
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الملك: ال بديل عن حل الدولتين لتحقيق 
السالم العادل والشامل

 ترجمة وقف إطالق النار إلى هدنة ممتدة تدفع باتجاه حل سياسي يحقق 
المشروعة حقوقهم  للفلسطينيين 

االثنني   12  �شوال   1442 هـ  - املوافق  24  اأيار  2021 م - العدد  5701    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

 الملك يلتقي وزير الخارجية االمريكي 
ومدير االستخبارات االربعاء

»إرادة« ٠٠ برنامج التشغيل الذاتي 
يستهدف تشغيل الخريجين الجدد

الأنباط : فرح مو�سى 

م�س�ؤول  ال��ط��راون��ة  �سهم  املهند�س  ق��ال 

والتقييم  وامل��ت��اب��ع��ة  ال��ت��ن��م���ي��ة  ال���درا����س���ات 

الأردن���ي���ة  احل��ك���م��ة  ت��ط��ل��ق  اإرادة  ب��رن��ام��ج 

وامل�ساريع  ال��رام��ج  م��ن  متن�عة  جمم�عة 

ما  منها  �سن�يا  اجل��دد  اخلريجني  لت�سغيل 

قطاع  مثل  معينة  بقطاعات  متخ�س�س  ه� 

غري  او  والت�����س��الت  املعل�مات  تكن�ل�جيا 

�سمن  ال��زم��ال��ة  ب��رن��ام��ج  م��ث��ل  متخ�س�س 

برنامج اإرادة او على اأن�اع برامج الت�سغيل  .

واأ�ساف ان برنامج الت�سغيل الذاتي وه� 

ب��رن��ام��ج ي��ه��دف اىل م�����س��اع��دة اخل��ري��ج��ني 

اجل���دد اأ���س��ح��اب اأف��ك��ار امل�����س��اري��ع م��ن خالل 

ال���ت���دري���ب وامل�������س���اع���دة يف احل�������س����ل ع��ل��ى 

ال��ت��م���ي��ل لإق���ام���ة م�����س��اري��ع م����درة للدخل 

ت�����س��اه��م يف ت�����س��غ��ي��ل اخل���ري���ج���ني اجل������دد , 

املتخ�س�س  الإق��را���س  برامج  اىل  بالإ�سافة 

برامج  وه��ي  اخل��ري��ج��ني  م��ن  معينة  لفئات 

تقدم  حك�مية  �سناديق  تديرها  اقرا�سية 

التم�يل مثل الإقرا�س الزراعي او �سندوق 

ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ت�����س��غ��ي��ل ت��ق��دم مت���ي��ل مي�سر 

للخريجني الراغبني باإقامة م�ساريع واي�سا 

برامج التدريب للت�سغيل.

وهناك برامج تدريبية ت�ساعد يف متكني 

اخل��ري��ج��ني واع��ط��ائ��ه��م خ����رات ع��م��ل��ي��ة يف 

�سركات وم�ؤ�س�سات �سمن اإطار تخ�س�ساتهم 

املهنية ومثال عليها برنامج الزمالة املعم�ل 

به يف برنامج اإرادة

وب��ني ال��ط��راون��ة  يف حديث ل » الأنباط 

يعتمد على  امل�����س��اري��ع  ه��ذه  اإن جن��اح  » على 

ن�احي عديدة منها الرامج التم�يلية.

التفا�سيل �ص »5«

النباط- عمان

يلتقي ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين, 

ي�����م الرب����ع����اء امل��ق��ب��ل, وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 

الم�����ريك�����ي اأن�����ت������ين ب��ل��ي��ن��ك��ن, وم���دي���ر 

ال���س��ت��خ��ب��ارات الم��ريك��ي��ة, ي���م الرب��ع��اء 

نقل  م��ا  وف��ق  ع��ّم��ان,  العا�سمة  يف  املقبل 

اع���ي���ان ح�����س��روا ل��ق��اء ج��الل��ت��ه ال���ي����م ل� 

عم�ن

وكانت نقلت رويرتز, عن م�سدر مطلع 

ال�����س��ب��ت, اأن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي 

وال�سلطة  الأردن  �سيزور  بلينكن  اأنت�ين 

املحتلة,  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينية 

واإ���س��رائ��ي��ل ي���م��ي الأرب���ع���اء واخل��م��ي�����س, 

وقف  لرت�سيخ  وا�سنطن  ج��ه���د  اإط���ار  يف 

اإطالق النار يف غزة

وت�سمل زيارة بلينكن لل�سرق الو�سط, 

م�سر التي ت��سطت يف وقف اإطالق النار 

الفل�سطينية  وال��ف�����س��ائ��ل  اإ���س��رائ��ي��ل  ب��ني 

بقيادة حما�س يف غزة

النباط-وكالت

ل يكاد مير ي�م من اأيام العدوان الأخري 

ال��ط��ف��ل��ة  ت�����س��األ  اأن  دون  غ����زة  ق���ط���اع  ع��ل��ى 

املعه�دة  ب��راءت��ه��ا  ع��ام��اً(   11( اإ�سليم  ف��رح 

ذهنها  ت��راود  التي  الأ�سئلة  من  جملة  اأمها 

�سنخرج  متى  ؟  العيد  �سياأتي  متى  الغ�س, 

الريئة  الأ�سئلة  هذه  ؟  العيد  رح��الت  اإىل 

هي جزء طبيعي من تلك الأفكار والأحالم 

غزة  قطاع  اأطفال  اأذه��ان  ت��راود  كانت  التي 

وه����م ي��ن��ت��ظ��رون ب���ف���ارغ ال�����س��ر ان��ق�����س��اء 

بالعيد  يفرح�ا  اأن  اأج��ل  من  رم�سان  �سهر 

اجلديدة ومالب�سهم 

احل��رب��ي��ة  »اإ���س��رائ��ي��ل«  م��ق��ات��الت  اأّن  اإل 

حّ�لت هذه الأحالم اإىل ك�ابي�س لالأطفال 

ما  بقدر  العيد  ينتظرون  ع���ادوا  م��ا  ال��ذي��ن 

كان�ا ينتظرون انتهاء العدوان الب�سع الذي 

ا�ستهدفهم بال رحمًة ول راأفة

ال�سهي�نية  احلربية  الطائرات  وقتلت 

���س��ه��ي��داً يف   250 ن��ح���  ب���ني  م���ن  66 ط���ف���اًل 

احلربية  ال��ط��ائ��رات  ترتكبها  جم��ازر  اأب�سع 

اأج�ساد  من  نالت  التي  الثقيلة  ب�س�اريخها 

غزة,  قطاع  يف  والأب��ري��اء  والن�ساء  الأطفال 

وذل�����ك ع���ن ع����دا ع���ن اإ����س���اب���ة ن���ح���� األ���ف���ي 

ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ب����ج����راح خم��ت��ل��ف��ة ج���ّل���ه���م م��ن 

والن�ساء الأطفال 

ق�شف بال اإنذار

التفا�سيل �ص »8«

 الطفلة فرح.. االحتالل يحول »فرحة العيد« لـ »رحلة عالج«

البنك العربي يواصل دعم برنامج »العودة إلى 
المدرسة« التابع لمؤسسة الحسين للسرطان

الصفدي: التنسيق إلطالق تحرك دولي فاعل 
إلنهاء االحتالل وتحقيق السالم

النباط- عّمان

يف اإط�����ار ال���ت���ع���اون امل�����س��ت��م��ر ب���ني ال��ب��ن��ك 

جدد  لل�سرطان,  احل�سني  وم�ؤ�س�سة  العربي 

املدر�سة«  اإىل  »الع�دة  البنك دعمه لرنامج 

لل�سرطان  احل�سني  وم��رك��ز  مل�ؤ�س�سة  التابع 

للعام الدرا�سي 2021- 2022. 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع وزارة  ال���رن���ام���ج  وي���ق���ام 

العربي  البنك  ويدعمه  والتعليم,  الرتبية 

ب����ع����دة ط������رق م���ن���ه���ا ق����ي����ام جم���م����ع���ة م��ن 

امل���ت���ط����ع���ني م����ن ف���ري���ق ال���ب���ن���ك ب��ت��دري�����س 

ال��ط��ل��ب��ة, ح��ي��ث وف����ر ال��ب��ن��ك خ����الل ال��ع��ام 

2021/2020 درو�ساً عر الإنرتنت  الدرا�سي 

ا�ستفاد  دورة   192 ق���دم  ك��م��ا  ط���الب,  ل�����105 

منها املر�سى, بالإ�سافة اإىل حت�يل 8 طالب 

الدعم  �سمل  كما  اخلا�سة.   الرتبية  ملراكز 

حا�سب  جهاز   19 ت�زيع  البنك  قدمه  ال��ذي 

حم��م���ل, و16 ج��ه��از ت��اب��ل��ت وذل����ك ح��ر���س��اً 

م���ن ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي ع��ل��ى ت���زوي���د ال��ط��ل��ب��ة 

اإىل  ه��ذا  ال��الزم��ة,  التعليمية  بامل�ستلزمات 

تعليمياً  اإلكرتونياً  255 ح�ساباً  جانب ت�زيع 

الرنامج, متكن  للطلبة.  ومن خالل هذا 

اإك���م���ال ال��ف�����س��ل  392 ط��ال��ب��اً وط��ال��ب��ة م���ن 

ال���ع���ام خ���الل ف��رتة  ل��ه��ذا  ال���درا����س���ي الأول 

وال���ب���دء  ان���ق���ط���اع,  دون  امل���رك���ز  ال���ع���الج يف 

بالف�سل الدرا�سي الثاين. ويف تعليقها على 

هذا الدعم, قالت ال�سيدة ن�سرين قطام�س, 

مدير عام م�ؤ�س�سة احل�سني لل�سرطان.

التفا�سيل �ص »4«

النباطـ عمان 

ب���ح���ث ن����ائ����ب رئ���ي�������س ال������������زراء ووزي������ر 

اخلارجية و�س�ؤون املغرتبني اأمين ال�سفدي, 

ام�س الحد, مع نظريه الفل�سطيني الدكت�ر 

والت�ساور  التن�سيق  ا�ستمرار  املالكي,  ريا�س 

ل��ل��ج��ه���د امل�����س��رتك��ة لإط�����الق حت���رك دويل 

فاعل لإيجاد اآفاق حقيقية لإنهاء الحتالل 

وحت��ق��ي��ق ال�����س��الم ال���ع���ادل ع��ل��ى اأ���س��ا���س حل 

ال��دول��ت��ني وف���ق ال��ق��ان���ن ال����دويل وم��ب��ادرة 

الت�سعيد  وقف  بعد  وذلك  العربية,  ال�سالم 

الفل�سطينية املحتلة  الأرا�سي  الذي �سهدته 

اجلانبان  وا�سار  غزة.  على  العدوان  وانتهاء 

�سهدته  ال����ذي  اخل��ط��ري  الت�سعيد  اأن  اىل 

ال���ق���د����س وب���اق���ي الأرا������س�����ي ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

ا�ستحالة  اأك��دا  وال��ع��دوان على غ��زة,  املحتلة 

واأن  الح��ت��الل,  زوال  اآف���اق  غ��ي��اب  ا�ستمرار 

ال�سراع  اأ���س��ا���س  ه��ي  الفل�سطينية  الق�سية 

العادل من  الذي لن تنعم املنطقة بال�سالم 

جميع  تلبي  ال��ت��ي  الأ���س�����س  ع��ل��ى  حلها  دون 

الفل�سطيني,  لل�سعب  امل�����س��روع��ة  احل��ق���ق 

ويف م��ق��دم��ت��ه��ا ح��ق��ه يف احل���ري���ة وال���دول���ة 

القد�س  وعا�سمتها  ال�سيادة  ذات  امل�ستقلة 

من  ال��راب��ع  خط�ط  على  املحتلة  ال�سرقية 

ال�سفدي خالل  واكد   .1967 للعام  حزيران 

ا�ستقباله لنظريه الفل�سطيني, اأهمية جناح 

اجل��ه���د ال��دول��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��ي حققت 

وقف العدوان على غزة والت�افق على وقف 

لإطالق النار.

التفا�سيل �ص »2«

 التخطيط: تمويل 557 مشروعا 
صغيرا عام 2٠2٠

 قانونية النواب تقر معدل الكسب 
غير المشروع

 األضخم في تاريخ البالد.. تظاهرات في 
بريطانيا تأييًدا لفلسطين

النباط- عمان

557 م�����س��روع��ا ���س��غ��ريا  ن��ح���  ا���س��ت��ف��اد 

م���ن مت����ي���ل ب���رن���ام���ج ت��ع��زي��ز الن��ت��اج��ي��ة 

وزارة  يف  والج���ت���م���اع���ي���ة  الق���ت�������س���ادي���ة 

عام  خ��الل  ال���دويل,  وال��ت��ع��اون  التخطيط 

.2020

واو����س���ح���ت ال�������زارة خ���الل رده����ا على 

الأردنية )برتا(  الأنباء  ا�ستف�سارات وكالة 

هيئات  �سملت  امل�����س��اري��ع  ان  الأح����د,  ام�����س 

امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي م���ن ج��م��ع��ي��ات ت��ع��اون��ي��ة 

وخ����ريي����ة وه���ي���ئ���ات ت��ط���ع��ي��ة ون�����س��ائ��ي��ة, 

من  الريادية  للم�ساريع  اإقرا�سي  ومت�يل 

�سندوق  ل��دى  التم�يلية  ال��ن��اف��ذة  خ��الل 

م�ساريع  اإىل  اإ�سافة  والت�سغيل,  التنمية 

الع�سكريني  للمتقاعدين  �سغرية  انتاجية 

.

التفا�سيل �ص »5«

النباط- عمان

 اأق�����رت ال��ل��ج��ن��ة ال��ق��ان���ن��ي��ة ال��ن��ي��اب��ي��ة, 

الأح����د, برئا�سة  ام�����س  اج��ت��م��اع��ه��ا,  خ��الل 

النائب الدكت�ر حممد الهاللت, امل�سروع 

ل�سنة  امل�سروع  غري  الك�سب  لقان�ن  املعدل 

املنا�سبة على  التعديالت  اإجراء  بعد   2020

م�اده.

العدل  وزي��ر  بح�س�ر  ال��ه��اللت,  وق��ال 

ال��دك��ت���ر اح��م��د ال���زي���ادات وم��دي��ر دائ���رة 

اإ���س��ه��ار ال��ذم��ة امل��ال��ي��ة ال��ق��ا���س��ي ال��دك��ت���ر 

جاء  القان�ن  م�سروع  اإن  ال��درادك��ة,  ف����ؤاد 

امل��ت��ح��دة  الأمم  ات��ف��اق��ي��ة  م���ع  ان�����س��ج��ام��ا 

مل��ك��اف��ح��ة ال��ف�����س��اد ال���ت���ي ����س���ادق���ت ع��ل��ي��ه��ا 

ال��ق��ان���ن  اأن م�����س��روع  واأ�����س����اف  امل��م��ل��ك��ة. 

غري  الك�سب  مرتكبي  مالحقة  اإىل  يهدف 

امل�سروع.

التفا�سيل �ص »2«

النباط-وكالت

لندن,  يف  �سخ�س  األ��ف   180 نح�  تظاهر 

وال��الف��ت��ات  الفل�سطينية  الأع����الم  ح��ام��ل��ني 

ال��داع��م��ة ل��غ��زة, ل��الح��ت��ج��اج ع��ل��ى ال��ع��دوان 

11 ي�ًما الإ�سرائيلي الغا�سم الذي ا�ستمر 

الرملان  مباين  اأم��ام  املتظاهرون  وجتمع 

الإجن���ل���ي���زي وع����ر ����س���ارع اأك�������س���ف����رد وه��م 

ب��اإن��ه��اء  وط��ال��ب���ا  ح���رة«  »فل�سطني  ي��ه��ت��ف���ن 

الإ�سرائيلي الحتالل 

تظهر  م�ساعل  املتظاهرين  بع�س  واأوق��د 

جتمعهم  اأث���ن���اء  الفل�سطيني  ال��ع��ل��م  األ������ان 

بالعا�سمة  ال�سهرية  »ت��راف��ال��غ��ار«  �ساحة  يف 

مرددين هتافات »فل�سطني �ستتحرر«

وق�������ّدر امل���ن���ظ���م����ن, مب����ا يف ذل�����ك ح��م��ل��ة 

الت�سامن مع فل�سطني و«اأ�سدقاء الأق�سى«, 

�سارك�ا  �سخ�س  األ��ف   180 عن  يقل  ل  ما  اأن 

اأكر احتجاج  يف تظاهرة لندن, مما يجعلها 

م�ؤيد لفل�سطني يف تاريخ اململكة املتحدة

كما اندلعت احتجاجات يف مدن بريطانية 

اأخرى, مبا يف ذلك برمنغهام وليفرب�ل, مع 

ت�ساعد الدع�ات لريطانيا لفر�س عق�بات 

»اإ�سرائيل« ب�سبب عدوانها على 

اإن  قالت  اللندنية  »اجل��اردي��ان«  �سحيفة 

ماكدونيل«  »ج�ن  يدعى  �سابًقا  نائًبا عمالًيا 

وا�سحني؛  »لنكن  وقال:  املتظاهرين  خاطب 

لن يك�ن هناك وقف لإطالق النار يف حملتنا 

ملقاطعة دولة الف�سل العن�سري الإ�سرائيلية 

على  ومعاقبتها  منها  ال�ستثمارات  و�سحب 

ذلك«

التفا�سيل �ص »9«

النباط- عمان

قال وزير الأوقاف وال�س�ؤون واملقد�سات 

اإن  اخلاليلة  حممد  الدكت�ر  الإ�سالمية 

اع���ت���داء ���س��ل��ط��ات الح���ت���الل ���س��ب��اح ام�س 

الأح����د ع��ل��ى امل�����س��ج��د الأق�����س��ى امل��ب��ارك/ 

احلرم القد�سي ال�سريف, واعتقال و�سرب 

ت�سرف  امل�سجد  يف  وامل���ظ��ف��ني  احل��را���س 

م��رف������س وت�����س��ع��ي��د ج���دي���د ي���ه���دف اإىل 

تعطيل عمل اإدارة اأوقاف القد�س, وترهيب 

مل���ظ��ف��ي دائ�����رة الأوق������اف الإ���س��الم��ي��ة يف 

القد�س.

واأك�����د وزي����ر الأوق�������اف يف ت�����س��ري��ح��ات 

الع���ت���داءات من  ه��ذه  اأن  ال��ي���م  �سحفية 

ممنهج  ا�ستهداف  الح��ت��الل  �سلطة  قبل 

اإدارة  وع��م��ل  امل��ب��ارك  الأق�����س��ى  للم�سجد 

الأوقاف.

التفا�سيل �ص »4«

 الخاليلة: اعتقال موظفي أوقاف 
القدس ترهيب وتصعيد مرفوض
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 ترجمة وقف إطالق النار إلى هدنة ممتدة تدفع باتجاه حل سياسي يحقق للفلسطينيين حقوقهم المشروعة

الملك: ال بديل عن حل الدولتين، لتحقيق السالم العادل والشامل

الصفدي: التنسيق إلطالق تحرك دولي فاعل إلنهاء االحتالل وتحقيق السالم

مجلس الوزراء يوافق على آلية عمل مشروع المجمعات الصناعية الزراعية

 قانونية النواب تقر معدل الكسب غير المشروع

 خالل مباحثات مع نظيره الفلسطيني

القضية الفلسطينية هي أساس الصراع و لن تنعم المنطقة بالسالم العادل من دون حلها

االنباط-عمان

اأكد جاللة امللك عبداهلل الثاين اأهمية تكثيف اجلهود عربيا 

الفل�سطينية  االأرا���س��ي  النار يف  اإط��الق  وق��ف  ودوليا لرتجمة 

لالأ�سقاء  يحقق  �سيا�سي  حل  باجتاه  تدفع  ممتدة،  هدنة  اإىل 

الفل�سطينيني حقوقهم امل�سروعة.

ام�س  لقائه يف ق�سر احل�سينية  امللك، خالل  و�سدد جاللة 

االأحد رئي�س جمل�س االأعيان وعددا من روؤ�ساء جلان املجل�س، 

العادل  ال�سالم  لتحقيق  ال��دول��ت��ني،  ح��ل  ع��ن  بديل  ال  اأن  على 

تداعيات  من  املتكررة  حتذيراته  اإىل  جاللته  الفتاً  وال�سامل، 

اجلمود احلا�سل بعملية ال�سالم.

اإم��ك��ان��ي��ات��ه  ك��ل  ي�سع  االأردن  اأن  ع��ل��ى  ���س��دد ج��الل��ت��ه  ك��م��ا   

الفل�سطينية،  الق�سية  خ��دم��ة  يف  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  وع��الق��ات��ه 

ببذل جميع اجلهود  اململكة م�ستمرة  اأن  التاأكيد على  جم��ددا 

حلماية املقد�سات االإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س، من منطلق 

الو�ساية الها�سمية عليها.

واأكد جاللة امللك �سرورة تعزيز �سمود املقد�سيني ودعمهم، 

وم�ساعدة االأ�سقاء يف غزة للتخفيف من معاناتهم بعد العدوان 

االإ�سرائيلي.

وفيما يتعلق بال�ساأن املحلي، اأكد جاللته اأهمية دور روؤ�ساء 

جلان جمل�س االأعيان يف املرحلة املقبلة كبيت خربة، و�سرورة 

موا�سلة التعاون بني ال�سلطات لتكون هناك اإجراءات ملمو�سة 

على االأر�س للتطوير ال�سيا�سي واالقت�سادي واالإداري.

ال��ف��اي��ز اإىل  ل��ف��ت رئ��ي�����س جمل�س االأع���ي���ان في�سل  ب����دوره،   

التحديات التي تواجه االأردن مع دخوله مئويته الثانية، موؤكداً 

�سرورة اأن تكون التنمية االقت�سادية اأولوية يف هذه املرحلة.

ال�سيا�سية  التنمية  يف  ال��ت��درج  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال��ف��اي��ز  واأ����س���ار 

واالإ�سالح االإداري واالجتماعي، و�سرورة و�سع خطط مدرو�سة 

ومرتبطة ب�سقوف زمنية للتنفيذ.

اأهمية امل�سي قدما يف االإ�سالح  اأك��د احل�سور  من جهتهم، 

متدرجة  اإج������راءات  وف���ق  واالإداري،  واالق��ت�����س��ادي  ال�سيا�سي 

ومدرو�سة، الفتني اإىل �سرورة طرح م�ساريع كربى ومتو�سطة 

وربطها مبدد زمنية، واإقامة امل�ساريع ال�سغرية للحد من الفقر 

والبطالة، وو�سع خطة تعايف اقت�سادية ملا بعد مرحلة كورونا 

بالتعاون مع القطاع اخلا�س.

وثمنوا مواقف جاللة امللك وجهوده يف الوقوف اإىل جانب 

املقد�سيني،  �سمود  ودعم  وم�ساندتهم،  الفل�سطينيني  االأ�سقاء 

املقد�سات  حماية  يف  الها�سمية  الو�ساية  اأهمية  اإىل  الف��ت��ني 

االإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س.

وح�سر اللقاء رئي�س الديوان امللكي الها�سمي، ومدير مكتب 

جاللة امللك.

االنباط-عمان

ووزي��ر اخلارجية  ال���وزراء  رئي�س  نائب  بحث 

اأمين ال�سفدي، ام�س االحد،  و�سوؤون املغرتبني 

املالكي،  ريا�س  الدكتور  الفل�سطيني  مع نظريه 

امل�سرتكة  للجهود  والت�ساور  التن�سيق  ا�ستمرار 

الإطالق حترك دويل فاعل الإيجاد اآفاق حقيقية 

ال��ع��ادل على  ال�سالم  الإن��ه��اء االح��ت��الل وحتقيق 

اأ���س��ا���س ح���ل ال��دول��ت��ني وف���ق ال��ق��ان��ون ال���دويل 

وم����ب����ادرة ال�����س��الم ال��ع��رب��ي��ة، وذل����ك ب��ع��د وق��ف 

الفل�سطينية  االأرا���س��ي  �سهدته  ال��ذي  الت�سعيد 

املحتلة وانتهاء العدوان على غزة.

