �لتنفيذيني،  �مل���در�ء  من  ع��دد  جانبه 

يف  �ل�شويدية  �ل�شفارة  م��ن  �مل�شتوى  رفيع 

�أليك�شاندر�  �ل�شفرة  �شعادة  �لأردن برئا�شة 

ري����دم����ارك �ل���ت���ي ر�ف���ق���ه���ا ع����دد م���ن ك��ب��ار 

�ل�شيد  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل�����ش��ف��ارة،  م��وظ��ف��ي 

غ�شوب قعو�ر من جمموعة قعو�ر.

وق�����د ����ش���ه���دت �ل�����زي�����ارة �ل���ت���ي ج�����رت يف 

�ل���ت���ا����ش���ع ع�����ش��ر م����ن �أي�������ار �جل��������اري، ق��ي��ام 

ملحة  بتقدمي  لل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�ض 

�ملحوري  ودوره  �حلاويات  ميناء  عن  عامة 

ي���ز�ل يف دع��م �لق��ت�����ش��ادي  �ل���ذي لعبه ول 

�لوطني خا�شة يف ظل �لتحديات و�لأوقات 

�لع�شيبة كالتي ي�شهدها �لعامل مع جائحة 

فرو�ض كورونا، م�شلطاً �ل�شوء على �لتز�م 

تطوير  جت���اه  و�مل�شتمر  �ل�����ش��دي��د  �ل�����ش��رك��ة 

وعملياته  كفاءته  وتعزيز  �حلاويات  ميناء 

�ل��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة ب���ا����ش���ت���م���ر�ر، خل���دم���ة ج��م��ي��ع 

�مل�شلحة. و�أ�شحاب  �لعمالء 

ويف ت��ع��ل��ي��ق ل��ه ع��ل��ى ه���ذه �ل���زي���ارة، ق��ال 

حاويات  ميناء  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�ض 

»�شعدنا  ين�شني:  كوفويد  �شورين  �لعقبة، 

�شعادة  بلقاء  جد�ً  �لعقبة  حاويات  ميناء  يف 

ريدمارك  �أليك�شاندر�  �ل�شويدية،  �ل�شفرة 

وفريقها يف زيارة هي �لأوىل لنا، متطلعني 

�لتي  �ل��وط��ي��دة  �ل��ع��الق��ة  تعزيز  �إىل  ق��دم��اً 

�لأردن  �ل�����ش��وي��دي��ة يف  ب��ال�����ش��ف��ارة  جت��م��ع��ن��ا 

�مل�شاهمة  ملو��شلة  نتطلع  كما  م�شتقباًل، 

من  �ململكة  يف  �لزده���ار  تعزيز  يف  �لفاعلة 

منحتنا  لقد  ون�شاطاتنا.  عملياتنا  خ��الل 

�لفر�شة ل�شتعر��ض  �لكرمية  �لزيارة  هذه 

ت�شليط  ع��ن  ف�شاًل  وق��در�ت��ن��ا،  �إمكانياتنا 

�ل�������ش���وء ع��ل��ى ج���ه���ودن���ا �ل���ت���ي ن���رك���ز معها 

�ل�شالمة  و�شمان  �مل�شتّمر  �لتح�شني  على 

�شنحر�ض  و�ل���ش��ت��د�م��ة.  �لبتكار  وحتقيق 

مع  �مل�شتقبلي  �ل��ت��ع��اون  �أف���ق  ت��و���ش��ي��ع  ع��ل��ى 

بها  �لتي لطاملا جمعتنا  �ل�شويدية  �ل�شفارة 

عالقات طيبة.«

وعرّب ين�شني �لذي كان قد توىل من�شب 

عن  م��وؤخ��ر�ً،  لل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�ض 

�لتجربة يف ميناء حاويات  حما�شه خلو�ض 

�لهادفة  �جلهود  ملو��شلة  ع��زم  مع  �لعقبة، 

�ل�شركة  ت��ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي  ل��ت��ع��زي��ز �خل��دم��ات 

لعمالئها، و�لرتقاء بها وبالأد�ء �لإجمايل 

تنمية  م��ع  ب��ال��ت��و�زي  �أع��ل��ى،  م�شتويات  �إىل 

مكانتها  على  للمحافظة  �ل�شركة  �أع��م��ال 

كبو�بة �لعامل �ملف�شلة �إىل �لأردن ومنطقة 

�مل�شرق �لعربي وما حولها.

وم���ن ج��ان��ب��ه��ا، ق��ال��ت ���ش��ع��ادة �ل�����ش��ف��رة 

»لقد  ري��دم��ارك:  �أليك�شاندر�  �ل�شويدية، 

كان من دو�عي �شروري زيارة �شركة ميناء 

�مل�شاريع  على  و�لط���الع  �لعقبة،  ح��اوي��ات 

�ل���ر�ئ���ع���ة �ل���ت���ي مت ت��ن��ف��ي��ذه��ا وع���ل���ى ���ش��ر 

يفوق  ب�شكل  �حل��اوي��ات  ميناء  يف  �لعمليات 

هذ�  �جلائحة.  خ��الل  بالأخ�ض  �لتوقعات، 

وقد تعزز وعينا ومعرفتنا بالأدو�ر �لكبرة 

�لتنمية  �ل�شركة بها لتحقيق  �لتي ت�شطلع 

ذل��ك  �أب��ع��اده��ا مب��ا يف  �مل�����ش��ت��د�م��ة مبختلف 

�لعقبة  يف  �لبحرية  �حل��ي��اة  على  �حل��ف��اظ 

�لذي  �ل�شرح  خ��الل  من  وذل��ك  وحمايتها، 

�لتنفيذي  �لرئي�ض  قبل  من  �إليه  ��شتمعنا 

لل�شركة، �شورين كوفويد ين�شني.«

 رئيس شركة ميناء حاويات العقبة التنفيذي
 يستقبل السفيرة السويدية

الأحد    23  /  5  / 2021

من معرضا لرسم الكاريكاتير والفن   10 أردنيات ُينظِّ
التشكيلي الخاص بهن

املحلي

مع  يخطئء  قد  فالطبيب  �أخطر  بل  و�لتمري�ض  و�لهند�شه  و�ملحاماه  كالطب  مهنه  �لإع��الم   

مري�ض ولكن �لإعالم عندما يخطئء يوؤثر يف �لف �أو �أن ر�شالته ت�شل �إىل �للف �أو �ملاليني و�ليوم 

�أ�شبحت مهنة �لإعالم �أ�شد خطوره يف ظل �لإعالم �ملجتمعي فكل �شخ�ض �أ�شبح �عالميا و�أ�شبحت 

يف  يحدث  ما  ير�قب  فمن  و�لتاأثر  �لتغير  �أ�شبح  وهنا  �لكبر  حتى  �ل�شغر  من  متاحه  �لو�شائل 

�أمريكا خا�شة و دول �لعامل فالعالم �ملجتمعي و�ل�شباب و�لنا�شئون هم �لذين حركو� �جلماهر من 

�أجل فل�شطني وكذلك يف كثر من دول �لعامل يف ح�شد �جلماهر من �أجل فل�شطني و�لقد�ض وبقيت 

�ملهني   وتعاملها  و��شحا  تاثرها  �أ�شبح  �لتي  كاجلزيره  و�لكبار  �ل�شغار  على  قويه  �إع��الم  و�شائل 

�إعالم عامليه و�مام هذ� �لتحول �جلذري يف �لإعالم �لذي يعترب �ملوؤثر و�مام مهمة  وكذلك و�شائل 

�إىل �لتغير يف  عدم �لقدرة عامليا على �ل�شيطره على قنو�ت �لتو��شل �لجتماعي ولذلك فاحلاجه 

و�لأ�شا�ض  ظاهره   غر  �عالميه  و�د�ر�ت  ظاهره  �عالميه  �إد�ر�ت  يف  �ل��دول  يف  �لعالميه  �لإد�ر�ت 

هو �ملهنيه و�لقدرة على �إد�رة �لإعالم يف �لتوجيه و�لإقناع وت�شويق �لقر�ر�ت ويف �لعامل �لذي يريد 

و�لتعليم  �لربيه  تن�شيق مع  و�ل�شباب معا وكذلك  و�لإعالم  �لثقافه  تكون  �لإعالم موؤثر�  يبقى  �أن 

و�جلامعات ولذلك مثال يف �لردن �أدخلت جامعة �لبلقاء �لتطبيقيه مادة �لقانون و�لإعالم و�ملجتمع 

علم  م��ادة  �إدخ��ال  لدر��شة  �شروريه  �حلاجه  ب��اأن  فاأعتقد  حدث  ما  ظل  ويف  للطلبه  �ختياريه  كماده 

�لنف�ض �لإعالمي كماده �أي�شا �جباريه فال�شباب �لن يف �ملد�ر�ض و�جلامعات يف �لعامل �نهم �لقادرون 

على �لتغير و�ل�شتخد�م �لأمثل لقنو�ت �لتو��شل �لجتماعي و�لن �جلامعات و�ملد�ر�ض عليها دور 

�إعالمي هام يف �لتوجيه و�لتوجيه وتعزيز �لنتماء وهذ� كله يحتاج �إىل     �لتغير فالعالم يف دول 

كان قائد� و�ليوم كما يبدو ��شبح لي�ض قائد� يف دول  وهذ� يحتاج �إىل قر�ر�ت تغيريه يف �ي دوله 

و�لو  �ختيارها لر�شاء�ت  يتم  و�ملهنيه ل  �لناجحه  �لعامل  �لعالميه يف  ف��الد�ر�ت  تو�جه حتديات  

�لإعالم فال  و�لتاأهيل  يف  و�لإجناز  و�لكفاءه  و�خلربه  للتاريخ  و�إمنا  ومناطقيه وجهويه  متنفذين 

برناجما حو�ريا وطنيا  يقدم  �لإع��الم ومل  تو�جه حتديات يف  دول��ه  �ي  م�شوؤوؤل  يف  يكون  �أن  يعقل 

ل  ؟�أو  ��شطر  من  مقال  يكتب  �أن  ي�شتطيع  ل  قد  حياته؟�أو  يف  مثال  و�ح��د�  قويه  بر�مج  �أو  مهنيا 

ي�شتطيع �أن يربط ويحلل ويتابع؟ �و يتفنن يف ��شتفز�ز �لنا�ض؟ �أو ��شتخد�م م�شطلحات تلقى تندر� 

؟ فالعالمي �ملهني �لوطني هو لوحده يعمل يوميا  ويتابع يوميا  ويقنع دون �لو  فحتى �لو �لإعالم 

�أجهزة غر ظاهره م�شوؤوؤله عن �لإعالم و�جلامعات  و�ملوؤ�ش�شات  �لظاهره وهناك يف �ي دوله  غر 

عندما  وخا�شة  و�ملوؤ�ش�شات  و�جلامعات  �لإع��الم  ويتابع  ي�شرف  من  يف  تغير  �إىل  حتتاج  �لعامل  يف 

يف�شل �لإعالم �لظاهر يف مو�جهة �لأزمات لن )�لو( �لإعالم غر �لظاهر يتحمل �مل�شوؤوؤليه �لأوىل  

فالعمل  و�ل�شباب  و�مل��د�ر���ض  �جلامعات  هو  حتديات  لديها  دول��ه  �ي  يف  �لإع���الم  مهمة  من  ولذلك 

�لتقليدي يف دول تو�جه حتديات �نتهى �إىل �لأبد و�لأمر يحتاج �إىل تغير�ت ومن مل ي�شرع يف دول 

تو�جه حتديات  يف �لتغير�ت �لد�ريه �لظاهره وغر �لظاهره يف �لوز�ر�ت و�جلامعات و�ملوؤ�ش�شات 

و�لدو�ئر  و�نتهاء �لو متنفذين غر �ملهنيه حتما �شتتفاقم �ي م�شكله يف �ي دوله يف �لعامل تو�جه 

حتديات فالدول �لتي ت�شعى وتريد �لتطوير عليها �لتغير �لقائم على �لكفاءه و�لإجناز يف 

�لإد�ر�ت

�لتعليم

�لإعالم 

و�لتو�زن بني �لنجاح و�لإجناز�ت كنقاط قوه  ونقاط �شعف يجب �لتغير �ل�شريع فيها  حتى ل 

يتحول كثرون �إىل �أدو�ت جللد �لذ�ت و�لتذمر  

بقيه للحديث 

د. مصطفى محمد عيروط

مهنة اإلعالم

 أبناء لواء األغوار الجنوبية 
يأزرون فلسطين

 إقبال الفت من تجار إربد على التطعيم 
ضد كورونا

 اتفاقية تعاون بين المهندسين والوطني 
للسكري والغدد الصماء والوراثة

االنباط- حممد املعايطة

�أكد �أبناء لو�ء �لأغو�ر �جلنوبية �م�ض على 

�لفل�شطينيني  �أ�شقائهم  جانب  �إىل  وقوفهم 

�لع������ت������د�ء�ت  وم���ق���اوم���ت���ه���م  ن�������ش���ال���ه���م  يف 

قتل  م��ن  ر�فقها  وم��ا  �لهمجية  �لإ�شر�ئيلية 

وتدمر وتهجر. 

جاء ذلك خالل �للقاء �لذي دعا �إليه �أبناء 

لو�ء  لبلدية  �لعامة  �لقاعة  يف  وعقد  �ل��ل��و�ء 

�لأغو�ر �جلنوبية وح�شره نو�ب �للو�ء وعدد 

م��ن ق��ي��اد�ت �مل��ن��ط��ق��ة ومم��ث��ل��ني ع��ن خمتلف 

�لقطاعات يف �للو�ء.

�مللك  جاللة  مو�قف  �مل�شاركون  ثمن  كما 

فل�شطني  يف  �لأ�شقاء  �شمود  دعم  يف  عبد�هلل 

�شبيل  يف  جهد�   يدخرو�  مل  �لها�شميني  و�ن 

�أج���ل ح��م��اي��ة �ملقد�شات  ب��دوره��م م��ن  �ل��ق��ي��ام 

و�مل�شيحية. �لإ�شالمية 

�لها�شمية  �لو�شاية  ح��ق  على  �أك���دو�  كما 

�ل�����ش��رع��ي��ة ع��ل��ى �مل��ق��د���ش��ات و�أن���ه���ا ث��اب��ت من 

ثو�بت �لدولة �لردنية.

حيث �أ�شتذكر جانب من �حل�شور مو�قف 

�ل��ه��ا���ش��م��ي��ني �ل��ث��اب��ت��ة يف �ل���دف���اع ع���ن ح��ق��وق 

و  �ل��دول��ي��ة  �ملحافل  جميع  يف  �لفل�شطينيني 

�لدبلوما�شية  �ل�شغط  و�شائل  كافة  �أ�شتخد�م 

�بناء  م��ن  �ل���ش��ق��اء  حماية  �شانها  م��ن  و�ل��ت��ي 

�لفل�شطيني. �ل�شعب 

االنباط- اإربد

 لقت حملة تطعيم �لقطاع �لتجاري �شد 

فرو�ض كورونا �لتي �أطلقتها وز�رة �ل�شناعة 

�ل�شبت، يف عدد  �م�����ض  و�ل��ت��م��وي��ن،  و�ل��ت��ج��ارة 

قبل  من  لفتا  �إق��ب��ال  �ململكة  حمافظات  من 

�لقطاع �لتجاري يف �إربد.

و�لتجارة  �ل�شناعة  وز�رة  عام  �أمني  و�أ�شاد 

خالل  �ل��ع��م��ري،  ح�شن  بالوكالة،  و�لتموين 

ج���ول���ة يف م���رك���ز ت��ط��ع��ي��م م���دي���ن���ة �حل�����ش��ن 

ر�ف��ق��ه فيها مدير  �ل��ي��وم،  ب��اإرب��د  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 

�ملحافظة  يف  و�لتموين  و�ل��ت��ج��ارة  �ل�شناعة 

للحملة  �لتجار  با�شتجابة  �خل�شاونة،  ر�ئ��د 

�جلهود  دع��م  على  حر�شهم  م��دى  يعك�ض  م��ا 

�لوطنية بالو�شول �إىل �شيف �آمن.

تاأتي  �حلملة  ه��ذه  �أن  �إىل  �لعمري  ولفت 

�لعمل  عن  �ملتوقفة  �لقطاعات  لفتح  ��شتباقا 

يف مت���وز �مل��ق��ب��ل ب��ت��ح�����ش��ني ه���ذه �ل��ق��ط��اع��ات 

�آم��ن��ا  �مل��ع��ت��م��دة، م��ا ي�شكل م��ن��اخ��ا  ب��امل��ط��اع��ي��م 

للعمل. لعودتها  وم�شتقر� 

حممد  �إرب��د  جت��ارة  غرفة  رئي�ض  وبح�شب 

�ل�شوحة، بلغ عدد �لتجار �لذين تلقو� �للقاح 

�لقطاع،  �أل��ف تاجر وع��ام��ل يف  �ل��ي��وم ح��و�يل 

لفتا �إىل �أن عدد� لباأ�ض به من �لتجار تلقو� 

ج���رع���ات �ل��ل��ق��اح ب���اأوق���ات ���ش��اب��ق��ة م���ن خ��الل 

�لتطعيم. ت�شجيلهم على من�شات 

�إربد،  �لعمري رئي�ض غرفة جتارة  و�لتقى 

و�ط��ل��ع ع��ل��ى و�ق����ع �ل��ق��ط��اع �ل��ت��ج��اري �ل��ذي 

كورونا،  جائحة  خالل  كبرة  حتديات  عانى 

ل�شيما �لقطاعات �لأكر ت�شرر� و�ملتوقفة.

فتح  ي�شهم  �أن  �أم��ل��ه  ع��ن  �ل�شوحة  و�أع���رب 

عافيتها  ب��ا���ش��ت��ع��ادت��ه��ا  �مل��ت��وق��ف��ة  �ل��ق��ط��اع��ات 

ودوره�������ا يف م��ن��ظ��وم��ة �لق���ت�������ش���اد �ل��وط��ن��ي 

و��ستد�متها.

االنباط- عمان

و�ملركز  �لأردنيني  �ملهند�شني  نقابة  وقعت 

و�لور�ثة،  �ل�شماء  و�لغدد  لل�شكري  �لوطني 

و�خلدمات  �ملعاجلة  لتاأمني  ت��ع��اون،  �تفاقية 

�لطبية يف �ملركز.

�أح��م��د  �مل��ه��ن��د���ض  �مل��ه��ن��د���ش��ني،  و�أك���د نقيب 

�م�ض  �شحفي  ت�����ش��ري��ح  يف  �ل��زع��ب��ي،  ���ش��م��ارة 

�إط���ار تعزيز  ت��اأت��ي يف  �لت��ف��اق��ي��ة  �أن  �ل�����ش��ب��ت، 

�ل�������ش���ر�ك���ات م���ع م��وؤ���ش�����ش��ات �مل��ج��ت��م��ع �مل���دين 

�خل��دم��ة  �أف�����ش��ل  ت��ق��دمي  �شبيل  يف  �ملختلفة، 

للمهند�شني.

ومبوجب �لتفاقية، �شيتم تاأمني �ملعاجلة 

للم�شتفيدين  �مل��رك��ز  يف  �لطبية  و�خل��دم��ات 

و�مل��ن��ت��ف��ع��ني م���ن �ل���ت���اأم���ني �ل�����ش��ح��ي ل��ن��ق��اب��ة 

على  خ�شما  �ملركز  �شيقدم  حيث  �ملهند�شني، 

�إج���م���ايل ق��ي��م��ة �مل��ع��اجل��ة ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء �لأدوي����ة 

�لطبية. و�مل�شتلزمات 

كامل  �لدكتور  �ملركز،  مدير  �أ�شاد  ب��دوره، 

�ل��ع��ج��ل��وين، ب��ع��الق��ات �ل��ت��ع��اون م��ع �ل��ن��ق��اب��ة، 

م���وؤك���د� ����ش���رورة ت��ع��زي��زه��ا و����ش��ت��م��ر�ره��ا يف 

�مل�شتقبل.
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العي�سى  �سليمان  ق�سيدة  م�ساء  �سباح  يوميا  نن�سد  كنا  املدر�سة  يف  اأطفاال  كنا  حني 

فل�سطني داري ودرب انت�ساري

تظل بالدي هوى يف فوؤادي

وحلنا ابيا على �سفتيا

وجوه غريبة باأر�سي ال�سليبة

تبيع ثماري وحتتل داري

واأعرف دربي ويرجع �سعبي

اإىل بيت جدي اإىل دفء مهدي

فل�سطني داري ودرب انت�ساري

وتقراأ  ن�سمع  كنا  ولكننا  ن�ساهدها،  اأو  نزورها  ومل  فل�سطني  نعرف  حينها  نكن  مل 

ون�سمع  القيامة،  وكني�سة  االأق�سى  امل�سجد  وعن  فل�سطني  ثرى  عن  دفاعا  حروبنا  عن 

خا�ستها  التي  احل��روب  ومعلمينا  واأجدادنا  اآباءنا  من  ون�سمع  وخرياتها،  جمالها  عن 

اجلي�ش  اآن���ذاك  م�سماه  ك��ان  وال���ذي  االأردين  اجلي�ش  �سمنها  وم��ن  العربية  اجليو�ش 

الع�سكرية ويحمله على جبينه كل ع�سكري  البوريه  ال�سعار على  العربي ومطبوع هذا 

واحد  ودم  واحد  �سعب  الفل�سطيني  وال�سعب  ونحن  عاما  �سبعني  منذ  اأردين،  و�سابط 

ثرى  ت��روي  �سهدائنا  دم��اء  زال��ت  فما  يفرقنا،  �سيء  ال  وامل�سري،  ال��دم  وح��دة  يجمعنا 

وب�سالة  واأن��ف��ة  ق��وة  �ساهدة على  ال��ك��رام��ة  زال��ت  وم��ا  ال���واد،  وب��اب  وال��ل��ط��رون  القد�ش 

اجلي�ش  جرحى  االآم  اأن��ني  زال  وما  والفل�سطيني،  االأردين  ال�سعبني  مقاتلي  و�سجاعة 

حتى  مدفعيتنا  وقذائف  بنادقنا  ر�سا�ش  اأمل  �سدة  من  اآذان��ا  تطرب  ال�سهيوين  العدو 

وقتنا احلايل، وما زالت روائح جثث قتالهم تفوح وتزكم اأنوفنا حتى ع�سرنا احلايل، 

ي��ط��اأط��وؤون  وه��م  االإ�سرائيلي  اجلي�ش  ن�ساهد  ال��ك��رام��ة  معركة  ذك��رى  يف  ع��ام  ك��ل  ويف 

العربي  جي�سنا  اأ�سود  اإياها  لقنهم  التي  التاريخية  لهزميتهم  وخزيا  خجال  روؤو�سهم 

حينما  واأطفاال  �سغارا  كنا  يقهر،  ال  اأن��ه  يدعي  كان  ال��ذي  اجلي�ش  هذا  والفل�سطيني، 

حبنا  فكان  معنا،  الق�سية  وكربت  وكربنا  الفل�سطينية  الق�سية  عن  ونقراأ  ن�سمع  كنا 

ونواجه  �سنقاتل  كيف  امل�سرح  على  ون��ت��درب  منثل  كنا  فطريا،  عفويا  حبا  لفل�سطني 

ب�سوت  ن�سرخ  ونحن  يقول  امل�سرحي  الن�ش  فكان  اأر�سنا،  مغت�سب  االإ�سرائيلي  العدو 

بكر  يا  فل�سطني  اأبائيه...  مهد  يا  فل�سطني  الغالية...  اأمي  يا  فل�سطني  و�سجاع  عايل 

من  اجلبل،  وراء  من  يناديني  من   : فل�سطني  غالية...  يا  جئناك  فل�سطني  اآماليه... 

وال�سيخ  االأق�سى  �سباب  وهاهم  اأملي؟؟؟  اأت��راه  ت��راه...  من   .. البطل ِ ب�سوت  يناديني 

اأ�سمى معاين  ي�سطرون  التقليدية،  باأ�سلحتهم  وغزة  الق�سام  الدين  عز  وبوا�سل  جراح، 

العزة والفخر للعرب، ويعيدون اأجماد اأبطال التاريخ االإ�سالمي اأمثال حمزة اأ�سد اهلل 

وخالد �سيف اهلل امل�سلول، وعلي  وزيد وجعفر الطيار والكثري من قادة امل�سلمني، لقد 

الدم  بينهما  ت��واأم��ان،  والقد�ش  وعمان  وفل�سطني،  االأردن  اأن  االأخ��رية  املعركة  اأثبتت 

باأبهى  الوطنية  الوحدة  وكانت  وتعا�سد،  قوة  الوطني  التالحم  زاد  فقد  يتفرقان،  ال 

يف  زاهد  الفل�سطيني  ال�سعب  اأن  امليداين  والقتال  ال�سرعي،  بالوجه  ثبت  لقد  �سورها، 

احلياة، وال يعرف ترف الرفاه ، واإمنا يعرف ويع�سق �سوت الر�سا�ش، وتزغرد الن�ساء 

والقد�ش  فل�سطني  ث��رى  ع��ن  دف��اع��ا  ي�ست�سهد،  لكي  خلق  ق��د  وه��و  ال  كيف  لل�سهداء، 

ومقد�ساتها ودرتها االأق�سى ال�سريف، فهنيئا لل�سعبني الفل�سطيني ومن خلفه االأردين 

اأع��اد  ال��ذي  العظيم  الن�سر  ه��ذا  وم���وؤازرا  واح��د م�ساندا  ال��ذي وق��ف خلفه وقفة رج��ل 

و�سعبيهم  وفل�سطني،  االأردن  اهلل  حمى  االإ�سالمية،  واأجمادها  وكرامتها  عزتها  للعرب 

والتي  الفل�سطينية  للق�سية  الرئي�سي  ال��داع��م  الها�سمية  قيادتنا  ظ��ل  يف  االأوف��ي��اء، 

توارثتها كابرا عن كابر، وعززهم بن�سر قريب ان �ساء اهلل،اإنه جميب الدعوات.

د. رافع شفيق البطاينة

 األردن وفلسطين 
والقدس وعمان توأمان

 إطالق الدورة الثانية من مشروع التربية اإلعالمية والمعلوماتية

 16 محامًيا عربًيا يطلقون لجنة للدفاع عن فلسطين أمام المحاكم الدولية

 التربية تعلن برنامج اختبار التقييم النهائي لطلبة المدارس للفصل الدراسي الثاني

 العميد الزعبي يتفقد اجراءات التطعيم في مدينة الحسين للشباب

 مذكرة تفاهم بين جامعة جدارا وجامعة أطلس التركية

االنباطـ عمان 

مواجهة  يف  الوطنية  للجهود  ا�ستجابة 

الر�سائل االإعالمية امل�سللة، وبهدف التمكني 

امل��ع��ريف وال��ث��ق��ايف لل�سباب وب��ن��اء ق��درات��ه��م يف 

ال��ت��ع��ام��ل م��ع م�����س��ادر امل��ع��ل��وم��ات وال��و���س��ول 

اأك��ر موثوقية، يطلق  اىل حمتوى اعالمي 

�سندوق امللك عبد اهلل الثاين للتنمية الدورة 

ال��ث��ان��ي��ة م���ن م�����س��روع ال��رب��ي��ة االإع��الم��ي��ة 

واملعلوماتية.

وت���ق���وم ف��ك��رة امل�������س���روع ع��ل��ى ت��ع��زي��ز قيم 

املواطنة الرقمية وحماربة اال�ساعة والتزييف 

على  خ�سو�ساً  الكراهية  خلطاب  والت�سدي 

م��ن�����س��ات ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي م��ن خ��الل 

القدرة على نقد وتقييم االخبار واحل��د من 

انت�سار املغلوط منها.

وي���ه���دف امل�������س���روع اىل ت���زوي���د ال�����س��ب��اب 

باملهارات الفنية يف جمال التحقق من ال�سور 

و�سائل  على  الت�سليل  وك�سف  والفيديوهات 

االإعالم واالت�سال الرقمي، واأمن املعلومات، 

ف�سال عن تعزيز قدرات ال�سباب يف امل�ساركة 

يف اإنتاج حمتوى اإعالمي يخدم قيم الت�سامح 

وال��ت��ع��ددي��ة وي��رت��ك��ز ع��ل��ى ال��ه��وي��ة الوطنية 

اجلامعة وقيم الدولة االأردنية.

الفئة  �سمن  ال�سباب  امل�سروع  وي�ستهدف 

العمرية من )18 - 25( عاماً بهدف تزويدهم 

التعامل مع  ب��ال��ق��درات وامل���ه���ارات يف جم���ال 

و����س���ائ���ل االإع�������الم احل���دي���ث���ة وال��ت��ح��ق��ق من 

املعلومات والر�سائل االإعالمية قبل تداولها.

تدريبية  دورات  اىل  امل�ساركني  و�سيخ�سع 

يتم عقدها يف خمتلف اأقاليم اململكة بهدف 

تطوير مهاراتهم واك�سابهم اخلربة الالزمة 

يف هذا املجال.

امل�ساركات  اإح���دى  ال��دب��ا���ش  م���روة  ال�سابة 

يف ال��دورة ال�سابقة ت�سف جتربتها بالفريدة 

من نوعها وتقول: متكنت من معرفة كيفية 

اآلية  اىل  اإ���س��اف��ة  ال��رق��م��ي،  املحتوى  �سناعة 

احل��ق��ي��ق��ي��ة ومتييز  االأخ����ب����ار  ال��و���س��ول اىل 

امل�ساهمة  ع��دم  ع��ن  ف�سال  منها،  االإ���س��اع��ات 

يف ن�����س��ره��ا م���ن خ���الل ال��ب��ح��ث ع���ن م�����س��ادر 

املعلومات الر�سمية واملوثوقة. 

 )23( ال�سايب،  معت�سم  ال�ساب  اأ�سار  فيما 

عاما اىل ان الربية االإعالمية واملعلوماتية 

املجتمعات،  لكافة  ملحة  ���س��رورة  اأ�سبحت 

ال�����س��ب��اب االأك����ر ا�ستخداما  وخ��ا���س��ة ق��ط��اع 

وا�ستهالكا للمحتوى االإعالمي واملعلوماتي، 

جت��ارب  تلقيه  يف  ���س��اه��م  امل�����س��روع  ان  مبينا 

مهارة  اكت�سابه  راأي���ه  ح�سب  اأهمها  خمتلفة 

الت�سبيك مع نخبة من االإعالميني. 

ال��ت��ي  االأوىل  دروت������ه  يف  امل�������س���روع  ووف�����ر 

احتفاالت  م��ع  بالتزامن   2019 ع��ام  انطلقت 

اململكة بحلول الع�سرية الثانية لتويل جاللة 

الد�ستورية  �سلطاته  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امل��ل��ك 

كما  مبا�سرة،  وغ��ري  مبا�سرة  فر�سة   )168(

مت من خالله تطوير دليل تدريبي وايداعه 

باملكتبة الوطنية.

االنباطـ عمان 

مواجهة  يف  الوطنية  للجهود  ا�ستجابة 

الر�سائل االإعالمية امل�سللة، وبهدف التمكني 

امل��ع��ريف وال��ث��ق��ايف لل�سباب وب��ن��اء ق��درات��ه��م يف 

ال��ت��ع��ام��ل م��ع م�����س��ادر امل��ع��ل��وم��ات وال��و���س��ول 

اأك��ر موثوقية، يطلق  اىل حمتوى اعالمي 

�سندوق امللك عبد اهلل الثاين للتنمية الدورة 

ال��ث��ان��ي��ة م���ن م�����س��روع ال��رب��ي��ة االإع��الم��ي��ة 

واملعلوماتية.

وت���ق���وم ف��ك��رة امل�������س���روع ع��ل��ى ت��ع��زي��ز قيم 

املواطنة الرقمية وحماربة اال�ساعة والتزييف 

على  خ�سو�ساً  الكراهية  خلطاب  والت�سدي 

م��ن�����س��ات ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي م��ن خ��الل 

القدرة على نقد وتقييم االخبار واحل��د من 

انت�سار املغلوط منها.

وي���ه���دف امل�������س���روع اىل ت���زوي���د ال�����س��ب��اب 

باملهارات الفنية يف جمال التحقق من ال�سور 

و�سائل  على  الت�سليل  وك�سف  والفيديوهات 

االإعالم واالت�سال الرقمي، واأمن املعلومات، 

ف�سال عن تعزيز قدرات ال�سباب يف امل�ساركة 

يف اإنتاج حمتوى اإعالمي يخدم قيم الت�سامح 

وال��ت��ع��ددي��ة وي��رت��ك��ز ع��ل��ى ال��ه��وي��ة الوطنية 

اجلامعة وقيم الدولة االأردنية.

الفئة  �سمن  ال�سباب  امل�سروع  وي�ستهدف 

العمرية من )18 - 25( عاماً بهدف تزويدهم 

التعامل مع  ب��ال��ق��درات وامل���ه���ارات يف جم���ال 

و����س���ائ���ل االإع�������الم احل���دي���ث���ة وال��ت��ح��ق��ق من 

املعلومات والر�سائل االإعالمية قبل تداولها.

تدريبية  دورات  اىل  امل�ساركني  و�سيخ�سع 

يتم عقدها يف خمتلف اأقاليم اململكة بهدف 

تطوير مهاراتهم واك�سابهم اخلربة الالزمة 

يف هذا املجال.

امل�ساركات  اإح���دى  ال��دب��ا���ش  م���روة  ال�سابة 

يف ال��دورة ال�سابقة ت�سف جتربتها بالفريدة 

من نوعها وتقول: متكنت من معرفة كيفية 

اآلية  اىل  اإ���س��اف��ة  ال��رق��م��ي،  املحتوى  �سناعة 

احل��ق��ي��ق��ي��ة ومتييز  االأخ����ب����ار  ال��و���س��ول اىل 

امل�ساهمة  ع��دم  ع��ن  ف�سال  منها،  االإ���س��اع��ات 

يف ن�����س��ره��ا م���ن خ���الل ال��ب��ح��ث ع���ن م�����س��ادر 

املعلومات الر�سمية واملوثوقة. 

 )23( ال�سايب،  معت�سم  ال�ساب  اأ�سار  فيما 

عاما اىل ان الربية االإعالمية واملعلوماتية 

املجتمعات،  لكافة  ملحة  ���س��رورة  اأ�سبحت 

ال�����س��ب��اب االأك����ر ا�ستخداما  وخ��ا���س��ة ق��ط��اع 

وا�ستهالكا للمحتوى االإعالمي واملعلوماتي، 

جت��ارب  تلقيه  يف  ���س��اه��م  امل�����س��روع  ان  مبينا 

مهارة  اكت�سابه  راأي���ه  ح�سب  اأهمها  خمتلفة 

الت�سبيك مع نخبة من االإعالميني. 

ال��ت��ي  االأوىل  دروت������ه  يف  امل�������س���روع  ووف�����ر 

احتفاالت  م��ع  بالتزامن   2019 ع��ام  انطلقت 

اململكة بحلول الع�سرية الثانية لتويل جاللة 

الد�ستورية  �سلطاته  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امل��ل��ك 

كما  مبا�سرة،  وغ��ري  مبا�سرة  فر�سة   )168(

مت من خالله تطوير دليل تدريبي وايداعه 

باملكتبة الوطنية.

االنباط- عمان

ام�ش  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رب��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

النهائي،  التقييم  اخ��ت��ب��ارات  ج��دول  ال�سبت، 

ل��ل��ع��ام ال��درا���س��ي  ���اين  ال���ثَّ را����س���ي  ال���دِّ للف�سل 

ولغاية  الثاين  ال�سفوف من  لطلبة  احل��ايل 

احلادي ع�سر. وقالت ال��وزارة اإن االختبارات، 

�ستبداأ يف  در�سك،  �ستجري على من�سة  التي 

الثالث من �سهر حزيران املقبل وحتى احلادي 

والع�سرين من ذات ال�سهر. وت�سمل االختبارات 

الثقافة  ومدار�ش  احلكوميَّة،  املدار�ش  طلبة 

االأوقاف  التَّابعة لوزارة  الع�سكريَّة، واملدار�ش 

واو�سحت  االإ�سالميَّة.  �سات  واملقدَّ وال�سوؤون 

ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي، ان زم����ن جل�سة  ال�������وزارة يف 

وقت  واح���دة حت�سب من  �ساعة  هو  االختبار 

دخول الطالب، فيما �سيكون االختبار متاحا 

�سباحا  التا�سعة  ال�����س��اع��ة  م��ن  املن�سة  ع��ل��ى 

وي�ستمر لغاية ال�ساعة ال�سابعة م�ساء. واكدت 

اأن اأ�سئلة االختبارات جلميع املباحث وجلميع 

ال�سفوف �ستكون من نوع االختيار من متعدد 

وبواقع 30 فقرة لكل اختبار.

االنباط- عمان

الوطني  املركز  رئي�ش  �سمو  نائب  تفقد   

لالأمن واإدارة االأزمات، العميد الركن حامت 

التطعيم يف مدينة احل�سني  الزعبي مراكز 

لل�سباب املخ�س�سة الإعطاء لقاح كورونا.

واأك�����د ال��زع��ب��ي خ����الل زي���ارت���ه ل��ل��م��رك��ز، 

اخلطة  وف��ق  ي�سري  العمل  اأن  ال�سبت،  ام�ش 

املقررة لتقدمي خدمة اإعطاء املطاعيم داخل 

املركبات جلميع الفئات العمرية، وللت�سهيل 

وغ���ري  االإع�����اق�����ة  ال�������س���ن وذوي  ك���ب���ار  ع���ل���ى 

القادرين على الو�سول اإىل املراكز ال�سحية.

و�����س����دد ال���زع���ب���ي ع���ل���ى ������س�����رورة ت��ق��ي��د 

املواطنني واملقيمني بالتعليمات ال�سادرة عن 

التنظيمية  واللجان  ال�سحة،  ووزارة  املركز، 

يف امل����وق����ع، جت��ن��ب��اً ل����الإرب����اك واالك���ت���ظ���اظ 

يف امل��رك��ب��ات، م��وؤك��داً اهمية ات��ب��اع امل�����س��ارات 

والبوابات املحددة.

واأ������س�����اف ال���زع���ب���ي، اأن������ه ج�����رى ت��وج��ي��ه 

املعنيني بعملية التطعيم لت�سهيل االجراءات 

عرب  اأو  الثابتة  امل��راك��ز  يف  ���س��واء  وت�سريعها 

م�ستمرة  ال��ت��ط��ع��ي��م  عملية  واأن  امل��رك��ب��ات، 

ل��ل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ال��و���س��ع ال���وب���ائ���ي، داع��ي��ا 

امل��وط��ن��ني ل��ال���س��ت��م��رار يف ال��ت�����س��ج��ي��ل على 

املن�سة املخ�س�سة لتلقي اللقاح.

االنباط- عمان

وق��ع��ت ج��ام��ع��ة ج�����دارا م���ذك���رة ت��ف��اه��م مع 

ج��ام��ع��ة اأط��ل�����ش ال��رك��ي��ة يف اإ���س��ط��ن��ب��ول، حيث 

وق��ع��ه��ا م���ن ج��ان��ب اجل��ام��ع��ة رئ��ي�����س��ه��ا م��ع��ايل 

االأ�ستاذ الدكتور حممد طالب عبيدات بح�سور 

رئي�ش هيئة مديري اجلامعة عطوفة الدكتور 

اأطل�ش  جامعة  ج��ان��ب  وع���ن  امل��را���س��دة،  �سكري 

ك�سك،  م�سطفى  ال��دك��ت��ور  االأ����س���ت���اذ  رئ��ي�����س��ه��ا 

وح�سر توقيع االتفاقية اأي�ساً االأ�ستاذ الدكتور 

الدولية  تا�سكا  منظمة  رئي�ش  ال��ع��ادل  حممد 

للتعاون  ال��ع��رب��ي��ة  ال��رك��ي��ة  اجلمعية  ورئ��ي�����ش 

االقت�سادي واال�سراتيجي وكل من نائب رئي�ش 

اأطل�ش وعمداء الكليات والدكتور نعيم  جامعة 

تبادل  على  االإتفاقية  بنود  ون�ست  العجلوين. 

املنافع امل�سركة التي ميكن اكت�سابها من خالل 

التدري�ش  اأع�ساء هيئة  لتبادل  تعاوين  برنامج 

البكالوريو�ش والدرا�سات  والطلبة يف مرحلتي 

واالأب��ح��اث  العلمية  االأن�سطة  وت�سجيع  العليا، 

امل�����س��رك��ة، وال��ت��ق��دم مل�����س��اري��ع دول���ي���ة، والعمل 

�سوياً يف ال�سعي لتعزيز وتطوير عالقة تعاونية 

الندوات  يف  امل�ساركة  خ��الل  من  اجلانبني  بني 

وور���ش  االأك��ادمي��ي��ة،  واالجتماعات  وامل��وؤمت��رات 

االأم��د  اأكادميية ق�سرية  برامج  واإي��ج��اد  العمل 

وطويلة االأمد.  

وقال عبيدات اأن هكذا اتفاقيات تعزز مكانة 

جامعة جدارا يف ت�سنيفاتها الدولية كما تخلق 

والتدري�ش  الربامج  يف  اأك��ادمي��ي  ت�سبيك  حالة 

البيئة اجلامعية  عنا�سر  العلمي بني  والبحث 

يف كل من جامعة ج��دارا وجامعة اأطل�ش؛ كما 

ورئي�ش  ال��دول��ي��ة  ت��ا���س��ك��ا  ث��م��ن ج��ه��ود منظمة 

اجلمعية الركية العربية للتعاون االقت�سادي 

واال���س��رات��ي��ج��ي ال��ربف�����س��ور ال���ع���ادل ال����ذي مل 

اجلامعات  بني  الت�سبيك  �سبيل  يف  جهًدا  ياألوا 

العربية وال��رك��ي��ة ب��ه��ذا ال�����س��دد، م���وؤك���ًدا ب��اأن 

هناك املزيد من اللقاءات القادمة مع جامعات 

ومنظمات املجتمع املدين يف تركيا على طريق 

تتبناها  التي  النهو�ش  العاملية يف خطة  حمور 

اجلامعة؛ واأكد على امل�سي ُقدماً بتوقيع مزيد 

من االإتفاقيات الدولية يف قادم االأيام بحول اهلل 

تعاىل.   واأعرب الدكتور املرا�سدة خالل توقيع 

االت��ف��اق��ي��ة ع��ن عمق ال��ع��الق��ات االأخ���وي���ة التي 

جتمع بني االأردن وتركيا، واأكد على عمله لدعم 

خطط اجلامعة وحتقيق روؤاها من خالل اإيجاد 

بنية حتتية مثالية؛ وتباحث مع  رئي�ش جامعة 

اأطل�ش ب�ساأن بلورة م�ساريع ا�ستثمارية م�سركة. 

�سرورة  هنالك  اأن  اأطل�ش  جامعة  رئي�ش  وق��ال 

بالقطاعات  العلمي  البحث  خم��رج��ات  ل��رب��ط 

املختلفة وايجاد مواد عملية وحا�سنات لغايات 

العامة.  واحل��ي��اة  العمل  ب�سوق  التعليم  رب���ط 

وق��ام وفد اجلامعة بتقدمي درع جامعة جدارا 

والهدايا التذكارية لرئي�ش جامعة اأطل�ش، كما 

لوفد  درع��اً مماثاًل  اأطل�ش  رئي�ش جامعة  ق��دم 

جامعة جدارا.

وكان رئي�ش جامعة جدارا قد قدم عر�ساً عن 

اجلامعة وخطة نهو�سها وتطلعاتها وبراجمها 

العاملية  وت�سنيفاتها  وكلياتها  وتخ�س�ساتها 

املهمة يف م�سرية اجلامعة؛ كما جال  وامل��ح��اور 

وفد جامعة جدارا برفقة رئي�ش جامعة اأطل�ش 

مرافق اجلامعة املختلفة وخمترباتها واإ�ستمعوا 

لعر�ش عن براجمها وتطلعاتها؛

االحد   23/ 5 / 2021

اعالن رقم ) 10 / 2021 (
اعالن بيع لوازم طبية وغري طبية الغري صالحة لالستعمال / بالظرف املختوم

تعلن وزارة ال�شحة عن رغبتها بيع لوازم طبية وغري طبية غري �شاحلة  لال�شتعمال والعائدة الدارة م�شت�شفيات الب�شري .

فعلى ال�شادة الراغبني بال�شراء معاينة اللوازم يف �شاحات وم�شتودعات م�شت�شفيات الب�شري من يوم اخلمي�س املوافق 2021/5/20 

اىل يوم االثنني املوافق 2021/5/24 من ال�شاعة التا�شعة �شباحا ولغاية ال�شاعة الثانية بعد الظهر واالطالع على �شروط العطاء 

وتقدمي ال�شعر بالظرف املختوم مع تامني دخول العطاء بن�شبة )10%( من قيمة العطاء كاماًل .

علما بان بدء ا�شتقبال العرو�س يبداأ من �شباح يوم االربعاء املوافق 2021/5/26 ال�شاعة العا�شرة �شباحا لغاية ال�شاعة الواحدة 

بعد الظهر ، علما باأن �شندوق العرو�س موجود يف ق�شم اللوازم غري الطبية / م�شت�شفى الن�شائية واالطفل طابق B2 ، و�شيتم فتح 

العرو�س يوم اخلمي�س املوافق 2021/5/27 ال�شاعة احلادية ع�شرة �شباحا وعملية البيع والت�شليم تتم ح�شب الك�شوفات املرفقة 

يف قرارات البيع وجميع الر�شوم املقررة واجور االعالن مهما تكررت تقع على عاتق امل�شرتي، على ان ال يتم ارجاع مبلغ التامني اال 

بعد ان يتم اخالء �شاحة البيع من جميع اللوازم املباعة وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ قرار البيع واال �شيتم م�شادرة مبلغ التامني 

دون �شابق انذار على ان يتم حتميل املتعهد امل�شوؤولية عن اية ا�شرار قد يحدثها اثناء وخالل حتميله للمواد املباعة وعلى املتعهد 

تقدمي �شورة عن اثبات ال�شخ�شية والتوقيع على �شروط البيع اخلا�شة وتقدمي مبلغ التاأمني كامال نقدًا  .

وزارة الصحة



االتباط-وكاالت

خالد  الفل�سطيني  االقت�ساد  وزير  ك�سف 

دمر  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  “العدوان  اأن  الع�سيلي، 

قطاع  يف  ال�سناعية  املنطقة  يف  م�سنعا   15

غ����زة، واخل�����س��ائ��ر االأول���ي���ة ت��ق��در مب��اي��ن 

الدوالرات«

واأ�ساف الع�سلي يف حديث الإذاعة “�صوت 

امل�����س��ان��ع  اأن  ال�����س��ب��ت،  ام�������س  فل�سطن”، 

امل�ستهدفة ال عاقة لها باأي عمل ع�سكري، 

يتم  خمتلفة  م��ن��ت��ج��ات  بت�سنيع  وت��خ��ت�����س 

ت�سديرها اإىل اخلارج، منوها اإىل اأن ح�سر 

يحتاج  نهائية  ب�سورة  واخل�سائر  االأ���س��رار 

الكثري من الوقت

ووع������د وزي������ر االق���ت�������س���اد ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

بتقدمي كل امل�ساعدات املمكنة للقطاع، ولكل 

تعليمات  اأن  اإىل  الفتا  املت�سررة،  املحافظات 

القيادة الفل�سطينية توؤكد على “تقدمي كل 

ما يخفف من معاناة ابناء �سعبنا يف القطاع«

اأع��ل��ن��ت  ق���د  “االأونروا”  وك���ال���ة  وك���ان���ت 

اأن اخل�����س��ائ��ر امل��ادي��ة االأول���ي���ة يف غ���زة بلغت 

اإىل  اإ�سافة  ال��دوالرت،  املاين من  ع�سرات 

ت�سببها يف نزوح اأكرث من 75 األف فل�سطيني، 

تابعة  اإىل مدار�س  و700  األفا   28 منهم  جلاأ 

ب��اأ���س��رار  غ���زة  ق�سف  ت�سبب  ك��م��ا  ل��ل��وك��ال��ة، 

واملنطقة  للم�سانع  دوالر  مليون   40 بنحو 

ال�سناعية للقطاع ومن�ساآت �سناعية اأخرى، 

باالإ�سافة اإىل اأ�سرار بلغت 22 مليون دوالر 

لقطاع الطاقة، كما قدرت وزارة الزراعة يف 

�سملت  27 مليون دوالر  بنحو  االأ�سرار  غزة 

االأرا�سي الزراعية

نيويورك - رويرتز

قفزت اأ�سعار النفط 2% بعد 3 اأيام من اخل�سائر 

مدفوعة بعا�سفة تت�سكل يف خليج املك�سيك لكنها 

يف طريقها لت�سجيل خ�سائر اأ�سبوعية مع تاأهب 

اإعان  امل�ستثمرين لعودة اخل��ام االإي���راين عقب 

اأح��رزت  العاملية  والقوى  طهران  ب��اأن  م�سوؤولن 

تقدماً يف املحادثات املرتبطة باالتفاق النووي.

وخ���ت���م خ����ام ب���رن���ت اجل��ل�����س��ة م��رت��ف��ع��ا 1.33 

دوالر مبا يعادل 2% عند 66.44 دوالر للربميل، 

و�سعد خام غرب تك�سا�س الو�سيط 1.64 دوالر اأو 

2.65% ليتحدد �سعر الت�سوية عند 63.54 دوالر 

للربميل.

بالواليات  لاأعا�سري  الوطني  امل��رك��ز  وك��ان 

املتحدة قد قال اإن فر�س حتول عا�سفة تت�سكل 

اإىل  اإع�سار ت�سل  اإىل  املك�سيك  فوق غرب خليج 

40% خال اليومن املقبلن.

واأثرت على املكا�سب توقعات باحتمال اإ�سافة 

اأك��رث يوميا الإنتاج  اأو  اإي���ران مليون برميل خ��ام 

النفط يف وقت الحق من ال�سيف اجلاري.

وت��راج��ع اخل��ام��ان نحو 3% خ���ال االأ���س��ب��وع 

بعدما قال الرئي�س االإيراين، ح�سن روحاين، اإن 

وا�سنطن م�ستعدة لرفع العقوبات عن قطاعات 

النفط وامل�سارف وال�سحن االإيرانية.

اإزاء  بتفاوؤل  امل�ستثمرون  ي�سعر  ي��زال  ال  لكن 

انتعا�س الطلب هذا ال�سيف بعدما ت�سمح برامج 

التح�سن من الوباء يف اأوروبا والواليات املتحدة 

للمزيد من النا�س بال�سفر.

    

االقت�صادية-وكاالت

نددت ال�سن مبا و�سفته “�سيا�سة املواجهة” 

اأن ���س��وت برملانه  ل���دى االحت����اد االأوروب������ي، بعد 

مل�سلحة تعليق اتفاق ا�ستثماري �سخم، على خلفية 

عقوبات فر�ستها بكن على ن��واب اأوروب��ي��ن، ردا 

على اإجراءات اأوروبية م�سابهة.

وق����ال ت�����س��او ل��ي��ج��ي��ان امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م وزارة 

بكن  فر�ستها  ال��ت��ي  ال��ع��ق��وب��ات  “اإن  اخل��ارج��ي��ة 

اأعلنها  �سابقة  على عقوبات  وم��ربر  ���س��روري  رد 

االحتاد االأوروبي �سد م�سوؤولن �سينين، ب�سبب 

خماوف متعلقة بحقوق االإن�سان يف �سينجياجن«.

ويف خ��ط��وة ف���اج���اأت ك��ث��ريي��ن، واف����ق االحت���اد 

االأول  ك���ان���ون  اأواخ��������ر  وال�������س���ن يف  االأوروب����������ي 

)دي�سمرب( على اتفاق ا�ستثماري �سخم بعد �سبعة 

يف  اأملانيا  دفعت  ال�سائكة،  املفاو�سات  م��ن  اأع���وام 

اجتاه التو�سل اإليه.

وقال ت�ساو يف اإيجاز �سحايف روتيني “فر�ست 

ذات  و�سخ�سيات  معاهد  على  ع��ق��وب��ات  ال�سن 

�سلة يف االحتاد االأوروب��ي ن�سرت اأكاذيب متعلقة 

�سررا  واأحلقت  م�سللة،  ومعلومات  ب�سينجياجن 

كبريا ب�سيادة ال�سن وم�ساحلها«.

وح�����س ت�����س��او االحت����اد االأوروب������ي ع��ل��ى الكف 

لل�سن،  الداخلية  ال�سوؤون  التدخل يف  ف��ورا عن 

العاقات  واإع���ادة  املواجهة  �سيا�سة  عن  والتخلي 

بن االحتاد االأوروب��ي وال�سن اإىل م�سار احلوار 

والتعاون.

اأن��ه��ا فر�سة  امل��داف��ع��ون ع��ن االتفاقية  وي���رى 

مهمة لدخول االقت�ساد ال�سيني املغلق منذ فرتة 

طويلة اأمام ال�سركات االأوروبية، لكن من املنتظر 

ال��دول  اأن تاقي �سعوبات الإق��راره��ا يف كل من 

االأع�ساء ال�27 اإ�سافة اإىل الربملان االأوروبي.

وت���وت���رت ال��ع��اق��ات ب���ن االحت�����اد االأوروب������ي 

وال�سن فجاأة يف اآذار )مار�س( بعد تبادل فر�س 

ع��ق��وب��ات ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة خم����اوف ت��ت��ع��ل��ق بحقوق 

االإن�سان. وفر�س االحتاد االأوروب��ي عقوبات على 

اأربعة م�سوؤولن �سينين لا�ستباه يف تورطهم يف 

اأق�سى  �سينجياجن  انتهاكات حقوقية يف منطقة 

على  عقوبات  بفر�س  بكن  وردت  ال�سن.  غ��رب 

�سيا�سين وعلماء وجمموعات بحثية اأوروبية.

اإنف�ستورز  “موديز  وك��ال��ة  ق��ال��ت  ذل����ك،  اإىل 

ال�سركات  “اإن  االئتماين  للت�سنيف  �سريفي�س” 

االأمريكية تتحمل معظم عبء الر�سوم اجلمركية 

ال��ن��اج��م��ة ع��ن احل����رب ال��ت��ج��اري��ة ب��ن ال��والي��ات 

املتحدة وال�سن«.

ووفقا ل�”وكالة االأنباء ال�سينية، “�سينخوا”، 

امل�ستوردين  اإن  االإثنن  تقرير  يف  الوكالة  اأك��دت 

االأم��ري��ك��ي��ن حتملوا اأك���رث م��ن 90 يف امل��ائ��ة من 

الر�سوم  زي��ادة  عن  الناجمة  االإ�سافية  التكاليف 

اجلمركية االأمريكية على ال�سلع ال�سينية.

واأ�سافت اأن “اأغلبية تكلفة الر�سوم اجلمركية 

االأمريكين”،  امل�����س��ت��وردي��ن  ع��ات��ق  ع��ل��ى  وق��ع��ت 

فمن  ���س��اري��ة،  ال��ت��ع��ري��ف��ات  ظ��ل��ت  “اإذا  م�سيفة 

التجزئة  جت��ار  على  ال�سغط  يرتفع  اأن  امل��رج��ح 

االأمريكين، ما يوؤدي اإىل زيادة اأكرب يف االأ�سعار 

اال�ستهاكية«.

ويف الوقت نف�سه، حتمل امل�سدرون االأمريكيون 

اأي�سا جزءا كبريا من تكاليف الر�سوم اجلمركية 

بع�س  الأن  ال�����س��ن،  فر�ستها  ال��ت��ي  االن��ت��ق��ام��ي��ة 

ال�سادرات امل�ستهدفة بالتعريفات االنتقامية هي 

منتجات قد يتم احل�سول عليها من اأماكن اأخرى 

وذك��رت  ل�”موديز”.  وفقا  الزراعية،  ال�سلع  مثل 

املوؤ�س�سة االإعامية، نقا عن بيانات جتارية، يف 

مقال ن�سرته يوم االأربعاء اأن ال�سادرات االأمريكية 

اإىل ال�سن من النبيذ والقطن وجذوع االأ�سجار 

واالأخ�������س���اب ارت��ف��ع��ت م��ن��ذ ال���ع���ام امل��ا���س��ي عقب 

من  نف�سها  املنتجات  ا�سترياد  بحظر  بكن  قيام 

اأ�سرتاليا.

الفحم  ���س��ادرات  ت�سارع  ع��ن  التقرير  وك�سف 

االأمريكي ب�سرعة يف عام 2021 بعد حظر �سادرات 

الفحم االأ�سرتالية يف ت�سرين االأول )اأكتوبر( من 

العام املا�سي.

وي��ق��ول حم��ل��ل��ون “اإن اأ���س��رتال��ي��ا وال���والي���ات 

التجارية  امل�سالح  دائما يف  تتقا�سمان  املتحدة ال 

نف�سها، على الرغم من وعد من اأنتوين بلينكن 

باأن  املا�سي  االأ�سبوع  االأمريكي  اخلارجية  وزي��ر 

وا���س��ن��ط��ن ل���ن ت����رتك اأ���س��رتال��ي��ا ت���واج���ه ح��ظ��را 

اقت�ساديا من بكن«.

“كما يت�سح من حالة  اأن��ه  التقرير  واأ���س��اف 

الباد  خ�سارة  ف��اإن  االأ���س��رتايل،  الفحم  ت�سدير 

حيث  املتحدة”،  ل��ل��والي��ات  مك�سب  اإىل  حت��ول��ت 

متكنت االأخرية من تعزيز �سادراتها من الفحم 

اإىل ال�سن على ح�ساب اأ�سرتاليا.

ال�سادر  التقرير  اأ���س��ار  ل�”االأملانية”،  ووف��ق��ا 

العماقة  االإن��رتن��ت  �سركة  ع��ن  م�سرتك  ب�سكل 

بايدو ومعهد تابع ل�سحيفة “ال�سعب” اليومية 

ال�سيني  ال�سعب  اه��ت��م��ام  ارت��ف��اع  اإىل  ال�سينية، 

مقارنة  امل��ائ��ة،  يف   528 بن�سبة  املحلية  باملنتجات 

بع�سرة اأعوام م�ست، بح�سب ما اأوردته وكالة اأنباء 

ال�سن اجلديدة “�سينخوا” اأم�س.

وبح�سب التقرير، وفرت التح�سينات يف اجلودة 

و�سورة العامة التجارية زخما للمنتجات املحلية 

يف القطاعات املتنامية، وبينها املاب�س وال�سيارات 

وم�ستح�سرات التجميل، حيث ت�ساعفت �سعبيتها 

ثاثة اأمثال نظرياتها االأجنبية هذا العام.