اخلطري  الت�سعيد  اأن  اىل  اجل��ان��ب��ان  وا���س��ار 

ال��������ذي ����س���ه���دت���ه ال����ق����د�����س وب�����اق�����ي االأرا�������س������ي 

اأك��دا  غ��زة،  على  وال��ع��دوان  املحتلة  الفل�سطينية 

ا�ستحالة ا�ستمرار غياب اآفاق زوال االحتالل، واأن 

الذي  ال�سراع  اأ�سا�س  هي  الفل�سطينية  الق�سية 

لن تنعم املنطقة بال�سالم العادل من دون حلها 

على االأ�س�س التي تلبي جميع احلقوق امل�سروعة 

يف  ح��ق��ه  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي،  لل�سعب 

احلرية والدولة امل�ستقلة ذات ال�سيادة وعا�سمتها 

ال��راب��ع  خ��ط��وط  على  املحتلة  ال�سرقية  القد�س 

ال�سفدي خالل  واك��د   .1967 للعام  من حزيران 

جن��اح  اأه��م��ي��ة  الفل�سطيني،  ل��ن��ظ��ريه  ا�ستقباله 

وقف  حققت  التي  واالإقليمية  الدولية  اجل��ه��ود 

ال��ع��دوان على غ��زة والتوافق على وق��ف الإط��الق 

بذلتها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  ال��ن��ار، خ�سو�سا اجل��ه��ود 

ان  وا���س��اف  ال�سقيقة.  العربية  م�سر  جمهورية 

اململكة �ستظل تكر�س كل طاقاتها حلماية القد�س 

وال��و���س��ع  وامل�سيحية  االإ���س��الم��ي��ة  وم��ق��د���س��ات��ه��ا 

رئي�سة  اأولوية  فيها  القائم  والتاريخي  القانوين 

للو�سي عليها جاللة امللك عبداهلل الثاين. من 

قادها  ال��ت��ي  اململكة  بجهود  امل��ال��ك��ي  اأ���س��اد  جهته 

االع��ت��داءات  لوقف  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 

االأق�سى  امل�سجد  على  االإ�سرائيلية  واالنتهاكات 

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

يف  الفاعل  االأردين  وال����دور  غ���زة،  على  ال��ع��دوان 

دعم واإ�سناد ال�سعب الفل�سطيني وحقوقه، �ساكرا 

ملواجهة  قدمتها  ال��ت��ي  امل�����س��اع��دات  على  اململكة 

و�سدد  غ��زة.  يف  والطبية  االإن�سانية  االحتياجات 

الوزيران على ا�ستمرار العمل امل�سرتك والتن�سيق 

من اأجل حماية حقوق اأهايل حي ال�سيخ جراح يف 

بيوتهم، موؤكدين �سرورة حتمل املجتمع الدويل 

جرمية  ارت��ك��اب  م��ن  اإ�سرائيل  ومنع  م�سوؤوليته 

من  املقد�سيني  ت��رح��ي��ل  �سيمثلها  ال��ت��ي  احل���رب 

بيوتهم.

التن�سيق  ا���س��ت��م��رار  ع��ل��ى  ال����وزي����ران  وات���ف���ق 

والت�ساور يف جهود البلدين ال�سقيقني للت�سدي 

ل��ل��م��م��ار���س��ات االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ال���س��رع��ي��ة ال��ت��ي 

تقو�س العملية ال�سلمية، والتوا�سل مع املجتمع 

مواجهة  يف  فاعل  دويل  موقف  لبلورة  ال���دويل 

ه�����ذه امل���م���ار����س���ات وت����وف����ري احل���م���اي���ة ل��ل�����س��ع��ب 

حقيقية  �سيا�سية  اآف����اق  واإي���ج���اد  الفل�سطيني 

لتحقيق حل الدولتني.

االنباط- عمان

وافق جمل�س الوزراء يف جل�سته التي عقدها 

ام�س االأحد برئا�سة رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر 

املجّمعات  م�����س��روع  عمل  اآل��ّي��ة  على  اخل�����س��اون��ة 

ال�سناعّية الزراعّية ال�ستقطاب القطاع اخلا�س 

لال�ستثمار يف القطاع الزراعي.

امل�سافة  القيمة  زي��ادة  اإىل  امل�سروع  ويهدف 

ال��زراع��ّي��ة، م��ن خ��الل رب��ط االإن��ت��اج  للمنتجات 

وتوجيه  الزراعّية،  ال�سناعات  بقطاع  ال��زراع��ي 

االإن���ت���اج ال���زراع���ي الإن��ت��اج امل��ح��ا���س��ي��ل ال��زراع��ّي��ة 

االإن��ت��اج  يف  وال��ف��اق��د  ال��ه��در  وخف�س  ال�سناعّية 

وحتقيق  الزراعّية،  ال�سادرات  وزي��ادة  الزراعي، 

اأ�سعار عادلة للمزارعني، واإيجاد فر�س عمل يف 

مناطق اإقامة امل�سروع.

ك��م��ا واف�����ق امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ت��ع��ل��ي��م��ات ���س��راء 

قرار  على  بناء   ،2021/  2020 للمو�سم  احلبوب 

اللجنة املركزّية ل�سراء احلبوب املحلّية.

وياأتي اإقرار التعليمات متهيداً لالإعالن عن 

اإنتاج  وال�سعري من  القمح  �سراء حم�سويّل  بدء 

املو�سم الزراعي 2020/ 2021، وذلك على ح�ساب 

والتجارة  ال�سناعة  وزارة  لدى  املفتوح  االإجت��ار 

ال���زراع���ة،  وزارة  م���ع  وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  وال��ت��م��وي��ن، 

معمول  هو  وكما  االأردنّية،  التعاونّية  واملوؤ�ّس�سة 

به يف االأعوام ال�سابقة.

وتبعاً للقرار، وافق املجل�س على مقرتح وزير 

 50 مبقدار  احلبوب  �سراء  �سعر  بزيادة  الزراعة 

ن��ظ��راً النخفا�س  ال��واح��د، وذل��ك  دي��ن��اراً للطن 

الكمّيات املتوقع ا�ستالمها من احلبوب للمو�سم.

على �سعيد اآخ��ر، وافق جمل�س ال��وزراء على 

ا�ستمرار منح �سركات االت�ساالت املحلّية )زين، 

املجانّية  ال����رتّددات  وم���دى(  واأم��ن��ي��ة،  واأوراجن، 

 30 تاريخ  ُبعد، حتى  التعليم عن  لتعزيز عملّية 

تو�سيع  يف  اال�ستمرار  لغايات  وذل��ك   2021/  /6

التغطية خلدمات االت�ساالت واالإنرتنت،  رقعة 

االإن��رتن��ت  �سعات  على  امل��ت��زاي��د  الطلب  وتلبية 

الر�سمّية  واجل��ام��ع��ات  امل��دار���س  طلبة  قبل  م��ن 

ة. واخلا�سّ

ت�سوية  جلنة  تو�سيات  على  املجل�س  وواف���ق 

�سريبة  ودائ���رة  املكّلفني  بني  العالقة  الق�سايا 

ال�سريبّية  االأو�ساع  بت�سوية  واملبيعات،  الّدخل 

التزامات  ل�)845( �سركة ومكّلفاً، ترّتبت عليهم 

وف��ق��اً الأح��ك��ام ق��ان��ون ���س��ري��ب��ة ال��دخ��ل وق��ان��ون 

بناء على  املبيعات، وذلك  العامة على  ال�سريبة 

الطلبات التي تقدموا بها اإىل اللجنة.

ك��م��ا واف�����ق امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ت��و���س��ي��ات جل��ن��ة 

و/ املكّلفني  ب��ني  العالقة  امل��ط��ال��ب��ات  يف  ال��ّن��ظ��ر 

االأردن��ّي��ة،  دائ���رة اجل��م��ارك  وب��ني  املخالفني،  اأو 

�سريطة  وخمالفني،  ملكّلفني  ق�سايا   8 بت�سوية 

عليهم  املتبّقية  امل��ب��ال��غ  ك��ام��ل  ب��دف��ع  ال��ت��زام��ه��م 

مّدة  خ��الل  نفقات  اأو  �سرائب  اأو  ر�سوم  اأّي  مع 

�سهرين من تاريخ �سدور هذا القرار.

االنباط- عمان

ال��ن��ي��اب��ي��ة، خ��الل  ال��ق��ان��ون��ي��ة  اللجنة  اأق����رت   

اجتماعها، ام�س االأحد، برئا�سة النائب الدكتور 

حممد الهالالت، امل�سروع املعدل لقانون الك�سب 

غري امل�سروع ل�سنة 2020 بعد اإجراء التعديالت 

املنا�سبة على مواده.

وق������ال ال�����ه�����الالت، ب��ح�����س��ور وزي������ر ال���ع���دل 

ال��دك��ت��ور اح��م��د ال��زي��ادات وم��دي��ر دائ���رة اإ�سهار 

الدرادكة،  ف��وؤاد  الدكتور  القا�سي  املالية  الذمة 

اتفاقية  مع  ان�سجاما  ج��اء  القانون  م�سروع  اإن 

�سادقت  ال��ت��ي  ال��ف�����س��اد  ملكافحة  امل��ت��ح��دة  االأمم 

عليها اململكة.

اإىل  ي��ه��دف  ال��ق��ان��ون  اأن م�����س��روع  واأ����س���اف 

مالحقة مرتكبي الك�سب غري امل�سروع، وتو�سيع 

غري  من��و  اأو  ك��ب��رية  زي���ادة  ك��ل  لي�سمل  تعريفه، 

طبيعي، يطراأ على ثروة وموجودات اأي موظف 

عمومي وال ي�ستطيع تعليلها.

واأقرت اللجنة املادة 3 التي تلزم دائرة اإ�سهار 

ومكافحة  النزاهة  هيئة  بتزويد  املالية  الذمة 

الف�ساد بناء على قرار من جمل�سها ب�سورة طبق 

اأو معلومات  بيانات  واأي  االإق���رارات  االأ�سل عن 

هذا  الأحكام  اخلا�سعني  االأ�سخا�س  تطلبها عن 

القانون يف حال تبني وجود دالئل على منو غري 

طبيعي يف ثرواتهم.

واأ�سار الهالالت اإىل اأن اللجنة اأقرت تلك املادة 

بعد اإجراء التعديل املنا�سب عليها لت�سبح بال�سكل 

التايل “ للدائرة تزويد هيئة النزاهة ومكافحة 

الق�سائية  الهيئة  م��ن  ق���رار  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ال��ف�����س��اد 

امل�سكلة مبوجب هذا القانون ب�سورة طبق االأ�سل 

عن االإقرارات واأي بيانات اأو معلومات تطلبها عن 

االأ�سخا�س اخلا�سعني الأحكام هذا القانون ب�ساأن 

اأي �سكوى اأو اإخبار يتعلق بفعل من افعال الف�ساد 

املنظورة اأمامها مبا يف ذلك املتعلقة بالنمو غري 

الطبيعي للرثوة”.

وج����رى ن��ق��ا���س ع��م��ي��ق ب���ني ال���ن���واب: �سالح 

وفايز  العتوم  وزي��د  الذنيبات  وغ��ازي  الوخيان 

ب�����س��ب��و���س وحم��م��د ج�����رادات ون���اج���ح ال���ع���دوان 

وال���وزي���ر ال���زي���ادات وال��ق��ا���س��ي ال���درادك���ة ح��ول 

ال��ك��رتوين  �سجل  اإن�����س��اء  يت�سمن  ال���ذي  الن�س 

الذمة  الإق���رارات  املالية  الذمة  اإ�سهار  دائ��رة  يف 

ومكافحة  النزاهة  لهيئة  يعطي  وال��ذي  املالية، 

اإليه واالط���الع على  ال��دخ��ول  الف�ساد، احل��ق يف 

اإقرارات الذمة املالية لغايات التحقق من وجود 

اأي منو غري طبيعي يف ثروة اأي من اخلا�سعني 

الأح����ك����ام ه�����ذا ال���ق���ان���ون الت����خ����اذ االإج���������راءات 

القانونية الالزمة مبقت�سى قانونها.

واأك����د ال���ن���واب اأه��م��ي��ة احل��ف��اظ ع��ل��ى �سرية 

اخرتاقها  ومنع  وحمايتها  والبيانات  املعلومات 

خ�����س��و���س��اً يف ظ���ل ان��ت�����س��ار ظ���اه���رة ال��ق��ر���س��ن��ة 

اإ���س��ه��ار  اإق�����رارات  اإن  اإىل  االإل��ك��رتون��ي��ة، الف��ت��ني 

الذمة املالية تعد من الوثائق ال�سرية والتي ال 

اأو  ن�سرها  املحظور  وم��ن  عليها  االط��الع  يجوز 

اإف�ساء م�سمونها وفقاً لن�س املادة 12 من قانون 

الك�سب غري امل�سروع.

ت�سريع  اأي  اإق�����رار  ع��ل��ى  ح��ر���س��ه��م  و����س���ددوا 

ي�����س��ه��م يف احل���ف���اظ ع��ل��ى امل����ال ال���ع���ام وي��الح��ق 

ال�سبل  ب�ستى  عليه  االع��ت��داء  ج��رائ��م  مرتكبي 

اأ���س��م��ى معايري  وت��ر���س��ي��خ ال�����س��ف��اف��ي��ة وت��ط��ب��ي��ق 

النزاهة.

 الخارجية تدين التصعيد اإلسرائيلي 
في المسجد األقصى

 وكيل وزارة الصحة في غزة يزور 
المستشفى الميداني األردني غزة

 البدور: ال بد من ربط فتح 
القطاعات بالمطاعيم

االستهالكية المدنية: تخفيض 
أسعار200 سلعة بدءا من اليوم 

االنباط- عمان

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

ال��ذي  الت�سعيد  االأح����د،  ام�����س  امل��غ��رتب��ني، 

قامت به ال�سلطات االإ�سرائيلية يف امل�سجد 

االأق�سى املبارك/ احلرم القد�سي ال�سريف، 

اأوق�����اف  اإدارة  م��وظ��ف��ي  ع��ل��ى  واالع����ت����داء 

املبارك  االأق�سى  امل�سجد  و���س��وؤون  القد�س 

واإدخالها الأعداد كبرية  وامل�سلني  االأردنية 

م���ن امل��ت��ط��رف��ني حت���ت ح��م��اي��ة ال�����س��رط��ة 

والقوات اخلا�سة االإ�سرائيلية.

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

به  تقوم  ما  اإن  الفايز،  اهلل  �سيف  ال�سفري 

االإ�سرائيلية  اخل��ا���س��ة  وال��ق��وات  ال�سرطة 

يف امل�����س��ج��د االأق���������س����ى امل�����ب�����ارك/ احل����رم 

القد�سي ال�سريف، ت�سعيد خطري وت�سرف 

ا�ستفزازي وانتهاك �سافر مرفو�س ومدان 

التي  ال��دول��ي��ة  وامل�ساعي  اجل��ه��ود  يتحدى 

تبلورت طيلة الفرتة املا�سية للو�سول اإىل 

تهدئة ووقف العنف والت�سعيد يف القد�س 

وباقي االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة.

وح���ذر ال��ف��اي��ز ال�����س��ل��ط��ات االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

م�سدداً  بانتهاكاتها،  اال�ستمرار  مغبة  من 

وفقاً  مب�سوؤولياتها،  التقيد  عليها  اأن  على 

للقانون الدويل كقوة قائمة باالحتالل يف 

القد�س ال�سرقية.

بوقف  االإ�سرائيلية  ال�سلطات  وط��ال��ب 

االنتهاكات واالعتداءات يف امل�سجد االأق�سى 

املبارك / احلرم القد�سي ال�سريف واحرتام 

ح���رم���ت���ه، واح���������رتام ال���و����س���ع ال���ق���ان���وين 

اأوق��اف  اإدارة  و�سلطة  ال��ق��ائ��م،  والتاريخي 

املبارك،  االأق�سى  امل�سجد  و���س��وؤون  القد�س 

باإدارة �سوؤون احلرم  اجلهة املخولة ح�سراً 

ال�سريف كافة.

اإىل حتمل  الفايز املجتمع الدويل  ودعا 

م�سوؤوليته الإلزام اإ�سرائيل بوقف انتهاكاتها 

ويف  ومقد�ساتها  ال��ق��د���س  يف  واع��ت��داءات��ه��ا 

باقي االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة.

االنباط- عمان

قطاع  يف  ال�����س��ح��ة  وزارة  م��ن  وف���د  زار   

غزة برئا�سة وكيل الوزارة الدكتور يو�سف 

اأب�����و ال���ري�������س، ام�������س االأح�������د، امل�����س��ت�����س��ف��ى 

�سبل  لبحث   ،66/ غ���زة  االأردين  امل��ي��داين 

ال��ت��ع��اون ال��ط��ب��ي وت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل ال�سحي 

الظروف  نتيجة  املحلية  امل�ست�سفيات  م��ع 

الراهنة التي مير بها القطاع.

ال��رك��ن  ال��ع��ق��ي��د  امل�ست�سفى  ق��ائ��د  وق���ال 

امل�����س��ت�����س��ف��ى ج��اء  “اإن  ف���ار����س احل��ن��ي��ط��ي: 

االأعلى  القائد  جاللة  لتوجيهات  تنفيذاً 

ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين، 

يف  االأ�سقاء  خلدمة  اململكة  من  وم�ساهمة 

القطاع، وم�ساندة للكوادر الطبية العاملة 

داخ�����ل ال���ق���ط���اع ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ن االأع���ب���اء 

الكبرية امللقاة على عاتقها”.

غ��زة  ال�����س��ح��ة يف  وزارة  وك��ي��ل  واأع������رب 

التي  املتميزة  للجهود  وتقديره  �سكره  عن 

ت��ب��ذل��ه��ا ال���ك���وادر ال��ط��ب��ي��ة واالإداري�������ة وم��ا 

ت��ق��دم��ه م���ن خ���دم���ات ���س��ح��ي��ة وع��الج��ي��ة 

امللكية  امل��ك��ارم  مثمناً  امل�ست�سفى،  ملراجعي 

ال��ق��ط��اع يف ظل  اأه����ايل  مل�����س��اع��دة  ال�سامية 

الظروف ال�سعبة التي يعي�سونها.

واط���ل���ع اأب�����و ال���ري�������س ع��ل��ى اآل���ي���ة عمل 

ال��ذي  املتنقل  االأردين  امل��ي��داين  امل�ست�سفى 

ل��ت��ق��دمي اخل���دم���ة الطبية  و���س��ل ح��دي��ث��اً 

واج�����راء ال��ع��م��ل��ي��ات اجل��راح��ي��ة وم��ع��اجل��ة 

االإ����س���اب���ات واحل�����االت امل��ر���س��ي��ة ال��ت��ي يتم 

حتويلها واإخالوؤها اليه.

يذكر ان امل�ست�سفى امليداين املتنقل ي�سم 

عناية  قاطرتا  �سمنها  من  قاطرات  ثالث 

حثيثة حتتوي على 8 اأ�سرة، وقاطرة اإنعا�س 

وجمهزة  �سريراً   14 على  حتتوي  وجراحة 

ال�ستقبال  وامل��ق��اي��ي�����س  االأج���ه���زة  ب���اأح���دث 

واإدخال املر�سى، مع طاقم طبي ومتري�سي 

اأف�����س��ل ال��رع��اي��ة ال�سحية  وف��ن��ي ل��ت��ق��دمي 

والعالجية املتاحة.

االنباط-عمان

الوطني  املركز  امناء  اأكد ع�سو جمل�س 

البدور،  ابراهيم  الدكتور  االن�سان  حلقوق 

�سرورة ربط فتح القطاعات املغلقة بتلقي 

اللقاحات امل�سادة لفريو�س كورونا

وق���ال ال��ب��دور اإن���ه م��ع ت��وج��ه احلكومة 

ح��زي��ران،  �سهر  ب��داي��ة  يف  القطاعات  لفتح 

العاملني  لتطعيم  ملحة  احلاجة  ا�سبحت 

يف هذه القطاعات قبل ال�سماح لها بالعودة 

لن�ساطها

واأ����س���اف اأن ه���ذه اخل���ط���وات ���س��روري��ة 

بقاء  ا�ستمرارية  على  احل��ف��اظ  م��ب��داأ  م��ن 

حاالت  ت�سجيل  وع��دم  مفتوحة  القطاعات 

ا�سابة فيها، قد توؤدي اإىل اغالقها جمددا 

يف امل�ستقبل

وبني البدور اأنه مل يثبت لغاية االن اأي 

اال  ك��ورون��ا  بفريو�س  اال�سابة  م��ن  حماية 

باملطعوم، والذي مت جتربته يف دول عديدة 

وبقاء  املواطنني  حلماية  فعال  ان��ه  واأث��ب��ت 

دميومة عمل القطاعات

واأكد اأن حملة التطعيم يجب اأن تت�سارع 

على كل امل�ستويات العامة منها واخلا�سة، 

ب���ح���ي���ث ت�������س���م���ل ال�����������وزارت وامل���وؤ����س�������س���ات 

احل��ك��وم��ي��ة ال��ت��ي ي����رتدد ع��ل��ي��ه��ا امل��وط��ن��ني 

كوادرها  كافة  تطعيم  ويتم  منتظم  ب�سكل 

ثم التوجه لالقل وهكذا

اخلا�سة،  القطاعات  م�ستوى  على  ام��ا 

دعا البدور اىل التوا�سل مع اأرباب العمل، 

كما  والبدء  املوؤ�س�سات  هذه  كوادر  وتطعيم 

يف ال��ق��ط��اع ال��ع��ام م��ن امل��وؤ���س�����س��ات االأك���رث 

اك���ت���ظ���اظ���اً م���ث���ل امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات وامل������والت 

وامل�سانع

واأ�سار اإىل اأنه ال بد من هذه االجراءات 

الوقت  ذات  ويف  ال��ق��ط��اع��ات  فتح  يتم  لكي 

الفريو�س،  من  جديدة  موجة  دخ��ول  منع 

اآمن ينتظره  وبالتايل الو�سول اإىل �سيف 

اجلميع

االنباط-عمان

اأعلنت املوؤ�س�سة اال�ستهالكية املدنية عن 

اكرث  على  ترويجية  وع��رو���س  تخفي�سات 

من 200 �سلعة غذائية وغري غذائية، بن�سب 

باملئة، بدءاً   36 7 اىل  ت��رتاوح من  متفاوتة 

من �سباح اليوم االثنني وحتى الثالث من 

حزيران املقبل.

واو����س���ح م���دي���ر ع����ام امل��وؤ���س�����س��ة ���س��ل��م��ان 

ب��ي��ان ام�����س االح����د، ان جميع  ال��ق�����س��اة يف 

جميع  يف  متوفرة  والتخفي�سات  العرو�س 

ا�سواق املوؤ�س�سة املنت�سرة مبحافظات واألوية 

وبكميات  �سوقاً،   67 عددها  والبالغ  اململكة 

كبرية تلبي حاجة املواطنني.

من  لال�ستفادة  املواطنني  الق�ساة  ودع��ا 

ه���ذه ال��ع��رو���س وال��ت��خ��ف��ي�����س��ات وال���رج���وع 

)الفي�س  على  الر�سمية  املوؤ�س�سة  ل�سفحة 

اال���س��ن��اف  تفا�سيل  ع��ل��ى  ل��الط��الع  ب���وك( 

وا����س���ع���ار ه����ذه ال���ع���رو����س وال��ت��خ��ف��ي�����س��ات. 

ت���اأت���ي  ال��ت��خ��ف��ي�����س��ات  وا�����س����اف ان دف���ع���ة 

عن  بالتخفيف  املوؤ�س�سة  لنهج  ا���س��ت��م��راراً 

ال��دخ��ل  ���س��ي��م��ا ذوي  امل���واط���ن���ني، ال  ك��اه��ل 

ارتفاع  م��ن  وحمايتهم  واملتو�سط  امل��ح��دود 

دوار  )زي��ت  التخفي�سات  وت�سمل  اال�سعار. 

ب�سمتي،  ارز  احلبة،  متو�سط  ارز  ال�سم�س، 

ب���ودرة، اج��ب��ان وال��ب��ان،  �سكر ط��ع��ام، حليب 

مكعبات  م��ي��دال��ي��ات،  ���س��اي  ط��ب��ي��ع��ي،  ع�سل 

وبودرة مرقة الدجاج، ع�سري طبيعي، بي�س 

املائدة، طحينية وحالوة، حبوب وبقوليات، 

وحم�س  فول  طحني،  و�سعريية،  معكرونة 

بهارات  �سائل،  بالطحينية، مربيات، جميد 

متنوعة، حليب طويل االمد، خل �سناعي، 

رب ال���ب���ن���دورة، ك��ات�����س��ب وم��اي��ون��ي��ز، زع��رت 

بلدي، تونة و�سردين وم�سروبات غازية(.

وتخفي�سات  ع��رو���س  ت��وف��ر  اىل  وا���س��ار 

ع���ل���ى م�������واد امل���ن���ظ���ف���ات وال�������س���ام���ب���وه���ات 

وال�����س��اب��ون وال���ورق���ي���ات وف����وط االط��ف��ال 

وكمامات طبية.