مع  النمو  املحلية  املحمولة  الهواتف  وق���ادت 

وعي امل�ستهلك بالهواتف املحمولة املتطورة بن�سبة 

ت�سل اإىل 82 يف املائة، هذا العام من 52 يف املائة 

يف عام 2016، وباتت اأحدث التقنيات، مبا يف ذلك 

بالذكاء  والت�سوير  وال��رق��ائ��ق  اخلام�س  اجل��ي��ل 

اال�سطناعي، كلمات رائجة بن امل�ستهلكن. وعلى 

راأ�س املنتجات املحلية، �سهدت ال�سناعات الثقافية، 

مبا يف ذلك االأف��ام واالألعاب والر�سوم املتحركة 

�سعبية متزايدة.

“�سينخوا” عن �سن ي��اجن، االأ�ستاذ يف  ونقلت 

كلية ال�سحافة واالت�سال يف جامعة ت�سينجهوا، 

املحلية  التجارية  العامات  �سعود  “اإن  ال��ق��ول 

النمو يف بيانات اال�ستهاك، بل  ال يقت�سر على 

يتعلق اأكرث باالعرتاف بالقوة املتزايدة للباد يف 

الثقافة والتكنولوجيا واالقت�ساد«.

يذكراأن منو اإنتاج امل�سانع ال�سينية تباطاأ يف 

ني�سان )اأبريل( عن القفزة التي �سهدها يف ال�سهر 

ال�سابق، فيما جاءت مبيعات التجزئة دون توقعات 

انتعا�س  ت��ع��ر���س  اإىل  ي�����س��ري  امل��ح��ل��ل��ن، وه���و م��ا 

اال�ستهاك ملزيد من ال�سغط.

وق�����ال ف���و ل��ي��ن��ج��وي امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م املكتب 

“اإن  ال��وط��ن��ي ل��اإح�����س��اءات يف م��وؤمت��ر يف بكن 

ني�سان  يف  قويا  حت�سنا  �سهد  ال�سيني  االقت�ساد 

اأي�سا”،  )اأب��ري��ل(، لكن م�سكات جديدة ظهرت 

“اأ�سا�سيات االنتعا�س االقت�سادي املحلي  م�سيفا 

لي�ست اآمنة بعد«.

و�سجلت مبيعات التجزئة ارتفاعا خال �سهر 

مقارنة  امل��ائ��ة،  يف   17.7 املا�سي  )اأب��ري��ل(  ني�سان 

بال�سهر نف�سه من العام املا�سي، لتخالف توقعات 

املحللن بنمو املبيعات 25 يف املائة.

اأن  على  اآخ��ر  دليا  املبيعات  منو  ن�سبة  وتعد 

ثاين اأكرب اقت�ساد يف العامل ال يتعافى بقوة مثلما 

كان متوقعا من جائحة كورونا.

وكانت اإجراءات االإغاق ال�سارمة املفرو�سة، 

التي �سملت اإغاق م�سانع و�سركات، اإ�سافة اإىل 

فر�س قيود قوية على دخول ال�سن، اأ�سفرت عن 

ك��ورون��ا،  بفريو�س  قليلة  اإ�سابة  ح��االت  ت�سجيل 

بخاف بوؤر تف�س حمدودة، خال العام املا�سي.

التعايف،  طريق  يف  ال�سيني  االقت�ساد  وي�سري 

لكن بع�س املجاالت مل ت�سل بعد اإىل م�ستويات ما 

قبل جائحة كورونا، وقدر �سندوق النقد الدويل 

العام،  ه��ذا  امل��ائ��ة،  8.1 يف  ينمو  ق��د  االقت�ساد  اأن 

احلذر  من  مبزيد  ال�سينية  احلكومة  والتزمت 

وحددت هدف النمو بن�سبة اأعلى من 6 يف املائة.

وا�صنطن - اأ ف ب

جديدا  مقرتحا  اجلمهوريون  ال��ن��واب  رف�س 

ب�ساأن البنى التحتية قّدمه البيت االأبي�س بكلفة 

اإجمالية مت خف�سها يف م�سعى لك�سب تاأييد احلزب 

امل��ع��ار���س، م��ا ي��زي��د اح��ت��م��ال مت��ري��ر ن����واب ح��زب 

الرئي�س جو بايدن الدميقراطي م�سروع القانون 

من جانب واحد.

“خطة  كلفة  خف�س  االأبي�س،  البيت  واق���رتح 

الوظائف االأمريكية” البالغة 2،3 تريليون دوالر 

ا�ستخدام مقرتحات  دوالر عرب  تريليون  اإىل 1،7 

اأخرى لتغطية كلفة م�ساريع مدرجة فيها وخف�س 

االإنفاق باملجمل، لكن نائبة جمهورية نافذة اأكدت 

اأنها �ستتم�سك برف�سها لها.

وقالت ناطقة با�سم �سيلي مور كابيتو، املن�سوية 

���س��م��ن جم��م��وع��ة م���ن اأع�����س��اء جم��ل�����س ال�����س��ي��وخ 

بايدن  اإدارة  مع  يتفاو�سون  الذين  اجلمهورين 

“ال ت��زال هناك خافات وا�سعة بن  على املقرتح 

ال�سيوخ  واجلمهورين يف جمل�س  االأبي�س  البيت 

عندما يتعّلق االأمر بتعريف البنى التحتية وب�ساأن 

حجم االإنفاق املقرتح وكيفية متويله«.

واأ���س��اف��ت اأن���ه “بناء ع��ل��ى اج��ت��م��اع ، ي��ب��دو اأن 

اجتماعن  بعد  املجموعتن  ب��ن  ازدادت  الفجوة 

م���ع م��وظ��ف��ي ال��ب��ي��ت االأب��ي�����س م��ق��ارن��ة مب���ا ك��ان 

الو�سع عليه بعد لقاء واح��د مع الرئي�س بايدن. 

ب�سكل  ال�سيوخ  جمل�س  يف  اجلمهوريون  �سرياجع 

اإ�سايف تفا�سيل العر�س املقابل ال��ذي مت تقدميه 

و�سيوا�سلون االنخراط يف حمادثات مع االإدارة«.

وكان بايدن اقرتح يف اآذار/مار�س خطة لدعم 

يف  تكّلف  اأن  املتوقع  من  ك��ان  الباد  يف  الوظائف 

يف  ت�ستثمر  دوالر  تريليون   2،3 ح���وايل  ال��ب��داي��ة 

تو�سيع  اإىل  باالإ�سافة  واجل�سور  ال��ط��رق  اإ���س��اح 

اخلدمات مثل االإنرتنت العري�س النطاق وتعزيز 

التكّيف مع التغرّي املناخي يف جميع اأنحاء الواليات 

املتحدة. لكن يف ظّل االأغلبية ال�سئيلة التي يتمّتع 

يتعّر�س  الكونغر�س،  يف  الدميقراطي  حزبه  بها 

دعم جمهوري  لتح�سيل  �سديدة  ل�سغوط  بايدن 

با�سم  املتحدثة  اأعلنت  ال�سياق،  ه��ذا  ويف  للخطة. 

خّف�ست  االإدارة  اأّن  �ساكي،  جن  االأبي�س،  البيت 

تكلفة اخلطة اإىل 1،7 تريليون دوالر “يف اإطار روح 

البحث عن اأر�سية م�سرتكة«.

وقالت �ساكي لل�سحافين “ُيظهر هذا االقرتاح 

ا�ستعداداً لتقلي�س احلجم، مع التخّلي عن بع�س 

املجاالت املهّمة للرئي�س... واالإبقاء على املجاالت 

االأك��رث حيوية لتجديد بنيتنا التحتية و�سناعات 

امل�ستقبل، ما يجعل بلدنا اأكرث قدرة على التناف�س 

مع ال�سن«. لكّن اجلمهورين الذين مل ُيظهروا 

حما�سة لتمويل اخلطة من خال زيادة ال�سرائب 

على ال�سركات، مل يتفاعلوا على الفور مع املقرتح 

اجلديد للبيت االأبي�س.

ويف وق������ت ����س���اب���ق اجل����م����ع����ة، اق��������رتح زع���ي���م 

مكارثي  كيفن  ال��ن��واب  جمل�س  يف  اجلمهورين 

اإنفاق 460 مليار دوالر على البنية التحتية، وا�سفاً 

اأخ��رى يف  “2 تريليون دوالر  خطة الرئي�س باأنها 

االإنفاق على قائمة الرغبات اخلا�سة بال�سيا�سات 

التقّدمية«.

واأو�سحت �ساكي اأّن االأموال املدرجة يف اخلطة 

�سا�سل  ودع��م  العلمي  البحث  لتمويل  االأ�سلية 

التوريد والت�سنيع وال�سركات ال�سغرية �ستنقل اإىل 

ميزانيات اأخرى، ما يخف�س تكلفة خطة الوظائف 

االأمريكية.

ك��م��ا ي�����س��م��ل امل���ق���رتح خ��ف�����س ق��ي��م��ة االأم������وال 

امل����ر�����س����ودة ل���اإن���ف���اق ع���ل���ى ال����ط����رق واجل�������س���ور 

واالإنرتنت العري�س النطاق.

االإنفاق على  اإبقاء  �سيتّم  اأّن��ه  �ساكي  واأو�سحت 

اإىل  “بالنظر  احلديدية  بال�سكك  النقل  حت�سن 

امل�ساريع”،  ال�سن يف مثل هذه  ا�ستثمار  م�ستوى 

اأن��اب��ي��ب  الإزال����ة  �سة  املخ�سّ االأم�����وال  اإىل  اإ���س��اف��ة 

ال��ر���س��ا���س وم�����س��اري��ع ت��ع��زي��ز ج���ه���ود ال���ب���اد يف 

اأّن  املتحدثة  وك�سفت  امل��ن��اخ��ي.  ال��ت��غ��رّي  م��واج��ه��ة 

البيت االأبي�س رف�س مقرتحات من اجلمهورين 

ر�سوم  فر�س  اأو  البنزين  على  ال�سرائب  ل��زي��ادة 

ب��دالً من زي��ادة ال�سرائب على  على امل�ستخدمن 

ال�سركات. واأردف��ت اأّن بايدن “يعتقد اأّن ال�سركات 

فائقة الرثاء... وكثري منها مل يدفع ال�سرائب يف 

ال�سنوات االأخرية، وميكنها حتّمل زيادة متوا�سعة 

وظائف  ا�ستحداث  تكاليف  لدفع  ال�سرائب(  )يف 

للطبقة الو�سطى«.
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االقت�صادية-وكاالت

اأف�������اد ك��ري�����س ول��ي��ام�����س��ون خ��ب��ري االق��ت�����س��اد 

“اململكة  ب���اأن  ال��ت��ج��اري��ة  االأع���م���ال  يف  املتخ�س�س 

املتحدة تتمتع بطفرة منو غري م�سبوقة مع اإعادة 

فتح االقت�ساد«. واأ�ساف اأن “طلبيات امل�سانع تزداد 

بوترية قيا�سية يف وقت يوا�سل فيه الطلب العاملي 

على املنتجات انتعا�سه وي�سجل قطاع اخلدمات منوا 

قيا�سيا تقريبا، يف وقت ي�سمح فيه فتح االقت�ساد 

ملزيد من االأعمال التجارية بالقيام بتعاماتها«. 

و�سجلت الفنادق واملطاعم وغريها من اخلدمات 

التح�سن  الزبائن  مع  املبا�سر  بالتعامل  املرتبطة 

“اإن الثقة  االأق��وى على الطلب. وقال وليام�سون 

باالأعمال التجارية بلغت م�ستوى قيا�سيا مرتفعا، 

يف وقت يتوا�سل فيه تراجع القلق ب�ساأن تداعيات 

الوباء«. وتت�سارع وترية تعايف االقت�ساد الربيطاين 

يف الربع الثاين من العام مع رفع تدابري االإغاق 

وفق  تدريجيا،   19  - كوفيد  اح��ت��واء  اإىل  الرامية 

اأم�����س. واأح���دث كوفيد  اأظ��ه��رت بيانات ر�سمية  ما 

ان��ه��ي��ارا ك��ب��ريا يف االق��ت�����س��اد ال��ربي��ط��اين ال��ع��ام 

جمموعة  دول  م�ستوى  على  االأ���س��واأ  ع��د  املا�سي، 

ال�سبع، لكن يزداد االأمل يف اإمكانية التعايف بف�سل 

اأف�سحت  ال��ت��ي  النطاق  وا�سعة  التطعيم  عمليات 

املجال لرفع تدابري االإغ��اق على مراحل. ووفقا 

ل�”الفرن�سية”، يف االأثناء، خيم القلق على اأ�سواق 

االأ���س��ه��م يف االأ���س��اب��ي��ع االأخ����رية اإث���ر خم���اوف من 

احتمال ت�سبب اإعادة فتح االقت�سادات حول العامل 

مبيعات  وازدادت  الت�سخم.  م��ع��دالت  ارت��ف��اع  يف 

التجزئة يف بريطانيا بن�سبة 9.2 يف املائة يف ني�سان 

)اأبريل( مع اإعادة فتح املتاجر غري االأ�سا�سية، كما 

ارتفعت ن�سبة الطلب على املاب�س بنحو 70 يف املائة 

مع اإنفاق امل�ستهلكن على �سراء ماب�س جديدة.

ارتفاع  يف  ال�سفر  على  القيود  تخفيف  وت�سبب 

و�سجل  امل��ح��رك��ات.  وق���ود  على  الطلب  يف  م�سابه 

ن�ساط القطاع اخلا�س يف بريطانيا منوا قيا�سيا يف 

اأي��ار )مايو(، بف�سل حت�سن ال�سناعة واخلدمات. 

وارتفع “موؤ�سر مديري امل�سرتيات” التابع ل�”اآي 

اإت�س اإ�س ماركت” يف بريطانيا الذي يعد مقيا�سا 

اإىل  التجارية،  االأعمال  ن�ساط  اإىل  بالن�سبة  مهما 

62.0. ويعد هذا اأعلى م�ستوى للموؤ�سر منذ بداأ يف 

كانون الثاين )يناير( 1998.

وهو  )اأب��ري��ل(  ني�سان  يف   60.7 امل��وؤ���س��ر  و�سجل 

اأعلى من م�ستوى 50 نقطة الذي ي�سري اإىل النمو.

تدريجيا،  االإغ����اق  ت��داب��ري  بريطانيا  وت��رف��ع 

اآذار  املنزيل منذ مطلع  العزل  اأوام��ر  اإلغاء  ب��داأ  اإذ 

)م���ار����س(، بينما اأع����ادت وامل��ط��اع��م وامل��ق��اه��ي فتح 

على  ال��زب��ائ��ن  لت�ستقبل  امل��ا���س��ي  ال�سهر  اأب��واب��ه��ا 

ال�سرفات واالأم���اك���ن اخل��ارج��ي��ة ح�����س��را. واأع���ادت 

املتاجر غري االأ�سا�سية فتح اأبوابها منذ 12 ني�سان 

)اأب���ري���ل( يف اإجن���ل���رتا ووي��ل��ز وب��ع��د اأ���س��ب��وع��ن يف 

احتاد  رئي�سة  ديكن�سون  هيلن  وقالت  ا�سكتلندا. 

قطاع جتارة التجزئة الربيطاين اأم�س، “يوا�سل 

الطلب املرتاكم على مدى فرتة االإغاق انطاقه 

يف وقت اأتاحت فيه اإعادة فتح املتاجر غري االأ�سا�سية 

للنا�س فر�سة لزيارة عديد من متاجرهم املف�سلة«. 

وتابعت اأن “حت�سن الطق�س يف ني�سان )اأبريل( اأدى 

ذات  تلك  خ�سو�سا  للماب�س،  اأك��رب  مبيعات  اإىل 

اال�ستخدام اخلارجي واملحبوكة، مع جتديد النا�س 

اأ�سدقائهم  للقاء  خزانات ماب�سهم وتخطيطهم 

مبيعات  وارتفعت  اخل����ارج«.  يف  عائاتهم  واأف����راد 

التجزئة بن�سبة 42.4 يف املائة عن ني�سان )اأبريل( 

العام املا�سي، الذي كان اأول �سهر كامل من بدايات 

االإغاق يف اململكة املتحدة. وقالت �سوزانا �سرتيرت 

“هارجريفز  امل��ال��ي��ة  ال�سم�سرة  �سركة  يف  املحللة 

الن�سداون”، “اإن متاجر التجزئة يف حاجة ملحة 

اإىل تعزيز مبيعات الربيع بعد �ستاء طويل ومظلم 

من االإغاقات، وهذا متاما ما قدمته اإع��ادة فتح 

“ا�ستمتع املت�سوقون بجرعة  االقت�ساد«. واأ�سافت 

كبرية من العاج عرب املتاجر بعدما حرموا من 

ذلك على مدى �سهور«.

العربية-وكاالت

الطاقة  وك��ال��ة  م��ن  تقريرا  “اأوبك” اإن  قالت 

ال���دول���ي���ة ي��ح��ث امل�����س��ت��ث��م��ري��ن ع��ل��ى ع����دم مت��وي��ل 

م�ساريع النفط اجلديدة من اأجل كبح االنبعاثات، 

حالة  يف  اخل����ام  �سعر  يف  تقلبات  اإىل  يف�سي  ق��د 

االأخ���ذ ب��ه. وك��ان��ت وك��ال��ة الطاقة قالت اإن��ه حري 

والغاز  النفط  م�ساريع  متويل  ع��دم  بامل�ستثمرين 

اأن يحقق �سايف  للعامل  كان  اإذا  والفحم اجلديدة 

انبعاثات �سفرياً بحلول منت�سف القرن، يف حتذير 

احل��د من  اأهمية  االآن بخ�سو�س  االأ�سد حتى  هو 

ا�ستهاك الوقود االأحفوري.

واأ����س���در ق�����س��م ال��ب��ح��وث يف م��ن��ظ��م��ة ال��ب��ل��دان 

الثاثة  اأع�ساوؤها  يقبع  التي  للبرتول،  امل�سدرة 

ع�����س��ر ف���وق 80% م���ن اح��ت��ي��اط��ي��ات ال��ن��ف��ط اخل���ام 

العاملية، وثيقة داخلية ب�ساأن تقرير وكالة الطاقة، 

اطلعت “رويرتز” على ن�سخة منها.

وقال تقرير اأوبك: “الزعم باأنه ال توجد حاجة 

اإىل ا�ستثمارات جديدة يف النفط والغاز بعد 2021 

يتناق�س تناق�سا �سارخا مع اال�ستنتاجات الواردة 

مرارا يف تقارير اأخرى لوكالة الطاقة، وقد ي�سبح 

م�سدرا لعدم ا�ستقرار حمتمل يف اأ�سواق النفط اإذا 

اأخذ به بع�س امل�ستثمرين«.

تقرير  يف  حمتما  ت�سورا  اأن  اأوب���ك  واأ�سافت 

وك��ال��ة ال��ط��اق��ة ق��د ي��وؤث��ر ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ا�ستثمار 

ال�سركات، ويحد من الطلب على النفط.

يف امل��ق��اب��ل، ت��ت��وق��ع اأوب�����ك ح��ال��ي��ا ت��ع��اف��ي��ا قويا 

للطلب النفطي هذا العام، وا�ستمرار ارتفاعه حتى 

ثاثينيات القرن احلايل.

الو�سول  ت�سور  اأن  حن  “يف  املنظمة:  وقالت 

اإىل �سايف انبعاثات �سفري يبدو طموحا على نحو 

فاإنه  والنتائج،  االفرتا�سات  حيث  من  فيه  مبالغ 

�سيوؤثر با ري��ب على ق��رارات اال�ستثمار، مما قد 

الوقود االأحفوري  اأ�سناف  يكبح منو الطلب على 

مثل النفط والغاز، اإذ ي�ستخدم العديد من �سناع 

النفط والغاز ت�سورات وكالة  ال�سيا�سات و�سركات 

الطاقة عند و�سع خططهم اال�سرتاتيجية«.

من  للعديد  بالن�سبة  اأن����ه  املنظمة  واأ���س��اف��ت 

���س��وب �سفر �سايف  امل�����س��ار  ف���اإن  النامية،  ال��ب��ل��دان 

الدولية،  امل�ساعدة  غياب  يف  وا�سح  غري  انبعاثات 

واأنها �ستحتاج اإىل دعم فني ومايل لتحقيقه.

وقالت اأوب��ك: “يف غياب تعاون دويل اأكرب، لن 

ترتاجع انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون العاملية اإىل 

�ساٍف �سفري بحلول 2050«.

وزير االقتصاد الفلسطيني يكشف حجم الدمار في غزة

بعد خسائر 3 أيام.. النفط يقفز متأثرا بمخاوف إعصار في خليج المكسيك

»سياسة المواجهة« .. أوروبا ترد على عقوبات صينية بتعليق اتفاق استثماري وتشعل الخالف

الجمهوريون يرفضون مقترح بايدن للبنى التحتية رغم خفض كلفته

طفرة نمو غير مسبوقة تالحق اقتصاد 
المملكة المتحدة مع إعادة فتح االقتصاد

أوبك: مسار »صفر انبعاثات« 
قد يزيد تقلبات سعر النفط
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نيويورك - رويرتز

اأن����ه����ت �����س����وق الأ�����س����ه����م الأم���رك���ي���ة 

�لتعامالت على تباين، �إذ خيمت خماوف 

�أ�سبوع  نهاية  يف  �لأج���و�ء  على  �لت�سخم 

تد�ولت متقلب.

�ل�سناعي  ج��ون��ز  د�و  م��وؤ���س��ر  و�رت��ف��ع 

مع  �سهمها  قفز  �ل��ذي  بوينغ  م��ن  بدعم 

قول م�سادر يف �لقطاع �إن �سركة �سناعة 

�لطائر�ت و�سعت خططا مبدئية لزيادة 

737ماك�س �إىل  �إنتاج طائر�تها من طر�ز 

ما ي�سل �إىل 42 طائرة �سهريا يف خريف 

.2022

كما �ساهمت �لبنوك ومن بينها غولدمان 

�ساك�س وجيه.بي مورغان يف رفع �ملوؤ�سر.

و�أظ���ه���رت ب��ي��ان��ان م�����س��وح �آي.�إت�������س.�إ����س 

�أن�����س��ط��ة �لأع���م���ال �لأم��رك��ي��ة  �أن  م���ارك���ت 

ت���ز�ي���دت يف م��اي��و �أي����ار و���س��ط ط��ل��ب حملي 

ق��وي لكن ت��ر�ك��م �لأع��م��ال غ��ر �مل��ن��ج��زة ل 

يز�ل يتز�يد مع مو�جهة �مل�سنعني مل�سكالت 

يف �لعثور على �ملو�د �خلام و�لعمالة.

�ل�سناعي  ج��ون��ز  د�و  �مل��وؤ���س��ر  و�رت��ف��ع 

لي�سل   %0.37 يعادل  مبا  نقطة   124.75

�مل��وؤ���س��ر  وت���ر�ج���ع  ن��ق��ط��ة،   34208.9 �إىل 

 3.04 500 مب��ق��د�ر  ب���ورز  �أن���د  ���س��ت��ان��درد 

 4156.08 م�����س��ج��ال   %0.07 �أو  ن��ق��ط��ة 

ن��ق��ط��ة، وه��ب��ط �مل��وؤ���س��ر ن��ا���س��د�ك �ملجمع 

 13470.99 �إىل   %0.48 �أو  نقطة   64.75

نقطة.

مليونير بعمر 25 عامًا: هذا ما جنيته 
من العمالت المشفرة

552 مليون دوالر إيرادات قناة 
السويس في أبريل

طالق تنفيذي كبير في 
»مورغان ستانلي«.. محاوالت جّر 

البنك للقضية

مقعد على رحلة للفضاء بـ 2.2 
مليون دوالر.. والسعر يتزايد

العربية-وكاالت

 Cooper ت��وريل  كوبر  �ل�ساب  قال 

عاما،   25 �لعمر  من  �لبالغ   Turley
بعد  مليونية،  ث��روة  جمع  من  متكن  �إن��ه 

و�إيثريوم لأول مرة  بيتكوين  تد�وله يف 

قبل 4 �سنو�ت منذ �لعام 2017.

�ل�ساب  ف��اإن   CNBC موقع  بح�سب 

يعترب �أن ��ستثماره جاء يف مرحلة مبكرة 

�مل�سفرتني. �لعملتني  لهاتني 

�أ�سهر  وه��ي   Bitcoin كانت  �آن��ذ�ك 

حيث  م��ن  و�لأك���رب  ح��ال��ًي��ا  م�سفرة  عملة 

منها  �ل��و�ح��دة  ت��ع��ادل  �ل�سوقية،  �لقيمة 

�أكرث من 2000 دولر، بينما جرى تد�ول 

 Ethereum م��ن  �مل��دع��وم   Ether
�أكرب عملة  ثاين  blockchain وهي 

م�����س��ف��رة م���ن ح��ي��ث �ل��ق��ي��م��ة �ل�����س��وق��ي��ة، 

بب�سع مئات من �لدولر�ت.

ه���ذه  �أن   CNBC ت�������وريل  �أخ�������رب 

 ، مليونر�ً  جعلته  �ملبكرة  �ل�ستثمار�ت 

رق��م  م��ن  م��وؤل��ف��ة  قيمتها  لت�سبح  ومن��ت 

من �سبع خانات.

خ���الل  �ل�����ن�����اجت  ه������ذ�  م�����ن   %90 من�����ا 

�ل��ع��ام��ني �مل��ا���س��ي��ني، م��ع ف���ورة �ل��ع��م��الت 

من   CNBC تتمكن  مل  لكن  �مل�سفرة، 

�ل��ت��ح��ق��ق ب�����س��ك��ل م�����س��ت��ق��ل م���ن ت��ف��ا���س��ي��ل 

�ملليونر  عنها  يتحدث  �لتي  �لتعامالت 

�ملفرت�س.

ي���اأت���ي ه����ذ� ع���ل���ى �ل���رغ���م م���ن رف�����س 

�لذي  �ملبلغ  عن  بال�سبط  �لك�سف  توريل 

��ستثمره يف �لبد�ية، »مل يكن كثًر� على 

�لإطالق« كما يقول.

القاهرة - رويرتز

�إير�د�تها  �إن  �ل�سوي�س  قناة  قالت هيئة 

مقارنة  �أبريل  يف  دولر  مليون   552 بلغت 

مع 476 مليون دولر قبل عام.

1814 �سفينة  و�أو�سحت هيئة �لقناة �أن 

ني�سان  �أب��ري��ل  يف  �مل��ائ��ي  �مل��م��ر  ��ستخدمت 

�أب��ري��ل  1731 يف  م���ن  �رت���ف���اع���اً  �مل��ن�����س��رم، 

.2020

�سدت  عمالقة  ح��اوي��ات  �سفينة  وكانت 

مما  مار�س  يف  �لهام  �ملالحي  �ملجرى  هذ� 

�أدى �إىل تكد�س عدد كبر من �ل�سفن عند 

م��دخ��ل��ي �ل��ق��ن��اة، �ل��ت��ي ت��ع��د �أق�����س��ر م�سار 

لل�سحن �لبحري بني �أوروبا و�آ�سيا.

العربية-وكاالت

�ن�����س��م حم��ام��ي �ل��ط��الق �ل���ذي مثل 

ميليند� غيت�س يف ق�سيتها �لتي �عتربت 

�لأغ���ل���ى ث��م��ن��ا، �إىل م��ع��رك��ة �مل�����س��رع��ة يف 

�لتنفيذي  زوج��ه��ا  م��ع  كونيتيكت  ولي��ة 

�ل��ك��ب��ر ل����دى ب��ن��ك م���ورغ���ان ���س��ت��ان��ل��ي، 

موقع  بح�سب   Seth Bergstein
.CNBC

ول����ق����د �أ����س���ب���ح���ت ق�������س���ي���ة �ل���ط���الق 

�لأخ������������رة م�����ث�����رة ل����ل����ج����دل ب���ال���ف���ع���ل 

 Alex ك��ون��ي��ت��ي��ك��ت  ل�����س��ي��ن��ات��ور ولي�����ة 

�ل��ت��ن��ف��ي��ذي  وزوج����ه����ا   Bergstein
مع  ���س��خ��ون��ة  �أك���رث  �ستانلي  م��ورغ��ان  يف 

و�����س����ول حم�������اٍم ج����دي����د و�ل��������ذي مي��ث��ل 

ميليند� غيت�س يف �سفقة �سخمة مبليار 

بيل   Microsoft موؤ�س�س  مع  دولر 

غيت�س.

ك��م��ا ق���ام حم��ام��ي �ل��ط��الق �جل��دي��د، 

زوج��ت��ني  �أول  بتمثيل  ك��وه��ني،  روب����رت 

�إيفانا  ترمب،  دون��ال��د  �ل�سابق  للرئي�س 

ترمب ومارل مابلز.

�ل��ف��ري��ق  ع���ل���ى  �لآن  ك���وه���ني  ي��ع��م��ل 

�ل���ق���ان���وين �مل��و���س��ع ح��دي��ًث��ا ل��ل�����س��ي��ن��ات��ور 

�أطلقت  و�لتي   Alex Bergstein
ه���ذ� �لأ���س��ب��وع ر���س��ا���س��ة ق��ان��ون��ي��ة تهدد 

�ستانلي  م���ورغ���ان  م��وظ��ف��ي  ب��ا���س��ت��دع��اء 

ق�سية  يف  ن��ف�����س��ه��ا  و�ل�����س��رك��ة  �لآخ���ري���ن 

�لطالق.