امل�������واد  ك�����اف�����ة  ان  ال����ق���������س����اة  واو�������س������ح 

املخربية  ال��ف��ح��و���س��ات  اج��ت��ازت  املخف�سة 

واال�����س����رتاط����ات ال�����س��ح��ي��ة ال����الزم����ة قبل 

طرحها لال�سواق، م�سدداً على ان املوؤ�س�سة 

تعتمد معيار اجلودة والفحو�سات املخربية 

ا���س��ا���س��اً ل�����س��راء ال�����س��ل��ع وب��ي��ع��ه��ا. وط��ال��ب 

االلتزام  ب�سرورة  املوؤ�س�سة  ا�سواق  مرتادي 

من  العامة  وال�سالمة  الوقاية  ب��اإج��راءات 

اأم��ان داخل  وت��رك م�سافة  الكمامة  ارت��داء 

ال�����س��وق وحت��م��ي��ل ت��ط��ب��ي��ق اأم������ان، ح��ر���س��اً 

املوؤ�س�سة  موظفي  و�سالمة  �سالمتهم  على 

القائمني على خدمتهم.
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اأخطر خملفات �سيف القد�س 5 األغام انفجرت يف ح�سن اليمني الإ�سرائيلي، فما هي؟

1. النتفا�سة ال�ساملة للفل�سطينيني يف عموم الأرا�سي املحتلة عام 48، الذين اأعلنوا ع�سيانا �سامال �سد دولة الحتالل 

وهويتها وثقافتها ورموز قمعها، م�سفرين عن هويتهم الفل�سطينية دون مواربة، م�ستبكني مع �سرطة الحتالل وجي�سه 

التمييز  حمالت  مواجهة  يف  ت��ردد،  دون  الفل�سطينية  للمقاومة  بدعمهم  جماهرين  املتطرفة،  وجماعاته  وم�ستوطنيه 

العن�سري والف�سل العن�سري والطرد والتهجري والتهويد، بل اإن اللد اأو�سكت على حترير نف�سها بنف�سها، ولو كان هناك اأي 

ظهري اإقليمي للفل�سطينيني يف هذه املعركة الأخرية، لأعلنت اللد نف�سها مدينة حمررة.

اأدمنت خالل  التي  املتطرف،  اليمني  واللد وعكا وحيفا وغريها فاجاأت حكومة  الفحم  ام  ال�ساملة يف  النتفا�سة  هذه 

�سنوات حكم نتنياهو على قمع الداخل الفل�سطيني دون اأن تواجه برد فعل جماعي �سامل، با�ستثناء مظاهرات واحتجاجات 

هنا وهناك يف ال�سارع والكني�ست مب�ساركة قيادات الأحزاب ال�سيا�سية العربية، وهو ما �سجع نتنياهو على مزيد من التطاول 

الكارت بالن�س  ثم  اإدارة ترمب،  اإياه  الذي منحته  الأخ�سر  وبال�سوء  الدولة  قانون يهودية  باإقرار  على حقوقهم منت�سيا 

الذي منحته اإياه بع�س الدول العربية التي وقعت معه »�سالم اإبراهيم« دون مقابل، وبعدما اأعلن بفخر اأنه مينح ال�سالم 

مقابل ال�سالم، منهيا وبكل عنجهية اأوهام اتفاقات اأو�سلو ومبداأ الأر�س مقابل ال�سالم الذي هيمن على اخلطاب ال�سيا�سي 

يف املنطقة طيلة 30 عاما، ومطلقا ر�سا�سة الرحمة على مبادرة ال�سالم العربية التي هجرها اأ�سحابها.

كيف �ستواجه حكومة اليمني املتطرف هذه النتفا�سة؟ هل �ستعزل فل�سطينيي الداخل يف جيتوهات كما حل باليهود يف 

اأوروبا اأثناء احلرب العاملية الثانية؟ هل تغامر بف�سح نف�سها كدولة ف�سل عن�سري؟ وهل يحتمل �سمري العامل ذلك؟ وهل 

�سيقبل حلفاوؤها ذلك؟ هذا ال�سيناريو غري وارد ول ميكن اأن يوافق عليه اأحد من حلفاء اإ�سرائيل، فما بالك بخ�سومها، ول 

ميكن اأن يتحمله جمل�س الأمن الدويل مهما كانت درجة انحياز قوى ال�ستعمار احلديث والقدمي لإ�سرائيل، ول ميكن 

اأن تقبله اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، ولن تقبل به املقاومة الفل�سطينية التي انتف�ست من اأجل الداخل املحتل عام 48 

ومن اأجل القد�س ومقد�ساتها.

ال�سلطة  اأرا���س��ي  اإىل  ناعم  )تران�سفري(  تهجري  اإىل  تلجاأ  فهل  دول��ي��ا،  مقبول  غ��ري  امل��ك��اين  ال��ع��زل  �سيناريو  ك��ان  واإن 

الفل�سطينية اأو اإىل الأردن؟ 

لطاملا كان هذا هو خمطط اليمني املت�سهني، ولكن هذا اخليار اأ�سقطته �سواريخ الق�سام و�سرايا القد�س واألوية النا�سر 

�سالح الدين حني اأعلنت املقاومة بو�سوح اأنها �سرتد ع�سكريا ويف كل مرة تقدم فيها اإ�سرائيل على طرد الفل�سطينيني من 

بيوتهم او تهجريهم منها.

اأو ذاك، فهل يكون �سيناريو ع�سيان مدين �سامل من طرف فل�سطينيي الداخل واردا، اأو رمبا حرب  واإن مل تفعل هذا 

اأهلية يف حال وا�سل اليمني الإ�سرائيلي �سيا�ساته املتطرفة؟ 

اليمني يف  بالفعل يف وجه مع�سكر  انفجرت   48 ال  اأرا�سي  الفل�سطينية يف  الدميوغرافية  القنبلة  ف��اإن  الأح��وال  يف كل 

اإ�سرائيل، وما �سيحدد م�سارها هو �سلوك احلكومة القادمة و�سلوك املجتمع الدويل ومدى قدرة املقاومة الفل�سطينية على 

تو�سعة حتالفاتها الإقليمية والتن�سيق مع قيادات الداخل الفل�سطيني.

2. كيف تنزع حكومة اليمني املتطرف �سالح املقاومة الفل�سطينية؟ وكيف متنعها من اإعادة بناء قوتها خالل مدة الهدنة، 

خا�سة بعدما فوجئت بنقلة نوعية يف �سواريخ املقاومة من حيث املدى وال�سرعة والدقة والت�سويب والخرتاق والأثر؟

اأمل �سل  اإىل التخطيط ل�سن حرب جديدة �ساحقة ماحقة على حركة حما�س يف غزة على  هل �ستلجاأ حكومة اليمني 

قدرات املقاومة لع�سرين �سنة قادمة؟ 

ولكنها جربت هذا اخليار بالفعل يف حرب الأحد ع�سر يوما، ومل تنجح اإل يف تفجري بع�س اأنفاق املقاومة التي اأ�سمتها 

اأمامها قائمة اأهداف ا�سرتاتيجية حقيقية ميكن اأن حترز من خاللها  مرتو حما�س، ويف اغتيال بع�س قادتها، ومل تكن 

اإىل تفوق حما�س  العمى ال�سرتاتيجي يف غزة يعود  الف�سائل، وهذا  ال�سعبية وباقي  ن�سرا على حما�س واجلهاد واللجان 

اأن اأي حرب جديدة ت�سنها حكومة اليمني  اأول باأول، ومن امل�ستبعد  اإعدام اخلونة واملخربين  ا�ستخباريا على العدو واإىل 

ميكن اأن تلقى دعما من اإدارة بايدن اأو حتقق اأهدافا ع�سكرية با�ستثناء قتل املدنيني والطفال والن�ساء وهدم البيوت واملباين 

وامل�سانع والبنى التحتية، وهي كلها جرائم حرب وجرائم �سد الإن�سانية مبفهوم القانون الدويل الإن�ساين.

ا�ستبعاد خيار احلرب ل يرتك اأمام اليمني الإ�سرائيلي اإل خيار الحتواء، واحتواء حما�س وف�سائل املقاومة لن يكون اإل 

بواحد من طريقتني: 

الأوىل:  اإجراء انتخابات ميكن ان تفوز فيها قوائم املقاومة وت�سكل حكومة يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وهو 

خيار ل ي�سمن حتييد �سالح املقاومة اأو نزعه، واملثال على ذلك حزب اهلل يف لبنان، وقد يحول ال�سفة الغربية اإىل �سعلة 

منتف�سة على غرار غزة، بدل من اأن يحول غزة اإىل منوذج �سبيه بال�سفة الغربية. وبالتايل، فاإن هذا اخليار لن يكون خيارا 

م�سمونا بالن�سبة حلكومة اليمني الإ�سرائيلي، خا�سة اإن ركبت راأ�سها يف منع اإجراء انتخابات يف القد�س.

والثانية: العودة اإىل طاولة املفاو�سات، مع جلو�س املقاومة �سريكا على تلك الطاولة، والتو�سل اإىل حل حقيقي توافق 

البديل  الإ�سرائيلي يف احلكم، وقد يكون  اليمني  ا�ستمرار وجود  التوافقية م�ساألة م�ستبعدة يف  النتيجة  عليه، ولكن هذه 

ا�ستدراج املقاومة اإىل حل يحولها اإىل �سلطة حكم ذاتي على غرار �سلطة حممود عبا�س، اأو جزء من �سلطة احلكم الذاتي، 

اإذ تن�سغل بت�سيري �سوؤون احلياة اليومية لل�سعب الفل�سطيني فتغرق يف ذات   ، وبالتايل يتم احتواء �سالحها احتواء ناعما 

الدوامة التي اأغرقت من قبلها حركة فتح حني حتول جزء منها اإىل �سلطة، وهو ما �ست�سعى اإليه حكومة اليمني بدعم من 

حلفائها الإقليميني ورعاتها الدوليني. 

قرب اإىل ذهنية الالعبني الإقليميني والدوليني، وميكن بو�سوح ال�ستدلل على اختيار هذا امل�سار 
ٌ
هذا اخليار، يبدو الأ

من ت�سريحات امل�ست�سارة الأملانية اأجنيال مريكل بقبول التفاو�س مع حما�س ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر حول ال�سراع يف 

املنطقة، ومن ا�ستئناف عالقات حما�س مع كل من �سوريا والأردن واحلميمية املفاجئة التي حلت بالعالقات مع م�سر، ول 

�سك اأن دول اأخرى كثرية �ستلحق بهذا الركب وتخطب ود حما�س يف حماولة لحتوائها بدل من عزلها، بعدما تبني غباء 

اإي��ران وحمور املقاومة  اإىل  اإ�سرائيل وحلفاوؤها، حني جلاأت حما�س  اأعطت نتائج بعك�س ما تخطط له  �سيا�سة العزل التي 

بديال عن النظم التي تدور يف الفلك الأمريكي، حيث اأعلن ال�سيد هنية �سراحة عن �سكره لدعم اجلمهورية الإ�سالمية 

التي مدت املقاومة باملال وال�سالح والتكنولوجيا.

من جهة ثانية، فاإن املقاومة قد تتعلم من اأخطاء حركة فتح وتلعب لعبة حزب اهلل فتوا�سل مراكمة القوة يف ذات الوقت 

الذي توازن فيه بني متطلبات ال�سيا�سة واملقاومة.

3. انهيار خمططات نتنياهو واليمني املتطرف التي مت العمل عليها بداأب خالل العقدين املا�سيني، والتي حملت عناوين 

اأو  جماين  تطبيع  من  تالها  وما  القرن  �سفقة  واأخ��ريا  الدولة  ويهودية  البديل  والوطن  والتوطني  والتهجري  التهويد 

ال�سعوب العربية كلها، مبا فيها تلك  املقاومة املعنوي �سعور  انت�سار  األهب  ال�سالم، خا�سة بعدما  ال�سالم مقابل  اتفاقيات 

التي هرولت نظمها نحو التطبيع، واأحيت الأمل باإمكانية حترير فل�سطني، بعدما �ساد الياأ�س الذهنية العربية اأمدا طويال، 

فاملعجزة التي حققتها املقاومة املحا�سرة يف غزة منذ عقد ون�سف من الزمن اأر�سلت ر�سائل جعلت الكل يت�ساءل: ماذا لو 

10% من  لو كانت متلك  م��اذا  والإ�سالمية بدل حما�سرتها وعزلها؟  العربية  ال��دول  تتلقى دعما من  املقاومة  كانت هذه 

اإمكانات اجليو�س العربية من حيث القدرة ال�ساروخية؟ ماذا لو كانت تتلقى اإ�سنادا �سيا�سيا ودبلوما�سيا يف املحافل الدولية 

بدل حالة التجاهل والتنكر والعداء وو�سمها ب�سمة الإرهاب؟!

لقد اأعلن ال�سيد اإ�سماعيل هنية يف خطابه بعد وقف اإطالق النار اأن املقاومة قد اأ�سقطت كل هذه امل�ساريع، واأنها لن ت�سمح 

الفل�سطينيني يف  البديل، ول تقبل مبعاملة  التوطني وم�ساريع الوطن  واإع��ادة  التهجري ول تقبل بالتوطني  اأو  بالتهويد 

الداخل املحتل عام 48 كج�سم دخيل، يف حني اأنهم اأ�سحاب الأر�س واحلق والتاريخ واجلغرافيا والثقافة والإرث احل�ساري، 

اأما �سفقة القرن وتهويد القد�س فقد بادرت املقاومة الفل�سطينية بقيادة حما�س اإىل رف�سها يف عهد ترمب حمركة م�سريات 

العودة اإىل احلدود والتي دفع ثمنها الغزيون مئات ال�سهداء والإ�سابات، وهي م�ستمرة يف النهج ذاته مدعومة اليوم بكل 

فل�سطينيني الداخل وال�ستات، ولي�س فقط بتاأييد اأهل غزة وجزء من ال�سفة الغربية.

القوي  اأن  املعلوم  ومن  الئتالفية،  حلكومته  الوفاة  �سهادة  واإع��الن  والع�سكرية  ال�سيا�سية  نتنياهو  اأ�سطورة  انهيار   .4

وال�سعيف حني يتعادلن يف املعركة، فاإن القوي يخ�سر، وال�سعيف ينت�سر، وهو ما حدث يف معركة �سيف القد�س، فقد كانت 

به حتى  والتهديد  الق�سف  ق��ادرة على  والظروف، وبقيت  الإمكانات  الهائل يف  الفارق  ندا جلي�س الحتالل رغم  املقاومة 

حلظة �سريان الهدنة، واأحدثت من اخل�سائر املعنوية يف �سفوف الحتالل اأ�سعاف ما اأحدثته من اخل�سائر املادية التي كانت 

بدورها موؤثرة وغري م�سبوقة، ومل ي�سبق حتى للجيو�س العربية اأن اأوقعتها يف �سفوف الحتالل، وهو ما يعلنها منت�سرة 

ويعلن نتنياهو منهزما، والتاريخ يقول اإن ال�سعوب ل ت�سمح بعودة قائد مهزوم اأو حكومة مهزومة، وعليه، فاإن من امل�ستبعد 

اأن يعود نتنياهو اإىل ت�سكيل احلكومة، خا�سة مع جرائم الف�ساد التي تالحقه، والتي توجتها اليوم و�سمة الهزمية وتهاوي 

نظرية الردع واأ�سطورة الأمن وذهنية حار�س الأ�سوار!

ويبقى ال�سوؤال هل ينجح ليبيد يف ت�سكيل حكومة، وما هي موا�سفاتها اإن ت�سكلت، يف ظل حقيقة تاريخية اأخرى هي اأن 

ال�سعوب حني ت�سعر بالهزمية اأو عدم الر�سا عن احلكم، تختار �سخ�سيات اأكرث ميينية من التي �سبقتها؟  وماذا اإن ت�سكلت 

حكومة اأكرث ميينية و�سقورية من حكومات نتنياهو املتعاقبة؟ القراءة املجردة تقول اإن هذه احلكومة ال�سقورية قد تلجاأ 

خليارات اأكرث تطرفا من خيارات نتنياهو املتطرفة، ك�سيناريو احلرب ال�ساملة اأو التهجري اخل�سن، وهو ما قد ي�سعل حرب 

حترير يف مواجهتها، وهي حرب قد تنخرط فيها قوى اإقليمية تغري كل املعادلت، خا�سة مع وجود بذرة احلرب الأهلية 

الدولية  التحولت  بايدن و�سمن منظومة  اإدارة  بوجود  اأن مير  ال�سيناريو ي�سعب  ولكن هذا   ،48 ال  اأرا�سي  داخل  قائمة 

وتهاوي الهيمنة الدعائية ال�سهيونية الت�سليلية على و�سائل الإعالم ومن�سات التوا�سل الجتماعي يف العامل، حتى واإن 

كانت قد ك�سرت عن اأنيابها يف احلرب الأخرية باعتبارها خملب قط لتلك الهيمنة.

5. انهيار �سرعية حليف نتنياهو حممود عبا�س الذي حتدى قيادات فتح ومنظمة التحرير بقوله اإن نتنياهو باق رغما 

عن اأنف »الرا�سي والزعالن«، فال�سيد عبا�س حني عادى حما�س وقوى املقاومة خ�سر �سرعيته يف ال�سارع الفل�سطيني، ويف 

حال غري موقفه واحت�سن حما�س فاإنه �سيخ�سر عالقاته مع اليمني الإ�سرائيلي، ويف كل احلالت فاإن ال�سيد عبا�س مل يعد 

»ميون« حتى على �سعبه يف ال�سفة الغربية الذي خرج م�ستبكا مع جي�س الحتالل على املعابر دون اأوامر منه، الأمر الذي 

يعني اأن قدرته على �سبط اإيقاع ال�سباب الفل�سطيني يف ال�سفة الغربية ترتاجع، خا�سة اإن وقعت مواجهة جديدة، وبالتايل 

فاإن اأي حكومة ميينية قادمة �ستفكر يف حل قد يدفعها للعمل على ا�ستبداله ب�سخ�س اأكرث قبول يوا�سل لعب نف�س الدور، 

املخاطرة  اأو حتت قيادة رئي�س جديد، لأن  القادمة، بقيادته  الفل�سطينية يف احلكومة  املقاومة  اإ�سراك  اإىل  ت�سعى  اأو رمبا 

به  دوره��ا وظيفيا، وهو ما ل يرغب  ينهي  �سيق�سر من عمرها ورمبا  الوجوه  بنف�س  الفل�سطينية  ال�سلطة  با�ستمرار مل 

اليمني امل�ستفيد من وجودها اإىل حني ا�ستكمال م�سروعه على الأر�س.

�سكل  ويبقى  كبرية،  لتطورات  مر�سحان  ع��ام،  بوجه  والإقليمي  الفل�سطيني  وامل�سهد  ب��الأح��داث،  حبلى  القادمة  الأي��ام 

احلكومة الإ�سرائيلية القادمة عامال حا�سما يف قدرة حار�س الأ�سوار على التعامل مع األغام �سيف القد�س.

بقلم: د. رلى الفرا الحروب

5 ألغام انفجرت في حضن اليمين 
اإلسرائيلي

االنباط-عمان

طبية  م�ستلزمات  الأردن  زي��ن  �سركة  موظفو  ق���ّدم 

للحاجة  األف دولر لقطاع غزة، وذلك نظراً   50 بقيمة 

نتيجة  احل���ايل  ال��وق��ت  يف  امل�ستلزمات  ه��ذه  اإىل  امللحة 

ال�����س��ح��ي ب�سبب ال��ظ��روف  ال��ق��ط��اع  ا���س��ت��ن��زاف ق����درات 

الكبرية  والأع���داد  غ��زة  منها قطاع  عانى  التي  ال�سعبة 

للجرحى وامل�سابني هناك.

اإط���ار املوقف  وج���اء دع��م موظفي زي��ن ل��الأ���س��ق��اء يف 

احلبيبة،  فل�سطني  يف  لالأهل  وامل�ساند  املوّحد  الأردين 

بطولتهم  على  واع��ت��زاز  فخر  بتحية  لهم  ليتوّجهوا 

املواجهة �سمن  بالن�سر يف هذه  تكلل  الذي  و�سمودهم 

احلرب امل�ستمرة مع العدو ال�سهيوين.

للهيئة  الأح����د  ال��ي��وم  ظ��ه��ر  امل�����س��اع��دات  ت�سليم  ومت 

اخل��ريي��ة الأردن���ي���ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة، ال��ت��ي ���س��ت��ق��وم ب��دوره��ا 

ب��اإي�����س��ال��ه��ا اإىل ق��ط��اع غ���زة ���س��م��ن ق���واف���ل امل�����س��اع��دات 

الأردنية التي ت�سرّيها.

يذكر اأن �سركة زين الأردن كانت قد بداأت مببادراتها 

الأخري،  العدوان  بداية  الأ�سقاء يف فل�سطني منذ  جتاه 

ات�������س���ال جم��ان��ي��ة جلميع  دق��ي��ق��ة   200 ق���دم���ت  ح��ي��ث 

الأه��ل  مع  التوا�سل  من  ليتمكنوا  الأف���راد،  م�سرتكيها 

يف فل�سطني والطمئنان عليهم ودعم �سمودهم يف وجه 

الأردن��ي��ة  اخلريية  الهيئة  مع  تعاونها  ج��اء  ثم  املحتل، 

اأطلقتها  ال��ت��ي  الثانية  امل��ب��ادرة  خ��الل  م��ن  الها�سمية، 

اليوم  لنهاية  وم�ستمرة  اجلمعة  يوم  من  ب��دءاً  ال�سركة 

اإن��رتن��ت  ح��زم��ة  لأي  م�سرتك  اأي  ���س��راء  فعند  الأح����د؛ 

لدعم  قيمتها  بنف�س  التربع  �سيتم  الرمز *#079،  عرب 

الأ�سقاء يف فل�سطني، لت�ستكمل ال�سركة دعمها لالأ�سقاء 

اليوم من خالل امل�ستلزمات الطبية التي قدمها موظفو 

ال�سركة اليوم لالأهل والأحبة يف غزة.

االنباط- عمان

 اأكد رئي�س غرفتي �سناعة الأردن وعمان املهند�س فتحي 

اجلغبري، اأهمية التعاون بني املوؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء 

والقطاع ال�سناعي، م�سيدا بجهودها يف حل الق�سايا التي تهم 

القطاع ال�سناعي خ�سو�سا خالل جائحة فريو�س كورونا.

واأ�سار املهند�س اجلغبري، خالل لقاء نظمته غرفة �سناعة 

ع��م��ان، ام�����س الأح�����د، وج��اه��ي��ا و”عن بعد” م��ع م��دي��ر ع��ام 

املوؤ�س�سة الدكتور نزار مهيدات، اإىل اأن عدد امل�سانع الغذائية 

امل�سمولة باأنظمة املوؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء و�سلت اإىل 

املوؤ�س�سة  م��ن  دوري���ة  لرقابة  تخ�سع  ومعمل،  م�سنع   1800

وتطبق  عاملية،  غذائية  وموا�سفات  متطلبات  من  وترخ�س 

اأنظمة ال�سالمة الغذائية املعتمدة دوليا.

و�سدد املهند�س اجلغبري على �سرورة تفعيل قانون الرقابة 

والتفتي�س املوحد على الأن�سطة القت�سادية، لدوره باحلد من 

التداخل والزدواجية يف �سالحيات اجلهات الر�سمية املعنية 

بالرقابة والتفتي�س على الأن�سطة القت�سادية.

واأكد الدكتور مهيدات حر�س املوؤ�س�سة على دعم تناف�سية 

اإج���راءات الت�سجيل  ال�سناعات الأردن��ي��ة، من خ��الل ت�سهيل 

والت�سدير لهذه املنتجات، مبينا اأن الغذاء والدواء هي اجلهة 

املن�ساآت  على  بالتفتي�س  القانون  بح�سب  املخت�سة  الوحيدة 

الغذائية والدوائية باململكة.

واأ�سار اإىل اأن املوؤ�س�سة ت�سع تاأمني الغذاء والدواء ال�سليم 

لتوجيهات  تنفيذا  اأول��وي��ات��ه��ا  قمة  يف  للمواطن  وال�سحي 

اأنها ل تلجاأ لإغ��الق اأي  جاللة امللك عبداهلل الثاين، مبينا 

من�ساأة �سناعية، اإل بعد التاأكد من قيامها مبخالفة ج�سيمة 

تتعلق ب�سحة املواطن.

وا�ستجابة لطلبات عدد من امل�سانع، قرر الدكتور مهيدات، 

اأن يجري التجديد تلقائيا وملدة �سنة ل�سهادة  اللقاء،  خالل 

“جمب” للمن�ساآت ال�سناعية احلا�سلة على �سهادة ممار�سات 

ت�سجيل  يجر  مل  وال��ت��ي  متتاليتني  ملرتني  اجليد  الت�سنيع 

بحقها اأية خمالفة.

واأكد الدكتور مهيدات اأنه �سيجري امل�ساواة بني املنتجات 

املحلية وامل�ستوردة من حيث ال�سرتاطات لغايات منح املوافقة، 

ال�سركات  عينات  بت�سدير  ال�سماح  على  امل��واف��ق��ة  ق��رر  فيما 

ال�سناعية حمددة الكمية من غري موافقة املوؤ�س�سة امل�سبقة.

وجرى، خالل اللقاء الذي �سارك فيه العديد من ال�سركات 

ال�سناعية، تاأكيد �سرورة عدم التاأخري يف الك�سف على امل�سانع 

لغايات احل�سول على �سهادة الت�سنيع اجليد، والتمييز بني 

كغذاء  الغذائية  باملكمالت  والع��رتاف  واملعقمات،  املطهرات 

ولي�س دواء.

اجمد  الدكتور  املوؤ�س�سة  يف  ال��غ��ذاء  مدير  اللقاء  وح�سر 

�سناعة  غرفتي  اإدارة  جمل�سي  اأع�ساء  من  وع��دد  الر�سايدة 

الأردن وعمان ومدير عام غرفة �سناعة عمان الدكتور نائل 

احل�سامي.

االنباط- عمان

اأن جميع براجمها ُم�سخرة  اأكدت هيئة الطاقة الذرية، 

لالأغرا�س ال�سلمية �سمن تطبيقات متعددة علمية وطبية 

و�سناعية وبحثية وتدريبية.

الذرية  الطاقة  هيئة  لرئي�س  الإعالمي  امل�ست�سار  وق��ال 

 2008 ع��ام  اإن�سائها مطلع  ومنذ  الهيئة  اإن  ال��ربك��ات،  اأمي��ن 

حققت ال��ع��دي��د م��ن الجن�����ازات ع��ل��ى اأر�����س ال��واق��ع وال��ت��ي 

من  ال��ع��امل  يف  والتكنولوجية  العلمية  ال��ت��ط��ورات  ت��واك��ب 

العلم  اإل��ي��ه  تو�سل  م��ا  اأف�سل  اختيار  على  احل��ر���س  خ��الل 

والتكنولوجيا يف اآليات عملها واإدارة املن�ساآت املوجودة لديها.

الهيئة  اأن  الأح����د،  ام�����س  �سحفي،  ت�سريح  يف  واأ���س��اف 

كبرياً  علمياً  القائمني عليها، �سكلت �سرحاً  واإ�سرار  وبعزم 

للدولة  ح�سارياً  منجزاً  وتعد  الأردين،  وطننا  يف  ورائ����داً 

الأردنية التي حتتفل مبئويتها الثانية ومبعث اعتزاز وفخر 

لكل مواطن اأردين مبا جرى اجنازه.

قبل  م��ن  ت���دار  الهيئة  م��راف��ق  اأن  اإىل  ال��ربك��ات  واأ����س���ار 

جميع  من  اأردن��ي��ني  ومهند�سني  وخ��رباء  علماء  من  كوكبة 

وبكفاءة  ومتخ�س�ساً  وثيقاً  تدريباً  واملدربة  الخت�سا�سات 

عالية.

املُ��ط��ب��ق��ة يف الهيئة  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  وت���اب���ع: م���ن 

واحدى منجزاتها هي تعقيم املواد امل�ستخدمة لغايات طبية 

بعث  على  يقوم  م�سع  م�سدر  با�ستخدام  و�سناعية  ودوائية 

“جاما” التي بدورها تقتل امليكروبات يف املواد املراد  اأ�سعة 

تعقيمها.

وامل�سانع واجلامعات  كال�سركات  اأن جهات عديدة،  واأكد 

تتعامل مع مديرية امل�سع اجلامي يف هيئة الطاقة الذرية، 

�سركة خمتلفة  ب�سائع لأكرث من ثالثني  بت�سعيع  يقوم  اإذ 

الت�سعيع  على  م��ت��زاي��داً  طلباً  املا�سي  العقد  و�سهد  �سنوياً 

اجلامي من ال�سركات امل�سنعة للم�ستلزمات الطبية.

ونوه الربكات اإىل اأن امل�سع اجلامي يعد من اأهم مرافق 

للتكنولوجيا  ال�سلمية  بالتطبيقات  تعمل  ال��ت��ي  ال��ه��ي��ئ��ة 

التي  امل�ستلزمات  بتعقيم  يقوم  حيث  الأردن،  يف  ال�سعاعية 

ت���رد اإل��ي��ه م��ن خمتلف ال�����س��ن��اع��ات، وال��ت��ي ت��خ��دم جم��الت 

متعددة مثل عبوات قطرات العيون الفارغة واأنابيب مراهم 

والكب�سولت  الكلى  غ�سيل  لوحدات  ال��دم  وخطوط  العيون 

اجل��الت��ي��ن��ي��ة ال���ف���ارغ���ة وال�����س��ح��ون امل��خ��ربي��ة وال���ق���ف���ازات 

املطاطية ولفائف احلروق واملطاعيم البيطرية ومواد اأولية 

التجميلية  لل�سناعات  اأولية  م��واد  اإىل  اإ�سافة  �سيدلنية، 

مثل طني البحر امليت.

اأ���س��ه��م، خ��الل الفرتة  ق��د  امل�سع اجل��ام��ي  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

املا�سية من جائحة كورونا، بالعمل على تعقيم امل�ستهلكات 

ال��ط��ب��ي��ة امل�����س��ت��خ��دم��ة ل��ل��ح��د م���ن ان��ت�����س��ار ال���وب���اء وتعقيم 

الوبائية  العينات  جمع  يف  امل�ستخدمة  ال��ف��ارغ��ة  التيوبات 

واملالب�س الطبية.

وامل��واد  الطبية  للم�ستهلكات  التعقيم  خدمة  اأن  واأو�سح 

ال�سيدلنية الأولية ومواد التجميل وغريها من الب�سائع 

ت�سهم يف رفع م�ستوى التناف�سية لل�سناعة الأردنية الوطنية 

رفع  يف  الوطني  امل�ستوى  على  ُت�سهم  كما  للخارج.  املُ�سَدَرة 

بطريقة  امل��واد  تعقيم  حيث  من  ال�سحية  الرعاية  م�ستوى 

اأن ا�سترياد هذه املواد من  اآمنة وغري م�سرة للبيئة، حيث 

اخلارج يكون بتكلفة عالية.

الأول  امل�سع اجلامي ي�سم خمتربين،  اإن  وقال الربكات 

ففي  البحثي،  امل�سع  وال��ث��اين  ال�سعاعية  اجل��رع��ات  قيا�س 

خمترب قيا�س اجلرعات ال�سعاعية يجري قيا�س اجلرعات 

للعينات واملواد املُ�سععة ح�سب املوا�سفات العاملية، اأما خمترب 

عينات  لت�سعيع  ي�ستخدم  فاإنه  جاما(  )خلية  البحثي  امل�سع 

ال�سعاعية  اجلرعة  حتديد  بهدف  التجاري  امل�سع  ب�سائع 

وت�سعيع  املطلوب  التعقيم  م�ستوى  على  للح�سول  الالزمة 

من  وال��ب��اح��ث��ني  ال��ع��ل��ي��ا  ال���درا����س���ات  لطلبة  بحثية  ع��ي��ن��ات 

اجلامعات واملوؤ�س�سات البحثية الأردنية.

وبا�ستمرار على حتديث  الهيئة تعمل  اأن  الربكات  واأك��د 

العتمادية  م�ستوى  ل��رف��ع  اجل��ام��ي  بامل�سع  التحكم  ن��ظ��ام 

واجلاهزية لعمليات الت�سغيل.

كما وتعمل على توعية القطاع اخلا�س بطبيعة اخلدمات 

يف  اجل��ام��ي  الت�سعيع  وف��وائ��د  اجل��ام��ي  امل�سع  يقدمها  التي 

اإ�سافة اإىل اإجراء الأبحاث  رفع م�ستوى الرعاية ال�سحية، 

اخلا�سة بتطبيقات تاأثري ال�سعاع على املواد )البوليمريية( 

مثل اجلل الطبي والزراعي من خالل التعاون مع الوكالة 

الذرية  للطاقة  العربية  والهيئة  ال��ذري��ة  للطاقة  الدولية 

ورف��ع  خمترباته  وحت��دي��ث  اجل��ام��ي  امل�سع  اأنظمة  لتطوير 

امل�ساركة يف  فيه من خالل  العاملة  الب�سرية  الكوادر  كفاءة 

الدورات العلمية والتدريبية املتخ�س�سة، كما اأن العمل جار 

اإدارة  لنظام  الدولية  العتماد  �سهادة  على  للح�سول  حاليا 

اجلودة )اليزو(.

االنباط-عمان

اأغ��ل��ق��ت م��وؤ���س�����س��ة ع��ب��د احل��م��ي��د ���س��وم��ان، ب���اب ال��ت��ق��دم 

ل���ل���دورة  جل���ائ���زة ع��ب��د احل��م��ي��د ���س��وم��ان لأدب الأط����ف����ال 

للفئة  وامل��وج��ه��ة  فتاة”  فتى/  “يوميات  ومو�سوعها   ،15

العمرية 10 - 14 عاما.

ووفقا لبيان �سادر عن املوؤ�س�سة ام�س الأحد، فقد تقدم 

طلبا  و285  مكتمال،  طلبا   434 منها  طلبا،   719 للجائزة 

عربية.  غ��ري  دول��ة  و12  عربية  دول��ة   19 م��ن  مكتمل  غ��ري 

تليها  ب��امل��ئ��ة،   24 بن�سبة  م�����س��ارك��ة  الأك����رث  الأردن  وك��ان��ت 

والعراق،  وفل�سطني،  واجلزائر،  وتون�س،  و�سوريا،  م�سر، 

وال�سعودية،  ُعمان،  و�سلطنة  والبحرين،  ولبنان،  واملغرب، 

وال�سودان، وقطر، والكويت، وليبيا، والإمارات، وموريتانيا 

واليمن.

اأما حمافظات اململكة الأكرث م�ساركة، فكانت العا�سمة 

وال��ب��ل��ق��اء،  وال���زرق���اء،  اإرب����د،  ث��م  ب��امل��ئ��ة،   70 بن�سبة  ع��م��ان 

وجر�س، والطفيلة، والكرك، وماأدبا واملفرق.

املقدمة  الأع��م��ال  اأن  اإىل  بيانها،  يف  املوؤ�س�سة  واأ���س��ارت 

مطابقتها  من  للتاأكد  الأوىل  الفرز  مرحلة  اإىل  �ستخ�سع 

اإىل جلنة  ث���م حت��وي��ل��ه��ا  ب���اجل���ائ���زة،  ال�������س���روط اخل��ا���س��ة 

الفائزين  اأ���س��م��اء  اإع���الن  اأن  مبينة  لتحكيمها،  خمت�سة 

فيما  املقبل،  الأول  ت�سرين  �سهر  خ��الل  �سيكون  باجلائزة 

والأ���س��ل��وب،  ال��ل��غ��ة  ع��ل��ى  الأع���م���ال  تقييم  م��ع��اي��ري  ت�ستند 

وامل��ح��ت��وى والأف���ك���ار، وال��ت��ج��دي��د والإب������داع، والب��ت��ك��ار يف 

العليا  اللجنة  واختارت  العمل.  واأ�سالة  الفكرة،  معاجلة 

للعام  اجل��ائ��زة  حم��ور  ليكون  اليوميات  مو�سوع  للجائزة 

احلايل بهدف لفت انتباه كتاب اأدب الطفل العرب اإىل هذا 

الأوىل على  بداياته  ي��زال يف  م��ا  ال��ذي  الكتابة  م��ن  ال��ن��وع 

العربي. امل�ستوى 

امل��وج��ه للطفل  الأدب  م��ن  ال��ن��وع  ه���ذا  اأه��م��ي��ة  وت��ك��م��ن 

الأول  معا،  الكتابة  من  نوعني  يدمج  اأن��ه  البيان،  بح�سب 

كتابة اليوميات التي قد ت�سي باملذكرات، والثاين التقنيات 

الروائية التي حتتم على الكاتب اأن يربط يومياته بحبكة 

اليوميات.  �سفحات  ام��ت��داد  على  تطويرها  ميتد  واح��دة 

ه��ذه  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى   2006 ع���ام  م��ن��ذ  “�سومان”  وت��ع��م��ل 

اجلائزة ال�سنوية لالأدباء يف الوطن العربي وحول العامل، 

اإذ متنح اجلائزة مرة كل عام يف واحدة من الفنون الأدبية 

)الق�سة، وال�سعر، والرواية، والن�س امل�سرحي لالأطفال(.

وت��ت��األ��ف اجل��ائ��زة م��ن ���س��ه��ادة ب��ا���س��م ال��ف��ائ��ز وامل��و���س��وع 

بالإ�سافة  اجلائزة،  و�سعار  ا�سم  يحمل  ودرع  به،  فاز  الذي 

اإىل مبلغ مقداره 18 األف دينار، تتوزع على 10 اآلف دينار 

لالأوىل، والثانية 5 اآلف دينار، والثالثة 3 اآلف دينار.

االنباط- عمان

تعديل  اإىل  امل�ستهلك  حلماية  الوطنية  اجلمعية  دع��ت 

الت�سريعات اخلا�سة بحقوق امل�سرتين.

اأخ��ذ  اإن  الأح���د  ام�����س  ب��ي��ان �سحايف  وق��ال��ت اجلمعية يف 

كفالة م�سنعية وفاتورة �سريبية حتوي املعلومات والبيانات 

كافة التي تو�سح من�ساأ ال�سنع ونوع املادة امل�سنع منها املنتج 

ومدة الكفالة وما هي البنود التي ت�سملها الكفالة عند �سراء 

الأجهزة الكهربائية والأثاث املنزيل اأو ال�سلع وخا�سة ال�سلع 

وعنوان  مكان  تبني  التي  املعلومات  اإىل  بالإ�سافة  املعمرة 

املزود امر �سروري.

من  اإن  عبيدات  حممد  الدكتور  اجلمعية  رئي�س  وق��ال 

ال��واج��ب ت��ع��دي��ل ه���ذه ال��ب��ن��ود بحيث ي��ت��م ال�����س��م��اح للزبون 

امل��واد خالل فرتة زمنية  اأو  اأو تبديل هذه الجهزة  بتغيري 

حمددة، اأ�سوة بدول اجلوار والعامل.

ما  بخدمات  تتعلق  �سكاوى  يوميا  نتلقى  اننا  اىل  وا�سار 

اأو  التجارية  الوكالت وال�سركات  البيع من قبل بع�س  بعد 

املعار�س اأو املتاجر واملحالت، مبينا اأن معاناة املواطنني تبداأ 

ورف�س  م�سرتياتهم،  يف  معني  خلل  ح��دوث  اأو  تعطل  بعد 

بع�س مزودي اخلدمة ت�سليح هذه العطال بحجة اأن هناك 

توفر  عدم  اأو  لالأجهزة،  املواطنني  قبل  من  ا�ستخدام  �سوء 

قطع غيار لها يف الوقت احلايل اأو طلب مقابل مادي بدل 

ال�سيانة الدورية لها بالرغم من عدم انتهاء مدة كفالتها.

اعطاء  يرف�سون  ال�سركات  اأو  ال��وك��الء  بع�س  ان  واك��د 

ال��ف��ات��ورة هي  اأن  ب��ف��ات��ورة بحجة  ك��ف��الت وتكتفي  ال��زب��ائ��ن 

ال�سمان لهذا اجلهاز اأو هذه ال�سلعة، وهذا اأمر غري قانوين، 

لأن الأ�سل اأن يح�سل الزبون على كفالة مثبت عليها الرقم 

وال�سلع  ب���الأث���اث  يتعلق  م��ا  اأم���ا  اجل��ه��از،  ل��ه��ذا  الت�سل�سلي 

املتعلقة  كافة  التفا�سيل  كتابة  يتم  اأن  فالواجب  الأخ���رى 

ب��ن��وع الأث����اث اأو ال�����س��ل��ع. وط��ال��ب ال��دك��ت��ور ع��ب��ي��دات وزارة 

ال�سناعة والتجارة والتموين، مبراجعة وتدقيق ما حتتويه 

ومطابقة  امل�ستهلك،  حق  ل�سمان  بنود  من  الكفالت  ه��ذه 

ال�سكاوى  ومتابعة  والعاملية،  الردنية  واملقايي�س  املوا�سفات 

التي تردها والهتمام بها وال�سراع بحلها.

موظفو زين يقدمون مستلزمات طبية لغّزة بقيمة 50 ألف دوالر

الجغبير يشيد بدور الغذاء والدواء في حل قضايا الصناعة

الهيئة الذرية: إنجازاتنا تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية

 شومان تغلق باب التقدم لجائزة أدب األطفال

 حماية المستهلك تدعو لتعديل التشريعات الخاصة بحقوق الزبائن

االثنني   24/ 5 / 2021
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االنباط- عمان

 ك�سف التقرير ال�سنوي لالحتجاجات 

ان��خ��ف��ا���ض  ع���ن   ،2020 ل���ع���ام  ال��ع��م��ال��ي��ة 

كانت  عما  العمالية  االحتجاجات  اأع���داد 

 145 �سجلت  اذ   ،2019 ال��ع��ام  خ��الل  عليه 

احتجاجا خالل العام املا�سي، مقارنًة مع 

تراجع  وبن�سبة   2019 عام  احتجاجاً   266

بلغت 45 باملئة.

وبح�سب التقرير الذي اأ�سدره املر�سد 

الفينيق  مل��رك��ز  ال��ت��اب��ع  االأردين  ال��ع��م��ايل 

ل��ل��درا���س��ات االق��ت�����س��ادي��ة وب��ال��ت��ع��اون مع 

االح��د،  اليوم  اي��رت  فريدري�ش  موؤ�س�سة 

اح��ت��ج��اج��ات من   2020 ع����ام  ���س��ه��د  ف��ق��د 

جائحة  مع  بالتعامل  متعلقة  جديد  نوع 

ك���ورون���ا واالإغ����الق����ات م��ت��ع��ددة امل�����س��ت��وى 

واملدى التي �سهدتها اململكة خالل العام، 

وزي����ادة  ال��وظ��ائ��ف  يف  خ�����س��ائ��ر  اإىل  واأدت 

ن�سبة البطالة.

واح��ت��ل��ت االح��ت��ج��اج��ات ع��ل��ى تطبيق 

اأ���س��راراً  �سببت  جديدة  واأنظمة  تعليمات 

للعاملني، املرتبة االأوىل بني االحتجاجات 

ب��امل��ئ��ة من   24.8 ب��ل��غ��ت  ال��ع��م��ال��ي��ة، ح��ي��ث 

ت��رك��زت على  التي  االح��ت��ج��اج��ات،  جممل 

االعرتا�ش على قرارات حكومية متعلقة 

اق��ت�����س��ادي��ة  وان�����س��ط��ة  ق��ط��اع��ات  بتنظيم 

وعمالية خمتلفة توؤثر �سلبا على العاملني 

ك��ق��رارات  واالأن�سطة،  القطاعات  ه��ذه  يف 

اغالق بع�ش االأن�سطة االقت�سادية ب�سبب 

جائحة كورونا.

االحتجاجات  الثانية،  باملرتبة  وجاءت 

التي تطالب بزيادة االأجور والعالوات اأو 

 23.4 ن�سبتها  بلغت  احلفاظ عليها، حيث 

باملئة من جممل االحتجاجات.

وت�����وزع�����ت االح���ت���ج���اج���ات ال��ع��م��ال��ي��ة 

االأخرى على املطالبة بتوفري فر�ش عمل 

احتجاجا  العمل،  ع��ن  املتعطلون  نفذها 

على الف�سل، اىل جانب االحتجاجات على 

اغالق نقابة املعلمني.

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��اجل��ه��ات ال��ت��ي ن��ف��ذت 

التقرير  ر���س��د  العمالية،  االح��ت��ج��اج��ات 

وع��ل��ى م���دار اأك���ر م��ن ع�سر ���س��ن��وات، اأن 

العمالية نفذت من  غالبية االحتجاجات 

قبل جمموعات عمالية ال تتبع الأي اإطار 

ن�سبة  بلغت  ح��ي��ث  ع��م��ل��ه��ا،  ينظم  ن��ق��اب��ي 

خارج  عاملون  نفذها  التي  االحتجاجات 

االإط�����ار ال��ن��ق��اب��ي، 59 ب��امل��ئ��ة م���ن جممل 

االح��ت��ج��اج��ات ال��ع��م��ال��ي��ة، م���ا ي�����س��ري اإىل 

والتفاو�ش  احل��وار  قنوات  وغياب  �سعف 

ب����ني ال���ع���ام���ل���ني وال����ع����ام����الت ال����ذي����ن ال 

ي��ن�����س��م��ون حت���ت اأي ت��ن��ظ��ي��م ن��ق��اب��ي من 

من  االأع��م��ال  واأ���س��ح��اب  واالإدارات  جهة، 

جهة اأخ����رى، م��ا ي���وؤدي اإىل زي���ادة اأع���داد 

االحتجاجات العمالية.

ال��ق��ط��اع��ات  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  ول���ف���ت 

العمالية التي تتمتع ب�سروط عمل الئقة 

يتمتع  ال��ت��ي  ال��ق��ط��اع��ات  ه���ي  االأردن  يف 

العاملون فيها بحقهم بالتنظيم النقابي.

واأو�����س����ى ب�������س���رورة ت��ع��دي��ل ن�����س��و���ش 

ق���ان���ون ال��ع��م��ل امل��ت��ع��ل��ق��ة مب��ف��ه��وم ال��ن��زاع 

ال���ع���م���ايل واآل�����ي�����ات ت�����س��وي��ة ال���ن���زاع���ات، 

العمل  ق��ان��ون  ن�سو�ش  تعديل  و���س��رورة 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت�����س��ك��ي��ل ال��ن��ق��اب��ات ال��ع��م��ال��ي��ة 

وال�سماح جلميع العاملني باأجر يف االأردن 

بت�سكيل نقاباتهم بحرية.

مبنظومة  النظر  ب��اإع��ادة  اأو���س��ى  كما 

تفتي�ش العمل املعمول بها يف وزارة العمل، 

اأحكام  تطبيق  و�سمان  فاعليتها  ل��زي��ادة 

قانون العمل وال�سمان االجتماعي ب�سكل 

القطاع  يف  والعامالت  للعاملني  ي�سمن 

اخلا�ش �سروط عمل الئقة، وتوفري اأدوات 

وتوفري  واملفت�سات،  املفت�سني  عمل  و�سبل 

يف  ا�ستقالليتهم  يعزز  مبا  لهم،  احلماية 

العمل.

االنباط- عّمان

البنك  ب���ني  امل�����س��ت��م��ر  ال��ت��ع��اون  اإط����ار  يف 

لل�سرطان، جدد  العربي وموؤ�س�سة احل�سني 

البنك دعمه لرنامج »العودة اإىل املدر�سة« 

لل�سرطان  احل�سني  ومركز  ملوؤ�س�سة  التابع 

للعام الدرا�سي 2021- 2022. 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع وزارة  ال���رن���ام���ج  وي���ق���ام 

العربي  البنك  ويدعمه  والتعليم،  الرتبية 

ب����ع����دة ط�����رق م���ن���ه���ا ق����ي����ام جم���م���وع���ة م��ن 

امل��ت��ط��وع��ني م���ن ف���ري���ق ال��ب��ن��ك ب��ت��دري�����ش 

ال��ط��ل��ب��ة، ح��ي��ث وف����ر ال��ب��ن��ك خ����الل ال��ع��ام 

ع��ر  درو�������س������اً   2021/2020 ال�����درا������س�����ي 

192 دورة  105 طالب، كما قدم  ل� االإنرتنت 

ا�ستفاد منها املر�سى، باالإ�سافة اإىل حتويل 

8 طالب ملراكز الرتبية اخلا�سة. 