 Alex Bergstein طلب حمامو

با�ستجو�ب  ل��ه��م  �ل�����س��م��اح  �ل��ق��ا���س��ي  م��ن 

حتت  �ستانلي  م��ورغ��ان  م��وظ��ف��ي  م��ن   3

بها  ق���ام  خ��ط��و�ت  م��ز�ع��م  ب�����س��اأن  �لق�سم 

�ل���ب���ن���ك �ل����س���ت���ث���م���اري ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى 

حتى  م��ن��ه��ا  �سخ�سية  م��ال��ي��ة  م��ع��ل��وم��ات 

�مل��ن��ف�����س��ل، �سيث  ����س��ت��م��ر�ر زوج���ه���ا  م���ع 

�أول  �إد�ري  برج�ستني، يف �لعمل كمدير 

و رئي�س للخدمات �لعاملية.

ومي���ل���ك �مل��ح��ام��ي �أدل�����ة ب�����اأن �مل��دع��ى 

�سلطته يف مورغان  ��ستخد�م  �أ�ساء  عليه 

�ستانلي، جتاه �ملروؤو�سني، �لذين �ت�سلو� 

بالزوجة وطلبو� منها بيانات مالية.

�ت�سالت  ��ستخد�م  �مل��ز�ع��م  وت�سمن 

م�سبوهة مع �ملدعية حلثها على �لك�سف 

�لتي  �ل�سخ�سية  �مل��ال��ي��ة  �مل��ع��ل��وم��ات  ع��ن 

ل��ه��م �حل�����س��ول ع��ل��ي��ه��ا، بغر�س  ي��ح��ق  ل 

�حل�������س���ول ع���ل���ى م����ز�ي����ا غ����ر لئ���ق���ة يف 

�لطالق. ق�سية 

العربية-وكاالت

و���س��ل ���س��ع��ر �ل��ت��ذك��رة يف م����ز�د �إىل 

2.2 مليون دولر للح�سول على مقعد 

�ل�����س��و�ري��خ  ل�سركة  ف�سائية  رح��ل��ة  يف 

�ل��ت��اب��ع��ة مل��وؤ���س�����س ���س��رك��ة �أم����ازون جيف 

بيزو�س.

وذك����رت �ل�����س��رك��ة �لأ���س��ب��وع �مل��ا���س��ي، 

 5200 من  �أك��رث  �أن  »بلومربغ«  بح�سب 

تناف�سو�  دولة   136 �ملز�د من  متقدم يف 

ل���رك���وب رح��ل��ة ي���وم �ل���� 20 م���ن ي��ول��ي��و 

�ملقبل على منت �ساروخ نيو �سيربد من 

�ساروخ  �أول  وه��و  �أوري��غ��ني،  بلو  �سركة 

لل�سركة. تابع  ا  �أ�سخا�سً يحمل 

و�سل  قد  للتذكرة  عر�س  �أعلى  كان 

�أ���س��ب��وع��ني من  ب��ع��د  دولر  م��ل��ي��ون   1.4

�لقيمة  �رت��ف��ع��ت  �مل��خ��ت��وم��ة.  �ل��ع��رو���س 

يف   Blue Origin ب�����د�أت  ع��ن��دم��ا 

ع���ر����س �مل�����ز�ي�����دة ع���ل���ى م��وق��ع��ه��ا ع��ل��ى 

 12 �لإن����رتن����ت ق��ب��ل �مل�����ز�د �مل��ب��ا���س��ر يف 

يونيو لتحديد �لفائز يف �لرحلة.

قالت �سركة ت�سنيع �ل�سو�ريخ، �لتي 

حتاول من بني �أهد�ف �أخرى، �مل�ساعدة 

جمعت  �إنها  �لف�ساء،  �سياحة  ري��ادة  يف 

للخدمة  ج��اه��زة  لتكون  كافية  بيانات 

و16  جتريبية  رحلة   15 بعد  �لت�سغيلية 

�لإط���الق  م��وق��ع  يف  للكب�سولة  ه��ب��وًط��ا 

غرب تك�سا�س �لأمركية.

ت�ستغرق  �ل��ت��ي  �ل���رح���الت،  ���س��ت��اأخ��ذ 

�ل�سائحني  تقريًبا،  دقيقة   11 منها  كل 

100 كيلومرت )62 مياًل(  للف�ساء فوق 

�إىل �لف�ساء �سبه �ملد�ري.

 Blue Origin ���س��رك��ة  رف�����س��ت 

حت����دي����د ع�������دد �لأ�����س����خ����ا�����س �ل����ذي����ن 

ما  �أو  �لأول��ي��ة  �ل��رح��ل��ة  يف  �سي�سافرون 

مل  كما  ع��م��الء،  �أو  موظفني  ك��ان��و�  �إذ� 

تك�سف �سركة كينت، ومقرها و��سنطن، 

�لقيا�سية  �ل��ت��ذ�ك��ر  �أ���س��ع��ار  ع��ن  �ل��ن��ق��اب 

�مل�ستقبلية. للرحالت 

موؤ�س�سة  �إىل  �مل��ز�د  عائد�ت  �ستذهب 

ت�����س��ع��ى  �ل����ت����ي   Blue Origin
ل���ل���رتوي���ج ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ل���وم �ل��ت��ق��ن��ي��ة 

و�لريا�سيات.

العربية-وكاالت

�لأم���رك���ي���ة  �خل����ز�ن����ة  وز�رة  �أع���ل���ن���ت 

�إحكام  بهدف  �خل��ط��و�ت  م��ن  مزيد  �ت��خ��اذ 

�ل�سيطرة على تعامالت �لعمالت �مل�سفرة، 

ما  بتحويل  يقوم  من  كل  �إل��ز�م  بينها  من 

منها  دولر  �آلف  ع�����س��رة  قيمته  ت��ت��ج��اوز 

.IRS ب�سرورة �إبالغ م�سلحة �ل�سر�ئب 

�لتهرب  من  للحد  �خلطوة  هذه  وتاأتي 

�ل�����س��ري��ب��ي ع��ل��ى �لأرب�����اح �ل�����س��خ��م��ة �ل��ت��ي 

ح��ق��ق��ه��ا ح����ائ����زو ت���ل���ك �ل���ع���م���الت خ���الل 

�لعمالت  �عتربت  فيما  �لأخ��رة،  �ل�سهور 

�مل�سفرة باأنها متثل خطر�ً و�قعاً من خالل 

ب�سفة  �لقانونية  غر  لالأن�سطة  ت�سهيلها 

عامة، ومنها جر�ئم �لتهرب �ل�سريبي.

بيتكوين  �سجلت  �ملا�سي،  �لأربعاء  ويوم 

و�إي��ث��ري��وم �أك���رب ه��ب��وط ل��ي��وم و�ح���د منذ 

مار�س من �لعام �ملا�سي، وهو ما ت�سبب يف 

�لعمالت  لقطاع  �ل�سوقية  للقيمة  خ�سائر 

�مل�����س��ف��رة ب��ك��ام��ل��ه ت���ق���رتب م���ن ت��ري��ل��ي��ون 

بعد  �حل���ادة  �لنخفا�سات  وج���اءت  دولر. 

�ملالية  �ملوؤ�س�سات  على  �ل�سني  حظرت  �أن 

و�����س����رك����ات �مل����دف����وع����ات ت���ق���دمي خ���دم���ات 

�مل�سفرة. �لعمالت 

�خلمي�س  �لأم��رك��ي��ة  �خل���ز�ن���ة  ودع����ت 

حتويالت  على  �سريبة  فر�س  �إىل  �ملا�سي 

�ل���ع���م���الت �مل�����س��ف��رة ب���ني �ل�������س���رك���ات، م��ع 

تطّلعها �إىل زيادة �لإير�د�ت لتمويل خطة 

مقرتحة بقيمة 1،6 تريليون دولر تهدف 

�إىل تو�سيع �لتعليم و�لتاأمني �لجتماعي.

وه����ذه �ل��ف��ك��رة ج����زء م���ن ج���ه���ود �أك���رب 

�لأمركية،  �لعائالت  دع��م  خطة  لتمويل 

مبا يف ذلك زيادة �ل�سر�ئب على �لأثرياء، 

ت�������س���ّرح  �أن  وج�������وب  ع���ل���ى  ت���ن�������ّس  وه������ي 

�أ����س���وًل م�سفرة  ت��ت��ل��ّق��ى  �ل��ت��ي  »�ل�����س��رك��ات 

�آلف   10 ع��ن  ت��زي��د  ع��ادل��ة  �سوقية  بقيمة 

�لد�خلية«  �لإي�����ر�د�ت  »د�ئ����رة  �إىل  دولر« 

»فر�ن�س  بح�سب  �ل�سر�ئب،  عن  �مل�سوؤولة 

بر�س«.

�حل�سابات  �أّن  �خلز�نة  وز�رة  و�أو�سحت 

�لعمالت  ت�ستخدم  �لتي  �لدفع  خدمات  �أو 

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

خالل متطلبات �إعد�د �لتقارير �جلديدة.

�إّن��ه  للمقرتح  عر�س  يف  �ل���وز�رة  وقالت 

�سغر�ً  ت�سكل جزء�ً  �أّنها  �لرغم من  »على 

ن�سبياً من دخل �لأعمال حالياً، �إل �أّنه من 

�لعملة  معامالت  �أهمية  ت��زد�د  �أن  �ملرجح 

ظّل  يف  �سّيما  ل  �ملقبل،  �لعقد  يف  �مل�سّفرة 

تقارير  لإع��د�د  �لنطاق  و��سع  نظام  وج��ود 

�ملالية«. �حل�سابات 

وف����ر�����س �ل�������س���ر�ئ���ب ع���ل���ى �لأ�����س����ول 

�أك���رب و�سعتها  �ل��رق��م��ي��ة ج���زء م��ن خ��ط��ة 

�مل��وظ��ف��ني  ع����دد  ل����زي����ادة  �خل����ز�ن����ة  وز�رة 

و����س���ل���ط���ات �إن����ف����اذ �ل���ق���ان���ون يف م�����س��ل��ح��ة 

�ل�سر�ئب بهدف �سّد �لفجوة بني ما تدين 

به �حلكومة وما تتلّقاه بالفعل.

600 مليار دوالر فجوة

وقّدرت �لوز�رة �أّن �لفجوة بلغت حو�يل 

�إىل  2019 و�سرتتفع  عام  600 مليار دولر 

على  دولر  ت��ري��ل��ي��ون��ات   7 م���ن  ي��ق��رب  م���ا 

مدى �لعقد �ملقبل ما مل تتم معاجلتها.

وخ����ط����ة دع�����م �ل����ع����ائ����الت �لأم���رك���ي���ة 

للرئي�س  ���س��خ��م��ني  م��ق��رتح��ني  �أح����د  ه���ي 

ج���و ب���اي���دن، �ل���ث���اين ه���و خ��ط��ة �ل��وظ��ائ��ف 

جت��دي��د  �إىل  ت����ه����دف  �ل����ت����ي  �لأم����رك����ي����ة 

ح��و�يل  وتكلفتها  للبالد  �لتحتية  �لبنية 

تريليوين دولر.

وم����ع ���س��ي��ط��رة �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ني على 

�لكونغر�س بهام�س �سئيل، يتعّر�س بايدن 

�خلّطتني  لتمويل  طرق  لإيجاد  ل�سغوط 

من  �ل�سرورية  �لأ�سو�ت  على  و�حل�سول 

لإقر�رهما. �جلمهوريني 

وب���ي���ت���ك���وي���ن ودوغ����ك����وي����ن و�إي�����رثي�����وم 

�ل��رق��م��ي��ة �رتفعت  �ل��ع��م��الت  وغ��ره��ا م��ن 

�مل��ا���س��ي  �ل��ع��ام  خ���الل  وق��ي��م��ت��ه��ا  �سعبيتها 

�لتي  �لق��ت�����س��ادي��ة  �ل���س��ط��ر�ب��ات  نتيجة 

لهذه  و�ل��رتوي��ج  ك��وف��ي��د-19  وب���اء  خّلفها 

�لعمالت من بع�س �ل�سركات.

وي��در���س �لح��ت��ي��اط��ي �ل��ف��در�يل �إن�����س��اء 

عملة رقمية خا�سة به، وقال �خلمي�س �إنه 

تاأثر  تناق�س  در��سة  �ل�سيف  هذ�  �سين�سر 

�إ�سد�ر  و�إمكانية  �لدفع  �أنظمة  على  ذلك 

ع��م��ل��ة رق���م���ي���ة م���دع���وم���ة م����ن �ل����ولي����ات 

�ملتحدة.

و����س���ّرح رئ��ي�����س �لح��ت��ي��اط��ي �ل��ف��در�يل 

�أّنه من �ملهم  جروم باول يف بيان »نعتقد 

�مل���رك���زي(  ل��ل��ب��ن��ك  رق��م��ي��ة  )ع��م��ل��ة  �أي  �أن 

ميكن �أن تكون مبثابة مكّمل ولي�س بدياًل 

للنقد وتنويعات �لدولر �لرقمية �حلالية 

ل���دى �ل��ق��ط��اع �خل���ا����س، م��ث��ل �ل���ود�ئ���ع يف 

�لتجارية«. �لبنوك 

ضربة أميركية للعمالت المشفرة.. التحويالت ستخضع للضرائب

طائرات صامتة فائقة السرعة لرجال األعمال

مؤشر داو جونز يواصل مسار التعافي بفضل بيانات قوية

العربية-وكاالت

لتطوير  ك��ورب«  »�إي��ري��ون  �سركة  قالت 

�ل���ط���ائ���ر�ت �لأ�����س����رع م���ن �ل�������س���وت �ل��ت��ي 

�أ���س�����س��ه��ا �مل��ل��ي��اردي��ر م��ن ت��ك�����س��ا���س روب���رت 

با�س وبدعم من �سركة بوينغ، �إنها �أوقفت 

ع��م��ل��ي��ات��ه��ا ب��ع��د ف�����س��ل��ه��ا يف ت��اأم��ني �أم����و�ل 

كافية لبدء بناء �لطائرة.

�إي�����ري�����ون يف ب���ي���ان وزع���ت���ه  و�أ�����س����اف����ت 

»بلومربغ«  ون�سرته  �لإلكرتوين  بالربيد 

لنقل  �ل��الزم  �ل�سخم  �ل�ستثمار  زي��ادة  �أن 

�لت�سميم  م��ن   AS2 �خل��ا���س��ة  �ل��ط��ائ��رة 

�إىل �لإنتاج كان »حتدًيا كبًر�«.

�ملا�سي،  مار�س  يف  قالت  �ل�سركة  كانت 

عام  يف  �سيبد�أ  �لأوىل  �لطائر�ت  �إنتاج  �إن 

2023 يف م�سنع يف ملبورن، يف فلوريد� مع 

توقع �أول ت�سليم جتاري يف عام 2027.

 Aerion ط��م��وح��ات  �لإغ���الق  ينهي 

ل���ل���م�������س���اع���دة يف �إح�����ي�����اء �ل�������س���ف���ر �مل����دين 

زو�ل  منذ  مرة  لأول  �ل�سوت  من  �لأ�سرع 

�لكونكورد عام 2003.

كانت �ل�سركة قد جلبت بوينغ، وجرن�ل 

�أكرث  وجمعت  �ملحركات  لتوريد  �إلكرتيك 

ذل���ك �سفقة  دولر مب��ا يف  م��ل��ي��ار   11 م��ن 

 ،NetJets م���ن  ط���ائ���رة   20 ل����  ح��دي��ث��ة 

 Warren وه���ي وح���دة ت��اب��ع��ة ل�����س��رك��ة 

 Buffett›s Berkshire
.Hathaway Inc

ت��ع��ر���س��ت ����س���رك���ات ���س��ن��اع��ة �ل���ط���ر�ن 

 19-Covid ل�سربة قوية ب�سبب جائحة

ح��ي��ث جت��ن��ب �ل��رك��اب �ل��ط��ر�ن وت��وق��ف��ت 

�سركات �لطر�ن عن �سر�ء �لطائر�ت.



االعالين
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه  عبيد  موفق  �سركة  بان  والتجارة 

  2013/7/28 بتاريخ   )107565( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : موفق عبيد و�سركاه

اإىل �سركة : هيثم وزيد القحف و�سريكهم

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200008342(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  وامل�سجلة يف  و�سريكه   نعيم حممد احلمايده  �سركة  باأن  

�سركات تو�سية ب�سيطة 

بطلب  تقدمت  قد   2003/1/12 بتاريخ   )9796( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/5/16 

احلمايده   غيا�ض  حممد  نعيم  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

م�سجد عباد  من  – بالقرب  �سويفيه   : امل�سفي  باأن عنوان  علما 

الرحمن – ت: 0795238002

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة مهدي كناين وحممود 

الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  ح�سن  

)103208( بتاريخ 2012/1/2  تقدمت بطلب لإجراءات 

التغيريات التالية :

وحممود  كناين  مهدي   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

ح�سن

اإىل �سركة : حممود في�سل ح�سن و�سريكته

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

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200179464(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن 

�سركة عالء معمر و�سريكتها  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )121223( بتاريخ 2020/11/3  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/5/20 

احلارون   يو�سف  جميل  �سوزان  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : طرببور - عمان – ت: 0796688460

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إنذار بالعودة إىل العمل 
لعامل الوطن  /

زياد محمد سالمه الشريقي

نظرا لتغيبك عن مكان عملك لأكرث  

من 10 اأيام متتالية  دون عذر ر�سمي  

بالعودة  نهائيا  ان��ذارا  اأن��ذرك  فاين 

من  اأي��ام   3 خ��الل  عملك  مكان  اإىل  

وخالفا  الإع���الن  ه��ذا  ن�سر  ت��اري��خ 

و�سيتم  وظيفتك  �ستفقد  ل��ذل��ك  

اتخاذ الإجراءات القانونية بحقك 

مبقت�سى القانون .

متصرف لواء الشونة الجنوبية
رئيس لجنة بلدية 
الشونة الوسطى
د.طـــايل املجالــي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفة

ايه رسمي حسني اليوسف

تزيد  ملدة  العمل  عن  لتغيبك  نظرا 

ايام متتالية لدى �سركة  عن ع�سرة 

مراكز  و  ال�سناد  خلدمات  امل�سانده 

او  م�����س��روع  �سبب  ب���دون  الت�����س��ال 

عذر ر�سمي لذا فان ال�سركة تنذرك 

بالعودة اىل عملك فورا و ال �سيتم 

لحكام  �سندا  لديها  خدماتك  انهاء 

املادة 28/ه� من قانون العمل رقم 8 

ل�سنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفني 

ارشيد      اســـود  عـــوده  صــابــريــن 
MF-J00732 : الرقم الوظيفي

اســــراء صــيــاح عــلــي الــســرحــان     
MF-J00476 : الرقم الوظيفي

السرحان      مذهان  احمد  كوثر   
MF-J00680 : الرقم الوظيفي

�سركة  يف  عملكم  عن  منقطعني  انكم  حيث 

 / اجلاهزة  اللب�سة  ل�سناعة  البرة  حرفة 

20 يوم  ال�سرحان  وملدة تزيد عن  فرع مغري 

لغاية  متقطعة  ومل تعودوا اىل مقر عملكم 

تاريخ هذا النذار دون اجازة قانونية او عذر 

م�سروع . لذا فاننا ننذركم بالعودة اىل عملكم 

خالل مدة 3 ايام من تاريخ ن�سر هذا العالن 

وال �سوف تعتربوا فاقدين لوظيفتكم وجميع 

 / 28 املادة  العمالية عمال باأحكام  حقوقكم 

ه� من قانون العمل الردين رقم ) 8 ( ل�سنة 

املوؤ�س�سة  احتفاظ  م��ع  وتعديالته   1996

بكامل حقوقها جتاهكم .

شركة حرفة االبرة لصناعة 
االلبسة الجاهزة

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفة :

بيان عبد القادر احمد املومني
حيث انكم انقطعت عن عملك يف مدر�سة دنيا 

ايام   10 عن  تزيد  مل��دة  النموذجية  الطفل 

متتالية رغم التوا�سل معك للعودة واللتحاق 

 2021/4/24 تاريخ  من  تعودي  ومل  بعملك 

ولغاية تاريخ هذا النذار 2021/5/22 دون 

اجازة قانونية او عذر م�سروع، وت�سلمت راتب 

�سهر 2021/4 كامال.

خالل  عملك  اىل  بالعودة  ننذرك  فاننا  لذا 

ه��ذا الع��الن تكوين  تاريخ  اي��ام من   3 م��دة 

عمال  ح��ق��وق��ك  وك��اف��ة  لوظيفتك  ف��اق��دة 

العمل  ق��ان��ون  م��ن  ه���   / 28 امل���ادة  ب��اأح��ك��ام 

وتعديالته   1996 ل�سنة   )  8  ( رقم  الردين 

مع احتفاظ املدر�سة بكامل حقوقها جتاهك.

مدرسة دنيا الطفل النموذجية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

فايز  حافظ  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

احلديدي و�سركاه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2017/11/8 بتاريخ   )  117470(

ن�سر هذا العالن

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

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

كليان  �سري  ق��وارف  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه 

بطلب  تقدمت    2017/5/28 بتاريخ   )19313( الرقم 

لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : قوارف �سري كليان و�سريكه

اإىل �سركة : قوارف �سري كليان و�سركاه

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

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة مربوك وعلقم  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

2019/4/21  تقدمت  ت�سامن حتت الرقم )119549( بتاريخ 

بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : مربوك وعلقم

اإىل �سركة : حممد علقم و�سريكه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

�سامل  اجم��د  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

اجلعافره واحمد خالد اجلالمده  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)116770 ( بتاريخ 2017/6/7 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

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

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

�سركة  ب��ان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات 

ابراهيم اجلالمده و�سريكه وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

  2011/10/5 ت�سامن حتت الرقم )102650( بتاريخ 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

اجلالمده  ابراهيم   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

و�سريكه

اإىل �سركة : ابراهيم اجلالمده و�سركاه

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

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل

اىل املوظف : سيف الدين شحاده محمود عالوي

ال�سنة  خالل  متقطع   يوم  ع�سرين  من  اكرث  م�سروع  �سبب  دون  عملك  مركز  عن  لتغيبك  نظرا 

الواحدة لدى �سركة فيالدلفيا للطاقة ال�سم�سية ذ.م.م دون عذر ر�سمي او مربر قانوين لذا فان 

 48 للعمل خالل  العودة  ب�سرورة  ينذرك  العمل الردين  28/ه� من قانون  املادة   املنذر وح�سب 

�ساعة من تاريخ ن�سر هذا العالن وبعك�ض ذلك تعترب فاقدا لوظيفتك وكافة حقوقك العمالية .

املنذر / شركة فيالدلفيا للطاقة الشمسية

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف : محمد ابراهيم احمد الرحاحلة

نظرا لتغيبك املتقطع عن موقع عملك لدى �سركة البرتاء للنقل الربي منذ تاريخ 2021/3/29 

وحتى تاريخه 2021/5/18 ، بدون عذر ر�سمي او مربر قانوين.

و�سندا لحكام املادة  28/ه� من قانون العمل الردين فاننا ننذرك  ب�سرورة العودة اىل العمل 

ايام  املذكورة وذلك خالل ثالثة  الفرتة  يثبت م�سروعية تغيبك عن  ما  الوقت تقدمي  وبنف�ض 

من تاريخه .

�سمنها  ومن  بحقك  القانونية  الج��راءات  كافة  لتخاذ  ا�سفة  ال�سركة  �ست�سطر  ذلك  وبخالف 

الف�سل .

ادارة شركة البرتاء للنقل الربي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200176245(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة النوافله والبدول   وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2020/2/9 حتت الرقم )120581( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/5/20 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  ا�سرف هاين علي النوافله  م�سفيا 

لل�سركة .

– ت:  ال��ع��ق��ب��ة - اخل��ام�����س��ة  امل�����س��ف��ي :  ب����اأن ع���ن���وان  ع��ل��م��ا 

0799998995

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200013317(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن 

�سركة دعار وال�سياحني  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   2006/2/8 بتاريخ   )79250( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/1/31 

حممد  ناجي  عبدالرحمن  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

تاريخ  من  اعتبارا  ال�سياحني  م�سلم  حمد  حممد  من  بدل  عقل 

2021/2/9  م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ط���ارق  جبل   – ال��زرق��اء   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0797104528

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة احلمزه واعطري  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)96576 ( بتاريخ 2009/12/6 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

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

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200072617(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن 

يف  وامل�سجلة  وردا   والع��الن  للدعاية  الرمياوي  وكالة  �سركة 

�سجل �سركات تو�سية ب�سيطة 

قرار  اىل  وا�ستنادا    1978/1/18 بتاريخ   )755( الرقم  حتت 

  2012/2675 رقم  القت�سادية  الغرفة  عمان  بداية  حمكمة 

ف��اروق  ق�سي  احل�سابات  مدقق  تعيني  مت   2021/5/6 تاريخ 

ر�سدي عبيدات بدل من املحامي خالد الهنانده م�سفيا لل�سركة .

ابو  ايليا  – �سارع  – ال�سمي�ساين  امل�سفي هو : عمان  وان عنوان 

ما�سي – عمارة رقم 16 – مكتب رقم 1 – هاتف 07798268683

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن  تعديل موعد اغالق عطاء البيع
رقم م ش 1/5/ب/2020

تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية – اجلي�ض العربي / مديرية امل�سرتيات الدفاعية عن طرح عطاء البيع 

1/5/ب/2020 واخلا�ض ببيع مواد �سكراب فعلى املتعهدين الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة  رقم م �ض 

مديرية امل�سرتيات الدفاعية / �سعبة الت�سالت والنظمة اللكرتونية ل�سراء ن�سخة العطاء مقابل دفع مبلغ )60( 

�سارية  املهن  ورخ�سة  التجاري  ال�سجل  عن  و�سورة  تفوي�ض  كتاب  معهم  م�سطحبني  م�سرتدة  غري  اردين  دينار  �ستون 

املفعول او �سورة عنها وجمانا ملن �سبق ان ا�سرتى دعوة العطاء .

1300 ( بعد الظهر ما عدا  يتم بيع دعوة العطاء ايام الثنني والثالثاء والربعاء من كل ا�سبوع ولغاية ال�ساعة ) 

العطل الر�سمية ويكون يوم الحد املوافق 2021/6/13 ال�ساعة )1300( اخر موعد لبيع ن�سخ العطاء .

تعاد املزايدات بوا�سطة الظرف املختوم اىل مديرية امل�سرتيات الدفاعية / �سكرتري اللجان قبل ال�ساعة )1300 ( يوم 

الثنني املوافق 2021/6/14 معززة بتاأمني مايل م�سدق بقيمة ) 5 % ( خم�سة باملائة من قيمة املزايدة وكل مزايدة 

ترد بعد هذا التاريخ او غري مرفق بها تامني مايل تهمل ول ينظر بها .

علما باأن موقعنا على النرتنت هو www.jafdop.mil.jo ) لالطالع على 

املواد املراد بيعها وال�سروط اخلا�سة والعامة للم�ساركة بالعطاء( .

الحد    23/ 5 / 2021



الدويل
90 الأحد  23/ 5 / 2021 

من  الثمانينات  مطلع  يف  وحتى  وال�سبعينات  ال�ستينات  يف  ال�سابقة  اننا  َعَمّ اأذك��ر    

كما  متاًما  بنف�سها  ومزهوة  املقام  وعالية  �ساخمة  اأ�سجارنا  كانت  حيث  املا�سي،  القرن 

اخُل�سرة، فقد هرمت فت�ساغرت يف  اأو مورقة  وكثيفة  كثة  َتعد  اأنها مل  اإال  اليوم،  هي 

اأر�سنا  بها  ُزرع��ت  التي  املَُعّمرة  زيتوناتنا  هي  كما  الرومان  اأي��ام  من  لكاأنها  اأحجامها، 

ال�سنني وما زالت �ساخمة ومعطاءة تدر علينا زيًتا وزيتوًنا ودفًءا  األوف  الطهور قبل 

و ظالاًل.

 الفرق بني زيتوناتنا البا�سقات على جبالنا العاليات ويف حقولنا الريفية الوا�سعات 

واأ�سجار ال�سوارع يف عّماننا الكبرية، اأن االأوىل حمبوبة ُحًبا َجًما، فُمزاِرُعينا يحيطونها 

بكل املحبة والرعاية والعناية اليومية، لتمنح �سعبنا وموؤ�س�ساته و�سِركاته الت�سديرية 

غّلة د�سمة، بينما “اأ�سجارنا العامة” “تتقدم نحو موت اأكيد!”، فال �ساحب ُي�ساحبها 

تدفق  ل�سمان  عنها  لبقائها، وال حمامِي  راعِي  وال  عليها  رقيب  وال  يعيلها،  ُمعيل  وال 

احلياة يف عروقها، وال حار�س من حولها يحميها من امل�سائب املتالحقة التي ت�سيبها، 

وت�سعف  كثافتها  وت��راج��ع  �سرايينها  وتتيّب�س  ون�سفاًنا،  وا���س��ف��راًرا  �سحوًبا  ف��ت��زداد 

كائن  خ���رى 
ُ
االأ هي  ال�سجرة  اأن  ُي��درك  َم��ن  وال  الإنعا�سها،  بها  يهتم  َم��ن  وال  وتتقهقر 

مرهف امل�ساعر، وخملوق حي يعي�س وَيحيا وَي�سعر، يبغ�س ويحب كاالإن�سان متاًما.