ك��م��ا ���س��م��ل ال���دع���م ال����ذي ق��دم��ه البنك 

توزيع 19 جهاز حا�سب حممول، و16 جهاز 

ت��اب��ل��ت وذل����ك ح��ر���س��اً م��ن ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي 

التعليمية  بامل�ستلزمات  الطلبة  تزويد  على 

255 ح�ساباً  الالزمة، هذا اإىل جانب توزيع 

للطلبة.  تعليمياً  اإلكرتونياً 

 392 وم��ن خ��الل ه��ذا ال��رن��ام��ج، متكن 

الدرا�سي  الف�سل  اإكمال  طالباً وطالبة من 

ال���ع���الج  ف����رتة  خ����الل  ال���ع���ام  ل���ه���ذا  االأول 

بالف�سل  وال���ب���دء  ان��ق��ط��اع،  دون  امل��رك��ز  يف 

الثاين. الدرا�سي 

ويف ت��ع��ل��ي��ق��ه��ا ع��ل��ى ه����ذا ال���دع���م، ق��ال��ت 

ال�������س���ي���دة ن�����س��ري��ن ق���ط���ام�������ش، م���دي���ر ع���ام 

م��وؤ���س�����س��ة احل�����س��ني ل��ل�����س��رط��ان: »ن���ب���ارك 

الدرا�سي  الف�سل  ا�ستكمال  على  لطالبنا 

كما  املحيطة،  اال�ستثنائية  ال��ظ��روف  رغ��م 

وال��ذي  ال��ع��رب��ي،  البنك  م��ع  بتعاوننا  نعتز 

ي�����س��ه��م يف حت��ق��ي��ق اإح�����دى اأه����م م�����س��اع��ي��ن��ا 

واأكادميياً  الرامية اإىل دعم مر�سانا نف�سياً 

املقدمة  ال�سمولية  ال��رع��اي��ة  منهج  �سمن 

لهم، ونتطلع اإىل ا�ستمرار هذا التعاون من 

اأجل متكني املر�سى من حتقيق اأحالمهم.«

وي���اأت���ي دع����م ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي ل��رن��ام��ج 

م�سوؤوليته  اإط��ار  يف  امل��در���س��ة«  اإىل  »ال��ع��ودة 

امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وح���ر����س���ه ع���ل���ى امل�����س��اه��م��ة يف 

امل���ب���ادرات واجل���ه���ود ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي تعنى 

ب���ق���ط���اع���ي ال�������س���ح���ة وال���ت���ع���ل���ي���م. وي������وؤدي 

ال��ط��ل��ب��ة  دع����م  يف  م���ه���م���اً  دوراً  ال���رن���ام���ج 

ال�����س��رط��ان ال���س��ت��ع��ادة ثقتهم  م��ن م��ر���س��ى 

الطبيعية،  باحلياة  واالإح�سا�ش  باأنف�سهم 

والتخفيف من معاناتهم. 

ال���رتب���ي���ة  وزارة  دع������م  اإط��������ار  و����س���م���ن 

وال��ت��ع��ل��ي��م االأردن����ي����ة، ي��ت��م ���س��ن��وي��اً ان��ت��داب 

معلمات من الوزارة لتدري�ش املر�سى، وقد 

مت ت�سجيل الرنامج ر�سمياً كمدر�سة تابعة 

لوزارة الرتبية والتعليم.

االنباط- عمان

اأ�سحاب  االأح���د،  ام�����ش  ال�سباب  وزارة  ك��رم��ت 

امل�������س���اري���ع ال���ف���ائ���زة ب��امل��ل��ت��ق��ى ال���وط���ن���ي ال���راب���ع 

يف  »ال��ري��ادة  �سعار  حتت   2021 ال�سباب  للرياديني 

الريا�سة«.

خالل  النابل�سي  حممد  ال�سباب  وزي���ر  وق���ال 

اأ�سكال  جميع  �ستقدم  ال���وزارة  اإن  التكرمي،  حفل 

ت�سبيكها  خ���الل  م��ن  ال��ف��ائ��زة  للم�ساريع  ال��دع��م 

م��ع اجل��ه��ات ذات ال��ع��الق��ة وم�����س��رع��ات االأع��م��ال 

الريا�سي  ال��ق��ط��اع  ت��خ��دم  رائ���دة  م�ساريع  لتكون 

وحت����دث ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف امل���ج���االت ال��ري��ا���س��ي��ة. 

الفائزة  امل�����س��اري��ع  حملتها  ال��ت��ي  ب��االأف��ك��ار  واأ���س��اد 

م���ن خ���الل ت��ب��ي��ن��ه��ا ال��ف��ك��ر ال���ري���ادي وا���س��ت��خ��دام 

وتداعياتها  ك��ورون��ا  جائحة  ظل  يف  التكنولوجيا 

امل�����س��اري��ع،  اإدارة  ج���دي���داً يف  ف��ر���س��ت من��ط��اً  ال��ت��ي 

با�ستمرار  م�ساريعهم  تطوير  اإىل  ال�سباب  داعيا 

ل��ل��و���س��ول اإىل اجل����دوى االق��ت�����س��ادي��ة امل���رج���وة؛ 

من  امل�ستقبل.  يف  ال��وا���س��ع  ال��ق��ط��اع  ل��ه��ذا  خ��دم��ة 

اجلهود  الفائزة،  امل�ساريع  اأ�سحاب  ثمن  جهتهم، 

ال���ت���ي ب��ذل��ت��ه��ا ال���������وزارة يف ال��ت��ن��ظ��ي��م واإط������الق 

التي  التدريبية  والور�سات  واملحا�سرات  املخيمات 

خالل  من  م�ساريعهم  مناذج  تطوير  من  مكنتهم 

وتطوير  الريادة  جمايل  يف  ومتخ�س�سني  خراء 

امل�ساريع.

واأكدوا حر�سهم الدائم على تقدمي املزيد من 

لت�سل  طموحاتهم  ترجمة  على  والعمل  اجلهد 

م�ساريعهم يف املجال الريا�سي اإىل العاملية.

ن�سيب  م��ن  ك���ان  االأول  امل��رك��ز  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

م�سروع »حجرين من ال�سارع للملعب« الذي ُيعنى 

اإلكرتونيا بوا�سطة  باحلجز والبحث عن املالعب 

تطبيق على الهاتف، واملركز الثاين م�سروع »هوم 

اك�����ش« وه���و م��ن�����س��ة ل��ق��ب��ول ال��ت��ح��دي ال��ري��ا���س��ي 

املدربني  اجلماعي عن بعد من خالل تفعيل دور 

لن�سر  الريا�سية  االأندية  نطاق  خ��ارج  واملتدربني 

»�سومي  م�سروع  ثالثا  حل  فيما  الريا�سة،  ثقافة 

جوردن« وهو عبارة عن اأكادميية لتعليم وتدريب 

ال�سباحة وخا�سة لذوي االإعاقة اجل�سدية. وعلى 

اأع�ساء  م��ع  النابل�سي  ال��وزي��ر  بحث  اآخ��ر،  �سعيد 

االأم��ن  جمل�ش  ق��رار  االأردين،  الوطني  االئ��ت��الف 

2250 ب��ع��ن��وان »ال�����س��ب��اب وال�����س��الم  ال����دويل رق���م 

اإ�سراك وتعزيز م�ساهمة ال�سباب  واالمن«، بهدف 

يف بناء االأمن وال�سالم.

اأعمالهم  اآخ��ر  عن  �سرح  اإىل  ال��وزي��ر،  وا�ستمع 

على  التطويرية  اقرتاحاتهم  واأب��رز  ون�ساطاتهم 

لتعزيز  امل�ستقبلية  واخل��ط��ط  ك��اف��ة،  االأ���س��ع��دة 

بح�سور  ال��واق��ع،  اأر���ش  على  ودعمها  ن�ساطاتهم 

اأمني عام الوزارة الدكتور ح�سني اجلبور وم�ساعد 

واال�سرتاتيجية  الفنية  ل��ل�����س��وؤون  ال��ع��ام  االأم���ني 

الهليل. يا�سني  الدكتور 

ال�سباب  ن��ظ��ر  ال��ل��ق��اء ع��ر���ش وج��ه��ات  وت��خ��ل��ل 

ا�سرتاتيجية وخارطة طريق  حول عملية تطوير 

ل��دع��م ت��ط��وي��ر خ��ط��ة ال��ع��م��ل ال��وط��ن��ي��ة االأردن���ي���ة 

لتنفيذ قرار جمل�ش االأمن حول ال�سباب وال�سالم 

واالأمن.

موؤ�س�سات  دور  االئتالف  اأع�ساء  ثمن  بدورهم 

القطاع العام ومنظمات املجتمع املدين يف تقدمي 

الدعم لل�سباب، واإ�سراكهم يف عملية �سنع القرار 

ال�سباب من  االأع�����س��اء  ق���درات  ب��ن��اء  وال��ت��و���س��ع يف 

االأم��د  طويلة  ا�سرتاتيجية  روؤي���ة  تطوير  خ��الل 

واالأم��ن  وال�سالم  ال�سباب  اأول��وي��ات  م��ع  للتعامل 

باململكة.

االنباط- عمان

قال وزير االأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات 

اإن  اخلاليلة  حممد  ال��دك��ت��ور  االإ�سالمية 

اع���ت���داء ���س��ل��ط��ات االح���ت���الل ���س��ب��اح ام�����ش 

االأح�����د ع��ل��ى امل�����س��ج��د االأق�������س���ى امل���ب���ارك/ 

ال�سريف، واعتقال و�سرب  القد�سي  احلرم 

امل�����س��ج��د ت�سرف  وامل��وظ��ف��ني يف  احل���را����ش 

م���رف���و����ش وت�����س��ع��ي��د ج���دي���د ي���ه���دف اإىل 

تعطيل عمل اإدارة اأوقاف القد�ش، وترهيب 

مل��وظ��ف��ي دائ�����رة االأوق�������اف االإ���س��الم��ي��ة يف 

القد�ش.

واأك�������د وزي������ر االأوق����������اف يف ت�����س��ري��ح��ات 

قبل  االعتداءات من  اأن هذه  اليوم  �سحفية 

�سلطة االحتالل ا�ستهداف ممنهج للم�سجد 

االأق�سى املبارك وعمل اإدارة االأوقاف، لكنه ال 

يزيدنا اإال ت�سميماً ومت�سكاً باحلق االإ�سالمي 

البالغة  م�ساحته  بكامل  ال�سريف  احل��رم  يف 

144 دومنا غري قابل للتفاو�ش اأو التق�سيم اأو 

امل�ساركة. وعن االأ�سرار االأخرية التي حلقت 

االأع��م��ال  اأن  اإىل  اخل��الي��ل��ة  اأ���س��ار  بامل�سجد، 

االح��ت��الل  ج��ن��ود  ب��ه��ا  ق���ام  ال��ت��ي  التخريبية 

مت��ث��ل��ت ب�����س��ق��وط ب��ع�����ش ق���ط���ع ال��ق��ا���س��اين 

امل���ك���ت���وب ع��ل��ي��ه��ا �����س����ورة )ي���������ش( ح�����ول ق��ب��ة 

النوافذ  حتطيم  وكذلك  امل�سرفة،  ال�سخرة 

التاريخية للم�سجد القبلي والبالغ عددها 7 

القبلي ب�سال�سل  امل�سجد  اأبوب  نوافذ، وربط 

من خالل ا�ستخدام م�سامري خا�سة ما اأدى 

اإىل حدوث ت�سققات يف اخل�سب.

امل�سجد  �سجاد  من  اأج���زاء  تعر�ست  كما 

ال��ق��ب��ل��ي ل��ل��ح��ري��ق ب�����س��ب��ب اإل����ق����اء ج��ن��ود 

ق��وات  اأن  مبينا  ال�سوت،  قنابل  االح��ت��الل 

االح��ت��الل يف حم��اوالت��ه��ا اق��ت��ح��ام م��راف��ق 

بتك�سري  ق��ام��ت  ال�سريف  القد�سي  احل���رم 

العديد من االأبواب؛ مثل الباب احلديدي 

اخل�سبي  الرحمة  ب��اب  وتك�سري  للم�سجد 

الإج��ب��ار امل�سلني ع��ل��ى اخل����روج م��ن��ه وب��اب 

غرفة االآذان، والباب احلديدي املوؤدي اإىل 

�سطح امل�سجد القبلي، و�سطح املتحف، وباب 

وباب  امل��رواين،  منطقة  يف  الطبية  العيادة 

املكتبة يف امل�سجد القدمي واأبواب احلمامات 

يف م���ط���ه���رة ب������اب االأ������س�����ب�����اط وم���ط���ه���رة 

الزجاج  األ���واح  تك�سري  وك��ذل��ك  القطانني، 

املوجودة على الباب اخل�سبي الرئي�ش.

وحت����دث اخل��الي��ل��ة ع��ن اأ����س���رار حلقت 

مب����ن����ر ب�����ره�����ان ال�����دي�����ن وح��������رق ب��ع�����ش 

ا���س��ت��خ��دام  امل��ت��ح��ف ب�سبب  اأم����ام  االأ���س��ج��ار 

ق���وات االح��ت��الل ق��ن��اب��ل ���س��وت، وتخريب 

وتعر�ش  ال�سوتيات،  كبري من غرفة  جزء 

ج�سيم،  �سرر  اإىل  بال�سوت  التحكم  نظام 

وف���ق���دان ب��ع�����ش امل��ي��ك��رف��ون��ات م���ن غ��رف��ة 

ب�سبب  ال�سماعات  بع�ش  وت�����س��رر  االآذان، 

امل��ط��اط��ي وتقطيع  ب��ال��ر���س��ا���ش  اإ���س��اب��ت��ه��ا 

بع�ش اأ�سالكها.

وت��اب��ع اخل��الي��ل��ة اأن ه��ن��اك اأ����س���رارا يف 

لوحة الكهرباء املغذية للم�سجد، وتخريب 

القبلي، باالإ�سافة  امل�سجد  الك�سافات داخل 

ال�سعاعية  بالكوا�سف  حلقت  اأ���س��رار  اإىل 

القدمي،  واالق�����س��ى  القبلي  امل�سجد  داخ��ل 

وامل�����س��ل��ى امل�������رواين، وامل��ف��ات��ي��ح ال��ي��دوي��ة، 

التحكم  ول���وح���ة  ال��دخ��ان��ي��ة،  وال��ك��وا���س��ف 

الفتا  امل�سرفة،  ال�سخرة  قبة  يف  الرئي�سة 

االأ�سرار  تعمل على ح�سر  ال��وزارة  اأن  اإىل 

ملعاجلتها من خالل دائرة اأوقاف القد�ش.

البنك العربي يواصل دعم برنامج »العودة إلى المدرسة« 
التابع لمؤسسة الحسين للسرطان

 تكريم المشاريع الفائزة بالملتقى الوطني الرابع للرياديين الشباب

 الخاليلة: اعتقال موظفي أوقاف القدس ترهيب وتصعيد مرفوض

االثنني    24  /  5  / 2021

 تقرير: تراجع االحتجاجات العمالية خالل عام 2020
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لغة احلوار لغة ح�سارية توؤول حتماً لتوافقية وتفّهم وقبول من اأطراف احلوار، وبالتايل تكون 

وال  بالراأي  ب  تع�سّ وال  تزّمت  وال  تعّنت  وال  وفيها مرونة حيث ال تخندق  للجميع  ُمر�سية  النتائج 

خطاأ  االآخ��ر  وراأي  اخلطاأ  يحتمل  �سواب  راأي��ي  احل��وار  اأ�سا�ش  يكون  حيث  اإ�سطفافات،  اأو  جتيي�ش 

يحتمل ال�سواب، ولهذا فاإن تطبيق اأدبيات احلوار على االأر�ش كلها موؤ�سرات على درجة من الرقي 

وال�سمو بالتفكري لعقليات منفتحة ال متقوقعة ودون مهادنة يف امل�سالح العامة:

دون  كلها  النظر  وجهات  بعر�ش  ويكون  البّتة،  �سخ�سنة  دون  املو�سوع  لفحوى  يكون  احل��وار   .1

درجات  وتقا�ش  ال�سخو�ش،  دون  املو�سوعية  واملقاربة  التحليل  على  الرتكيز  يكون  وبالتايل  تقوقع، 

الرقي للنا�ش بقدر تركيزهم على املو�سوع وعدم تطّرقهم ل�سفات اأو طبيعة اأو ماهية ال�سخو�ش.

ولذلك  بالنتائج،  القطع  وعدم  االإقناع  واأ�سلوب  التوافقية  باملخرجات  باالإميان  يكون  احلوار   .2

ب��االأف��ك��ار  ب��االإمي��ان  اأو  ال��ط��اول��ة،  على  ال��ط��روح��ات  ب��ني  اأو  املنت�سف  يف  امل��ت��ح��اورة  االأط����راف  تلتقي 

بت�ساركية اأو عن قناعة.

اأفكار  ط��رح  يتم  رمب��ا  ولذلك  ال�سندوق،  خ��ارج  اإبداعية  واأف��ك��ار  حللول  ي��وؤول  اأحياناً  احل��وار   .3

جديدة تكون توليفة لالأفكار املقرتحة من اأطراف احلوار �سريطة اإتفاق جميع االأطراف عليها.

4. احلوار غري اجلدل البيزنطي، فاحلوار ال تزّمت للراأي فيه وفيه االإن�سات واالإعتدال والبعد 

عن الغ�سب وفيه طروحات تتما�سى مع الطرفني، بيد اأن اجلدل البيزنطي فل�سفة الإ�سكات الطرف 

االآخر دومنا متّخ�ش حللول ويكون النقا�ش فيه ملجرد النقا�ش.

واالإبتعاد  واحل�سنة  املنا�سبة  االأل��ف��اظ  اإ�ستخدام  خ��الل  من  لالآخر  االإح���رتام  اأ�سا�سه  احل��وار   .5

وثقافة  �سيا�سية  تنمية  ثقافة  ُيف�سي  احل��وار  وبالتايل  وال�سيئة،  البذيئة  واالأل��ف��اظ  التجريح  عن 

جمتمعية اأ�سا�سها االإحرتام واملرونة وال�سال�سة دون اأي اإ�ساءة اأو تزمت اأو ت�سدد لفر�ش راأي معني.

احل�سنات  ي��رى  ال��ذي  والتحليلي  املو�سوعي  احل��وار  هو  وال�سحي  االإيجابي  احل��وار  مطلوب   .6

�سادق  ح��وار  وهو  عليها،  التغلب  اإمكانيات  اأي�سا  وي��رى  العقبات  وي��رى  ذات��ه،  الوقت  يف  وال�سلبيات 

عميق ووا�سح الكلمات ومدلوالتها وهو احلوار املتكافئ، الذي يعطي لكال الطرفني فر�سة التعبري 

واالإبداع احلقيقي، ويحرتم الراأي االآخر ويعرف حتمية اخلالف يف الراأي بني النا�ش واآداب اخلالف 

وتقّبله.

امل��ل��ىء  امل����زدوج  اأو  امل��ن��اورة  اأو  التعجيزي  اأو  ك��ال��ع��دم��ي  ال�سلبيي  احل���وار  ع��ن  ال��ب��ع��د  م��ط��ل��وب   .7

بالتورية اأو ال�سلطوي اأو ال�سطحي اأو الطريق امل�سدود اأو االإلغائي اأو الت�سفيهي اأو الرج العاجي اأو 

االإ�ستخفايف اأو املعاك�ش اأو غريه.

قّمة  فذلك  اأو مطالبنا  قناعاتنا  عك�ش  كانت  لو  وحتى  كانت  اأّنى  احلوار  نتائج  تقّبل  8. مطلوب 

عن  فالرتاجع  ب��ه،  واالإع���رتاف  اخل��ط��اأ  ع��ن  ال��رتاج��ع  مطلوب  ال��وق��ت  وبنف�ش  وال��رق��ي،  احل�سارية 

اخلطاأ والرجوع للحق ف�سيلة.

ال�سباب  عليها  يرتّبى  جمتمعية  ثقافة  ُتوجد  اأن  يجب  االإيجابي  احلوار  واأدبيات  لغة  ب�سراحة: 

منذ الطفولة، وبالتايل ُنرّبي جيل يحرتم االآخر وال ُي�سّخ�سن االأمور ويتعامل مع املو�سوع املطروح 

اأن ي�سبح احلوار قيمة وطنية لهذه االألفية لينعك�ش على عالقاتنا  اإبداعية، ونحتاج  باأفكار جديدة 

ببع�سنا البع�ش وننبذ جمتمع الكراهية ون�ستبدله بالت�سامح والرحمة واملحّبة واالإبداع.

د.محمد طالب عبيدات

في أدبيات الحوار

 الخيطان مديرا إلدارة اإلعالم واالتصال 
في الديوان الملكي

 ديوان الخدمة يعلن نتائج التقييم لوظيفة 
أمين عام وزارة التخطيط

 هيئة االستثمار : التعاون مع وزارة الخارجية 
لجذب االستثمارات االجنبية

االنباط- عمان

ت����ق����رر ت���ع���ي���ني ف���ه���د اخل����ي����ط����ان م���دي���را 

امللكي  ال��دي��وان  يف  واالت�سال  االإع��الم  الإدارة 

الها�سمي، اعتبارا من تاريخ 23 اأيار 2021.

االنباط- عمان

اأع���ل���ن دي�����وان اخل���دم���ة امل��دن��ي��ة على 

م��وق��ع��ه االإل����ك����رتوين، ن��ت��ائ��ج ال��ت��ق��ي��ي��م 

ل��ل��وظ��ي��ف��ة ال��ق��ي��ادي��ة »اأم����ني ع���ام وزارة 

التخطيط والتعاون الدويل«.

ب����ي����ان ���س��ح��ايف  وق�������ال ال�����دي�����وان يف 

ام�����ش االأح�����د، اإن ه���ذه اخل���ط���وة ت��اأت��ي 

ت���ع���زي���ًزا ل��ن��ه��ج ال�����س��ف��اف��ي��ة وال���ع���دال���ة 

الإ�سغال  املتقدمني  بني  الفر�ش  وتكافوؤ 

ال��وظ��ائ��ف ال��ق��ي��ادي��ة، وت��ف��ع��ي��اًل الأح��ك��ام 

ال��ت��ع��ي��ني  ن���ظ���ام  م���ن  )7/ط/4(  امل������ادة 

ع���ل���ى ال����وظ����ائ����ف ال����ق����ي����ادي����ة رق������م 78 

ال�����س��م��اح  تت�سمن  وال��ت��ي   ،2019 ل�����س��ن��ة 

القيادية  الوظيفة  الإ�سغال  للمر�سحني 

امل��وؤه��الت  تقييم  ملرحلة  خ�سعوا  مم��ن 

االط��الع  ال��ق��درات  وامتحان  واخل���رات 

الديوان  اأن  يذكر  التقييم.  نتيجة  على 

���س��ي��ت��ي��ح ل��ل��م��رت���س��ح��ني مم���ن اج���ت���ازوا 

التقييم  نتائج  على  االط��الع  االمتحان 

ل��ه��ذه ال��وظ��ي��ف��ة، وت��ق��دمي االع��رتا���ش 

مل��ن ي��رغ��ب م��ن خ���الل م��وق��ع ال��دي��وان 

االإل����ك����رتوين خ���الل 5 اأي����ام م���ن ت��اري��خ 

النتائج. اإعالن 

االنباط- عمان

ب����داأت هيئة اال���س��ت��ث��م��ار ام�����ش االأح����د، ب��ال��ت��ع��اون مع 

وزارة اخلارجية و�سوؤون املغرتبني لقاءاتها مع ال�سفارات 

االأردنية والبعثات الدبلوما�سية يف اخلارج، للبدء بو�سع 

اآلية للتعاون، بني اجلانبني جلذب اال�ستثمارات االأجنبية 

ذات القيمة امل�سافة العالية للمملكة، وتزويدهم باملعرفة 

وامل�ستثمرين  اال�ستثمارية  بالفر�ش  اخلا�سة  والبيانات 

امل�ستهدفني يف الدولة التي ميثلون اململكة فيها.

اإن  حرتوقة،  ف��ري��دون  بالوكالة  الهيئة  رئي�ش  وق��ال 

تلك اللقاءات تتم بالتعاون مع وزارة اخلارجية و�سوؤون 

باخلارج  االأردن��ي��ة  ال�سفارات  دور  على  موؤكدا  املغرتبني، 

املتوفرة  واال�ستثمارية  االقت�سادية  الفر�ش  ت�سويق  يف 

االأجنبية،  اال�ستثمارات  من  املزيد  يجذب  ما  االأردن،  يف 

التي  ال��ع��امل  دول  االأع��م��ال يف خمتلف  وي��ع��ّرف جمتمع 

به  تتميز  مب��ا  اململكة،  م��ع  دبلوما�سية  ع��الق��ات  لديها 

البيئة اال�ستثمارية من مقومات ومزايا تف�سيلية.

واأثنى يف بيان اليوم، على ت�سديد احلكومة املتوا�سل، 

اال�ستثمار، وفقاً  اأهمية حتقيق منو كبري يف حجم  على 

ومناخ  �سليمة،  اقت�سادية  بيئة  وتوفري  مدرو�سة  الأ�س�ش 

اال�ستثمارات  ا�ستقطاب  على  ي�سّجع  منا�سب،  ا�ستثماري 

وتقدمي احلوافز املنا�سبة والت�سهيالت املمكنة.
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 كم �سمعت هذا املثل من والدي عليه رحمة اهلل حينما كنت اخربه باأن هناك حديثا او 

الدول  توجهات  عن  ال�سيء  بع�ض  يختلف  مبو�سوع  ومطالبتهم  الفئات  بع�ض  بني  حتركا 

واالنظمة..

ال�سرايا  االخيير  ايييياه.. يف  بييدهييا  الييلييي  الييقييرايييا حتكي  »خييلييي جمال�ض  يييقييول يل..  فييكييان 

برتيده«.. اللي  بتعمل 

فهذا القول او املثل يقال عندما يكون هناك فرق بني امنيات ورغبات واآراء العوام من 

والقانوين.. الر�سمي  والراأي  واحلقيقة  الواقع  بني  وما  النا�ض.. 

او اجتماعية..  اقت�سادية  او  �سيا�سية  التفكر فيما يدور حويل من احداث  بداأت  وحني 

تنطبق يف معظمها.. املقولة  ان هذه  وجدت 

حول  يتناق�سون  »الييقييرايييا«  فكرة  ا�سحاب  او  امل�ستثمرين  من  جمموعة  يجل�ض  فحني 

وي�سعون  احلالة  يعي�سون  قد  بل  ال  النافذ..  حكم  يف  بات  االمر  ان  ويظنون  ما..  م�سروع 

املكا�سب واالرباح وا�سبحت يف ح�ساباتهم..  انهم قد حققوا  انف�سهم ومن حولهم يف اجواء 

ومن ثم يتفاجوؤن باأن »ال�سرايا« ترف�سه لعدم ان�سجامه مع ال�سيا�سة العامة للبلد مثال..

وحني يطلب اهل م�ساب او مقتول »القرايا« باأال يوكل اأهل املجرم حماميا عنه.. يقرر 

وهكذا..  القانون..  بحكم  حمام  توكيل  »ال�سرايا«  الق�ساء 

الهائل  والكم  ما..  ايجابيات حدث  ن�سطاء غيورون حول  يتداوله  ما  انظر اىل  وعندما 

الكبر.. واالنت�سار  الفوز  ن�سوة  وحجم  حتققت..  التي  واملكا�سب  املنافع  من 

ومييين ثييم اأبييحييث يف الييقييوانييني اليينيياظييميية والييتييعييليييييمييات املييتييعييلييقيية بيييذات احليييدث والييهيييييئييات 

واد  يف  والواقع  واحلقائق  واد..  يف  اللحظة  وتعي�ض  تتحدث  النا�ض  ان  اجد  بييه..  اخلا�سة 

اآخر..

وزراء  حققه  الذي  املوؤزر  بالن�سر  يتغنى  من  علينا  يطل  احل�سر..  ال  املثال  �سبيل  فعلى 

واجلريئة  القوية  ومداخالتهم  الرنانة  كلماتهم  خالل  من  الدول  من  للعديد  اخلارجية 

الكرمي  العي�ض  يف  الفل�سطينيني  حييق  حييول  املييتييحييدة  لييالمم  الييعيياميية  اجلمعية  جل�سات  يف 

االحتالل.. ع�سابات  اقرتفتها  التي  الب�سعة  واجلرائم  امل�سر  تقرير  وحق  واحلرية 

او تنا�سوا او مل ينتبهوا ان ال ِذكر الي نقطة حول رحيل املحتل الغا�سب  ولكنهم ن�سوا 

والعقد هو  وان احلل  واأن كل ما مت هو تو�سيات ومتنيات..  امل�سلوب الأهله..  واعادة احلق 

يف يد جمل�ض االمن.. 

وبني  بيننا  الفرق  ان  اقييول..  حينما  اال�سدقاء  من  الكثر  عني  ويبتعد  يغ�سب  لذلك 

اجلهود  قييانييون  ويطبقون  الييكييتييف..  تييوؤكييل  اأييين  ميين  العلم  متييام  يعلمون  انييهييم  هييو  اعييدائيينييا 

الذي  املوعد  ذات  يف  غر�سوها  التي  الثمرة  ويقطفون  وذكيياء..  ودهيياء  باحرتافية  املبذولة 

له.. خططوا 

تيياركييني ليينييا الييتييغيينييي بييانييتيي�ييسييارات.. هييم ميين �ييسييوروهييا ليينييا.. و�ييسيياغييوا �ييسييييينيياريييوهيياتييهييا 

حققنا  باأننا  واقنعونا  �سرارتها..  اوقييد  من  وهم  احداثها..  افتعل  من  وهم  باحرتافية.. 

اجلودة  فائقة  �سوت  ومعدات  مو�سيقية  اآالت  و�سنع  ا�ستراد  لنا  و�سهلوا  اإليه..  ن�سبوا  ما 

الن�سر.. لذلك  نغني  حتى 

الطرق  ح�سب  وال�سائرين  �سانعيها..  ول�سنا  االفعال..  ردات  اأبطال  �سنبقى  متى  فاإىل 

بالتوقف..  لنا  يييوؤ�ييسييرون  حينما  ونييتييوقييف  نييثييور..  ان  يييريييدونييا  حينما  فنثور  امليير�ييسييوميية.. 

بانه  وقيييييادات  رمييوز  وت�سفية  وا�ستهداف  الييدمييار  لنا  ييي�ييسييورون  حينما  بالن�سر  ونحتفل 

الهدف املن�سود وهو ما ن�سبوا اليه.. وان الت�سحيات واال�ستنزاف بهذه الطريقة كل فرتة 

الن�سر.. �ستحقق  التي  هي 

محمود الدباس

حكي السرايا مش مثل 
حكي القرايا

االثنني    24  /  5  / 2021

االنباط- عمان

557 ميي�ييسييروعييا �ييسييغييرا من  نييحييو  ا�ييسييتييفيياد 

االقت�سادية  االنتاجية  تعزيز  برنامج  متويل 

والييتييعيياون  التخطيط  وزارة  يف  واالجييتييميياعييييية 

الدويل، خالل عام 2020.

واو�يييييسيييييحيييييت اليييييييييييييوزارة خيييييييالل ردهييييييييا عييلييى 

ا�ستف�سارات وكالة االأنباء االأردنية )برتا( ام�ض 

االأحد، ان امل�ساريع �سملت هيئات املجتمع املحلي 

من جمعيات تعاونية وخرية وهيئات تطوعية 

ون�سائية، ومتويل اإقرا�سي للم�ساريع الريادية 

�سندوق  ليييدى  التمويلية  اليينييافييذة  خيييالل  ميين 

التنمية والت�سغيل، اإ�سافة اإىل م�ساريع انتاجية 

خالل  ميين  الع�سكريني  للمتقاعدين  �سغرة 

احل�سن.  القر�ض  باأ�سلوب  االقرا�سية  املحفظة 

الفني  الدعم  خدمات  تقدمي  مت  انييه  واأ�سافت 

لي800  اقت�سادية  ودرا�سات جدوى  واال�ست�ساري 

م�سروع من خالل برنامج اإرادة.

وبينت الوزارة اأن حجم متويل برنامج تعزيز 

االنتاجية عام 2020، بلغ نحو 2ر6 مليون دينار، 

لتنفيذ حزمة متكاملة من االأن�سطة واملبادرات 

اململكة  حمافظات  يف  تنمويا  اأثييرا  حتقق  التي 

وتييوفيير فيير�ييض عييمييل الأبيينييائييهييا، بييهييدف حت�سني 

الرتكيز على  للمواطنني مع  املعي�سي  امل�ستوى 

املناطق الفقرة وا�ستهداف ال�سباب.

اأ�سحاب  دعييم  يف  التخطيط  وزارة  دور  وعيين 

املتاأثرة من جائحة كورونا،  ال�سغرة  امل�ساريع 

اأنييهييا وقييعييت مييع البنك االإ�ييسييالمييي  اأ�ييسييارت اإىل 

ح�سن  قيير�ييض  اتفاقية  �سابق  وقييت  يف  للتنمية 

دوالر،  مييليييييون   10 بقيمة  ربييييح،  هيياميي�ييض  بييييدون 

دوالر،  الييف   130 بقيمة  م�سرتدة  غيير  ومنحة 

امل�سروعات  دعييم  م�سروع  متويل  يف  للم�ساهمة 

اجلائحة  ميين  املت�سررة  واملتو�سطة  ال�سغرة 

ل�سالح �سندوق التنمية والت�سغيل. وا�سافت ان 

احلكومة �ست�ستخدم م�ساهمة البنك اال�سالمي 

للتنمية، لتمويل »�سندوق املخاطر ال�سياحية« 

بييياإدارة  الغاية  لييهييذه  تخ�س�ض  حمفظة  �سمن 

لتعليمات  ووفييقيياً  والت�سغيل  التنمية  �سندوق 

و�سروط تقررها وزارة ال�سياحة واالآثار، وذلك 

نييتيييييجيية لييييربوز قييطيياع اليي�ييسييييياحيية �ييسييميين اأكييير 

القطاعات ت�سرراً باجلائحة.

امليييركيييزي  الييبيينييك  بييرنييامييج  اأن  اىل  وا�ييييسييييارت 

واملهنيني  امليكروية  وامل�ساريع  ال�سركات  لدعم 

واحليييرفيييييييني واالأفييييييييراد الييعييامييلييني حليي�ييسييابييهييم 

اخليييا�يييض، يييوفيير ميين خيييالل اتييفيياقييييية التمويل 

املييييييي�يييسييير مييييع الييي�يييسييينيييدوق الييييعييييربييييي لييييالإمنيييياء 

االقييتيي�ييسييادي واالجييتييميياعييي بييقيييييميية تيي�ييسييل اىل 

مع  توقيعها  مت  التي  دوالر،  مليون   100 نحو 

الناجمة  االآثيييار  درء  بهدف  االردنييييية  احلكومة 

عييين اجليييائيييحييية، حيييييث يييتييم مبييوجييبييهييا تييوفيير 

ليعاد  التجارية  للبنوك  دوالر  مليون   70 مبلغ 

اإقييرا�ييسييهييا لييلييميي�ييسيياريييع اليي�ييسييغييرة واملييتييو�ييسييطيية، 

اإقرا�سها  يعاد  دوالر  مليون   30 توفر  وكذلك 

البنوك  خييالل  من  االأ�سغر  التمويل  ل�سركات 

العاملة يف اململكة لتتمكن من اإقرا�ض امل�ساريع 

ان  وقالت  منخف�سة.  فائدة  باأ�سعار  امليكروية 

االنتاجية  تعزيز  برنامج  خييالل  وميين  اليييوزارة 

االقيييتييي�يييسييياديييية واالجيييتيييمييياعييييييية، تيييقيييوم بييتييوفيير 

االنتاجية  امل�ساريع  ملقرتحات  الييالزم  التمويل 

للهيئات  العمل  لفر�ض  واملوفرة  للدخل  املييدرة 

لالأ�س�ض  وفييقييا  املحافظات  خمتلف  يف  املحلية 

واملعاير املعتمدة، كما تت�سمن بع�ض امل�ساريع 

�سغرة  اإنييتيياجييييية  مل�ساريع  اإقييرا�ييسييييية  حمييافييظ 

لالأ�سر باأ�سلوب القر�ض احل�سن واملي�سر.

واأكيييييدت اأنييييه يييتييم مييين خيييالل بييرنييامييج اإرادة 

بيياأفييكييار م�ساريع  امليي�ييسيياريييع  ا�ييسييحيياب  ميي�ييسيياعييدة 

درا�سات  واإعييداد  وتنموية،  وا�ستثمارية  انتاجية 

جيييييدوى اأولييييييييية لييتييحييديييد اأفييييكييييار ا�ييسييتييثييمييارييية 

باإن�ساء م�سروع، وتركز على  تعر�ض ملن يرغب 

» منطقة  لكل حمافظة  املحلية  الن�سبية  امليزة 

ميي�ييسييتييهييدفيية«، واإعييييييداد درا�يييسيييات جييييدوى كاملة 

املراكز  على  املطروحة  امل�ساريع  اأفكار  لتحليل 

وحتديد جدواها االقت�سادية.

واأ�يييسيييافيييت انيييه يييتييم تييقييدمي خيييدميييات اإر�يييسييياد 

قييييانييييوين فيييييييميييا يييتييعييلييق بيييقيييوانيييني الييي�يييسيييركيييات 

وامليييوؤ�يييسييي�يييسيييات واليييقيييانيييون اليييتيييجييياري وتيي�ييسييجيييييل 

خطط  واعيييداد  الت�سجيل،  و�ييسييروط  املوؤ�س�سات 

االأعمال للموؤ�س�سات اأو امل�ساريع النا�سئة لتعزيز 

اأهداف  فر�ض جناحها وتوجيهها نحو حتقيق 

مدرو�سة.

من�سة  ا�ييسييتييحييدث  اإرادة  بييرنييامييج  اإن  وقييالييت 

الييتييدريييب االلييكييرتونييييية اخلييا�ييسيية بييالييربنييامييج 

ثقافة  تعزيز  بهدف   ، اجلائحة  لظروف  نظرا 

لتحفيزهم على  االأردنيييييييني  بييني  احلييير  الييعييمييل 

ومتو�سطة،  و�سغرة  ميكروية  م�ساريع  ان�ساء 

وحت�سني ا�ستدامة امل�ساريع امليكروية وال�سغرة 

وبينت  اإرادة.  مراكز  من  املدعومة  واملتو�سطة 

الفني  الييدعييم  خييدمييات  يييقييدم  اإرادة  برنامج  ان 

وزيادة منو  امل�ساريع  اأ�سحاب  مل�ساعدة  واجلودة 

واملتو�سطة يف  واليي�ييسييغييرة  امليييييكييروييية  امليي�ييسيياريييع 

املحافظات، وزيادة قدرتها التناف�سية وحت�سني 

جييودة  وحت�سني  تطوير  خييالل  ميين  انتاجيتها 

االنتاج وحت�سني  املنتجات واخلدمات وعمليات 

قيمة املنتج، بتحليل »الزمن والكلفة واجلودة« 

للمنتجات، والتاأكد من مطابقتها للموا�سفات 

االأردنية من حيث اجلودة وال�سالمة.

من�سة  اأنيي�ييسيياأ  اإرادة  بييرنييامييج  اأن  اإىل  ولييفييتييت 

الييتيي�ييسييويييق واملييبيييييعييات االليييكيييرتونييييييية اخلييا�ييسيية 

بالربنامج، بهدف دعم ت�سويق املنتجات املحلية 

لزيادة القدرة التناف�سية للو�سول اإىل االأ�سواق 

وزيادة ح�ستها فيها، وم�ساعدة امل�ستفيدين من 

وزييييادة  اأربييحيياهييم  لتح�سني  الت�سويق  خييدمييات 

اإيرادات م�ساريعهم.
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»إرادة« 00 برنامج التشغيل الذاتي يستهدف تشغيل 
الخريجين الجدد

االأنباط : فرح مو�سى 

قييييال املييهيينييد�ييض �ييسييهييم اليييطيييراونييية ميي�ييسييوؤول 

برنامج  والتقييم  واملتابعة  التنموية  الدرا�سات 

اإرادة تطلق احلكومة االأردنية جمموعة متنوعة 

اخلييريييجييني  لت�سغيل  وامليي�ييسيياريييع  اليييرباميييج  مييين 

بقطاعات  ما هو متخ�س�ض  �سنويا منها  اجلدد 

مييعييييينيية ميييثيييل قيييطييياع تييكيينييولييوجيييييا امليييعيييليييوميييات 

برنامج  مييثييل  متخ�س�ض  غيير  او  واالتيي�ييسيياالت 

الزمالة �سمن برنامج اإرادة او على اأنواع برامج 

الت�سغيل  .

وهييو  الييذاتييي  الت�سغيل  بييرنييامييج  ان  واأ�يييسييياف 

مييي�يييسييياعيييدة اخليييرييييجيييني  يييييهييييدف اىل  بيييرنييياميييج 

اجليييييدد اأ�يييسيييحييياب اأفييييكييييار املييي�يييسيييارييييع مييين خييالل 

التمويل  على  احل�سول  يف  وامل�ساعدة  التدريب 

الإقيييياميييية مييي�يييسيييارييييع مييييييدرة ليييليييدخيييل تيي�ييسيياهييم يف 

تيي�ييسييغيييييل اخليييرييييجيييني اجليييييدد ، بييياالإ�يييسيييافييية اىل 

املييتييخيي�ييسيي�ييض لييفييئييات معينة  بيييراميييج االإقييييرا�ييييض 

تديرها  اقرا�سية  بييرامييج  وهييي  اخلريجني  ميين 

�سناديق حكومية تقدم التمويل مثل االإقرا�ض 

تقدم  والت�سغيل  التنمية  �سندوق  او  الييزراعييي 

بيياإقيياميية  الييراغييبييني  لييلييخييريييجييني  متييويييل مي�سر 

م�ساريع واي�سا برامج التدريب للت�سغيل.

وهيينيياك بييرامييج تييدريييبييييية تيي�ييسيياعييد يف متكني 

اخلريجني واعطائهم خربات عملية يف �سركات 

املهنية  تخ�س�ساتهم  اإطييييار  �سمن  ومييوؤ�ييسيي�ييسييات 

ومييثييال عليها بييرنييامييج الييزميياليية املييعييمييول بييه يف 

برنامج اإرادة

وبيييني الييطييراونيية  يف حييديييث ل » االأنيييبييياط » 

نواحي  على  يعتمد  امل�ساريع  هذه  اإن جناح  على 

حتتاج  الييتييي  التمويلية  الييربامييج  منها  عييديييدة 

من  اخلييريييج  يف  معينة  ا�ييسييرتاطييات  تييوفيير  اإىل 

وجييود  وتعتمد  واليي�ييسييمييانييات  الييكييفيياالت  �سمنها 

فكرة م�سروع لدى اخلريج لي�سل اىل متويلها 

بعد اعداد درا�سة جدوى لها اإال اأن تلك الربامج 

املخ�س�سات  �سعف  منها  كثرة  حتديات  تواجه 

املالية القادرة على ا�ستيعاب حجم الطلب 

الو�سيطة  الت�سغيلية  الييربامييج  ان  واأ�ييسيياف 

موؤ�س�سات  التدريب يف  توفر فر�سة  يعتمد على 

املالية يف  امل�ساهمة  القطاع اخلا�ض وعلى حجم 

املوا�سالت  وبييدل  واملكافئات  الييرواتييب  تكاليف 

وهييييي مييرتييبييطيية بييزميين حمييييدد لييلييتييدريييب وهييي 

برامج حمدودة ب�سكل معني وحتتاج اىل تطوير 

الراعية  املوؤ�س�سات  من  كبرة  وجهود  ومتابعة 

عن  يعزفون  الييذكييور  ال�سباب  من  كثر  اأن  اإال   ،

اقبال  مع  مقارنة  الييربامييج  تلك  من  اال�ستفادة 

الفتيات عليها.

ومن اجلدير بالذكر ان تعدد الربامج وتعدد 

او  تعار�ض  طياته  يف  يحمل  قييد  لها  املرجعيات 

املييهييام  قد ال يخدم حتقيق  ت�سارب وتييداخييل يف 

اأ�سار الطراونة  اىل  اأهييداف تلك الربامج وهنا 

واحيييدة  موؤ�س�سة  املييرجييعيييييات يف  تييوحيييييد  اأهييمييييية 

حكومية متتلك اإمكانيات جيدة وخربات ت�سهل 

عملها مثل وزارة العمل وبالتايل تطوير نوعي 

لتلك الربامج وت�سهيل على اخلريج لال�ستفادة 

من تلك الربامج ، باالإ�سافة اىل اأهمية الرتويج 

اجليد لتلك الربامج ف�سعف املعلومات املتوفرة 

والييذي  لها  الت�سويق  و�سعف  الربامج  تلك  عن 

اال�ستفادة  يحد من معرفة اخلريج على كيفية 

من تلك الربامج يحتاج اىل درا�سة مف�سلة . 

بييييينييمييا عييبييد امليييهيييدي بييطييانييييية مييدييير اجليييودة 

والتدريب يف �سركة كهرباء اربد قال نحن على 

اأعييتيياب املييئييوييية الثانية لييلييدوليية، فييال بييديييل عن 

الييذات،  على  االعتماد  نهج  تعزيز  يف  اال�ستمرار 

الييواعييدة  الب�سرية  ميييواردنيييا  ميين خيييالل متييكييني 

ترفع  وتقنية  مهنية  ومهارات  بعلوم  وتزويدها 

التوجيهات  وبييهييذه   ، التناف�سية   ميزتهم  ميين 

الثاين  عييبييداهلل  املييلييك  امللكية جلييالليية  والييييروؤى 

من  اأ�سبح  للحكومة  ال�سامي  التكليف  كتاب  يف 

وا�سرتاجتيات  �سيا�سات  �سمن  تعمل  ان  واجبها 

متكن ال�سباب االأردين من الدخول ل�سوق العمل 

النظام  خمرجات  اىل  وبالنظر  واقييتييدار  بكفاءة 

التعليمي وحتليل الفجوة بينها وبني متطلبات 

من  بييد  ال  ا�سبح  وخييارجييييياً  داخلياً  العمل  �سوق 

االأردين  لل�سباب  تاأهيل  وم�ساريع  برامج  تبني 

اأن  حيث  والت�سغيل(  )التدريب  تت�سمن  بحيث 

عملت  التي  الت�سغيل  لغايات  التدريب  م�ساريع 

احلكومة على تبنيها �سابقاً اأثبتت عدم جدواها 

وتعزيز  الييبيي�ييسييرييية  مليييواردنيييا  التنمية  حتقيق  يف 

تعزيز  وبييالييتييايل  العمل  �ييسييوق  لييدخييول  فر�سها 

تناف�سية االأردن.

واأ�ساف تعترب م�ساريع الت�سغيل املوؤقت احد 

االأدوات التي ميكن االعتماد عليها لتعزيز فر�ض 

املهارات التطبيقية  اك�سابهم  ال�سباب من خالل 

التناف�سية  امليزة  تعزز فر�سهم وتعطيهم  والتي 

ليييدخيييول �يييسيييوق الييعييمييل، وهيييييذا ميييا عييمييلييت عليه 

وزارة العمل خالل ال�سنوات االأخييرة بحيث مت 

ا�ستهدفت  اخلا�ض  القطاع  مع  �سراكات  تطوير 

ال�سباب لغايات تاأهيلهم للعمل من خالل برامج 

اك�سابهم اخلربات  التدريب والت�سغيل وبالتايل 

العمل  اأ�سحاب  يرغب  حيث  للعمل  ال�سرورية 

وامل�ستثمرين بان يجدوا العمالة املوؤهلة واملدربة 

يحقق  مبييا  باعمالهم  االنييدميياج  على  واليييقيييادرة 

االإنتاجية املرغوبة وتطور اإعمالهم.

ال تعترب هذه املبادرات اإال احد اأدوات الدولة 

االإعييالن  ت�سمن  حيث  ال�سباب  حقوق  ل�سمان 

يف  احلييق  �سخ�ض  »لكل  االإن�سان  حلقوق  العاملي 

العمل واختياره، ولكل �سخ�ض احلق يف احلماية 

من البطالة«.

و�سدد البطانية على �سمان حتقيق توجهات 

�سيد البالد و�سمان اإيجاد فر�ض العمل ل�سباب 

االأردين ال بد من اال�ستمرار مبثل هذه امل�ساريع 

وتقييم النتائج ب�سكل م�ستمر وان يتم توجيهها 

لييالحييتييييياجييات الييفييعييلييييية والييفيير�ييض اليييواعيييدة يف 

على  الرتكيز  مع  وخارجياً  داخلياً  العمل  �سوق 

ت�سكل  التي  ال�سناعات  ال�سباب يف  جماالت دمج 

الييدول  اقييتيي�ييسيياديييات  تطوير  يف  اأ�سا�سية  ركيييييزة 

وبيياجلييانييب االخيييير االهييتييمييام مبيييا ييي�ييسييتييجييد من 

والييتييوجييهييات  االتيي�ييسيياالت  جميييال  يف  تكنولوجيا 

الرقمية يف العامل.

اآثار الزرقاء قال  اأكرم العتوم مدير مديرية 

واالآثيييار  ال�سياحة  وزييير  معايل  ميين  بتوجيهات  

اليي�ييسيييييد نييايييف الييفييايييز ومبييتييابييعييه مييين  عطوفة 

مدير عام دائييرة االآثييار العامه بالوكالة  ال�سيد 

احييمييد اليي�ييسييامييي اأطييلييقييت دائيييييرة االثيييييار الييعيياميية 

وبييالييتييعيياون مييع مييديييريييات اليي�ييسييييياحيية  م�سروعاً 

اآالف  اأربيييعييية   ٤500 يييقييارب  مييا  لت�سغيل  وطيينييييياً 

امل�ساريع  نظام  على  عمل   فر�سة  وخم�سمائة   

اململكة من خالل  وال�سابات يف  لل�سباب  املوؤقتة  

املواقع  لتاأهيل  املحافظات   يف  االآثييار  مديريات 

االأثرية  واإزالة االإع�ساب اجلافة  وبع�ض اأعمال 

بيياأ�ييسييراف  جمموعه  بيياملييواقييع االثييريييه  الرتميم 

من خريجني االآثار وال�سياحة من كال اجلن�سني 

العماره   بعدد من خريجني هند�سه  واال�ستعانة 

والهند�سة املدنية .  