اأ�سجار  ل�سقاية  يومًيا  تعود  ال�سحيق،  املا�سي  يف  كما  االأمانة،  �سيارات  �سرنى  متى   

املواطن  ن�ساهد  ومتى  م��وؤك��د؟  م��وٍت  من  وحتميها  بها  الئقة  عناية  وتعتني  ال�سوارع 

االأردين يتقدم من تلقاء نف�سه لر�س املاء على اأوراقها واأغ�سانها الإنقاذ حيواتها، فهي 

ُت�سفي َجَمااًل وراًحة على حياته، وجتهد يف نهاراتها ولياليها لتجميل املناطق واملواقع 

املختلفة بقواها الذاتية املُحبِّة للحياة، لكونها بب�ساطة ُمغرَمة بالعي�س وبرعاية املوىل 

اإليه لتحيا وت�سيخ ب�سموخ وهدوء و�سكينة.  لها ولكل حيوٍة تتو�سل 

 لنتذكر اأن حياة االإن�سان والنبات ال تنقطع اأبًدا اإن مت حمايتها و�سيانتها وحمبتها 

والعك�س  ف�سائه،  م�ساحة  وعلى  مقامه،  اإط��ار  ويف  قيا�سه،  على  كل  مكانتها  وتعظيم 

بالعك�س.

األكاديمي مروان سوداح

أشجارنا عّمانية تموت 
واقفة َصلدة وَشامخة

االنباط-وكاالت

لالأنا�سول،  فل�سطينيون  حمللون  ق��ال 

م�����س��اع��دا  ع���ام���ال  ���س��ك��ل��ت  اجل���غ���راف���ي���ا  اإن 

للعدوان  �سدها  يف  الفل�سطينية  للف�سائل 

رغم  غ��زة،  قطاع  على  االأخ��ري  االإ�سرائيلي 

الفارق الكبري يف القوة، ما اأحدث �سيئا من 

توازن الردع

ورغ�����م ام��ت��الك��ه��ا ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، ف���اإن 

خا�سرة  يف  �سعف  نقطة  �سكلت  اجلغرافيا 

ال�سنع  حملية  �سواريخ  باتت  اإذ  اإ�سرائيل، 

اأغ��ل��ب  ي��رك��ز  ب��دول��ة  نقطة  اأق�����س��ى  ت�سل 

ال�سرقية  ال�سفة  على  �سريط  يف  �سكانها 

املتو�سط للبحر 

** العمق االإ�سراتيجي معدوم

ف��اإن  ال�سيا�سية  اجلغرافيا  اإىل  بالنظر 

ال��ع��م��ق االإ���س��رات��ي��ج��ي اجل���غ���رايف م��ع��دوم 

اأهم نقطة �سعف  اإ�سرائيل، ويعد  متاما يف 

للدرا�سات،  القد�س  مركز  مدير  وف��ق  لها 

التابع جلامعة القد�س، اأحمد رفيق عو�س

وي�سيف عو�س، يف حديث مع االأنا�سول، 

العمق  �سعف  ع��ن  ت�ستعي�س  اإ�سرائيل  اأن 

بحلف  و�سيلة؛  م��ن  ب��اأك��ر  االإ���س��رات��ي��ج��ي 

ع�����س��ك��ري م���ع ال���غ���رب، وحم���اول���ة م��راك��م��ة 

اأ�سلحة بالغة الدقة والفتك غري تقليدية

و للتغطية على عورتها ت�ستغل اإ�سرائيل 

ال�سكان،  ع��دد  زي��ادة  وحت��اول  الدميغرافيا 

واإ����س���ع���اف ج��ريان��ه��ا م���ن دول وج��م��اع��ات 

معروفة  اإ�سرائيلية  �سيا�سة  �سمن  واأحزاب 

الفل�سطيني الباحث  ، ح�سب 

العمق اجلغرايف، يخدم  اأن غياب  ويرى 

ب��ت��ك��ل��ف��ة  ����س���اروخ���ا  اأن  ب��ح��ي��ث  ال��ف�����س��ائ��ل 

وه��ي  اإ���س��رائ��ي��ل  عا�سمة  ي�سل  دوالر   100

ت���ل اأب����ي����ب، مم���ا ي��ج��ع��ل ال��ع��م��ق اجل���غ���رايف 

االإ�سرائيلي مك�سوفا جدا

ال��واق��ع يخدم  اأن ه���ذا  وي��ع��ت��ر ع��و���س، 

�سهولة  حيث  م��ن  الفل�سطينية  الف�سائل 

وم��رون��ة احل��رك��ة، وال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��اأث��ري 

ب��اأرت��ال  يتحرك  ال��ذي  املحتل  على  الكبري 

ووف����ق ق��واع��د واأن��ظ��م��ة ع�����س��ك��ري��ة، خ��الف��ا 

الفردي  الت�سلل  ت�ستطيع  التي  للف�سائل 

واجلماعي وغريها

وي��و���س��ح اأن اجل��غ��راف��ي��ا ال�����س��ي��ق��ة ج��دا 

ي�ستدعي  وه��ذا  م�ستحكما،  ال��ع��داء  جتعل 

اأحد اأمرين: ت�سوية و�سالم اأو حرب مميتة

اإ���س��رائ��ي��ل  اأخ���ط���اء  اأح����د  اأن  وي�����س��ت��ط��رد 

حت��وي��ل��ه��ا اجل��غ��راف��ي��ا مل��ن��ط��ق��ة ع����داء، ب��دل 

اإع����ط����اء احل����ري����ات، وحت���وي���ل اجل��غ��راف��ي��ا 

ل�ساحلها

** ال حرب مع عدة جبهات

من جهته، يقول الكاتب ال�سحفي فوؤاد 

العمق  النعدام  نظرا  اإ�سرائيل  اإن  اخلف�س، 

على  ح��روب  خو�س  ت�ستطيع  ال  اجل��غ��رايف 

قطاع  الغربية،  ال�سفة  جبهة:  م��ن  اأك��ر 

غزة، جنوب لبنان

م���ع  ح����������وار  اخل�����ف�����������س، يف  وي���������س����ي����ف 

االأق�������س���ى احل��ال��ي��ة  ه��ب��ة  اأن  االأن����ا�����س����ول، 

اأظ���ه���رت ج��ب��ه��ة ج���دي���دة اأث��ب��ت��ت ه�����س��ا���س��ة 

ال�����دول�����ة م�����ن ال������داخ������ل، يف ظ�����ل ح�����راك 

ودخولهم  )ع���رب48(  ال��داخ��ل  فل�سطينيي 

على خ��ط امل��واج��ه��ة م��ع االح��ت��الل، خالفا 

ال�سابقة االنتفا�سات  لكل 

وي�سري اإىل اأن االإ�سرائيليني يف احلروب 

اأو  ال�����س��اب��ق��ة ك��ان��وا ي��ل��ج��وؤون اإىل ال�����س��م��ال 

اجل���ن���وب ه���روب���ا م���ن ����س���واري���خ امل��ق��اوم��ة، 

افتقد  لقدراتها  املقاومة  تطوير  مع  لكن 

االح���ت���الل ع��ن�����س��ر ال��ع��م��ق واأ���س��ب��ح��ت كل 

اإىل  ال�سمال  اأق�سى  من  اإ�سرائيل  يف  نقطة 

اأق�سى اجلنوب يف مرمى ال�سواريخ

ال�سواريخ،  مراكمة  اأن  اخلف�س،  وي��رى 

اإ�سرائيل  اإ�سراتيجية يف  وتهديد قطاعات 

مثل حمطة الغاز اأو خمازن البرول، مّكن 

ال��ردع، بل  ت��وازن يف  اإح��داث  الف�سائل من 

والتنفيذ والتهديد 

تهديداتها  مرات  عدة  الف�سائل  ونفذت 

اإ�سرائيل  ق�سف  على  ردا  اأبيب،  تل  بق�سف 

م�ساكن واأبراجا �سكنية يف قطاع غزة

اأع��ل��ن��ت  اجل������اري،  /اأي������ار  م���اي���و   13 ويف 

ك��ت��ائ��ب ال��ق�����س��ام، اجل���ن���اح امل�����س��ل��ح حل��رك��ة 

اأطلقت �ساروخا جديدا، على  اأنها  حما�س، 

يبعد عن غزة م�سافة  الذي  رام��ون،  مطار 

220 كيلومرا

 250 عيا�س  �ساروخ  اإن  الكتائب،  وقالت 

كيلومرا   250 م��ن  اأك���ر  اإىل  م���داه  ي�سل 

اأن كل  االأك��ر، موؤكدة  وبقوة تدمريية هي 

يف  جنوبها  اإىل  فل�سطني  �سمال  من  نقطة 

�سواريخنا مرمى 

** االإعداد اجليد

م���ن ج��ه��ت��ه، ي��ق��ول ع��ب��د اهلل ح���رز اهلل، 

اأ���س��ت��اذ اجل��غ��راف��ي��ا يف ج��ام��ع��ة ب��ريزي��ت، اإن 

للمواجهة  ذات��ه��ا  اأع����دت  غ���زة  يف  امل��ق��اوم��ة 

تاأثري  االعتبار  بعني  اآخ��ذة   ، جيدا  اإع���دادا 

�سرب العمق اجلغرايف لدولة االحتالل

وي�ستطرد حرز اهلل، قوى املقاومة بذلت 

جهدا كبريا نتج عنه تقدم وتطور وحت�سن 

مع  طويل  ل�سراع  نف�سها  وهّياأت  االأداء،  يف 

االحتالل

املهارات مع جيل  تطوير  اأن  اإىل  وي�سري 

قادر على اإدارة املعركة اأوجد قوى �سيا�سية 

يف امل�����س��ه��د ال�����س��ي��ا���س��ي، و���س��ج��ع ع��ل��ى وح��دة 

االح��ت��الل،  ق��وى  �ستت  ال�سارع  يف  ميدانية 

مم��ا ���س��اع��د يف تغيري م��وازي��ن ال��ق��وى ول��و 

الفل�سطينيني ل�سالح  جزئيا 

** ح�سيلة العدوان

املا�سي، تفجرت  اأبريل/ني�سان   13 ومنذ 

املحتلة،  الفل�سطينية  االأرا�سي  يف  االأو�ساع 

اإ�سرائيل  ل�سرطة  وح�سية  اع��ت��داءات  ج��راء 

املحتلة،  القد�س  مدينة  يف  وم�ستوطنوها 

وخا�سة امل�سجد االأق�سى وحي ال�سيخ جراح 

فل�سطينًيا  منزاًل   12 الإخ��الء  حماولة  يف   ،

مل�ستوطنني وت�سليمها 

ق��ط��اع غ���زة ب�سكل  ال��ت��وت��ر يف  وت�����س��اع��د 

ع�سكرية  عملية  اإ�سرائيل  اإطالق  بعد  كبري 

وا���س��ع��ة ف��ي��ه م��ن��ذ 10 م��اي��و/ اأي���ار اجل���اري، 

ت�����س��ب��ب��ت مب���ج���ازر ودم�����ار وا����س���ع يف امل��ب��اين 

التحتية والبنية 

وبداأ فجر اجلمعة، �سريان وقف الإطالق 

النار بني الف�سائل الفل�سطينية واإ�سرائيل، 

بعد 11 يوما من العدوان

الوح�سي  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال��ع��دوان  واأ���س��ف��ر 

على اأرا�سي ال�سلطة الفل�سطينية والبلدات 

العربية باإ�سرائيل، عن ا�ست�سهاد 274 بينهم 

69 طفاًل، و40 �سيدة، و17 ُم�سّناً، فيما اأدى 

نفت  اإىل اإ�سابة اأكر من 8900، منهم 90 �سُ

اإ�ساباتهم �سديدة اخلطورة

اأك���ر  اإ����س���رائ���ي���ل���ي���ا واأ����س���ي���ب   12 وُق���ت���ل 

ال��ف�����س��ائ��ل  رد  خ�����الل  اآخ�����ري�����ن،   600 م����ن 

غ��زة،  م��ن  ���س��واري��خ  ب��اإط��الق  الفل�سطينية 

بح�سب جنمة داود احلمراء االإ�سرائيلية

االنباط-وكاالت

اأكدت وا�سنطن اأن اإعالن املبادئ املوقع بني 

وبيان   ،2015 ع���ام  وال�����س��ودان  واث��ي��وب��ي��ا  م�سر 

يوليو 2020 ال�سادر عن االحتاد االإفريقي هما 

اأ�سا�سان مهمان للمفاو�سات بني الدول الثالث 

ب�ساأن �سد النه�سة االأثيوبي

جاء ذلك يف بيان اأ�سدرته املندوبة االمريكية 

ليندا  ال�سفرية  املتحدة  االأمم  ل��دى  ال��دائ��م��ة 

توما�س غرينفيلد فجر ال�سبت

ال�������س���ف���رية غ��ري��ن��ف��ي��ل��د  اأن  ال���ب���ي���ان  وذك������ر 

الكونغو  جمهورية  رئي�س  مع  هاتفيا  حتدثت 

واتفق  ت�سي�سكيدي  فيليك�س  ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 

ال��ط��رف��ان ع��ل��ى اأن امل��ف��او���س��ات ال��ت��ي ي��ق��وده��ا 

االحتاد االإفريقي بني الدول الثالث بخ�سو�س 

�سد النه�سة �ستكون مو�سوعية وموجهة نحو 

النتائج

واأ�ساف البيان اأن الطرفني اتفقا اأي�سا على 

اأن اإعالن املبادئ لعام 2015 وبيان يوليو 2020 

ال�سادر عن مكتب االحتاد االإفريقي هما اأ�س�س 

مهمة لهذه املفاو�سات

ودع����ا االحت����اد االإف���ري���ق���ي، يف ب��ي��ان يوليو، 

اأط��راف التفاو�س اإىل و�سع اللم�سات االأخرية 

ع��ل��ى ن�����س م��ل��زم ح����ول م����لء وت�����س��غ��ي��ل ال�سد 

اتفاقية  يت�سمن  اأن  ينبغي  ال���ذي  االإث��ي��وب��ي 

بخ�سو�س  امل�ستقبلية  التطورات  ب�ساأن  �ساملة 

نهر النيل االأزرق

الدول الثالث  2015 وقعت  ويف مار�س/اأذار 

اإع��الن  على  اخل��رط��وم،  ال�سودانية  بالعا�سمة 

 10 مبادئ، يت�سمن خارطة طريق مكونة من 

عدم  على  وتوؤكد  بينها  امل�سرك  للعمل  نقاط 

اإ�سرار �سد النه�سة مب�سالح م�سر املائية

وت�سر اأدي�س اأبابا على ملء ثاٍن لل�سد باملياه 

حتى  املقبلني،  واأغ�سط�س/اآب  يوليو/متوز  يف 

لو مل تتو�سل التفاق، وتقول اإنها ال ت�ستهدف 

االإ�سرار مب�سالح ال�سودان وم�سر، واإن الهدف 

من ال�سد هو توليد الكهرباء الأغرا�س التنمية

ويتم�سك ال�سودان وم�سر بالتو�سل اأوال اإىل 

اتفاق ثالثي يحفظ من�ساآتهما املائية وي�سمن 

ا�ستمرار تدفق ح�ستيهما ال�سنوية من مياه نهر 

النيل، وهي 55.5 مليار مر مكعب و18.5 مليار 

مر مكعب على التوايل

االنباط-وكاالت

ن�����س��رت ���س��ح��ي��ف��ة ال��ت��ل��غ��راف م���ق���اال ب��ع��ن��وان 

�ساأعي�س يف خيمة فوق منزيل ، يو�سح حال �سكان 

غزة مع توقف القنابل االإ�سرائيلية عن ال�سقوط ، 

وهم يح�سون تكلفة ما خ�سروه

ويقول ب�سام عبد العزيز، وهو اأب فل�سطيني، 

ك����ان ي��ح��ت��م��ي يف م���در����س���ة ال�����س��اط��ئ يف ���س��م��ال 

غ����زة، ح��ي��ث ا���س��ط��ح��ب اأب���ن���اءه االأرب���ع���ة وابنتيه 

وزوجته قبل �سبع ليال، عندما �سقطت املدفعية 

وال�سواريخ االإ�سرائيلية حول منزلهم مل ي�سب 

اإىل  ن��ع��ود  اأن  ن��دع��و اهلل فقط  م��ن عائلتي  اأح���د 

املنزل باأمان

مثل 40 يف املئة من �سكان غ��زة، قال االأب اإنه 

عاطل عن العمل، مما يعني اأن العثور على املال 

املثقوب  ال�سفيح  م��ن  امل�سنوع  ال�سقف  الإ���س��الح 

بال�سظايا يف منزله املكون من ثالث غرف �سيكون 

�سعبا. ومع ذلك، كان يعتر نف�سه حمظوًظا

اأم��ا نظمي دح��دوح، 70 عاما وهو اأب خلم�سة 

اأطفال، فيقول اإن اجلي�س االإ�سرائيلي دمر منزله 

يف مدينة غزة يف غارة جوية يوم االثنني. م�سيفا 

فوق  خيمة  يف  �ساأعي�س  اآخ���ر.  منزل  لدينا  لي�س 

اأنقا�س منزيل حتى يعاد بناوؤه

وقال الدفاع املدين يف غزة يوم اجلمعة اإنه كان 

االأنقا�س  له الإزال��ة  املتاحة  الو�سائل  باأقل  يعمل 

واإنقاذ النا�س، وقد تعقدت املهمة ب�سبب الذخائر 

غري املنفجرة، والتي يتناثر مئات منها يف اأنحاء 

غ��زة، بح�سب ما ق��ال فابريزيو ك��ارب��وين، املدير 

االإق��ل��ي��م��ي لل�سرق االأدن����ى وال�����س��رق االأو���س��ط يف 

اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر، لل�سحيفة

ويرى املقال اأن اإعادة بناء غزة �ست�سكل حتديا 

هائال حلما�س، التي تدير املنطقة املحا�سرة منذ 

�سيطرتها على ال�سلطة يف عام 2007، الأن تكلفة 

اإعادة االإعمار قد ت�سل اإىل مليارات

مثل  احليوية  التحتية  البنية  تعر�ست  كما 

�سبكة الكهرباء وامل�ست�سفيات وحمطة حتلية املياه 

يف القطاع ال�سغري املكتظ بالنا�س الأ�سرار اأثناء 

القتال، بينما ت�سررت اأميال من الطرق واأنابيب 

املياه وال�سرف ال�سحي. وال تتوفر الكهرباء االآن 

اإىل ملدة ثالث اأو اأربع �ساعات يف اليوم

ومم���ا ي��زي��د االأم�����ور ت��ع��ق��ي��ًدا ن��ق�����س االأدوي�����ة 

واإحلاق اأ�سرار مبا ال يقل عن 30 مرفقا �سحيا. 

مدير  ���س��م��ايل،  ماتيا�س  ع��ن  ال�سحيفة  وتنقل 

االأون�����روا يف غ���زة، ق��ول��ه اإن االأم���ر االأه���م للغاية 

اختبارات  يجري  ال���ذي  امل��رك��زي  املختر  اأن  ه��و 

ل��ف��ريو���س ك��ورون��ا ق��د اأ���س��ب��ح غ��ري ف��ع��ال ب�سبب 

انفجار �سخم �سببته قنبلة

الدينية يف مدينة  اليهودية  امل��دار���س  اإح���دى 

اللد والتي تعر�ست لق�سف �سواريخ حما�س

 محللون: الجغرافيا عورة إسرائيل في معركتها مع الفصائل

 أزمة سد النهضة تزداد تعقيًدا.. 
إصرار إثيوبي على ملء الثاني السد رغم الرفض المصري والسوداني 

 التلغراف في مقال عن غزة: »سأعيش في خيمة فوق منزلي«

االنباط-وكاالت

ال�سبت،  الفل�سطينية،  اخل��ارج��ي��ة  ق��ال��ت 

اأ���س��ا���س ك��ل االأزم����ات  اإن ق�سية ال��ق��د���س ه��ي 

وهي  االإ�سرائيلي  االحتالل  مع  وال�سراعات 

مفتاح احلل

واأ�����س����اف����ت ال����������وزارة يف ب����ي����ان: رغ�����م كل 

حماوالت اإخفاء القد�س عن مركزية احلدث، 

املدينة  لتبقى   )..( بقوة  وت��ع��ود  ع��ادت  فاإنها 

بدايات ال�سراع ومفتاح احلل

الفل�سطينية  الدبلوما�سية  ب���اأن  واأف�����ادت 

االأ�سا�س  الق�سية  ملعاجلة  القد�س  من  تنتقل 

وهو االحتالل من اأجل اإنهائه

واأردف���������ت: وت���رك���ز ع��ل��ى ق�����س��ي��ة ال��ق��د���س 

كاأ�سا�س لالأزمة االأخرية، وبدايات كل االأزمات 

وال�سراعات ونهاياتها اأي�سا

واأدانت ب�سدة اإقدام �سلطات االحتالل على 

ت�سديد ح�سارها حلي ال�سيخ جراح بالقد�س، 

نقطة  وتثبيت  اإليه  امل���وؤدي  الطريق  واإغ���الق 

ع�سكرية على مدخله

واأكدت اأن ا�ستمرار االحتالل واال�ستيطان 

وح�سار قطاع غزة هو ال�سبب الرئي�س جلميع 

امل�ساكل ولدوامة ال�سراع املتوا�سلة

اأن  واعتر وزير اخلارجية ريا�س املالكي، 

ا�ستمرار العدوان ت�سعيد خطري وموؤ�سر على 

نوايا االحتالل تنفيذ خمططاته التهويدية 

ال�ستكمال  الهادفة  اال�ستعمارية  وم�ساريعه 

اأ�سرلة املدينة املقد�سة ، وفق البيان

وب��داأ فجر اجلمعة، �سريان وقف الإطالق 

واإ�سرائيل،  الفل�سطينية  الف�سائل  بني  النار 

بعد 11 يوما من العدوان على قطاع غزة

املا�سي، تفجرت  ني�سان  اأب��ري��ل/   13 ومنذ 

املحتلة،  الفل�سطينية  االأرا���س��ي  يف  االأو���س��اع 

ج����راء اع����ت����داءات وح�����س��ي��ة ت��رت��ك��ب��ه��ا �سرطة 

القد�س  مدينة  يف  وم�ستوطنوها  اإ���س��رائ��ي��ل 

املحتلة، خا�سة امل�سجد االأق�سى وحي ال�سيخ 

جراح ، يف حماولة الإخالء 12 منزاًل فل�سطينًيا 

وت�سليمها مل�ستوطنني

وت�ساعد التوتر يف قطاع غزة ب�سكل كبري 

وا�سعة  اإ�سرائيل عملية ع�سكرية  اإط��الق  بعد 

ف��ي��ه م��ن��ذ 10 م���اي���و/ اأي�����ار اجل�����اري، ت�سببت 

مبجازر ودمار وا�سع يف املباين والبنية التحتية

واأ�سفر العدوان االإ�سرائيلي الوح�سي على 

اأرا�سي ال�سلطة الفل�سطينية والبلدات العربية 

باإ�سرائيل، عن 279 �سهيدا، بينهم 69 طفال، 

و40 �سيدة، و17 م�سنا، فيما اأدى اإىل اأكر من 

نفت على اأنها �سديدة  8900 اإ�سابة، منها 90 �سُ

اخلطورة

االنباط-وكاالت

ق�����ال امل����ط����ران ع���ط���ا اهلل ح���ن���ا، رئ��ي�����س 

اأ���س��اق��ف��ة ���س��ب�����س��ط��ي��ة ل���ل���روم االأرث���وذك�������س، 

وحدت  القد�س  اإن  اإذاع���ي،  حديث  يف  اليوم 

وخ��ارج��ه��ا  فل�سطني  داخ���ل  الفل�سطينيني 

ك��م��ا ووح������دت االأح��������رار م���ن اأب����ن����اء اأم��ت��ن��ا 

يوؤمنون بقيم  الذين  اأولئك  العربية وكافة 

االإن�سانية يف  وال��ك��رام��ة  واحل��ري��ة  ال��ع��دال��ة 

النظر عن  االأر���س ومغاربها بغ�س  م�سارق 

الثقافية  خلفياتهم  او  الدينية  انتماءاتهم 

او العرقية

وق����ال اإن ال��ق��د���س ه���ي امل���رك���ز ال��وح��ي��د 

املوؤهل ال�ستعادة وحدة الق�سية الفل�سطينية 

وال���ق�������س���ي���ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ه�����ي ق�����س��ي��ة 

االأوىل  ب���ال���درج���ة  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني ج��م��ي��ع��ا 

ولكنها اأي�ساً ق�سية االحرار يف عاملنا

واأ����س���اف: ل��ق��د اك���د امل��ق��د���س��ي��ون ومعهم 

ب���اأن���ه ال ي�سيع  ك��ل��ه  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  ���س��ع��ب��ن��ا 

ح���ق وراءه م��ط��ال��ب وم���ا ه���و م��ط��ل��وب منا 

كفل�سطينيني يف هذه االأوقات هو ان نوحد 

ي���راد من  ال��ت��ي  ال��ف��ن  ج��ه��ودن��ا وان نلفظ 

خاللها �سرذمتنا والنيل من وحدتنا فقوتنا 

البو�سلة  ن�ستمدها من وحدتنا يف حني ان 

يجب ان تكون دوما يف االجتاه ال�سحيح اأي 

نحو القد�س ومقد�ساتها وعدالة الق�سية

االنباط-وكاالت

�ستوا�سل  اأنها  ال�سبت،  ام�س  تركيا  اأعلنت 

ال�����س��ع��ي يف ك���اف���ة امل��ح��اف��ل م���ن اأج�����ل اإج���ب���ار 

اإ�سرائيل على دفع ثمن اجلرائم التي ارتكبتها 

بحق الفل�سطينيني.

واأع��رب رئي�س دائ��رة االت�سال يف الرئا�سة 

ال��رك��ي��ة فخر ال��دي��ن األ��ط��ون، يف ب��ي��ان، عن 

االإ�سرائيلية  ال��ق��وات  لقيام  ال�سديدة  اإدان��ت��ه 

ور���س��ا���س مطاطي  ق��ن��اب��ل �سوتية  ب��اإط��الق 

بعد �سالة  االأق�سى  امل�سجد  امل�سلني يف  على 

اجلمعة، رغم �سريان وقف اإطالق النار فجر 

اجلمعة.

واأو�سح األطون اأن اإ�سرائيل اأظهرت بذلك 

وجهها احلقيقي مرة اأخ��رى من خالل عدم 

ا�ستهدفت  اإذ  والعهود،  باالتفاقيات  التزامها 

امل��دن��ي��ني وق��ت��ل��ت ال��ك��ث��ري م��ن��ه��م ب��ع��د اإع���الن 

و2014  و2012  و2009   2008 اأع��وام  يف  الهدنة 

وق��وف تركيا  ا�ستمرار  األ��ط��ون  واأك���د  و2018. 

اإىل جانب الفل�سطينيني يف ق�سيتهم العادلة، 

و���س��ت��ت��اب��ع م���ن ج��ه��ة اأخ������رى دمي���وم���ة وق��ف 

اإط���الق ال��ن��ار، واالن��ت��ه��اك��ات التي ق��د تطاله، 

ب��ذل اجل��ه��ود يف  م�سددا على موا�سلة ب��الده 

االأرا���س��ي  دائ��م على  ح��ل  اإىل  التو�سل  �سبيل 

اأن��ق��رة  دع����وات  وج���دد  املحتلة.  الفل�سطينية 

للمجتمع الدويل اإىل التحرك من اأجل و�سع 

الظلم واال�سطهاد واالحتالل  ل�سيا�سات  حد 

االإ�سرائيلية  االإدارة  متار�سها  التي  واالإره���اب 

الرئي�س  اأن  اإىل  م�سريا  الفل�سطينيني،  بحق 

اأردوغ����ان، ينادي ب�سوت  الركي رج��ب طيب 

وعلى  �سنوات،  منذ  الدولية  املحافل  يف  ع��ال 

راأ�سها االأمم املتحدة، بهدف اإطالع العامل على 

حقيقة الق�سية الفل�سطينية.

وك����ان وق���ف اإط�����الق ال��ن��ار ب��ني اإ���س��رائ��ي��ل 

التنفيذ  حيز  دخ��ل  الفل�سطينية  والف�سائل 

فجر اجلمعة بعد 11 يوما من الت�سعيد.

 الخارجية الفلسطينية: القدس أساس 
الصراع ومفتاح الحل

 المطران حنا: القدس وحدت الفلسطينيين 
جميعا ومعنا كافة األحرار في عالمنا

 تركيا تعلن سعيها إلجبار 
إسرائيل على »دفع الثمن« 
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االنباط-وكاالت

 4360 �أن  �لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي  �جل��ي�����ش  ذك����ر 

خالل  غ��زة  من  �أطلقت  وقذيفة  �ساروخا 

�إىل  منها   3400 و���س��ل  �لأخ�����رة،  �حل���رب 

بقاء  �إىل  تقدير�ت  ت�سر  فيما  �إ�سر�ئيل، 

�آخر لدى �لف�سائل  �آلف �ساروخ  نحو 10 

لفل�سطينية �

وقال �جلي�ش �إن معظم �ل�سو�ريخ �لتي 

مناطق  يف  �سقطت  �ل��ق��ط��اع  م��ن  �أط��ل��ق��ت 

�لقبة  ب��ط��اري��ات  �عرت�ستها  �أو  مفتوحة، 

�حلديدية، بن�سبة جناح ت�سل �إىل %90

�لإل��ك��رتوين  �ملوقع  “و�ينت”،  وح�سب 

ف���اإن  �أحرونوت”،  “يديعوت  ل�����س��ي��ح��ف��ة 

�أك���ر ع���دد م��ن عمليات  ه���ذ� رمب���ا ي��ك��ون 

�أي منطقة معادية  �ل�سو�ريخ من  �إطالق 

�لق�سرة  �لفرتة  ه��ذه  مثل  يف  لإ�سر�ئيل 

من �لزمن )11 يوما من �حلرب(

�أك��ر  ه��ذ�  �أن  �إىل  �ل�سحيفة  و�أ����س���ارت 

ب���اأ����س���ع���اف م���ن ع����دد ع��م��ل��ي��ات �لإط�����الق 

3 ح��م��الت ع�سكرية  �آخ���ر  م��ن غ��زة خ��الل 

2007 �إ�سر�ئيلية على �لقطاع منذ عام 

يعتقد  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  �جل��ي�����ش  �أن  وم���ع 

�أ���س��ه��ر�  �أو  �أ���س��اب��ي��ع  �سي�ستغرق  �لأم����ر  �أن 

ح��ت��ى ي��ت�����س��ح ح��ج��م �ل�����س��رر �ل����ذي حلق 

�لأخ�����رة،  �مل���و�ج���ه���ة  ج�����ر�ء  ب�”حما�ش” 

ت�سر تقدير�ت �جلي�ش �إىل �أن نظام �إنتاج 

ل�سربة  ت��ع��ر���ش  ل�”حما�ش”  �ل�����س��و�ري��خ 

“قاتلة ومزدوجة، �إذ مت �لق�ساء على كبار 
وحتديث  �إنتاج  يف  �ملتخ�س�سني  �مل�سوؤولني 

تدمر  ومت  �لعملية،  بد�ية  يف  �ل�سو�ريخ 

معظم م�سانع �لإنتاج”

�لأمنية  �ملوؤ�س�سة  �أن  �ل�سحيفة  وذكرت 

للعملية  ي��ك��ون  �أن  “تاأمل  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 

��ستئناف  يف  حما�ش  على  �إي��ج��اب��ي  ت��اأث��ر 

للتو�سل  �إ�سر�ئيل،  مع  �ملقبلة  �ملفاو�سات 

م�سرة  �لأمد”،  طويل  ت�سوية  �تفاق  �إىل 

�لعملية  خ��الل  من  ق�سد  �جلي�ش  �أن  �إىل 

وبالتايل مل  حما�ش،  �إ�سقاط  ولي�ش  “ردع 
يتم ��ستخد�م قوة برية”

�لأ�سو�ر”،  “حار�ش  ع��م��ل��ي��ة  وخ����الل 

 800 ح��و�يل  �لإ�سر�ئيلي  �جلي�ش  �أ���س��اب 

�ساروخ ومن�سة �إطالق متكن من حتديد 

�أنه  �أي�سا  يعرتف  �جلي�ش  لكن  مو�قعها، 

�ل�سرت�تيجية  �مل�سكلة  حل  يف  ينجح  مل 

وه������ي م���ع���رف���ة م����ك����ان م���ع���ظ���م م���و�ق���ع 

ل�”حما�ش” �لإطالق �ملخفية �لتابعة 

�لف���ت���ق���ار  ف������اإن  “و�ينت”،  وح�������س���ب 

ح��ول  �ل���س��ت��خ��ب��ار�ت��ي��ة  �مل���ع���ل���وم���ات  �إىل 

ه����ذ� �مل���و����س���وع ك����ان ك���ب���ر� ل���درج���ة �أن 

�ستو�سي  كانت  �جلنوبية  �ملنطقة  قيادة 

�أث��ن��اء  ��ستطاعت  ل��و  �لعملية  مبو��سلة 

�لقتال �كت�ساف مو�قع حفر �لإطالق

بقاء  �إىل  �إ�سر�ئيلية  تقدير�ت  وت�سر 

�ل��ف�����س��ائ��ل  ك���ل  ل���دى  ����س���اروخ،  �آلف   10

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، مب���ا يف ذل���ك �مل���ئ���ات من 

�ل�سو�ريخ بعيدة �ملدى

من جانبها، �أكدت �سحيفة “هاآرت�ش” 

ب���اأن  ي���ع���رتف  �لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي  �أن �جل��ي�����ش 

مب��ج��م��وع��ة  حل���ق���ت  �ل���ت���ي  “�لأ�سر�ر 
����س���و�ري���خ ح��م��ا���ش ك���ان���ت �أق�����ل مم���ا ك��ان 

خمططا له”

وح�سب “هاآرت�ش” فقد هاجم �جلي�ش 

�إطالق  من�سات  من   %40 �لعملية  خالل 

لكنه  ل�”حما�ش”،  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل�����س��و�ري��خ 

�أخرى”  �إ�سابة مو�قع  “وجد �سعوبة يف 
�ل�ستخبار�تية  �ملعلومات  “نق�ش  و�سط 

�لدقيقة”

االنباط-وكاالت

ن���ق���ل���ت ����س���ح���ي���ف���ة و������س����ن����ط����ن ب���و����س���ت 

�لأم��ري��ك��ي��ة ع��ن م�����س��در ق��ول��ه �إن ت��دم��ر 

�مل��وق��ف  ب���رج �جل���الء ك���ان نقطة حت���ول يف 

�لف�سائل  ب��ني  �لت�سعيد  جت��اه  �لأم��ري��ك��ي 

و�إ�سر�ئيل �لفل�سطينية 

ب��اي��دن  ج��و  �إد�رة  �إن  �ل�سحيفة  وق��ال��ت 

لقطات  خ���الل  م��ن  �ل���رج  ب��ت��دم��ر  علمت 

ف��ي��دي��و ج��رى ت��د�ول��ه��ا ب��ع��د ت��دم��ر �ل��رج 

يوم �ل�سبت �ملا�سي

�نتقاد�ت رئي�ش  �أن  �ل�سحيفة  و�أو�سحت 

جل���ن���ة �ل���ع���الق���ات �خل���ارج���ي���ة يف جم��ل�����ش 

�ل�سيوخ �لأمريكي، �ل�سيناتور �لدميقر�طي 

�أثر  لها  كان  �إ�سر�ئيل،  �إىل  مينينديز،  بوب 

على قر�ر�ت بايدن

�لتدخل  �أدى  فقد  �ل�سحيفة،  وبح�سب 

�لأم��ري��ك��ي �إىل �لإع���الن ع��ن وق��ف �إط��الق 

80 م���ك���امل���ة ب��ني  ب���ع���د  ن�������ار، وج�������اء ذل������ك 

وعرب،  و�إ�سر�ئيليني  �أمريكيني  م�سوؤولني 

بايدن  ب��ني  هاتفية  مكاملات   6 �سمنها  م��ن 

ونتنياهو

مكاتب  ي�سم  تدمره  قبل  �ل��رج  وك��ان 

�إع����الم����ي����ة م����ن ب���ي���ن���ه���ا ����س���ب���ك���ة �جل����زي����رة 

ردود  ت��دم��ره  و�أث���ار  ب��ري�����ش،  و�أ�سو�سييتد 

فعل دولية

وي�سم �لرج نحو 60 �سقة ت�سم مكاتب 

�إىل ع��ائ��الت  �إ����س���اف���ة  لأط���ب���اء وحم���ام���ني 

�سكنية

وي�����س��م �ل����رج �أي�����س��ا م��ق��ار م��وؤ���س�����س��ات 

�إي�ست  ميدل  موقع  منها  دول��ي��ة  �إع��الم��ي��ة 

�آي، و�إذ�عات وموؤ�س�سات �أخرى

�سكوى  رفع  �ملبنى  مالك  قرر  و�جلمعة، 

ما  وف��ق  �ل��دول��ي��ة،  �جلنائية  �ملحكمة  �أم���ام 

�أفاد حماميه

�أن هجوم  �سكوى ج��و�د مهدي  وج��اء يف 

15 �أي���ار/م���اي���و �ل����ذي ����س���ّوى ب���رج �جل���الء 

بالأر�ش كان جرمية حرب

�ملدعية  �أ���س��ارت  بعدما  �ل�سكوى  وت��اأت��ي 

فاتو  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  يف  �لعامة 

�أن جر�ئم قد  �إىل  �ملا�سي  �لأ�سبوع  بن�سودة 

�لأخ��رة  �ملو�جهات  �إط��ار  يف  �رُتكبت  تكون 

و�لفل�سطينيني �إ�سر�ئيل  بني 

وق���ال �مل��ح��ام��ي جيل دوف���ر يف ب��ي��ان �إن 

وّك��ل  فل�سطيني،  وه���و  �مل��ب��ن��ى،  ه���ذ�  م��ال��ك 

حرب  بجرمية  تتعّلق  �سكوى  رفع  حماميه 

�لدولية �جلنائية  للمحكمة 

�إ�سر�ئيل  �إن  �ملحكمة  خارج  دوفر  وقال 

ع�سكري  ه���دف  �أي  �إب�����ر�ز  م��ن  ت��ت��م��ك��ن  مل 

للهجوم

قد  �ل���رج  ه���ذ�  �أن  ك��ث��ر�  ن�سمع  وت��اب��ع 

فريق  �أو  م��ع��د�ت  وج��ود  ب�سبب  ُدّم���ر  يكون 

مقاوم م�سّلح. هذ� �أمر ننفيه متاما بعدما 

�لق�سية در�سنا 

�أنه ل  �لدويل على  �لقانون  ين�ش  وقال 

�إذ�  �إل  مدنية  مبمتلكات  �لإ���س��ر�ر  ميكنك 

ومل  ع�����س��ك��ري��ة،  لأغ���ر�����ش  ت�ستخدم  ك��ان��ت 

ينطبق ذلك يف هذه �حلالة. لذ� نقول ذلك 

�ليوم �أمام هذه �ملحكمة ويف هذه �ل�سكوى

االنباط-وكاالت

دعا ت�سعة من خر�ء �لأمم �ملتحدة �ملعنيني 

بحقوق �لإن�سان �ملحكمة �جلنائية �لدولية �إىل 

حلقوق  �جل�سيمة  �لنتهاكات  يف  حتقيق  فتح 

�لإن�سان خالل �لعدو�ن �لإ�سر�ئيلي على قطاع 

غزة �ملحا�سر

و�أكد �خلر�ء يف بيان م�سرتك نقلته وكالة 

م��ع��ا �أن ع��م��ل��ي��ات �لإخ������الء �ل��ق�����س��ري ل��الأ���س��ر 

�لفل�سطينية �لتي تعي�ش يف �ل�سيخ جر�ح و�سلو�ن 

يف �لقد�ش �ملحتلة هي �ل�سر�رة �لتي �أ�سعلت فتيل 

هذه �حل��رب �ل�ساملة حيث قتل ما ل يقل عن 

222 �سخ�ساً بينهم 63 طفاًل يف غزة ودمر �أكر 

�أو ت�سررت  بالكامل  �لقطاع  450 مبنى يف  من 

بال�سو�ريخ ومن بينها �ستة م�ست�سفيات وت�سعة 

مر�كز رعاية �سحية وحمطة لتحلية �ملياه تزود 

نحو 250 �ألف فل�سطيني مبياه �ل�سرب �لنظيفة 

بالإ�سافة �إىل برج ي�سم مكاتب �إعالمية

�لتفاوت  �إىل  بالنظر  �أن���ه  �خل���ر�ء  و�أو���س��ح 

يف �ل���ق���وة ف�����اإن �أغ���ل���ب ���س��ح��اي��ا ه����ذه �حل���رب 

�أك��ر من 74  فل�سطينيون يف قطاع غزة منهم 

�ألفاً �سردو� ق�سر�ً معظمهم من �لن�ساء و�لأطفال

�ل��ع��دو�ن �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي على  �أن  �إىل  ول��ف��ت��و� 

�ل��ق��ط��اع �أدى �إىل م��وج��ة ج��دي��دة م��ن �ل��دم��ار 

و�لبنية  �ملدنيني  ملنازل  �مل�سبوق  غر  �ل�سامل 

�لتحتية يف �لقطاع مبا يف ذلك �سبكات �لكهرباء 

م�سددين على �أن �لق�سف �لع�سو�ئي �أو �ملتعمد 

م��دن��ي��ون  ي�سكنها  �ل��ت��ي  و�لأب�������ر�ج  ل��ل��م��دن��ي��ني 

و�ملوؤ�س�سات �لإعالمية وخميمات �لالجئني يف 

غزة هو جر�ئم حرب ل ميكن تريرها مبوجب 

�لقانون �لدويل

وطالب �خل��ر�ء �ملحكمة �جلنائية �لدولية 

نظام  تنتهك  �ل��ت��ي  �لأف���ع���ال  يف  حتقيق  بفتح 

�لأ�سا�سي وخا�سة جر�ئم �حل��رب مبا يف  روم��ا 

ذلك ��ستهد�ف �ملدنيني و�لنتهاكات �جلماعية 

و�لع�سو�ئية للحق يف �ل�سكن �لالئق و�لتحقيق 

يف �لأف���ع���ال و�ل�����س��ي��ا���س��ات �ل��ت��ي ح��دث��ت �أث��ن��اء 

�إىل  ترتقي  و�لتي قد  فيه  �ساهمت  �أو  �لعدو�ن 

ج��رمي��ة �ل��ف�����س��ل �ل��ع��ن�����س��ري و�جل����ر�ئ����م �سد 

�لإن�سانية

�إي��ج��اد ت�سوية  �أه��م��ي��ة  ول��ف��ت �خل����ر�ء �إىل 

للق�سية �لفل�سطينية و�إنهاء �حتالل �لأر��سي 

�لفل�سطينية وعمليات �لإخالء �لق�سري وهدم 

�مل�����س��اك��ن و�ل��ت��ه��ج��ر �ل��ت��ع�����س��ف��ي و�ل��ن��ق��ل غر 

�لقانوين لل�سكان وبناء م�ستوطنات غر �سرعية 

يف �لأر��سي �ملحتلة

ودع��ا �خل��ر�ء �إىل �سمان دخ��ول �مل�ساعد�ت 

�لإن�����س��ان��ي��ة و�ل���وق���ود و�مل���ي���اه و�ل���غ���ذ�ء و�إع�����ادة 

�لكهرباء �إىل �لقطاع لفتني �إىل �أن هناك حاجة 

�ملنازل  وترميم  م�ساكن طارئة  لتقدمي  فورية 

�لتي دمرت �أو �أ�سبحت غر �ساحلة لل�سكن

وم���ن ب���ني �خل�����ر�ء �مل��وق��ع��ني ع��ل��ى �ل��ب��ي��ان 

مايكل لينك �ملقرر �خلا�ش �ملعني بحالة حقوق 

�لإن�سان يف �لأر�ش �لفل�سطينية �ملحتلة منذ عام 

�لالئق  بال�سكن  �ملعني  �خل��ا���ش  و�مل��ق��رر   1967

كعن�سر من عنا�سر �حلق يف م�ستوى معي�سي 

منا�سب وباحلق يف عدم �لتمييز يف هذ� �ل�سياق 

ب��الك��ري�����س��ن��ان ر�ج��اج��وب��ال و�مل���ق���ررة �خلا�سة 

�ملعنية بتعزيز وحماية حقوق �لإن�سان يف �سياق 

مكافحة �لإرهاب فيونو�ل ين �أولني

االنباط-وكاالت

ق����ال م�������س���وؤول �أم���ن���ي �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي ب�����ارز �إن 

د�خل  و�ليهود  �لعرب  بني  �ل�سائدة  �لكر�هية 

�أن��ه��م ج���ر�ن، تغذيها حر�ئق  �إ���س��ر�ئ��ي��ل، رغ��م 

حرب  �ن���دلع  م��ن  تزيد  �أْن  �ساأنها  م��ن  قومية 

�لتنفيذ،  �سعبة  �حل��ل��ول،  �أح��د  ويبقى  �أهلية، 

لكن رمبا ل مفر منه، هو دولتان قوميتان مع 

�لفل�سطينيني،  للعرب  �إحد�هما  �أمنية،  قيود 

و�لثانية لليهود

 و�أ���س��اف مي�سكا بن د�فيد �أح��د ق��ادة جهاز 

�أحرونوت،  يديعوت  ب�سحيفة  مبقاله  �ملو�ساد، 

�أنه على خلفية �ل�ستباكات يف �لقد�ش، و�لقتال 

�لعربية  �لأزم���ة  ظ��ه��رت  غ���زة،  يف  حما�ش  �سد 

كر�هيتهما  وجت��ل��ت  �إ���س��ر�ئ��ي��ل،  يف  �ل��ي��ه��ودي��ة 

�سعًبا  �أنف�سهم  ي���رون  �ل��ع��رب  لأن  لبع�سهما، 

حم��ت��اًل وحم����روًم����ا، ب���ل ي��ط��ل��ب م��ن��ه��م ق��ب��ول 

�إ����س���ر�ئ���ي���ل ك���دول���ة ي���ه���ودي���ة، ول���ذل���ك م���ا ز�ل 

�إح�����س��ا���س��ه��م ب��ال��غ��رب��ة ���س��ع��ور� وط��ن��ي��ا، بجانب 

م�ساعر �لتمييز �ملدين �أو �لقت�سادي . #

�جلر�ن  بني  �لكر�هية  مظاهر  �أن  و�أو�سح 

ودينية،  وطنية  دو�ف��ع  تغذيها  و�ليهود  �لعرب 

ف��ي��م��ا ي��ري��د �ل��ي��م��ني �ل��ي��ه��ودي �ل��دي��ن��ي روؤي���ة 

ع���رب �إ���س��ر�ئ��ي��ل و�أر����س��ي��ه��م لي�ش ف��ق��ط حتت 

��ا ب����دون حقوق  �حل��ك��م �ل��ي��ه��ودي، ول��ك��ن �أي�����سً

كيان  �أي  يقبله  ل  حل  وه��و  مت�ساوية،  مدنية 

دميقر�طي، مما يتطلب �أن يكون �حلل �ملمكن، 

و�مل��دين  �لوطني  �لف�سل  ه��و  �سعًبا،  ك��ان  و�إن 

للفل�سطينيني

 و�أ�سار �إىل �أنه �أمام �ملوقف �لديني �ليهودي 

ي��ظ��ه��ر �ل��ي�����س��ار �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي �مل��ت��ط��رف �ل���ذي 

�لقومي  طابعها  من  �إ�سر�ئيل  لتفكيك  ي�سعى 

�ل�سهيونية،  �مل��وؤ���س�����س��ات  وت��ف��ك��ي��ك  �ل��ي��ه��ودي، 

وهو  مو�طنيها؛  جلميع  دول��ة  �إىل  وحتويلها 

و�سيفهم  ���س��ه��ي��وين،  ح���زب  �أي  يقبله  ل��ن  ح��ل 

م��ن��ه ن��ه��اي��ة �ل���وج���ود �ل��ي��ه��ودي يف �إ���س��ر�ئ��ي��ل، 

�ليهود  بني  ب�سالم  �لوجود  �أن  �خلال�سة  لكن 

و�لعرب يف �إ�سر�ئيل وهم �سوف ينفجر بد�خلنا

من  �لعديد  لن��دلع  �أ�سباًبا  �لكاتب  و�سرد   

�إ�سر�ئيل،  يف  و�ليهود  �لعرب  بني  �ل�ستباكات 

����س���و�ء ب�����س��ب��ب �أح�����د�ث خ��ارج��ي��ة يف �لأر�����س���ي 

�لفل�سطينية، �أو مو�جهة مع حما�ش، �أو �أحد�ث 

دينية مثل �لأق�سى و�لقد�ش، �أو عو�مل د�خلية 

�أو ذك��رى �لنكبة، و�حل��ل يف  ي��وم �لأر����ش  مثل 

مثل هذه �حلالة �إقامة دولتني لكال �ل�سعبني، 

ب��ح��ي��ث ت�����س��ي��ط��ر �ل���دول���ة �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة على 

معظم �ل�سكان �لعرب يف �ل�سفة �لغربية، ونقل 

�لأحياء �لعربية يف �لقد�ش �إليها

�ست�سم  �ل���ي���ه���ودي���ة  �ل����دول����ة  �أن  و�أو�����س����ح 

�مل�����س��ت��وط��ن��ني يف �ل�����س��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة و�لأح���ي���اء 

رف�������ش  ح������ال  ويف  �ل����ق����د�����ش،  يف  �ل����ي����ه����ودي����ة 

على  �سيتعني  �حل��ل،  ه��ذ�  مثل  �لفل�سطينيون 

�إ�سر�ئيل يف هذه �حلالة �لنف�سال و�لن�سحاب 

�أح�����ادي �جل��ان��ب ب��رتت��ي��ب��ات �أم��ن��ي��ة، وه���و حل 

مما  �أجنبي،  �سعب  على  �ل�سيطرة  عن  يوقفنا 

قو�ت  بحوزة  �لبنادق  �آلف  �أن  رغ��م  بنا،  ي�سر 

نهاية  يف  �سدنا  �ستوجه  �لفل�سطينية  �لأم���ن 

�ملطاف

�أن��ه من �ل�سو�ب تنظيم �حل��دود بني  و�أك��د 

�ليهودية  �لتجمعات  تكون  بحيث  �ل��دول��ت��ني، 

من  �ل�سرق،  من  �لأخ�سر  �خلط  من  �لقريبة 

و���س��م��اًل،  من�سيه  �أل��ف��ي  �إىل  عت�سيون  غ��و���ش 

مثل  باإ�سر�ئيل  �جلغر�فية  �ل�سلة  ذ�ت  و�مل��دن 

معاليه �أدوميم �ست�سكل جزًء� منها، �أما �جلنوب 

من قلن�سوة و�لطرة و�لطيبة �إىل كفر قا�سم، 

ف�سيتم  �ل��غ��رب،  �إىل  �لأخ�سر  للخط  �ملتاخمة 

كلتا  ويف  �لفل�سطينية،  �لأر����س��ي  يف  ت�سمينها 

�حلالتني هناك عدة مئات �لآلف من �ل�سكان

 ور�أى �أن هذ� �حلل يعني توطني �لأر��سي 

�ل��ت��ي ُح�����س��م��ت م��ن��ه��ا يف ف��ل�����س��ط��ني، و���س��ي��زد�د 

يتم  �أن  على  بينهما،  �ل��دمي��وغ��ر�يف  �لتجان�ش 

�إع���ادة تعريف �خل��ط �حل���دودي، رغ��م �أن هذه 

هذه  ويف  فل�سطينًيا،  ا  رف�سً �ستو�جه  �خلطوة 

�لكانتونات  �أح��د  �ملثلث  �سكان  �سيكون  �حلالة، 

�لتخطيط  �أن  رغ����م  �إ����س���ر�ئ���ي���ل،  يف  �ل��ع��رب��ي��ة 

باإن�ساء  ي�سمح  �لقائم  �لدميوغر�يف  �جلغر�يف 

�ل��ع��دي��د م���ن �مل��ن��اط��ق �ل��ع��رب��ي��ة يف �إ���س��ر�ئ��ي��ل، 

ومينحها مكانة كانتون م�ستقل ثقافًيا و�إد�رًيا

ل�سكان  ميكن  �إّن���ه  بالقول  مقاله  و�ختتم   

ي��ري��دون  ك��ان��و�  �إذ�  م��ا  ي��ق��ررو�  �أْن  ك��ّل كانتون 

�لد�ئمة  �لإق��ام��ة  �أو  �لفل�سطينية،  �جلن�سية 

�إ�سر�ئيل، و�حل�سول على جن�سيتها، �سرط  يف 

لالأمة  كدولة  باإ�سر�ئيل  �لتز�مهم  يعلنو�  �أْن 

�ل��ي��ه��ودي��ة، وب���ه���ذه �ل��ط��ري��ق��ة ���س��ي��ت��م ���س��م��ان 

م��ن��اط��ق��ه��م  ع����دد  لأّن  �ل���ي���ه���ودي���ة،  �لأغ���ل���ب���ي���ة 

�لعربية،  �مل��ن��اط��ق  ع��دد  �أ���س��ع��اف   5-4 �سيكون 

�ملعزولة  �ليهودية  �لتجمعات  �ستح�سل  فيما 

م��ث��ل ب��ي��ت �إي�����ل �أو ك���ري���ات �أرب������ع ع��ل��ى و���س��ع 

�مل�سوؤول  تعبر  ، على حّد  �لإ�سر�ئيلي  �جليب 

�لإ�سر�ئيلّي �لباِرز

 اإلعالم اإلسرائيلي: األضرار التي لحقت بترسانة »حماس« الصاروخية أقل مما كان مخططا له

 تدمير برج الجالء في غزة كان نقطة تحول في الموقف األمريكي

 خبراء أمميون يدعون للتحقيق بانتهاكات حقوق اإلنسان خالل العدوان اإلسرائيلي على غزة

 نكبٌة جديدٌة.. تبعات العدوان األخير ُتفِرز اقتراًحا للفصل العنصرّي والترانسفير الهادئ 

االنباط-وكاالت

دعا ن�سطاء مقد�سيون �إىل ��ستكمال 

�مل�سجد  يف  بالرباط  فل�سطني  �نت�سار 

تركه وحيًد�  وع��دم  �مل��ب��ارك،  �لأق�����س��ى 

�ليوم  �مل�ستوطنني  �قتحامات  وج��ه  يف 

�لأحد

�إىل  �ملقد�سية  �ل��دع��و�ت  وتو��سلت 

�لأق�سى  �مل�سجد  يف  �ل��ّرب��اط  ��ستمر�ر 

لإمت������ام ف���رح���ة �ل��ن�����س��ر وع�����دم ع���ودة 

�لأق�سى  �مل�سجد  لقتحام  �مل�ستوطنني 

جمّدًد�

و�سدد �لن�سطاء على �سرورة �إف�سال 

قبل  من  باقتحامه  �لقادمة  �لدعو�ت 

�مل�����س��ت��وط��ن��ني ي���وم غ���د، ل��ي�����س��ل �ل��ي��وم 

�أن  م�ستوطن  �أي  فيه  يتجر�أ  ل  �ل��ذي 

يقف عند باب �ملغاربة لقتحام �مل�سجد

وبد�أت قبل �أيام ما ت�سمى بجماعات 

منا�سريها  بح�سد  �ملزعوم  “�لهيكل” 
من �مل�ستوطنني ودعتهم عر مو�قعها 

�قتحام  �إىل  �لجتماعية  و�سفحاتها 

�مل�������س���ج���د �لأق���������س����ى ب�����س��ك��ل ج��م��اع��ي 

�أيار/مايو   23 �لأح��د  غد�ً  يوم  ومكثف 

�جلاري

االنباط-وكاالت

ك�����س��ف ط���ي���ار ح���رب���ي �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي، 

�لأب�������ر�ج  ت���دم���ر  �أن  ع����ن  �ل�������س���ب���ت، 

قطاع  على  �ل��ع��دو�ن  خ��الل  �ل�سكنية 

غزة كان طريقا للتنفي�ش عن �إحباط 

�جل��ي�����ش ب��ع��د ف�����س��ل��ه ب���وق���ف �إط����الق 

�ل�سو�ريخ من �لقطاع

�أج��رت��ه �لقناة  ج��اء ذل��ك يف ح���و�ر 

عدد  مع  �خلا�سة  �لإ�سر�ئيلية   )12(

م���ن �ل���ط���ي���اري���ن �ل���ذي���ن ����س���ارك���و� يف 

ن�سف 9 �أبر�ج �سكنية يف غزة، مبا فيها 

برج كان ي�سم مكاتب �إعالمية

وق�����ال �ل���ر�ئ���د د )�ك��ت��ف��ت �ل��ق��ن��اة 

م��ن  �لأول  �حل�����رف  �إىل  ب����الإ�����س����ارة 

�إن�������ه ل ي���ق���ل���ل م�����ن ����س���دة  ������س����م����ه(، 

�لهجمات �لتي نفذها هو و�أ�سدقاوؤه

�أطنانا من  عليهم  �ألقينا  و�أ�ساف: 

ي�سك  ل  ب�سكل  و�ل���ن���ر�ن  �ل���ذخ���رة 

فيه �أحد

لكن �ل�سابط د حتدث عن م�ساعر 

كنت  ق��ائ��ال:  زم����الوؤه،  فيها  ي�ساركه 

�أخ�����رج ل�����س��ن غ����ارة م���ع �إح�����س��ا���ش �أن 

�إ����س���ق���اط �لأب��������ر�ج �أ����س���ب���ح ط��ري��ق��ن��ا 

يحدث  مم��ا  �لإح��ب��اط  ع��ن  للتنفي�ش 

يف  غ��زة  يف  �لف�سائل  جن��اح  وم��ن  لنا 

بركلنا �ل�ستمر�ر 

وقف  يف  ننجح  مل  ق��ائ��ال:  وم�سى 

�إط�������الق �ل���������س����و�ري����خ، مل ن��ن��ج��ح يف 

�لإرهابية  �لتنظيمات  بقيادة  �مل�سا�ش 

لذلك ن�سقط �لأبر�ج

و�أ������س�����ق�����ط �ل�������ط�������ر�ن �حل����رب����ي 

�لأخ��ر  �ل��ع��دو�ن  خ��الل  �لإ�سر�ئيلي 

كانت  �أنها  بدعوى  �أب��ر�ج   9 غزة  على 

ت�ستخدم ك� بنى حتتية ع�سكرية ، من 

بينها برج �جلالء �لذي ي�سم مقري 

���س��ب��ك��ة �جل���زي���رة ووك���ال���ة �أ���س��و���س��ي��ت��د 

بر�ش يف غزة

11 ي��وم��ا  وف���ج���ر �جل���م���ع���ة، ع��ق��ب 

�سريان  بد�أ  �لع�سكرية،  �لعمليات  من 

وقف �إطالق �لنار يف قطاع غزة، بني 

�لفل�سطينية،  و�لف�سائل  �إ���س��ر�ئ��ي��ل 

مقرتًحا  قبولهما  �جلانبان  �أعلن  �إذ 

م�سرًيا لوقف �إطالق �لنار 

االنباط-وكاالت

م���ا ي����ز�ل ق����ر�ر وق���ف �إط�����الق �ل���ن���ار بني 

بقطاع  �ملقاومة  وف�سائل  �لح��ت��الل  جي�ش 

غ���زة ���س��ادًم��ا ���س��ب��اح �ل���ي���وم �ل�����س��ب��ت، بينما 

ت��ن��ت��ظ��م �مل�������س���اع���د�ت �لإن�������س���ان���ي���ة �ل��ط��ارئ��ة 

�إعادة  �لأوىل حول  �لدبلوما�سية  و�ملناق�سات 

�إع���م���ار �ل��ق��ط��اع �ل����ذي دم����ره 11 ي���وم���اً من 

�لعدو�ن �لإ�سر�ئيلي

و�ن��ت��ه��ز �ل�����س��ك��ان ف��ر���س��ة ت��وق��ف عمليات 

�لتزود  �أج��ل  من  �جلمعة،  للخروج  �لق�سف 

بغزة،  حلقت  �لتي  �لأ�سر�ر  وتفقد  بالوقود 

حيث دمر عدد كبر من �ملنازل و�سويت مبان 

�لإ�سر�ئيلية،  �ل�سربات  يف  بالأر�ش  باأكملها 

ح�سب �سحافيني من وكالة فر�ن�ش بر�ش

وما ز�ل رجال �لإنقاذ يبحثون عن ناجني 

جثث  �جلمعة  �نت�سلو�  بعدما  �لأن��ق��ا���ش  يف 

ن��اج��ني م��ن حطام  ���س��ه��د�ء وع�����س��رة  خم�سة 

�أنفاق حتت �لأر�ش ق�سفها جي�ش �لحتالل

ب���ني ج��ي�����ش �لح��ت��الل  �ل��ت�����س��ع��ي��د  و�أدى 

�إىل   ،2008 م��ن��ذ  ح����رب  ر�ب�����ع  يف  وح���م���ا����ش 

��ست�سهاد 248 مو�طًنا، مبا يف ذلك 66 طفال 

ومقاتلون، ح�سب �ل�سلطات يف غزة

�إن  �لح��ت��الل  �سرطة  ق��ال��ت  م��ن جهتها، 

ر���س��ق��ات �ل�����س��و�ري��خ �ل��ت��ي �أط��ل��ق��ت م��ن غ��زة 

طفل  بينهم  �سخ�سا   12 مقتل  ع��ن  �أ�سفرت 

وفتاة وجندي

حلركة  �ل�سيا�سي  �مل��ك��ت��ب  رئ��ي�����ش  و�أ����س���اد 

�إ�سماعيل  )ح��م��ا���ش(  �لإ���س��الم��ي��ة  �مل��ق��اوم��ة 

هنية بالنت�سار �ل�سرت�تيجي على �إ�سر�ئيل 

وقال �إنه وجه �سربة قا�سية وموؤملة �سترتك 

�آثار�ً عميقة على �لكيان

من جهته، قال رئي�ش �لوزر�ء �لإ�سر�ئيلي 

من  �أه��د�ف��ن��ا  حققنا  �إن���ه  نتنياهو  بنيامني 

�ل��ع��م��ل��ي��ة ، م���وؤك���د�ً �أن����ه جن���اح ����س��ت��ث��ن��ائ��ي . 