اأثار الزرقاء  قد با�سرت   واأ�ساف ان مديرية 

بييالييعييمييل  يف جييميييييع امليييواقيييع االثيييرييييه والييقيي�ييسييور 

املحافظة  واأق�سيه  األييوييية  بجميع  ال�سحراوية 

امليي�ييسييروع  حتى  لي�ستمر  ال�سهر  هييذا  بييداييية  ميين 

نهاية هذا العام.

 555 متقدما المتحان القبول ببرنامج دبلوم المعهد القضائي

 نقابة األطباء تثمن التوجيهات 
الملكية بنقل الجرحى الفلسطينيين 

إلى األردن

 اربد: حوارية حول التفكك األسري 
وورشة عن العنف المجتمعي

٩7١5 معلم تلقوا اللقاح امس

ان االنباط- عمَّ

ا  م 555 �سخ�سً  اأعلن املعهد الق�سائي عن تقدُّ

المتحان م�سابقة القبول يف برنامج دبلوم املعهد 

الق�سائي رقم 21 الذي يهدف اإىل اإعداد موؤهلني 

لتويل الوظائف الق�سائية.

وقيييال املييعييهييد يف بيييييان �سحفي اميي�ييض االأحيييد، 

اإن هييييييوؤالء هيييم مييين انييطييبييقييت عييليييييهييم �ييسييروط 

املعهد  نييظييام  ميين   10 املييييادة  يف  اليييييواردة  امل�سابقة 

من   2020 ليي�ييسيينيية   ٤9 رقييييم  االردين  الييقيي�ييسييائييي 

املحامني االأ�ساتذة وموظفي وزارة العدل واأوائل 

اجلامعات االأردنية.

بح�سب  الكتابي  االختبار  يجتاز  من  اأن  واأكييد 

الن�سبة املقررة يف تعليمات م�سابقة القبول باملعهد 

�سيخ�سع المتحان �سفهي ومقابلة �سخ�سية.

رئي�ض  الييقيي�ييسييائييي/  املجل�ض  رئييييي�ييض  اأن  وبيييني 

جمل�ض اإدارة املعهد القا�سي حممد الغزو، تفقد 

اأعمال االمتحان خالل جولة �سملت عدداً  �سر 

الأول  ُتنظم  والتي  امل�سابقة،  امتحان  قاعات  من 

ميييرة بييعييد ربيييط املييعييهييد بييه بييعييد تييعييديييل املييييادة ٤1 

رقم  وتييعييديييالتييه  الق�ساء  ا�ستقالل  قييانييون  ميين 
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التنظيمية  والتجهيزات  االحرتازية  االجييراءات 

املوؤ�س�سات  مييع  بييالييتييعيياون  الييالزميية  اللوج�ستية 

املخت�سة؛ ل�سمان ح�سن �سر االمتحان وتطبيق 

مييعيياييير اليي�ييسييالميية الييعيياميية بييالييوقيياييية وااللييتييزام 

على  والييكييوادر  للمتقدمني  اجل�سدي  بالتباعد 

حد �سواء.

واملوظفني  الق�ساة  ميين  عيييددا  اأن  اإىل  ولييفييت 

االإدارييييييييييني مييين املييعييهييد �يييسييياركيييوا يف االإ�ييييسييييراف 

واملييراقييبيية على االمييتييحييان وفييقيياً الأعييلييى معاير 

النزاهة وال�سفافية.

االنباط- عمان

تييوجيييييهييات جاللة  نييقييابيية االأطيييبييياء   ثمنت 

امللك عبداهلل الثاين بنقل اجلرحى من قطاع 

غزة ممن تتطلب حاالتهم ا�ستكمال العالج يف 

امل�ست�سفى  اململكة، وكذلك تعزيز  م�ست�سفيات 

امليداين باآخر متحرك جمهز بجميع املعدات 

املتزايدة  االأعييداد  الطبية ال�ستقبال  والكوادر 

من االإ�سابات.

وقييييال نييائييب رئييييي�ييض جليينيية ممييار�ييسيية مهام 

حممد  الدكتور  النقابة  جمل�ض  و�سالحيات 

ر�ييييسييييول اليييييطيييييراونييييية، يف تييي�يييسيييرييييح �ييسييحييفييي 

تاأتي  الكرمية  املييبييادرة  هييذه  اإن  االأحيييد،  ام�ض 

اأطلقها  التي  االإن�سانية  للمبادرات  ا�ستمراراً 

يف  االأهييل  لدعم  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 

قطاع غزة وتعزيزاً لدور امل�ست�سفى الع�سكري 

امليييييييداين اليييذي اأ�ييسيي�ييض ميينييذ عيييام 2009 وكييان 

طبيا  �سرًحا  القطاع  يف  عمله  �سنوات  خييالل 

خدماته  تقدمي  يف  والتفاين  بالعطاء  حافال 

الطبية املميزة الأهايل قطاع غزة.

االنباط- اإربد

 نظم مركز �سابات اإربد النموذجي التابع 

حوارية  جل�سة  االحييد،  ام�ض  ال�سباب  ملديرية 

اأقيمت  و�سلبياته«  اال�سري  »التفكك  بعنوان 

بتقنية االت�سال املرئي عن بعد.

وعيير�ييسييت امليييدربييية حيينييني اليي�ييسييبييول خييالل 

بالن�سبة  واأهميتها  االأ�ييسييرة  مفهوم  اجلل�سة، 

الأفييييراد االأ�يييسيييرة اأو يف بيينيياء املييجييتييمييع، واأنييييواع 

االأ�سر وطبيعة العالقات االأ�سرية يف كل نوع.

االأ�سري  التفكك  مفهوم  عن  حتدثت  كما 

االأ�سرة خا�سة  اأفييراد  يوؤثر على جميع  الييذي 

وعلى املجتمع باأكمله.

وبينت اأن التفكك االأ�سري نوعان )مبا�سر 

وغر مبا�سر(، املبا�سر يكون بطالق الزوجني 

على  يطلق  املبا�سر  وغيير  اأحييدهييمييا،  وفييياة  اأو 

االأ�سر التي تعي�ض حتت �سقف واحد ويعانون 

من غياب التوا�سل فيما بينهم.

واأكدت ال�سبول اأن التفكك االأ�سري يخلف 

اأو عييلييى املجتمع،  اآثييييارا عييديييدة عييلييى االأبييينييياء 

واال�ستقرار  االأمييان  بعدم  االأبناء  ي�سعر  حيث 

داخل االأ�سرة، ويعي�سون حالة من اال�سطراب 

والقلق ب�سكل م�ستمر، ما يوؤدى اإىل ت�سردهم 

وخلق حالة من العدائية بينهم.

املييدربيية  بييني  حيييوار  دار  اجلل�سة  نهاية  ويف 

وامليي�ييسيياركييات حييول االأ�ييسييبيياب املييوؤدييية للتفكك 

االأ�سري واأنواعه واأثاره ال�سلبية على املجتمع 

واالأبيييينيييياء والييييزوجييييني، مييتييطييرقييني اىل اأهيييم 

احلييلييول واملييقييرتحييات التي حتييد ميين خماطر 

التفكك االأ�سري يف املجتمع.

من جانب اخر، نظم مركز �سابات الرمثا 

التابع ملديرية �سباب اإربد اليوم، عرب تطبيق 

املجتمعي،  الييعيينييف  حيييول  عييمييل  ور�ييسيية  زووم، 

بح�سور 20 م�ساركة من اأع�ساء املركز.

معنى  االأ�ييسييعييد  كفى  املييدربيية  وا�ستعر�ست 

الييعيينييف ومييفييهييومييه واأ�ييسييكييالييه، وحتيييدثيييت عن 

التي ترتتب  واالثييار  واأ�سبابه  النف�سي  العنف 

عييلييى اليي�ييسييخيي�ييض امليييعييينيييف، كييمييا حتيييدثيييت عن 

�سواء  له،  امل�سببة  والعوامل  اجل�سدي  العنف 

كيييان واقييعييا عييلييى فيييرد اأو عييلييى جمييمييوعيية من 

العنف  من  احلماية  اآليات  وعيين  االأ�سخا�ض، 

بكل اأ�سكاله وكيفية التعامل مع املعنف.

االنباط- عمان

 تلقى 9715 معلما ومعلمة، االأحد، اللقاح 

الواقي من فرو�ض كورونا امل�ستجد

الذين  للمعلمني  االإجمايل  العدد  وارتفع 

 58209 تييلييقييوا الييلييقيياح ميينييذ بيييدء احلييمييليية اإىل 

معلماً ومعلمة

لييوزارة الرتبية  واأ�ييسيياد الناطق االإعييالمييي 

والتعليم ومدير التعليم العام اأحمد امل�ساعفة 

بيياملييعييلييمييني واليييقيييائيييميييني عييلييى تيينييفيييييذ حملة 

التطعيم على جهودهم الرائعة التي اأ�سهمت 

يف جناح احلملة



بغداد - العربية

ك�����ص��ف ال��رئ��ي�����س ال��ع��راق��ي ب��ره��م ���ص��ال��ح، 

حجم اخل�سارة املالية التي ت�سبب بها الف�ساد 

يف البالد على مدى �صنوات.

اأن  ت�����ص��ري��ح��ات ام�������س الأح�������د،  واأك������د يف 

م�����ص��روع ق���ان���ون ا����ص���رداد ع���ائ���دات ال��ف�����ص��اد 

رادع���ة،  ا�صتباقية  عملية  اإج�����راءات  ت�صمن 

م���ل���ي���ارات  خ�����ص��ر  ال����ع����راق  اأن  اإىل  م�������ص���راً 

 150 اإىل  اإ�صافة  الف�صاد،  ب�صبب  ت��ال��دولرات 

بت من ال�صفقات اإىل اخلارج  مليار دولر ُهِرّ

منذ 2003.

الف�صاد  مبلفات  خا�صة  كلمة  يف  ق��ال  كما 

الإداري واملايل يف العراق، اإن م�صروع القانون 

اأم����وال  ل���ص��ت��ع��ادة  لح��ق��ة  خ��ط��وات  يت�صمن 

دع��م  اأي�����ص��اً  يت�صمن  اأن����ه  م�����ص��ي��ف��اً  ال��ف�����ص��اد، 

اأدواتها. املالية والرقابية وتفعيل  املوؤ�ص�صات 

واأك�����د ع��ل��ى ع����دم اإم��ك��ان��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل مع 

قانون  م�صروع  اأن  اإىل  لفتاً  حملياً،  الف�صاد 

ال��ف�����ص��اد ي�صعى ل���ص��رداد  ا���ص��رداد ع��ائ��دات 

اأم�������وال ال��ف�����ص��اد ع���ر ات���ف���اق���ات م���ع ال����دول 

والتعاون مع اجلهات الدولية.

ت�صكيل  اإىل  العراقي  الرئي�س  دع��ا  كذلك 

اأَنّ  م��ب��ّي��ن��اً  ال��ف�����ص��اد،  مل��ك��اف��ح��ة  دويل  حت��ال��ف 

للعنف”،  ال�صيا�صي  القت�صاد  هو  “الف�صاد 
لت��خ��اذ  امل��وؤ���ص�����ص��ات  “جميع  ع��ل��ى  م�������ص���ّدداً 

اآف��ة  مل��واج��ه��ة  وق��ف��ة ج���ادة وحا�صمة وح��ازم��ة 

“الف�صاد ل يقُلّ خطورًة  اأَنّ  الف�ساد”، موؤكداً 

عن الإرهاب«.

الف�صاد بتهمة  اعتقالت 

واع��ت��ق��ل��ت جل��ن��ة م��ك��اف��ح��ة ال��ف�����ص��اد خ��الل 

الأ����ص���اب���ي���ع امل��ا���ص��ي��ة، ع����ددا م���ن امل�����ص��وؤول��ن 

احلل”  “حزب  زعيم  اأوقفت  كما  واملوظفن، 

امل��ا���ص��ي،  ال�����ص��ه��ر  منت�صف  ال��ك��رب��ويل  ج��م��ال 

ورفعت احل�صانة عن اأربعة نواب يف الرملان.

ال��ل��ج��ن��ة ق��ائ��م��ة مبنع  اأ����ص���درت  اإىل ذل���ك، 

ال�صيا�صية  ال�صخ�صيات  من  كبر  ع��دد  �صفر 

التي حتوم حولها �صبهات ف�صاد.

ف�صاد ووباء وميلي�صيات

ي��ذك��ر اأن ال��ه��ي��م��ن��ة الإي���ران���ي���ة ع���ر ع��دد 

املعابر  ببع�س  مت�صك  ال��ت��ي  امليلي�صيات  م��ن 

وم���راف���ق ال���دول���ة، وال��ف�����ص��اد ووب����اء ك��ورون��ا، 

اقت�صادية  اأزم���ة  يف  ال��ب��الد  ب��اإدخ��ال  �صاهمت 

ال��ع��راق��ي  ال��رئ��ي�����س  ع��ه��د  م��ن��ذ  غ��ر م�صبوقة 

ال�����ص��اب��ق ���ص��دام ح�����ص��ن، ح��ي��ث ي��ع��اين معظم 

ال�صعب من انهيار القطاع القت�صادي وتعرث 

 2019 العام  اأكتوبر من  يف  دفع  ما  ال��روات��ب، 

اإىل خروج الآلف يف احتجاجات كبرة.

م�صطفى  ال��ع��راق��ي  ال����وزراء  رئي�س  وك���ان 

املا�صي،  العام  الكاظمي �صّكل يف �صبتمر من 

الكرى”،  ال��ف�����ص��اد  “ملفات  مل��ح��ارب��ة  جل��ن��ة 

والتي اأ�صفرت عن اعتقال عدد من امل�صوؤولن 

احلكومين.

دبي - العربية

الرئي�صية  الأ���ص��ه��م  اأ����ص���واق  اأداء  ت��ب��اي��ن 

ب��اخل��ل��ي��ج يف ال���ت���ع���ام���الت امل���ب���ك���رة  ام�����س 

لي�صجل مكا�صب  دبي  موؤ�صر  و�صعد  الأحد، 

بف�صل  ال���ت���وايل  ع��ل��ى  اخل��ام�����ص��ة  للجل�صة 

العقارية. ال�صركات 

���ص��ع��د امل��وؤ���ص��ر ال��رئ��ي�����ص��ي ل��ب��ور���ص��ة دب��ي 

اإعمار  �صهم  زاد  حيث   %1.3 الإغ���الق  عند 

.%2.7 العقارية القيادي 

لآراء  روي����رز  اأج��رت��ه  ا���ص��ت��ط��الع  ك�صف 

حم��ل��ل��ي ال���ق���ط���اع ال���ع���ق���اري ع���ن ت��وق��ع��ات 

الأوىل  للمرة  دبي  املنازل يف  اأ�صعار  لرتفاع 

يف 6 �صنوات هذا العام بف�صل حملة تطعيم 

�صريعة اأنع�صت الآمال يف تعاف اقت�صادي.

وتراجع �صهم بنك الإمارات دبي الوطني 

اإ�صافية  �صندات  البنك اخلمي�س  باع   .%0.4

دولر  مليون   750 بقيمة  الأوىل  الفئة  من 

 1.75 اك��ت��ت��اب جت����اوزت  ط��ل��ب��ات  تلقيه  ب��ع��د 

ال�صندات  ا�صتدعاء  ميكن  ول  دولر.  مليار 

قبل 6 اأعوام.

 %0.2 الرئي�صي  ال�صعودي  املوؤ�صر  ون��زل 

والبنك  الراجحي  م�صرف  اأ�صهم  فقدت  اإذ 

اململكة،  يف  بنكن  اأك��ر  ال�صعودي،  الأه��ل��ي 

بلغت  لل�صوق  ب��ت��داولت  منهما  لكل   %0.6

7.4 مليار ريال.

بف�صل   %0.4 اأب��وظ��ب��ي  م��وؤ���ص��ر  و���ص��ع��د 

الإم��ارات،  بنوك  اأكر  ل�صهم   %0.4 مكا�صب 

ال�صركة  �صهم  و�صعود  الأول،  اأبوظبي  بنك 

ال��ع��امل��ي��ة ال��ق��اب�����ص��ة ل��ال���ص��ت��زراع ال�����ص��م��ك��ي 

.%0.8

م��ع   %0.1 امل����وؤ�����ص����ر  ه���ب���ط  ق����ط����ر،  ويف 

ان����خ����ف����ا�����س ����ص���ه���م ب����ن����ك ق����ط����ر ال�������دويل 

.%1.1 الإ�صالمي 

العربية-وكاالت

ب��ال��ن�����ص��ب��ة  ���ص��غ��وط��اً  ع����ام  اأي  ي��ح��م��ل  مل 

يف  ال��ع��امل،  ح��ول  العمل  ���ص��وق  يف  لكثرين 

مع   ،2020 ال��ع��ام  م��ن  اأك���رث  العمل  ���ص��اع��ات 

انت�صار �صيا�صة العمل من املنزل.

ومع اقراب �صيف العام اجلاري، و�صل 

العاملة،  الفئات  من  العديد  لدى  الإره��اق 

م�صتويات  املوظفن،  �صغار  ل��دى  �صيما  ل 

الكرى  بال�صركات  دف��ع  ما  م�صبوقة،  غر 

ل��ل��ت��ف��ك��ر خ������ارج ال�������ص���ن���دوق ل��الح��ت��ف��اظ 

باملوظفن الأكرث جدارة.

اإذا كنت موظفا مبتدئا يف كرى �صركات 

امل�����ص��ارف  ب��ع�����س  اأو يف  ال��ع��امل��ي��ة  امل���ح���ام���اة 

ال��ع��م��الق��ة، ف��ق��د ت��ك��ون م���ن الأوف�����ر حظا 

و���ص��ط موجة  الأي����ام،  ه��ذه  العمل  ���ص��وق  يف 

ال��ف��اخ��رة  وال��ه��داي��ا  ال�صخية  امل��ك��اف��اآت  م��ن 

ال��ت��ي حت���اول ف��ي��ه��ا ه���ذه ال�����ص��رك��ات اإغ���راق 

العمل  �صاعات  اأرهقتهم  ال��ذي��ن  موظفيها 

يف  امل��ن��زل  م��ن  العمل  واأ�صجرهم  الطويلة 

2020 مع انت�صار جائحة كوفيد -19.

امل�������ك�������اف�������اآت ال���������ص����خ����ي����ة ل����الح����ت����ف����اظ 

 GOLDEN ب����  امل���ع���روف���ة  ب��امل��وظ��ف��ن 

الأ������ص�����ف�����اد  اأو   HANDCUFF
و64  دولر  األ��ف   12 بن  تراوحت  الذهبية، 

مكاتب  ل��دى  املوظفن  ل�صغار  دولر  األ��ف 

املحاماة املرموقة يف الوليات املتحدة مثل 

 Davis Polk & Wardwell
 Simpson Thacher &و

 Latham &و  Bartlett

 Goodwin و   Watkins
ل�����ص��ف��ي��ح��ة  حت��ق��ي��ق  Procterبح�صب 

.FT
الأحيان  بع�س  يف  املكافاآت  ه��ذه  وحتمل 

عام  مل��دة  ال�صركة  م��ع  البقاء  مثل  �صروطا 

اإ�صايف على الأقل.

امل�������ص���ارف ال���ص��ت��ث��م��اري��ة ه���ي الأخ�����رى 

ت��وج��ه��ت ل��ت��ق��دمي ه���داي���ا ���ص��خ��ي��ة لإر����ص���اء 

 Peloton دراج��ات  بينها  من  موظفيها 

وم��ن��ت��ج��ات اآب���ل وج����ولت ت�����ص��ّوق م��ث��ل بنك 

.Jefferies
�صغار  مبنح  بنك  دويت�صه  تعهد  حن  يف 

املوظفن مكافاأة 20 األف دولر.

من  عدد  فقدان  بعد  تاأتي  هذه  املكافاآت 

ال�صركات ملوظفيها ب�صبب الإرهاق و�صاعات 

بعد  كورونا  جائحة  و�صط  الطويلة  العمل 

اأن زاد الطلب على خدمات مكاتب املحاماة 

وامل�������ص���ارف ال���ص��ت��ث��م��اري��ة ب�����ص��ب��ب ت��زاي��د 

ل  ال�صفقات  وعقد  الهيكلة  اإع��ادة  عمليات 

وال�صركات  اخلا�صة  امللكية  �صفقات  �صيما 

لأغرا�س خا�صة.

ه��ذه  ت�صجيل  اإىل  اأدت  ال��ت��وج��ه��ات  ه��ذه 

�صبيل  فعلى  ا�صتثنائية  اإي���رادات  ال�صركات 

 Latham & امل���ح���ام���اة  م��ك��ت��ب  امل���ث���ال 

 4.3 ب��� عاملية  اإي���رادات  حقق   Watkins
قيا�صي  رقم  وهو  املا�صي  العام  دولر  مليار 

ذكرته  م��ا  بح�صب  اأم��رك��ي  حم��ام��اة  ملكتب 

تاميز. فاينان�صال 

ف��ه��ل ك��ان��ت ال�����ص��رك��ة ال��ت��ي ت��ع��م��ل فيها 

تداعيات  من  ا�صتفادت  التي  تلك  بن  من 

جائحة كورونا؟.

العربية الكويت- 

���ص��رك��ة  اإن  م�������ص���وؤول���ة  م�������ص���ادر  ق����ال����ت 

اعتبارا  ب��داأت  الكويتية  اجل��وي��ة  اخل��ط��وط 

م����ن ظ���ه���ر ام�������س الأح�������د ف���ت���ح ح���ج���وزات 

ال��وج��ه��ات ال�����ص��ي��ف��ي��ة ل��ع��دد م��ن ال��وج��ه��ات 

ت�����ص��م��ل ب���������ودروم وط������راب������زون وت��ب��ل��ي�����ص��ي 

الإل��ك��روين  امل��وق��ع  ع��ر  وذل��ك  و�صراييفو 

ل��ل�����ص��رك��ة وع���ر ت��ط��ب��ي��ق ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة 

وم��ك��ات��ب ال�����ص��رك��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، ف�����ص��ال عن 

العديد من مكاتب ال�صياحة وال�صفر.

تلك  ت�صغيل  ي��ت��م  اأن  امل�����ص��ادر  وت��وق��ع��ت 

الرحالت ر�صميا اإىل تلك الوجهات اعتبارا 

رحلتن  وب��واق��ع  املقبل  يونيو   10 ي��وم  م��ن 

واأكرث يف ال�صبوع، وفقا جلريدة الأنباء.

���ص��رك��ة اخل���ط���وط اجل��وي��ة  اإن  وق���ال���ت 

امل��دن  ع��دد  ترفع  الأوىل  وللمرة  الكويتية 

وهي  م��دن   4 اإىل  لركيا  فيها  ت�صل  ال��ت��ي 

ا�صطنبول ومطار �صبيحة الدويل وبودروم 

وطرابزون.

وم���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة، اأ����ص���ارت امل�����ص��ادر اإىل 

ال�صلطات  موافقة  تنتظر  “الكويتية”  اأن 

ال�����ص��ح��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ع��ل��ى ب����دء ال��ت�����ص��غ��ي��ل 

لت�صبح  وباري�س  وجنيف  »ملقا«  لوجهات 

ال�صركة جاهزة للطران اإىل تلك الوجهات 

م���ت���ى م����ا ���ص��م��ح��ت ت���ل���ك ال�������دول ب��ت�����ص��غ��ي��ل 

ال�صيف  مو�صم  خ��الل  التجارية  الرحالت 

لحقا مع الكويت.
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القاهرة - العربية

الق��ت�����ص��ادي��ة،  الإ���ص��م��اع��ي��ل��ي��ة  ق���ررت حمكمة 

“اإيفر  ���ص��ف��ي��ن��ة  ا���ص��ت��م��رار ح��ج��ز  ام�����س الأح�����د، 

ملحكمة  ال��ق�����ص��ي��ة  اإح���ال���ة  ت���ق���رر  ك��م��ا  غيفن”، 

خمتلفة.