�إره��اب��ي بينهم  �أك��ر م��ن مئتي  �أن  و�أ���س��اف 

25 م��ن �ل��ك��و�در ُق��ت��ل��و� خ��الل �ل��ه��ج��وم على 

�ل��ق��ط��اع، �ل����ذي ي��ع��ي�����ش ف��ي��ه ن��ح��و مليوين 

مو�طن

للجانبني  م�����س��ري��ان  وف�����د�ن  وو����س���ل 

�لفل�سطيني و�لإ�سر�ئيلي ملر�قبة �حرت�م 

�لنار، وفق ما ذكرت و�سائل  �إطالق  وقف 

�إعالم م�سرية ر�سمية

�مل�ساعد�ت  من  قو�فل  متكنت  وبينما 

�لإن�������س���ان���ي���ة �ل���ط���ارئ���ة م����ن دخ������ول غ���زة 

�جل��م��ع��ة، ق���ال وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �مل�سري 

�سامح �سكري �إنه تلقى �ت�سال من نظره 

تباحثا  �أ���س��ك��ي��ن��ازي  غ��اب��ي  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي 

خالله �لإجر�ء�ت �لكفيلة بت�سهيل عملية 

�إعادة �إعمار غزة

بايدن  ج��و  �لأم��رك��ي  �لرئي�ش  وق���ال 

يف م���وؤمت���ر ���س��ح��ايف يف �ل��ب��ي��ت �لأب��ي�����ش 

�جلمعة، �إنه يعتزم تاأمني م�ساعدة مالية 

ك��ب��رة ب��ال��ت��ع��اون م���ع �لأ�����س����رة �ل��دول��ي��ة 

�إعطاء  ، لكن من دون  �إعمار غزة  لإع��ادة 

ح���م���ا����ش �ل���ف���ر����س���ة لإع��������ادة ب���ن���اء ن��ظ��ام 

�أ�سلحتها . كما �أطلق جم��دًد� �حلل �لذي 

يق�سي باإقامة دولة فل�سطينية �إىل جانب 

�لدولة �لعرية ، �أو حل �لدولتني

�أن��ه �حل��ل �لوحيد �ملمكن  و�أك��د بايدن 

�خلارجية  وزي��ر  ي�سل  �أن  يتوقع  بينما   ،

�ل�����س��رق  �إىل  بلينكن  �أن���ت���وين  �لأم���رك���ي 

�لأو�سط خالل �لأيام �ملقبلة

�لفل�سطينية  �لإ�سر�ئيلية  و�ملفاو�سات 

�أ���س��ا���س��ا ح��ول  وت��ت��ع��ر   2014 م��ن��ذ  معلقة 

بينها و�سع  �ل��ق�����س��اي��ا، م��ن  �ل��ع��دي��د م��ن 

�لقد�ش �ل�سرقية و�ل�ستيطان يف �لأر��سي 

�لفل�سطينية

 دعوات مقدسية للرباط واالحتشاد 
في األقصى اليوم األحد

 طيار إسرائيلي يعترف: نسف أبراج 
غزة كان طريقا للتنفيس عن إحباطنا

 وقف إطالق النار صامد وجهود 
دبلوماسية لمساعدة قطاع غزة 
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الـريـا�ضي

ا�سطنبول – وكاالت 

�سباق  الفرن�سي  مار�سيليا  ن��ادي  دخ��ل 

م�سطفى  امل�����س��ري  امل��ه��اج��م  م��ع  التعاقد 

حممد، يف املو�سم املقبل. وبح�سب تقرير 

الرتكية،   )takvim( �سحيفة  ن�سرته 

اأب�����دى اه��ت��م��ام��ه ب�سم  ف����اإن م��ار���س��ي��ل��ي��ا 

ي�سل  �سخم  مبقابل  حم��م��د،  م�سطفى 

اإىل  التقرير  واأ�سار  يورو.  مليون   20 اإىل 

اأن م�سوؤويل جالطة �سراي ب�سدد تفعيل 

ل��ع��ق��د م�سطفى  ال��ن��ه��ائ��ي  ال�����س��راء  ب��ن��د 

 4 مبلغ  ب�سداد  املقبلة،  الفرتة  يف  حممد 

م��اي��ن ي���ورو ل��ن��ادي ال��زم��ال��ك، بح�سب 

يق�سي  ال��ذي  النادين  بن  الإع��ارة  عقد 

ب���اإع���ارة ال��اع��ب مل��و���س��م ون�����س��ف امل��و���س��م 

واأح���ق���ي���ة ال���ب���ي���ع جل���ال���ط���ة �����س����راي ق��ب��ل 

م�سوؤولو  وي�سعى  احل���ايل.  ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة 

حممد  م�سطفى  لت�سويق  �سراي  جالطة 

بعد  �سخم،  م��ايل  مقابل  على  للح�سول 

وع��اد  ال��زم��ال��ك.  م��ن  نهائيا  ���س��راء عقده 

لق�ساء  ال��ق��اه��رة  اإىل  حم��م��د  م�سطفى 

ق��ب��ل الن�����س��م��ام ملع�سكر  ق�����س��رة،  اإج����ازة 

منتخب م�سر الأوملبي، ا�ستعدادا خلو�ض 

اأوملبياد طوكيو.
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مصطفى محمد على رادار مارسيليا 

منتخبات الكراتيه تستعد لتصفيات االولمبياد 

السيد يشيد بأداء الفيصلي امام االمعري 

فوز االرثوذكسي واالستقالل 
في دوري السيدات 

االنباط –عمان 

اخ���ت���ت���م���ت امل���ن���ت���خ���ب���ات ال���وط���ن���ي���ة 

الذي  التدريبي،  مع�سكرها  للكاراتيه 

اأق���ي���م يف ج��م��ه��وري��ة م�����س��ر ال��ع��رب��ي��ة، 

وا�ستمر 12 يوما، يف اإطار التح�سرات 

وخا�ست  املقبلة.  الر�سمية  للم�ساركات 

وال�سباب  وال�سيدات  الرجال  منتخبات 

م�سر،  يف  تدريبيا  مع�سكرا  والنا�سئن 

املنتخبات  م��ع  ودي����ة  م��ب��اري��ات  ت��خ��ل��ل��ه 

والأن���دي���ة امل�����س��ري��ة، م��ا ���س��اه��م يف رف��ع 

والاعبات.  الاعبن  جاهزية  درج��ة 

الكاراتيه  احت��اد  رئي�ض  ن��ائ��ب  واأع��ل��ن��ت 

وال��ن��اط��ق الإع���ام���ي، م��ن��ار ���س��ع��ث، اأن 

يعودان  وال�����س��ي��دات،  ال��رج��ال  منتخبي 

التدريبي،  املع�سكر  ختام  م�سربعد  من 

والنا�سئن  ال�سباب  منتخبا  ع��اد  فيما 

امل��ا���س��ي.  ي����وم اخل��م��ي�����ض  امل��م��ل��ك��ة  اإىل 

ال���رج���ال  م��ن��ت��خ��ب��ي  اأن  ���س��ع��ث  وب��ي��ن��ت 

وال�����س��ي��دات، ي�����س��ت��ع��دان ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 

ال��ت�����س��ف��ي��ات، وال���ت���ي ت���ق���ام يف ف��رن�����س��ا 

واملوؤهلة  املقبل  ال�سهر  و13   12 يومي 

منتخبا  ي�ستعد  فيما  طوكيو،  لأوملبياد 

ال�����س��ب��اب وال��ن��ا���س��ئ��ن، ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 

قرب�ض  يف  يقام  ال��ذي  العاملي  ال��دوري 

م��ط��ل��ع ال�����س��ه��ر امل���ق���ب���ل. وك�����س��ف��ت عن 

ملنتخبي  تدريبي  لتاأمن مع�سكر  م�ساع 

الرجال وال�سيدات يف رو�سيا يف املرحلة 

امل��ق��ب��ل��ة، ق��ب��ل ال��ت��وج��ه اإىل امل��ن��اف�����س��ات 

الر�سمية يف فرن�سا.

االنباط – عمان 

اكد الكابنت  ح�سام ال�سيد، املدير الفني 

اجليد  الداء  ق��دم  فريقه  ان  للفي�سلي  

ام����ام الم���ع���ري ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي وا���س��ت��ح��ق 

ببطولة  امل�سوار  م�ستهل  يف   »0-2« الفوز 

ال�سيد،  وق���ال  الآ���س��ي��وي.  الحت����اد  ك��اأ���ض 

خ���ال امل���وؤمت���ر ال�����س��ح��ف��ي ال����ذي اأع��ق��ب 

اأكرب  عدد  اإحراز  بالإمكان  “كان  املباراة: 

من الأهداف، لو متتع الاعبون برتكيز 

نظرا  جمهود،  باأقل  املباراة  لعبنا  اأك��رب.. 

ت�سرين  مع  جتمعنا  مهمة  مباراة  لوجود 

“كان  واأكمل:  املقبل«.  الثنن  ال�سوري، 

ال�سوط  منذ  املباراة  اإنهاء  علينا  يتوجب 

بع�ض  ه��ن��اك  اأن  اإل  ال��ف��وز  ورغ���م  الأول، 

على  �سنعمل  ال��اع��ب��ن،  ل��دى  الأخ��ط��اء 

ووا�سل:  املقبلة«.  التدريبات  يف  تافيها 

حل�سد  ون�سعى  كبر،  فريق  “الفي�سلي 
ملرمى  لعبينا  و���س��ول  ال��ت��اأه��ل..  بطاقة 

اخل�����س��م ي��دل ع��ل��ى وج���ود ع��م��ل يف ال�سق 

باأن لدينا م�سكلة يف  الهجومي، ونعرتف 

الأخرة«. اللم�سة 

االنباط – عمان 

مبدينة  البولو  ملعب  على  اختتمت 

احل�����س��ن ل��ل�����س��ب��اب، م��ن��اف�����س��ات اجل��ول��ة 

الأوىل من الدوري الأردين للمحرتفات 

ف���وز  ع����ن  امل����ب����اري����ات  واأ�����س����ف����رت   .2021

الأرث��وذك�����س��ي ع��ل��ى الأه��ل��ي ب��ه��دف دون 

القاد�سية  ع��ل��ى  ال���س��ت��ق��ال  وت��غ��ل��ب  رد، 

تقام  التعليمات،  وح�سب  النتيجة.  بذات 

املجزاأ  الدوري  بنظام  البطولة  مباريات 

م���ن 3 م���راح���ل ذه����اب واإي������اب، وم��رح��ل��ة 

ذه��ب��ي��ة، ب��ح��ي��ث ي��ف��وز ب��ال��ل��ق��ب ال��ف��ري��ق 

ترتيب  يف  الأول  امل��رك��ز  ع��ل��ى  احل��ا���س��ل 

الفرق النهائي. يذكر اأن الن�سخة الأوىل 

وف���از   ،2004 ب��ال��ع��ام  اأق��ي��م��ت  ل��ل��ب��ط��ول��ة 

يعترب  ال��ذي  الأردن  �سباب  فريق  بلقبها 

م��رات،   9 ب  اللقب  على  ح�سول  الأك��ر 

الأخ��رة  الن�سخة  بلقب  عمان  ت��ّوج  فيما 

ك��اف��ة  ن���ق���ل  ���س��ي��ت��م  امل���ق���اب���ل،  يف   .2020

الفيديو  من�سة  عرب  البطولة  مباريات 

اخلا�سة بالحتاد وذلك لإتاحة الفر�سة 

مل��ت��اب��ع��ة ودع����م فرقهم  اأم����ام اجل��م��اه��ر 

خ����ال امل��ن��اف�����س��ات وح�������س���ور امل���ب���اري���ات 

م���ق���اب���ل م���ب���ال���غ رم�����زي�����ة. وت�����اأت�����ي ه���ذه 

اخل��ط��وة يف اإط����ار ح��ر���ض الحت����اد على 

اإي��ج��اد م�����س��ادر دخ���ل م��ت��ع��ددة ل��اأن��دي��ة 

ال���ب���ط���ول���ة يف ظ����ل غ��ي��اب  امل�������س���ارك���ة يف 

اإيرادات احل�سور اجلماهري.

االنباط – عمان 

ال����وط����ن����ي  امل����ن����ت����خ����ب  ي���ت���م���ك���ن لع�����ب�����ا  مل 

للتايكواندو ، زيد احللواين ونتايل احلميدي ، 

من التاأهل اإىل دورة الألعاب الأوملبية )طوكيو 

ن�سف  ال�����دور  خ�����س��ارت��ه��م��ا  ب��ع��د  وذل����ك   )2020

النهائي ملناف�سات وزنيهما يف الت�سفية الآ�سيوية 

والتي اختتمت م�ساء ال�سبت يف العا�سمة عمان 

ولع���ب���ة ميثلون  ٨4 لع���ب���اً  م�����س��ارك��ة  و���س��ه��دت 

نزاله  يف  النت�سار  احل��ل��واين  وحقق  دول��ة.   2٨

ب��ع��دم  خ��ل��ي��ف��ة  م�����ارك  ال���ل���ب���ن���اين  ع���ل���ى  الأوىل 

ال��ت��ك��اف��وؤ م���ن اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة ب��ن��ت��ي��ج��ة 3-24 

ن�سف  ال���دور  ويف  كغم   ٥٨ حت��ت  وزن  ملناف�سات 

التاأهل لأوملبياد طوكيو  النهائي واحلا�سم نحو 

اأم��ام  الأخ��رة  اللحظات  “احللواين” يف  خ�سر 

 .٥0-49 الفلبيني كورت بريان بنتيجة  الاعب 

بدورها حققت الاعبة نتايل احلميدي فوزين 

متتالين على كل من ، الفل�سطينية ليان جابر 

بعدم التكافوؤ مع انتهاء اجلولة الثانية بنتيجة 

، بنتيجة  ، نيكويل  32-٦ وعلى لعبة كامبوديا 

ويف  كغم.   ٥٧ حتت  وزن  مناف�سات  �سمن   ،  3-٥

“احلميدي”  خ�����س��رت  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�����س��ف  ال����دور 

 .2-4 بنتيجة  ن��اه��د  الإي��ران��ي��ة  ال��اع��ب��ة  اأم����ام 

وك����ان لع���ب���ا امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي ل��ل��ت��اي��ك��وان��دو 

، ج��ول��ي��ان��ا ال�����س��ادق و���س��ال��ح ال�����س��رب��ات��ي ، قد 

اللخمي�ض  يومي  الأومل��ب��ي��ة  الأل��ع��اب  اإىل  ت��اأه��ا 

الريا�سين  ع��دد  ل��رت��ف��ع  امل��ا���س��ي��ن  واجل��م��ع��ة 

اإىل  املقبلة  طوكيو  الأردنين املتاأهلن لأوملبياد 

 ٥ بينهم  من  اللحظة  حتى  ولع��ب��ات  لعبن   ٨

وعبادة  ع�سي�ض  وزي��اد  )ح�سن  وه��م  ماكمن 

اإىل  الهنداوي(  وعدي  الوادي  وحممد  الك�سبة 

جانب الفار�ض ابراهيم ب�سارات.

مدريد – وكاالت 

ترك ليونيل مي�سي، جنم بر�سلونة، م�ستقبله 

م��ف��ت��وًح��ا يف امل��و���س��م امل��ق��ب��ل، ب��ع��دم��ا ح�����س��ل على 

عقده.  يجدد  اأن  دون  املو�سم،  نهاية  قبل  اإج���ازة 

وال��د  ف���اإن  الإ�سبانية،  »م��ارك��ا«  ل�سحيفة  ووف��ق��ا 

الرئي�ض  ر�سمية مع  ات�سالت غر  مي�سي اأجرى 

خوان لبورتا، واأبلغه بخطط الربغوث. واأ�سارت 

على عر�ض  الآن  حتى  يح�سل  مل  مي�سي  اأن  اإىل 

ر�سمي من لبورتا، لأن النادي مل يقدر بعد حجم 

الربغوث.  على  عر�سها  ي�ستطيع  التي  الأم��وال 

تدفع  ح��واف��ز  ع��ن  يبحث  اأن لبورتا  واأو���س��ح��ت 

التعاقد  خ��ي��ارات  تا�ست  اأن  بعد  للبقاء،  مي�سي 

ن��ي��م��ار دا �سيلفا واإي��رل��ي��ن��ج ه��الن��د. وق��ال��ت  م��ع 

ومان�س�سرت  جرمان  �سان  باري�ض  اإن  ال�سحيفة، 

اأنظارهما على مي�سي.  �سيتي م�ستمران يف و�سع 

بالفعل  ا  عر�سً ق��دم  ج��رم��ان  �سان  اأن  واأ���س��اف��ت 

حتى  اإل��ي��ه  النظر  ي��ن��وي  الأخ����ر ل  لكن  ملي�سي، 

“امتاك  ب��ر���س��ل��ون��ة. وت��اب��ع��ت:  ي��ع��رف م��وق��ف 

���س��ان ج��رم��ان ل���اأم���وال ولإم��ك��ان��ي��ة ال��ل��ع��ب مع 

مي�سي«.  مفاو�سات  يف  للغاية  مهم  اأم��ر  نيمار، 

اأما �سيتي مل يقدم اأي عر�ض حتى الآن، ويراقب 

عدم  حالة  ويف  بر�سلونة،  م��ع  مي�سي  مفاو�سات 

النادي  �سيقدم  التجديد،  على  الطرفن  ات��ف��اق 

ا فورًيا. ويرف�ض م�سوؤولو �سيتي  الإجنليزي عر�سً

اأن  لأنهم يعتقدون  مي�سي،  م��ع  الآن  التفاو�ض 

م�سر الربغوث �سيح�سم بالتجديد مع البار�سا. 

ق�سرة  راح���ة  ع��ل��ى  �سيح�سل  مي�سي  اأن  ي��ذك��ر 

قبل ان�سمامه ملع�سكر منتخب الأرجنتن، الذي 

�سي�سارك يف بطولة كوبا اأمريكا التي ت�ست�سيفها 

باده، و�سط �سكوك حول اإقامتها؛ ب�سبب انت�سار 

فرو�ض كورونا.

االنباط – عمان 

جّددت جمموعة خمتربات “مدلب” الطبية 

من  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الأردين  الحت����اد  م��ع  �سراكتها 

خال تقدمي رعايتها الطبية للمنتخبات الوطنية 

كافة، اإىل جانب اأندية دوري املحرتفن، لل�سنوات 

لاحتاد،  العام  الأم���ن  ونقلت  القادمة.  الثاثة 

الهيئة  رئي�ض  وتقدير  �سكر  ار،  ن�سّ �سمر  ال�سيدة 

التنفيذية لاحتاد، �سمّو الأمر علي بن احل�سن، 

املختربات  جمال  يف  ملجموعة “مدلب” الرائدة 

ال��ط��ب��ي��ة وذل�����ك حل��ر���س��ه��ا ال��ك��ب��ر ع��ل��ى جت��دي��د 

ال�سراكة وا�سعًة �سحة الاعبن و�سامتهم على 

اأولوياتها، متا�سياً مع روؤية الحتاد الأردين  راأ�ض 

��ار اأه��م��ي��ة جتديد  ل��ك��رة ال���ق���دم. ك��م��ا اأك�����دت ن�����سّ

وتت�سمن   ،2014 ال��ع��ام  ب����داأت يف  ال��ت��ي  ال�����س��راك��ة 

تقدمي “مدلب” خدمة الفح�ض الطبي لاعبي 

جانب  اإىل  الفنية،  والأج��ه��زة  الوطنية  املنتخبات 

بداية  املحرتفن يف  لأندية  الأول  الفريق  لعبي 

العامة  ال�سامة  م��ب��داأ  لتعزيز  �سعياً  مو�سم،  ك��ل 

كافة.  الاعبن  �سحة  وملتابعة  املنظومة  لأرك���ان 

اأع���رب ال��دك��ت��ور ح�سيب �سهيون -  وم��ن ج��ان��ب��ه، 

الرئي�ض التنفيذي ملجموعة خمتربات “مدلب” 

عن �سعادته بتجديد ال�سراكة قائًا: “نحن نفخر 

القدم  ل��ك��رة  الأردين  ل��احت��اد  دعمنا  با�ستمرار 

لإمياننا بطاقات الريا�سين الأردنين ومنتخباتنا 

الوطنية، ودورن��ا الهام يف تقدمي الرعاية الطبية 

ل��ه��م م��ن خ���ال ال��ف��ح��و���س��ات امل��خ��ربي��ة ال��دوري��ة 

متابعة  على  للحفاظ  الأهمية  غاية  يف  اأم��ر  فهو 

�سحة الاعبن، وما هذا اإل مثال وا�سح حلر�سنا 

امل�سرتك مع �سركائنا  التعاون  الدائم على تعزيز 

خم��ت��ربات  اأن  ُي��ذك��ر  القطاعات«.   خمتلف  م��ن 

“مدلب” تعد ال�سبكة الأ�سرع منواً بن املختربات 
اخلا�سة يف ال�سرق الأو�سط، واحلا�سلة على اأعلى 

اعتمادات اجلودة العاملية يف جمال الطب املخربي 

بالإ�سافة اىل جائزة امللك عبدهلل الثاين للتميز.

الحلواني والحميدي يخفقان في الوصول لالولمبياد 

برشلونه يبحث عن حوافز لبقاء ميسي 

مدالب تواصل رعايتها الطبية لمنتخبات الكرة  

جوميز يؤكد عشقه للهالل
الريا�ض – وكاالت 

اإن��ه  ال�سعودي  ال��ه��ال  مهاجم  جوميز،  بافيتيمبي  ق��ال 

بتوديعه  و�سيقوم  للزعيم،  وال��ت��ق��دي��ر  املحبة  يكن  ي���زال  ل 

ظل  يف  جوميز،  حديث  وجاء  املنا�سبن.  الوقت  ويف  بال�سكل 

تردد اأنباء عن مغادرته للفريق، بنهاية املو�سم احلايل. وقال 

اأي  مع  اأحتدث  “مل  “تويرت”:  على  الفرن�سي، عرب ح�سابه 

�ساأفعل ذلك  ال��وداع،  وداع��ا.. عندما يحن وقت  اأحد لأقول 

للهال«.  اأكنه  ال��ذي  واحل��ب  الح���رتام  كل  مع  ينبغي،  كما 

واأ�ساف: “لكن يف الوقت احلايل، التفاين واللتزام م�ستمر 

مع النادي.. ل يوجد بطل ول جنم، البطل والنجم الوحيد 

هو الهال«.
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الرباط-الأنا�ضول

التوا�صل  من�صات  ع��ل��ى  ن��ا���ص��ط��ون  ت���داول 

اأغ����ن����ي����ة رج������اوي  امل�����غ�����رب  االج���ت���م���اع���ي���ة يف 

فل�صطيني ، دعما للقد�س وغزة، بالتزامن مع 

العدوان االإ�صرائيلي على االأرا�صي املحتلة

واالأغ���ن���ي���ة، ال��ت��ي اأ���ص��دره��ا ج��م��ه��ور ن��ادي 

ت�صاند   ،2019 �صنة  املغربي  الريا�صي  الرجاء 

ال�����ص��ع��ب ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي وت���ط���ال���ب ب��احل��ري��ة 

كبريا  ت���داوال  وع��رف��ت  وال��ق��د���س.  لفل�صطني 

ب��ال��ت��زام��ن م��ع ا���ص��ت��م��رار ال���ع���دوان ع��ل��ى غ��زة 

والقد�س ومناطق اأخرى من فل�صطني املحتلة

وح��ظ��ي��ت االأغ��ن��ي��ة ب���اآالف امل�����ص��اه��دات عرب 

م��ن�����ص��ات ال���ت���وا����ص���ل االج���ت���م���اع���ي، وامل���واق���ع 

االإخبارية املغربية والعربية، واهتماما خا�صا 

م���ن م��ن��اه�����ص��ي ال��ت��ط��ب��ي��ع يف ال���ب���اد، واأع����اد 

اأخرى بينها  فنانون تلحينها يف بلدان عربية 

وتون�س فل�صطني 

)لن  فيك  ن�صمح  ما  االأغنية  كلمات  تقول 

ب��ع��ي��دة )على  ي��ا غ���زة، م��ال��ك��ري عليا  اأف����رط( 

الرغم من بعدك عني(

راه���ا  اأم��ت��ن��ا  اهلل  ورام  رف����ح  ي���ا  وت�����ص��ي��ف: 

م���ري�������ص���ة )م����ّر�����ص����وه����ا ب���امل�������ص���اك���ل وف�������ص���اد 

بالويل م�صتقبل  عاي�س  والعربي  احلكومات(، 

كله ظلمات

وت�����ص��ت��ط��رد: ال����رج����اوي ����ص���وت ال�����ص��ع��وب 

ي�صمع  )ال���ذي���ن ال  ت�����ص��م��ع��و  م��ا  ايل  امل��ق��ه��ورة 

���ص��وت��ه��م(، ع��اي��ق��ني ب��ي��ك��م ب��امل��ل��ع��وب )ن��ع��رف 

اأالع���ي���ب���ك���م(، ح��ي��ث ن�������ص���ورة وج���ام���ي ن��رك��ع��و 

)الأننا ن�صور واأبدا ال نركع(، اإال لرب العاملني 

القد�س  يف  اهلل  �صاء  واإن  لفل�صطني،  واحلرية 

الفرحة تدوم

وتختم االأغنية ب� رجاوي فل�صطيني حبيت 

ومن  اأذه���ب  اأن  )اأح���ب  يديني  �صكون  من�صي 

بذلك( يتكلف 

ويقول منري )ا�صم م�صتعار(، اأحد م�صجعي 

فريق الرجاء ، اإن تداول االأغنية ب�صكل كبري 

ياأتي تزامناً مع ما تعي�صه فل�صطني حاليا

اأغ���ن���ي���ة م��ن  اأن ك��ت��اب��ة وت��ل��ح��ني  وي���و����ص���ح 

الوثيق  الفريق يبني االرتباط  طرف جمهور 

الفل�صطينية بالق�صية  املغربي(  )لل�صعب 

وب��اق��ي  ال���رج���اء  م�صجعي  اأن  اإىل  وي�����ص��ري 

ال���ف���رق امل��غ��رب��ي��ة، واع�����ون ب��اأه��م��ي��ة ال��ق�����ص��ي��ة 

االأغنية  ه��ذه  اإن��ت��اج  مت  ل��ذل��ك  الفل�صطينية، 

العربي  العامل  يف  كبريا  جتاوبا  عرفت  التي 

واالإ�صامي

 تداول كبري

اأ�صتاذ علم االجتماع  ال�صعباين،  يقول علي 

فيديو  ملقاطع  املغاربة  تداول  اإن  االأنا�صول  ل� 

اإطار الت�صامن الكبري  ياأتي يف  اأغنية الرجاء 

الفل�صطينية الق�صية  مع  للمغاربة 

اأن  مي��ك��ن  ال  ال���ك���رة  ج��م��اه��ري  اأن  وي�����رى 

واالأم����ة،  ال��وط��ن  ه��م��وم  ع��ن  منف�صلة  ت��ب��ق��ى 

مع  ت�صامنها  ع��ن  ت��ع��رب  اأغ��ن��ي��ة  ت���ردد  ل��ذل��ك 

لفل�صطينيني ا

وي����ردف: ع��ل��ى ع��ك�����س امل���ت���داول ب��ك��ون ك��رة 

جماهري  فاإن  اجلماهري،  عقول  ت�صلب  القدم 

الوطن،  بق�صايا  مرتبطة  اأنها  بينت  الرجاء 

���ص��واء م��ن خ��ال اإخ��راج��ه��ا ل��ه��ذه االأغ��ن��ي��ة اأو 

اال���ص��ت��م��رار يف ت��داول��ه��ا مب��ن�����ص��ات ال��ت��وا���ص��ل 

االجتماعية

ج��م��ه��ور  اأن  ن��ن�����ص��ى  اأن  مي��ك��ن  ال  وي��ت��اب��ع: 

املغرب، ملكا  واأن  ال�صعب،  اأبناء  الكرة هو من 

وحكومة واأفراد وجماعات، يت�صامنون ب�صكل 

الفل�صطينية غري م�صروط مع الق�صية 

 اأبعد من الكرة

البي�صاوي  ال��رج��اء  ن��ادي  جمهور  وحت���ّول 

املغربي  البي�صاء(  ال��دار  مدينته  اإىل  )ن�صبة 

تبنيه  ب�صبب  اإىل حالة فريدة حمليا وعربيا، 

مبادرات اجتماعية وترديده �صعارات وهتافات 

واملدرجات  االأخ�صر  امل�صتطيل  حدود  تتجاوز 

اإىل الف�صاء الوطني والعربي الرحب

ت�����ص��رف االأول��������رات )االأول�����را������س( على 

، وفق قواعد داخلية  الرجاء  تنظيم جماهري 

خا�صة

ت��ع��ن��ي  ك���ل���م���ة الت���ي���ن���ي���ة  و االأول��������را���������س 

امل���ت���ط���رف���ني، وت���ظ���ه���ر ب�������ص���ورة جم���م���وع���ات 

م�����ص��ج��ع��ي ال����ف����رق ال���ري���ا����ص���ي���ة وامل���ع���روف���ة 

ال�صديد لفرقها بانتمائها ووالئها 

وت�����ص��رف ج��م��اه��ري ال��رج��اء )االأول���را����س( 

وترف�س  ذات��ي،  ب�صكل  ن�صاطاتها  تنظيم  على 

اأي دع��م خ��ارج��ي، ك��م��ا اأن م��ن م��ب��ادئ��ه��ا ع��دم 

الظهور اإعامياً، ف�صًا عن القيام مبجموعة 

الريا�صية واالجتماعية التظاهرات  من 

ف��ري��ق متكامل  م��ن  االأول���را����س  وي��ت��ك��ّون 

ي�����ص��م م��ه��ن��د���ص��ني وك���ت���اب ك��ل��م��ات وت��ق��ن��ي��ني 

وم�������ص���وري���ن.. م����ن اأج������ل ت��ن��ظ��ي��م ع�����دد م��ن 

املبادرات، مبا فيها االأغاين

دعما للقدس وغزة.. تداول كبير ألغنية رجاوي فلسطيني المغربية

      

الأنباط - فاتن  اخلالدي

ين�صب  ال  الذي  النهر  ك�  االردن  يعترب 

اإنتاج املواهب االبداعية وال�صبابية يف  عن 

االبداعية،  وامل��ج��االت  التخ�ص�صات  كافة 

تعزيز  �صرورة  علينا  يفر�س  ال��ذي  االأم��ر 

ه���ذه امل��واه��ب ال�����ص��اب��ة وم��ن��ح��ه��ا اال���ص��اءة 

االجتماعية  امل�صوؤولية  نوع من  ك�  الكافية 

و�صوال  اإعام  و�صائل  ك�  كاهلنا  على  املقاة 

جليمع  ومكهيئة  منا�صبة  بيئة  ت��وف��ري  ل��� 

هذه املواهب ب�صكلها املطلوب. 

عادتها  وك���  االأن��ب��اط  �صحيفة  ب��دوره��ا 

مل ت��ت��وان��ى ع��ن م��ن��ح ال��ك��ف��اءات وامل��واه��ب 

به  يتمتعون  ملا  ال��ازم��ة  اال���ص��اءة  ال�صابة 

خا�صة  مقابلة  اأج��رت  حيث  م��واه��ب،  م��ن 

م���ع ال��ف��ن��ان��ة وال���ر����ص���ام���ة ل��ب��ن��ى ���ص��ح��رور 

ال�����ص��اب��ة االأردن���ي���ة امل��وه��وب��ة مب��ا ي��ع��رف ب� 

الفن والر�صم التجريدي وفن البورتريه. 

ي��ع��ت��رب ال��ف��ن ال��ت��ج��ري��دي م��ن ال��ف��ن��ون 

ومناذج  اأ�صكال  على  االأداء  يف  تعتمد  التي 

امل�صخ�صات  م�����ص��اب��ه��ة  ع��ن  ت��ن��اأى  جم����ردة 

ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة  �����ص����ورت����ه����ا  يف  وامل�����رئ�����ي�����ات 

وال���واق���ع���ي���ة يف ���ص��ك��ل ج���دي���د مت���ام���اً ق��د 

االأ�صلي  ال�صكل  مع  يت�صابه  ال  او  يت�صابه 

االأ���ص��ك��ال  ع��ن  البعد  م��ع  النهائي  للر�صم 

الهند�صية حيث تتحول املناظر اىل جمرد 

اللوحة  وتظهر  ودوائ��ر  ومربعات  مثلثات 

بق�صا�صات  ي��ك��ون  م��ا  ا���ص��ب��ه  ال��ت��ج��ري��دي��ة 

الورق املراكمة او ا�صكال ب�صرية مبا�صرة 

ام����ا ف���ن ال���ب���ورت���ري���ه ي��ع��ت��رب ف���ن ر���ص��م 

نحت  او  �صورة  او  لوحة  وه��و  االأ�صخا�س 

ال�صخ�س  م��زاج  وحتى  ل�صخ�س  متثيل  او 

الفوتوغرايف  الت�صوير  يف  ال�صبب  ولهذا 

ت��ك��ون ���ص��ورة ع��ام��ة ل��ي�����ص��ت ل��ق��ط��ة وامن��ا 

تكون �صورة ال�صخ�س يف و�صع ثابت غالباً 

م���ا ت��ظ��ه��ر ال��ب��ورت��ري��ه ����ص���ورة ال�����ص��خ�����س 

مبا�صرة يف الر�صام او امل�صور.

الر�صم  اأن  �صحرور  لبنى  ال�صابة  تقول 

على  يعتمد  ال��ب��ورت��ري��ه  وف��ن  التجريدي 

موهبة الر�صم، وت�صري اإىل اأن هذه املوهبة 

ن�صاأت  كونها  ال�صغر  منذ  لديها  اكت�صفت 

هذه  ب���  وال��ده��ا  اأم��ت��از  حيث  فنية  بيئة  يف 

امل��وه��ب��ة ث��م ت��ط��ورت ل��دي��ه��ا، ح��ي��ث ب���داأت 

م�����ص��واره��ا يف م��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة 

والتي مل يحالفها احلظ ب� النجاح، االأمر 

اأدت  كبرية  لدرجة  ب�صخ�صيتها  اأثر  الذي 

بداخلها  ك��ان��ت  ال��ت��ي  امل��وه��ب��ة  تفجري  اىل 

والنق�س  احل���زن  ت�صد  ك��ي  وا�صتخدامها 

ال�����ذي ����ص���ع���رت ب���ه ح��ي��ن��ه��ا، وا���ص��ت��ط��اع��ت 

حتويل الف�صل اىل جناح باهر وما لبث اأن 

قادها اىل جناحات اأكرب مما كانت تتوقع 

ومن ابرزها النجاح يف الثانوية العامة. 

والر�سامة  الفنانة  ع��ن  حديثنا 

لبنى ال�سحروري ؟

الظروف  رغم  جدا  قوي  �صخ�س  لبنى 

ال��ذي  وال��ظ��ل��م  ب��ه��ا  ال��ت��ي ع�صتها وم����ررت 

واج��ه��ت��ه وخ��ا���ص��ة اإخ��ف��اق��ي يف ال��ث��ان��وي��ة 

ان��ه ف�صل  الكثري  اع��ت��ربه  ال��ع��ام��ة، وال���ذي 

وج��ع��ل��ن��ي ا���ص��ع��ر ب��ال�����ص��غ��ط ك���ث���ريا وك���ان 

اف�صل  مل  ان��ن��ي  اظ��ه��ر  لكي  االول  ال�صبب 

ومل اقع بل اين متكنت من النجاح واكرث 

م���ن ال��ن��ج��اح وال�����ص��ب��ب ال���ث���اين ال��ظ��روف 

ال���ذي جعلني  ال�����ص��يء  امل��ادي��ة يف م��ن��زيل، 

اقوم بالر�صم للم�صاعدة وان اكون �صخ�س 

اقوى واجته ملجال اكرب من الفن جعلني 

ان اظهر لبنى الفنانة التي بداخلي.

املدار�س  ه��ذه  لبنى  اختارت  مل��اذا 

من الفن ؟ 

ب�  م��وه��ب��ت��ي  ب���داي���ات���ي يف مم���ار����ص���ة  يف 

ال��ر���ص��م ك���ان���ت ب��ر���ص��م ف���ن ال���ب���ورت���ري���ه ب� 

ال���ر����ص���ا����س، االأم�����ر ال����ذي خ��ل��ق ال��رغ��ب��ة 

ب���داخ���ل���ي ل����� ت���ع���ل���م ف����ن ج����دي����د ي��ح��ت��وي 

ع��ل��ى االأل�����وان خ��ا���ص��ة اأن ف��ن ال��ب��ورت��ري��ه 

ب����� ال���ر����ص���ا����س ال ي���ح���ت���وي ع���ل���ى األ�������وان، 

على  حتتوي  كثرية  فنون  يوجد  وباملقابل 

االألوان ولكنني �صعرت بادخلي انني اأميل 

ل��اإجن��ذاب ل��� ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��ف��ن وه��ي 

اح����د ال���ق���ن���وات ال��ت��ي ارغ����ب ب��ه��ا وت��ائ��م 

. �صخ�صيتي

التي  وامل�ساريع  العرو�س  ه��ي  م��ا 

ح�سلت وعملت عليها ؟

بدات بر�صم الكثري من اللوحات لعديد 

والبيوت  التجارية  واملحات  املقاهي  من 

احد  من  عر�س  تلقيت  انني  كما  املنزلية 

املقاهي يف الفرة االخرية بر�صم اللوحات 

اىل  ب��اال���ص��اف��ة  اجل��ام��ع��ي  تخ�ص�صي  م��ن 

ال���ل���وح���ات ال��ف��ن��ي��ة ال���ت���ي اق�����وم ب��ر���ص��م��ه��ا 

ولكنني مل امتكن من اأخذ العر�س ب�صبب 

جائحة الكورونا التي منر بها، ا�صافة اىل 

›بلدك‹  جمعية  م��ع  اي�صاً  تطوعت  انني 

يف  ال�����ص��وارع  ج���دران  على  بالر�صم  وق��م��ت 

ال��ع��ا���ص��م��ة ع��م��ان ك���� ت��ط��وع يف م��ن��ط��ق��ة › 

البوليفارد‹ بهدف جتميلها. 

ما هي ال�سعوبات والتحديات التي 

تواجهينها يف م�سريتك الفنية ؟

من  اأواجهها  لوج�صتية  حتديات  هناك 

ال���ازم���ة واالدوات  امل����واد  ت��واف��ر  اب���رزه���ا 

ال�  م��واد  خا�صة  الفن  ه��ذا  ل���  املتخ�ص�صة 

ن�صبة  ب���  االردن  يف  وت��ت��وف��ر  )اآك��ل��ريي��ك(، 

ويف  االدوات،  من  قليلة  وا�صناف  �صئيلة 

امل��ق��اب��ل جن��د يف اخل����ارج اأن ج��م��ي��ع امل���واد 

عالية،   بن�صبة  تتوافر  ال��ازم��ة  واالدوات 

بالغة  �صعوبة  اأج��د  العمل  ف��ر���س  وح��ول 

يف ايجاد فر�صة عمل منا�صبة، ا�صافة اىل 

�صحيحة  القطاع  هذا  يف  العمل  فر�س  اأن 

الكثري  اأواج��ه  وقليلة يف االردن، اىل ذلك 

الرغبة  ل��دي  ان  ال�����ص��ع��وب��ات خ��ا���ص��ة  م��ن 

الكبرية يف افتتاح معر�س خا�س الأعمايل 

اأجد  وال  اىل مبالغ كبرية  ويحتاج  الفنية 

الداعم.  

وما  امل�ستقبلية  م�ساريعك  هي  ما 

للو�سول  تبحثني  التي  الغاية  ه��ي 

اإليها من خالل هذه املوهبة الفنية ؟ 

يل  ات���ي���ح���ت  اإن  ال����ق����ادم  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  يف 

ال���ف���ر����ص���ة، ����ص���وف اق�����وم ب���� ف��ت��ح م��ع��ر���س 

اأن  خا�س ل� عر�س اأعمايل الفنية، خا�صة 

م�صروع تخرجي من اجلامعة الذي اأعمل 

من  م��ك��ون  معر�س  ع��ن  ع��ب��ارة  االآن  عليه 

طابقني �صاأقوم ب� عر�س لوحاتي اخلا�صة 

اىل  دزاين«  »انرير  اجلامعي  بتخ�ص�صي 

الفنية  لوحاتي  وعر�س  ا�صتثماره  جانب 

ابرز  اأن  اىل  م�صرية  ر�صمها،  ب�  اأق��وم  التي 

عهدة  اعطاء  عليها  عملت  التي  امل�صاريع 

دورات يف هذه االنواع من الفن. 

هل تلقيني الدعم من جهة خا�سة 

او نقابات او فنانني؟ 

اي  اتلقى  مل  اأنني   اأ�صف  وبكل  اأقولها 

من  �صواء  الدعم  اأ�صكال  من  نوع  او  �صكل 

الر�صمي  القطاع  من  او  اخلا�س  القطاع 

واحلكومي، ال بل اعاين من ما اأواجه من 

اأطلب  عندما  الفني  الو�صط  يف  زم��ائ��ي 

���ص��وؤايل ع��ن م���واد تتعلق  م�����ص��اع��دة م��ا او 

بهذا الفن. 

لها  النف�سية  احلالة  هل  برايك 

تاأثري على الر�سم ؟

�صخ�صيا  وان��ا  كبري  تاثري  لها  بالطبع 

اإن كانت حالتي  ب� ذلك جدا، فمثا  اتاأثر 

مثل  ال��ر���ص��م  ا�صتطيع  ال  �صيئة  النف�صية 

وعندما  جيدة  النف�صية  حالتي  تكون  ما 

اكرث  البورتريه  ر�صم  اجيد  غا�صبة  اكون 

م���ن ال��ت��ج��ري��دي ك��امل��ع��ت��اد ول��ك��ن ال��ر���ص��م 

التجريدي عك�س ذلك .

خال  م��ن  يظهرها  ر���ص��ال��ة  ف��ن��ان  لكل 

لوحاته الفنية اخربينا ما هي ر�صالتك ؟

اية  اي�صال  من  امتكن  مل  يل  بالن�صبة 

ارى  ولكني  الفنية،  ل��وح��ات��ي  م��ن  ر���ص��ال��ة 

التي  املوهبة  على  يعتمد  ال�صيء  ه��ذا  اأن 

االألوان  خال  من  ولكن  الفنان،  ميتلكها 

افكاري  اي�صال  ا�صتطعت  ا�صتخدمها  التي 

وف���ن���ي، خ��ا���ص��ة ع��ن��دم��ا اق����وم ب��ر���ص��م اي��ة 

لوحة فاأنا ال ار�صم بهوى نف�صي بل بهوى 

ال�����ص��خ�����س، وع��ل��ى ال�����ص��ع��ي��د امل��ه��ن��ي اق���وم 

باجللو�س وحمادثة ال�صخ�س عن ما يدور 

يف ب��داخ��ل��ه م��ن اف��ك��ار وم���اذا ي��ري��د واق��وم 

ال�صخ�صي  ال�����ص��ع��ي��د  ع��ل��ى  ل��ك��ن  ب��ال��ر���ص��م 

به  ا�صعر  وما  بالر�صم  اح�صا�صي  عن  اعرب 

من الداخل بااللوان.

من  هناك  اأن  �سعرت  اأن  �سبق  هل 

ي�ستخف بالفن الذي تقدمينه ؟

ال مل ا�صعر بذلك ابدا، بل على العك�س 

ت��ل��ق��ي��ت ال���دع���م م���ن ع��ائ��ل��ت��ي وا���ص��دق��ائ��ي 

وا���ص��خ��ا���س مل اأك�����ن اع��رف��ه��م م���ن ق��ب��ل، 

يل  اجلملة  هذه  ي��رددون  اأ�صمعهم  ودائما 

�صيء  اىل  ت�صلني  �صوف  باأنك  »اح�صا�صنا 

امل�صتقبل«. عظيم يف 

ب�  يتمتع  فنان  كل  ان  املعروف  من 

وما  ؟  بذلك  راي��ك  فما  علية  ثقافة 

هو اللون املف�سل عند لبنى ؟

ان��ا  امل��ف�����ص��ل ه��و االزرق، ���ص��دق��ا  ل���وين 

مع  مبزجه  اق��وم  عندما  ال��راح��ة  ب���  ا�صعر 

وجانبه  واىل   وا�صتخدامه  االل��وان  بقية 

اللون االبي�س واال�صود اي�صاً، اما ثقافتي 

اأن��ه��ا لي�صت ك��اف��ي��ة ول��ك��ن اح���ب ان  ا���ص��ع��ر 

وا�صعي  املثقفني  اال���ص��خ��ا���س  م��ن  ا�صتمع 

االطاع واخلربة واملعرفة لتطوير نف�صي 

وث��ق��اف��ت��ي، ول��ك��ن��ن��ي اك����ره ث��ق��اف��ة ال��ك��ت��ب 

وقراءتها.

ك���� ف��ت��اة ���س��اب��ة وم���وه���وب���ة هل 

جميع  مت��ت��ل��ك��ني  ب���اأن���ك  ت�����س��ع��ري��ن 

حقوقك ؟

نعم خا�صة اأن القانون يف االأردن يدعم 

ان��ث��وي،  ي��وج��د عن�صر  امل����راأة، وك���ل م��ك��ان 

اأن  معنى  تقدر  بعائلة  تربيت  ان��ا  وك��وين 

اأن��ث��ى ف��اأن��ا ام��ت��ل��ك ك��ام��ل حريتي  ت��ك��وين 

ال�صفر  واأ�صتطيع  وحياتي،  وفني  مبهنتي 

ما  واأعمل  املعار�س  وزي��ارة  واال�صتك�صاف 

يحلو يل بكل ثقة.

هل انتي �سخ�س انفعايل ؟ 

وعنيد  ان��ف��ع��ايل  �صخ�س  ان��ا  ج��دا  ن��ع��م 

بنف�س الوقت اريد ان ا�صل اكل ما اطمح 

به. 

�سكرا لك..

 تستضيف الفنانة الشابة لبنى الشحرور
إخفاقي في التوجيهي كان سببا في إكتشاف موهبتي ومن ثم بدأت اإلنجازات ..

حادثة انقطاع الكهرباء .. 
نجاح ممزوج بالعلقم 

بهدوء

واالع��ام  املحلي  املجتمع  م��ع  اال�صتباك  ادوات  تفعيل  اىل  احلكومة  حتتاج 

املنهجي  ، فال�صعف  القائم  ال�صياق  افقيا وعاموديا وب�صياق خمتلف عن  املحلي 

الذي ي�صود اخلطاب احلكومي ، ال يتناغم وقدرات رئي�س احلكومة ال�صخ�صية 

امام  واملتما�صكة  املرجتلة  ال�صيا�صية  املرافعة  ه��ذه  يقدم  ان  ي�صتطيع  فالذي   ،

بالقطع   ، فل�صطني  على  ال�صهيوين  العدوان  مناق�صة  جل�صة  يف  النواب  جمل�س 

ب�صفافية  ال�صورة  تو�صيح  على  ق��ادر  �صيا�صية  ومفاعيل  ا�صتباك  ادوات  ميتلك 

اكرث من فريقه املرتبك ومعدوم اخلربة ن�صبيا يف االت�صال والتوا�صل .

ال��ذي  ال�صعف  حجم  ع��ن  االردن  ع��ن  الكهرباء  انقطاع  ح��ادث��ة  ك�صفت  فقد 

يعري الل�صان احلكومي على �صدة ا�صتخدام الل�صان احلكومي مفردات باغية 

�صيا�صي مل ينجح  بيت  تربى يف  الذي  فاملهند�س   ، العام  العمل  بدايات  جزلة يف 

يف  ارتباكا  اكرث  ظهرت  التي  الطاقة  وزي��رة  وكذلك  التوا�صل  ادوات  تفعيل  يف 

مما  اك��رث  احل��رية  من�صوب  فرفعت  االنقطاع  ل�صبب  املتاأخر  تقدميها  معر�س 

منذ  املوقف  بزمام  ام�صك  احلكومة  رئي�س  ان  رغ��م   ، خروجها  قبل  عليه  ك��ان 

اللحظة االوىل وقام مبتابعة دقيقة وحثيثة لازمة ، مما ا�صفر عن عودة التيار 

على  ا�صرار  ودون  الكلي  االنقطاع  حجم  اىل  ن�صبة   ، قيا�صي  بزمن  الكهربائي 

العاملة  الفرق  لكل  االح��رام  ي�صتوجب  ب�صكل   ، احليوية  والقطاعات  املر�صى 

يف امليدان العادة التيار و�صكر مواٍز لرجال االمن العام وحتديدا الدفاع املدين 

منذ  االزم���ة  ا�صتوعبت  ال��ت��ي  اخل��ا���ص��ة  وامل�صت�صفيات  ال�صحة  ووزارة  وال�����ص��ري 

بواكريها حتى جتاوزها .

عمل الفرق امليدانية وباقي قطاعات اخلدمات العامة ، ال يتنا�صب ومنطوق 

واالكتفاء   ، اال�صباب  �صرح  يف  وتلعثموا  تلبكوا  ال��ذي��ن   ، الر�صميني  امل�صوؤولني 

يف  كهربائي  نظام  اي  يف  ذلك  ح��دوث  امكانية  عن  وتقليدية  ممجوجة  برواية 

العامل وعن متانة وكفاءة النظام الكهربائي يف االردن ، علما بان متانة وكفاءة 

قيا�صي  بزمن  الكهرباء  ع��ودة  بدليل  �صهادة  اىل  حتتاج  ال  الكهربائي  النظام 

ووفق تدريج يك�صف ان العمل ابتداأ منذ الثانية االوىل لانقطاع وحتت متابعة 

االنقطاع  �صاعات  خ��ال  مرتني  ال�صركة  زار  ال��ذي  ال���وزراء  رئي�س  م��ن  حثيثة 

وعقد اجتماعات نوعية لتقليل اال�صرار .

ال������وزراء ع��ن متابعته  ي��ت��ح��دث رئ��ي�����س  ب��داي��ة االزم����ة ان  امل��ف��ر���س يف  ك���ان 

ال�صخ�صية للحدث وحما�صبة امل�صوؤولني عن هذا اخللل ، الذي نحمد اهلل انه وقع 

ال�صركة  ، واحد مهند�صي  الكارثة  يوم جمعة واال لتحول اىل كارثة بكل معاين 

وتراتبية  املحافظات  الكهرباء اىل  العمل ومواقبت عودة  او مديرها عن جدول 

، كان  ابتدا فعا بعد �صاعة ون�صف من االنقطاع  العمل وجدول االع��ادة  الذي 

هذا اخلطاب اكرث انتاجية واكرث فائدة من �صورة لرئي�س الوزراء مت ت�صويرها 

من  انتاجية  واك��رث  التلفزة  �صا�صات  وبثتها  النقالة  الهواتف  اح��د  كامريا  عرب 

مع   ، االع��ام  ل�صوؤون  الدولة  ووزي��ر  الطاقة  لوزيرة  م�صمون  دون  ت�صريحات 

�صرورة ان تخرج ت�صريحات من وزير الداخلية ووزير ال�صحة لرفع الطماأنينة 

بني املواطنني عن �صحة املر�صي ودميومة خدمات االمن وال�صحة .

االنقطاع العام للكهرباء يف االردن الذي يفخر باأنه او�صل الكهرباء اىل كل 

العجز يف  باأن  ، يك�صف  بقعة حمققا ق�صة جناح تتفوق على دول نفطية وثرية 

الوزراء الذين مل ينجحوا يف اثبات موجوديتهم التكنوقراطية وال�صيا�صية فا 

هم خرباء يف جماالتهم واله �صيا�صيون باملعني الفقهي لتويل منا�صب �صيا�صية 

وعلى الرئي�س �صرعة انقاذ حكومته وذلك بعملية جراحية وا�صعة ودقيقة .

عمر كالب

omarkallab@yahoo.com

الأنا�ضول-وكالت

على  وباحثا  وناقدا  فنانا   250 من  اأك��رث  وقع 

اإدارة متحف  اأع�صاء جمل�س  ر�صالة تدين تورط 

دعم  يف  مبا�صر  ب�صكل  االأمريكي  احلديث  الفن 

االإ�صرائيلي العن�صري  الف�صل  نظام 

حرة/  فل�صطني  عنوان  حتمل  التي  الر�صالة، 

 ، للتحرك  دعوة  احلديث:  الفن  متحف  ا�صراب 

دافي�س  اأجنيا  مثل  ب��ارزون  باحثون  عليها  وقع 

وف���ري���د م���وت���ني، وك���ت���اب وف���ن���ان���ون م���ع���روف���ون 

ول����ورا  ب��ي�����ص��وب  وك�����اري  اأزوالي  اأري���ي���ا  م��ث��ل 

ب���وي���را����س، وف���ي���ل ك��ول��ي��ن��ز، ب��ح�����ص��ب م���ا ذك���رت 

للفنون  االأمريكية   Hyperallergic جملة 

نيويورك( )مقرها 

احتجاجية  م��ظ��اه��رة  م��ع  الر�صالة  وت��زام��ن��ت 

اأم��ام  احل��دي��ث،  ال��ف��ن  متحف  اإدارة  جمل�س  �صد 

مقر املتحف يف مدينة نيويورك، اجلمعة

احلديث،  الفن  متحف  اأمناء  الر�صالة  وتتهم 

وليون  اأوت�����س،  ودان��ي��ل  ت��ن��ان��ب��اوم،  �صتيفن  منهم 

ب��اك، وب��اوال ك��راون، ورون��ال��د الودر، بتورطهم 

العن�صري  الف�صل  ن��ظ��ام  دع��م  يف  مبا�صر  ب�صكل 

االإ�صرائيلي

وت�����ه�����دف ال����ر�����ص����ال����ة ل���ب���ن���اء ت�������ص���ام���ن ���ص��د 

اال����ص���ت���ع���م���ار ع�����رب احل���������دود م�����ن خ������ال ل��ف��ت 

االن��ت��ب��اه اإىل ت����ورط م��ت��ح��ف ال��ف��ن احل���دي���ث يف 

واالإمربيالية  اال�صتيطاين  اال�صتعمار  م�صاريع 

بع�صا  بع�صها  تعزز  التي  العرقية  والراأ�صمالية 

يف فل�صطني والواليات املتحدة وحول العامل

ودع�������ت ال����ر�����ص����ال����ة امل���ج���ت���م���ع���ات وال�����زم�����اء 

اأج��ل  م��ن  ال��ن�����ص��ال  اإىل  لان�صمام  واالأ���ص��دق��اء 

فل�صطني حرة

االأم��ري��ك��ي��ة،  املجلة  بح�صب  ال��ر���ص��ال��ة،  وت��اأت��ي 

بعد 11 يوما من الهجمات االإ�صرائيلية على غزة 

بينهم  م��ن  �صخ�صا،   279 م��ن  اأك��رث  قتلت  وال��ت��ي 

ع�����ص��رات االأط���ف���ال، ف�����ص��ا ع���ن اإ���ص��اب��ة االآالف 

ونزوح ع�صرات االآالف

250 فنانا أمريكيا يدينون دعم نظام الفصل العنصري اإلسرائيلي