وق�����ص��ت امل��ح��ك��م��ة ب��ع��دم اخ��ت�����ص��ا���ص��ه��ا بنظر 

دع������وي ث���ب���وت ال����دي����ن واخ���ت�������ص���ا����س ال����دوائ����ر 

الب���ت���دائ���ي���ة ب���ن���اء ع��ل��ي ال���دف���ع ال����ذي ت���ق���دم به 

حم���ام���و م�����الك ال�����ص��ف��ي��ن��ة، ك���م���ا ق�����ص��ت ب��ع��دم 

اخ��ت�����ص��ا���س ال����دوائ����ر ال���ص��ت��ئ��ن��اف��ي��ة ب��امل��ح��اك��م 

الدين  ث��ب��وت  دع���وى  بنظر  نوعيا  الق��ت�����ص��ادي��ة 

و���ص��ح��ة احل��ج��ز ال��ت��ح��ف��ظ��ي وذل���ك اأن ال��دوائ��ر 

الب��ت��دائ��ي��ة ه��ي امل��خ��ت�����ص��ة ن��وع��ي��ا ب��ن��ظ��ر دع��وى 

ثبوت الدين و�صحة اإجراءات احلجز التحفظي 

ا�صتنادا لأحكام قانون التجارة البحري.

اإن  لل�صفينة  امل��ال��ك��ة  ال�����ص��رك��ة  حم��ام��و  وق���ال 

مبلغ التعوي�س الذي طلبته هيئة قناة ال�صوي�س 

كبر ول يتنا�صب مع ما حدث، مطالبن الهيئة 

بتقدمي �صهادات بيانات القاطرات التي �صاحبت 

وفرتها  التي  القاطرات  اأن  موؤكدين  ال�صفينة، 

عقدة،  و7   6 بن  قدرتها  ت��راوح  ال�صوي�س  قناة 

عقدة   13 اإىل  ت�صل  ال�صفينة  �صرعة  اأن  حن  يف 

يف ال�صاعة.

ب��الإف��راج ع��ن احل��اوي��ات املحتجزة  وط��ال��ب��وا 

وجهتها،  اإىل  لت�صل  اأخرى  �صفن  يف  تفريغها  اأو 

العاملية  التقييم  �صركات  م��ن  ت��ق��ري��راً  مقدمن 

حتملها  التي  والب�صاعة  ال�صفينة  قيمة  بتقدير 

بـ915 مليون دولر فقط ولي�س 3.5 مليارات.

اإنقاذ القناة من كارثة بيئية 

م��ن ج��ان��ب��ه ك�����ص��ف حم��ام��ي ق��ن��اة ال�����ص��وي�����س، 

الهيئة  اأن  املحكمة،  اأم���ام  دف��اع��ه  يف  ف��رج،  ن�صر 

ب�صبب  بيئية  كارثة  من  القناة  اإنقاذ  من  متكنت 

 2700 بنحو  حمملة  كانت  التي  ال�صفينة  جنوح 

البيئية  املك�صيك  بكارثة  م�صت�صهداً  وق��ود،  طن 

 10 اأدت حل�����ص��ول ال�����ص��ل��ط��ات ه��ن��اك ع��ل��ى  ال��ت��ي 

مليارات دولر كتعوي�صات.

اأخفى عن  ال�صفينة  رب��ان  اأن  اإىل  ف��رج  واأ���ص��ار 

األف   18 100 حاوية من بن  وج��ود  القناة  هيئة 

ح��اوي��ة ف��ي��ه��ا م���واد خ��ط��رة وق��اب��ل��ة ل��ال���ص��ت��ع��ال، 

حاوية  تلف  دون  ال�صفينة  اإنقاد  مت  اأنه  مو�صحاً 

5% ك��ف��ائ��دة جت��اري��ة  ب�����ص��داد  واح������دة، م��ط��ال��ب��اً 

الهيئة  الذي طلبته  التعوي�س  مبلغ  اإىل  ت�صاف 

من قبل.

خ�صائر كبرة

تعتر  التي  غيفن”  “اإيفر  �صفينة  اأن  يذكر 

من اأكر �صفن احلاويات يف العامل كانت جنحت 

23 مار�س املا�صي وت�صببت  يف قناة ال�صوي�س يوم 

اأي����ام قبل   6 ل���� ال��ب��ح��ري��ة  امل��الح��ة  بتعطل ح��رك��ة 

جناح ال�صلطات امل�صرية يف تعوميها، ما نتج عنه 

اقت�صادية كبرة. خ�صائر 

اإىل ذلك تقدمت هيئة قناة ال�صوي�س بدعوى 

ق�����ص��ائ��ي��ة مل��ح��ك��م��ة الإ���ص��م��اع��ي��ل��ي��ة الق��ت�����ص��ادي��ة 

 916 للنظر يف دعوى تعوي�س مايل تبلغ قيمته 

ال�صفينة  على  التحفظي  واحلجز  دولر  مليون 

حلن �صداد التعوي�س.

العربية-وكاالت

اإن  الأمل���اين،   Berenberg بنك  ق��ال 

ازده���ار  ف��رة  �صيدخل  ك��ورون��ا  بعد  ال��ع��امل 

الهادرة”،  “الع�صرينات  ب�  �صبيهة  اقت�صادي 

عقد  اأنهى  ال��ذي  القت�صادي  النهيار  واأن 

يتكرر. ل  الهادرة” قد  “الع�صرينات 
ت��ع��ل��م��وا  ال�����ص��ي��ا���ص��ات  “�صانعو  وت���اب���ع: 

اأعوام   10 ال�  الأزمات يف  التعامل مع  كيفية 

املا�صية«.

ت�صخم  حدوث  الأملاين،  البنك  وا�صتبعد 

مفرط اأو ك�صاد عظيم جديد.

�صي�صهد  ال��ق��ري��ب  امل�صتقبل  اأن  واأ���ص��اف 

ارتفاع الإنفاق مع عودة ال�صفر والن�صاطات 

الرفيهية.

�صي�صهد  ال���ع���امل���ي  الق���ت�������ص���اد  اإن  وق�����ال 

ات��ب��ع��ت  اإذا  ال���ن���م���و  م����ن  ط���وي���ل���ة  م���رح���ل���ة 

ال�������ص���ي���ا����ص���ات امل���ن���ا����ص���ب���ة، ب��ي��ن��م��ا ���ص��ت��واج��ه 

5 حت���دي���ات اأب����رزه����ا ال���دي���ون  احل���ك���وم���ات 

واملرونة �صد ال�صدمات والتغر املناخي.

العربية-وكاالت

�صارمة  اإج��راءات  اتخاذ  على  ال�صن  تعمل 

���ص��د ت��ع��دي��ن ب��ي��ت��ك��وي��ن، وذل���ك وف��ًق��ا لإع���الن 

اأيام من  الوزراء احلكومي بعد ثالثة  جمل�س 

الرقمية  ل��ل��رم��وز  امل��ن��ظ��م��ن ح��ظ��ره��م  ت��اأك��ي��د 

زي��ادة  اإىل  ي��وؤدي  قد  مما  املالية،  املعامالت  يف 

بعد  امل�صفرة  العمالت  �صناعة  على  ال�صغط 

عمليات البيع العاملية الأ�صبوع املا�صي.

�صجلت بيتكوين واإيثريوم الأربعاء املا�صي 

العام  واحد منذ مار�س من  ليوم  اأكر هبوط 

ت�����ص��ب��ب يف خ�����ص��ائ��ر للقيمة  م��ا  امل��ا���ص��ي، وه���و 

بكامله  امل�����ص��ف��رة  ال��ع��م��الت  ل��ق��ط��اع  ال�����ص��وق��ي��ة 

تقرب من تريليون دولر.

بيتكوين  ه��ون  الأح���د  ام�����س  ت��ع��ام��الت  ويف 

م��وق��ع  ب��ي��ان��ات  ب��ح�����ص��ب  دولرا،   34.693 اإىل 

ع��ل��ي��ه��ا  اط���ل���ع���ت   coinmarketcap
العربية نت.

�صاعة،   24 خالل   ،%6.4 بيتكوين  وخ�صرت 

فيما بلغت خ�صائرها نحو 30%، خالل 7 اأيام.

وت��ع��م��ل احل���ك���وم���ة ع��ل��ى ات���خ���اذ اإج������راءات 

����ص���ارم���ة ���ص��د ت��ع��دي��ن ب��ي��ت��ك��وي��ن وال�����ص��ل��وك 

الفردية  املخاطر  نقل  بحزم  ومتنع  التجاري، 

اإىل املجتمع، وذلك وفًقا لبيان �صادر عن جلنة 

ال��ت��اب��ع��ة ملجل�س  امل���ايل وال��ت��ن��م��ي��ة  ال���ص��ت��ق��رار 

الدولة  جمل�س  رئي�س  نائب  برئا�صة  ال��دول��ة 

ال��رئ��ي�����س  Liu He، ك��ب��ر مم��ث��ل��ي  لــيــو هــي 

واملالية. القت�صادية  لل�صوؤون  ال�صيني 

وت���ع���ت���ر ال�������ص���ن اأك��������ر م����وق����ع ت���ع���دي���ن 

ل��ل��ع��م��الت امل�����ص��ف��رة يف ال����ع����امل، ح��ي��ث مت��ث��ل 

وحدة  وه��ي  بيتكوين،  جتزئة  معدل  من   %65

�صبكة  ت�صتخدمها  التي  املعاجلة  لقوة  قيا�س 

ب��ي��ت��ك��وي��ن ل��ل��ت��ح��ق��ق م���ن امل���ع���ام���الت وت��ع��دي��ن 

وفًقا  وذلك  امل�صفرة،  للعملة  اجلديدة  الرموز 

 Cambridge موؤ�صر  قبل  من  لتقديرات 

وف��ق��ا  ال���ك���ه���رب���اء،  ل���ص��ت��ه��الك   Bitcoin
التقنية. العربية لالأخبار  للبوابة 

وق������د غ�������ص���ت احل����ك����وم����ة، ال����ت����ي ح���ظ���رت 

من  وغرها  بيتكوين  لعملة  املالية  املعامالت 

ال��ط��رف عن   ،2019 امل��م��ي��زة منذ ع��ام  ال��رم��وز 

منغوليا  يف  امل�صفرة  ال��ع��م��الت  تعدين  م���زارع 

وامل��واق��ع  و�صينجيانغ  و���ص��ي��ت�����ص��وان  ال��داخ��ل��ي��ة 

الأخرى حتى الآن.

�صنغهاي  اأكادميية  يف  الباحثن  كبر  وقال 

ل��ل��ع��ل��وم الج��ت��م��اع��ي��ة: اإن ���ص��ي��اغ��ة ال��ب��ي��ان مل 

ترك جماًل كبًرا لتعدين العمالت امل�صفرة.

ومع ذلك، مل ي�صل البيان الأخر اإىل حد 

كما  امل�صفرة،  العمالت  لتعدين  التام  احلظر 

التي  الإج�����راءات  تفا�صيل  يف  يخ�س  مل  اأن���ه 

تنطوي عليها هذه احلملة اأو حجمها.

ت�صل  بن�صبة  بيتكوين  اأ���ص��ع��ار  وانخف�صت 

اللجنة،  بيان  بعد  دولرا   33550 اإىل   %20 اإىل 

قبل اأن ترتفع اإىل 37500 دولر.

وت��ف��اق��م ت��ق��ل��ب اأ���ص��ع��ار ال��ع��م��الت امل�����ص��ف��رة 

ح��دي��ًث��ا ب�����ص��ب��ب ت��ع��ل��ي��ق��ات م���ن رج���ل الأع���م���ال 

التنفيذي  الرئي�س  ما�صك،  اي��ل��ون  امللياردير 

ل�������ص���رك���ة ت���ي�������ص���ال ال����ع����م����الق����ة ل���ل�������ص���ي���ارات 

الكهربائية.

وجاءت اأحدث مبادرة �صد تعدين بيتكوين 

�صينية  مالية  جمعيات  ثالث  اأ�صدرت  اأن  بعد 

ب�صاأن  م�صرًكا  حتذيًرا  الدولة  من  مدعومة 

امل���خ���اط���ر ال���ن���اج���م���ة ع���ن ال���ع���م���الت امل�����ص��ف��رة 

املتقلبة يف وقت �صابق من هذا الأ�صبوع.

من  واثقن  املعدنن  بع�س  بدا  ذل��ك،  ومع 

اأن ت�صريحات بكن اأكر من اأفعالها، حيث ل 

تزال العمالت امل�صفرة ُتباع يف البالد.

التعدين  اأن�صطة  جميع  حظر  يتم  وعندما 

ن��ق��ط��ة حت���ول م�صرية  ���ص��ت��ك��ون  ال�����ص��ن،  يف 

كبر  ج��زء  اإخ���راج  يتم  حيث  بيتكوين،  لعملة 

من قوتها يف املعاجلة من ال�صورة.

ال�صوء  ال��دول��ة  جمل�س  جلنة  بيان  و�صلط 

ميثل  ال��ذي  للتنمية،  الأخ�����ص��ر  التحول  على 

ال��ت��زام احل��ك��وم��ة امل��رك��زي��ة ب��ال��وف��اء ب��اأه��داف 

انبعاثات الكربون. الطاقة النظيفة وخف�س 

كميات  امل�����ص��ف��رة  العملة  ت��ع��دي��ن  ويتطلب 

ه��ائ��ل��ة م���ن ال��ك��ه��رب��اء ل��ت�����ص��غ��ي��ل م�����ص��ف��وف��ات 

خ����وادم احل��ا���ص��ب ال��ك��ب��رة ال���الزم���ة لإج����راء 

العملة  ملعامالت  املطلوبة  املعقدة  احل�صابات 

امل�����ص��ف��رة، وك���ذل���ك ل��ت��ك��ي��ي��ف ال���ه���واء ال����الزم 

لتريد هذه املرافق.

وكان البنك املركزي ال�صيني يروج لعملته 

ينبغي  ول   ،CBDC اخل��ا���ص��ة  ال��رق��م��ي��ة 

حيث  امل�صفرة،  ال��ع��م��الت  وب��ن  بينها  اخل��ل��ط 

اإن اليوان الرقمي هو عملة رقمية �صادرة عن 

الأوراق  قيمة  وتعادل  ال�صيني،  ال�صعب  بنك 

النقدية والعمالت املعدنية يف الدولة.

وت��ت��ب��ن��ى امل���وؤ����ص�������ص���ات امل���ال���ي���ة ال�����ص��ي��ن��ي��ة، 

امل��ح��ظ��ورة م��ن ال��ت��ع��ام��ل م��ع امل��ع��ام��الت التي 

ت���ن���ط���وي ع���ل���ى ال���ع���م���الت امل�������ص���ف���رة، ال���ي���وان 

الرقمي.

املحلية  احل��ك��وم��ات  م���ن  ال��ع��دي��د  وق���ام���ت 

والإق���ل���ي���م���ي���ة يف ال�������ص���ن ب���ال���ف���ع���ل ب��ات��خ��اذ 

اإج�����������راءات ����ص���ارم���ة ����ص���د م����راف����ق ت��ع��دي��ن 

امل�صفرة. العمالت 

يف وق���ت ���ص��اب��ق م���ن ه���ذا الأ����ص���ب���وع، دع��ت 

ال�صن  ب�صمال  ال��داخ��ل��ي��ة  منغوليا  منطقة 

العمالت  لتعدين  الرئي�صية  املواقع  اأحد   –
الكهرباء  اأ���ص��ع��ار  انخفا�س  ب�صبب  الرقمية 

هذه  عن  �صموًل  اأكرث  تقارير  تقدمي  – اإىل 
امل�صتهلكة  الأن�صطة  من  للتخل�س  ال�صركات 

للطاقة يف املنطقة.

 121.36 نحو  بيتكوين  تعدين  وي�صتخدم 

ت�����راواط ���ص��اع��ي يف ال�����ص��ن��ة، وه���و اأك����ر من 

اإجمايل الطاقة التي ت�صتخدمها الأرجنتن.

لتعدين  ال��ك��ب��ر  ال���ص��ت��ه��الك  وي��ت��ع��ار���س 

انبعاثات  بخف�س  ال�صن  تعهد  مع  بيتكوين 

الأقل  65% على  بن�صبة  الكربون  اأك�صيد  ثاين 

ع��ام  مب�صتويات  م��ق��ارن��ة   ،2030 ع��ام  ب��ح��ل��ول 

ال��ك��رب��وين  ث���م حت��ق��ي��ق احل���ي���اد  2005، وم���ن 

بحلول عام 2060.

رئيس العراق بتصريح صادم: الفساد كبدنا مليارات الدوالرات

تباين مؤشرات الخليج الرئيسية في التعامالت المبكرة

هذه مكافآت الشركات للحفاظ على موظفيها األكثر جدارة

الخطوط الكويتية تبدأ تلقي حجوزات الوجهات الصيفية

محكمة مصرية تقضي باستمرار 
حجز سفينة »إيفر غيفن«

االقتصاد العالمي سيشهد مرحلة 
طويلة من النمو

بيتكوين تقترب من 34 ألف دوالر 
بعد حملة تصعيد صينية جديدة

االثنني   24 / 5/ 2021 

االقت�صادي
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 صحيفة عبرية: مرة أخرى 
إسرائيل تخسر الحرب

 هل يقود غانتس إسرائيل نحو تسوية 
سلمية برعاية أمريكية-مصرية؟

االنباط-وكاالت

ن�سر اكاتب اال�سرائيلي ريت�سارد �سيفلر�ستاين 

مقاال يف �سحيفة تيكون عوالم قال فيه اإن مع كل 

العامل.  اإ�سرائيل مكانتها يف  حرب جديدة تفقد 

باملقارنة مع مثل هذه ال�سراعات ال�سابقة، ال يكاد 

يكون هناك اأي جهد جاد من قبل اأن�سار اإ�سرائيل 

القوى  ال�سارع.  يف  اأو  االإع���ام  و�سائل  يف  للدفاع 

املوالية الإ�سرائيل تعرف يف قلوبها اأنها خ�سرت

وا����س���اف ت��وا���س��ل اإ���س��رائ��ي��ل خ��و���ض احل���روب 

و   1982 �سنة  يف  لبنان  اجتاحت  لقد  وتخ�سرها. 

هاجمته عام 2006، وغزت غزة يف ال�سنوات 2008 

العمليات  ه���ذه  م��ن  ك��ل  خ���ال  و2014،  و2012 

بقدرتها  اإ�سرائيل  تفاخرت  ال�سخمة،  الع�سكرية 

زوراً  مدعية  اأعدائها،  من  و�سخرت  التدمريية، 

اأنها اغتالتهم، ليعي�سوا ليقاتلوا يف يوم اآخر

اأن��ه��ا �سائعة  ي��ب��دو  ال��ت��ي ال  وت��اي��ع واحلقيقة 

اأح��د �سوى اجل���راالت وال��ق��ادة ال�سيا�سيني  على 

اأي وق��ت ينجو فيه عدو  اأن��ه يف  اإ�سرائيل ه��ي  يف 

اإ�سرائيل ، يكون قد انت�سر

نظراً   ، اإ�سرائيل  هزمية  عليك  لي�ض  وا�ساف 

لقوتها الع�سكرية، ال ميكنك ذلك. ولكن بالنظر 

اإىل االخ���ت���ال ال��ه��ائ��ل يف م���وازي���ن ال��ق��وى بني 

فاإن  اأو حما�ض،  واأع���داء مثل ح��زب اهلل  اإ�سرائيل 

ت�سري  اأهدافها  اإ�سرائيل يف حتقيق  ف�سل  حقيقة 

اإىل فوز مناف�سيها

وقال وهذا هو ال�سحيح من اأحدث جولة من 

القتال اأي�ساً، لقد قتلت اإ�سرائيل 240 فل�سطينياً 

و�سردت ع�سرات االآالف. ال �سك يف اأن املعاناة التي 

حلقت بهم هي ج�سيمة. لكن غزة ال تزال قائمة. 

ال��ب��ق��اء على قيد احلياة  لقد جن���ت. م��ن خ���ال 

للقتال يف يوم اآخر، فقد انت�سرت

واكد كلما تكبّدت اإ�سرائيل املزيد من اخل�سائر، 

كلما قّل الردع يف تفوق قوتها الع�سكرية. مع كل 

حرب جديدة تفقد اإ�سرائيل مكانتها يف العامل

ال�سابقة،  ال�سراعات  ه��ذه  مثل  م��ع  باملقارنة 

ال يكاد يكون هناك اأي جهد جاد من قبل اأن�سار 

اإ�سرائيل للدفاع يف و�سائل االإعام اأو يف ال�سارع. 

اأنها  قلوبها  يف  تعرف  الإ�سرائيل  املوالية  القوى 

خ�سرت، ح�سب الكاتب

ب��داأ يف  اأي�ساً  وت��اب��ع م��ي��زان ال��ق��وى الع�سكري 

انخرطت  ل��ق��د  اإي������ران.  ت��دخ��ل  بف�سل  ال��ت��ح��ّول 

اإ�سرائيل يف حملة طويلة من ال�سيطنة �سد اأيران 

هائلة  وانفجارات  نوويني،  علماء  مقتل  اإىل  اأدت 

واإث���ارة  ال��ن��ووي��ة،  واملن�ساآت  ال�سواريخ  ق��واع��د  يف 

يف  ال�سنية  العربية  االأقلية  و�سط  اال�سطرابات 

الباد. ولكن االآن بداأت اإيران ببطء متهيد امللعب 

ح�سب تقرير لبلومربغ

االنباط-وكاالت

يف اأحيان نادرة مينح التاريخ ال�سيا�سيني فر�سة 

اأخرى، وهذا ما يح�سل االآن. حملة حار�ض االأ�سوار 

والدوامة االئتافية تقدمان لرئي�ض االأركان االأ�سبق 

ووزير الدفاع احلايل بيني غانت�ض فر�سة لن تتكرر 

اإىل  اإ�سرائيل  يقود  اأن  ي��ح��اول  �سيا�سياً  يكون  اأن  يف 

ت�سوية �سيا�سية مع الفل�سطينيني، ال يتوقع اأي و�سع 

االختاف  احلملة  اأب����رزت  بدونهالقد  ال��ه��دوء  م��ن 

اأبو  العميق بني حكم ال�سلطة الفل�سطينية برئا�سة 

مازن، ونظام القمع واالإرهاب حلما�ض يف قطاع غزة. 

هذا االختاف هو مفتاح اخرتاق �سيا�سي هنا واالآن. 

�سيجد نتنياهو �سعوبة �سديدة يف ذلك، الأنه فقد ثقة 

القيادة الفل�سطينية املعتدلة وثقة الق�سم االأكرب من 

غانت�ض  ينجح  قد  وباملقابل،  االإ�سرائيلي.  اجلمهور 

اأطلق ت�سريحات جديدة عن احلاجة لتعزيز  الذي 

املعتدلني بني جرياننا بعد وقف النار اإذا كان القول 

الدفاع  اإ�سرائيل توجه طريقها، فليتف�سل وزير  اإن 

غانت�ض لطرح �سروط �سيا�سية ال لب�ض فيها ل�سراكة 

لت�سوية  ال�سروط: فتح حمادثات  اأول  نتنياهو.  مع 

�سلمية مع الفل�سطينيني برعاية اأمريكية م�سرية، 

حل  على  ل�سعبني  دولتني  اأ�سا�ض  على  تقوم  ت�سوية 

للرئي�ض  جديدة  م��ب��ادرة  وعلى  نزيه  اإقليمي  و�سط 

بايدن الذي يتبني ك�سخ�سية �سيا�سية وقيمية. وثمة 

وهناك  ال�سام.  �سانع  هو  بايدن  يكون  اأن  احتمال 

�سرط اإ�سايف: دعم فاعل الإع��ادة ال�سيطرة يف قطاع 

نظام  �سنوات من  فبعد  الفل�سطينية.  لل�سلطة  غزة 

حما�ض ال��ه��دام ال��ذي مل يجلب ل�سكانه غ��ري ال��دم، 

اإ�سرائيل  ال�سكوك:  لكل  ودرءاً  وال���دم���وع.  وال��ع��رق 

هي  حما�ض  الفل�سطيني،  االنق�سام  يف  مذنبة  غ��ري 

املذنبة؛ فهي التي قامت يف القطاع بانقاب ع�سكري 

اإع���ادة ال��وح��دة.  ب��ال��دم��اء، وه��ي التي منعت  م�سرج 

االنق�سام  جت��اه  بالامباالة  مذنبة  اإ�سرائيل  ولكن 

على  تبينت  وال��ت��ي  م��ن��ه،  املنافع  ا�ستخا�ض  وبنية 

ال�سفحة  الزمن. ح��اون وقت قلب  اأ�سرار مع  �سكل 

وحماولة اإ�ساح ما اأهمل يف 2007. ومطالبة الدول 

امل�ساعدة  وحتويل  غ��زة  ترميم  يف  بامل�ساعدة  املانحة 

ملنع  الفل�سطينية،  ال�سلطة  اأجهزة  خ��ال  من  فقط 

حما�ض من مد يدها اإىل املال

 وزارة التعليم في غزة تقرر إنهاء العام الدراسي بسبب آثار العدوان اإلسرائيلي

قبل الثانية فجرًا.. ريم من غزة: »لسنا الهنود الحمر«

االنباط-وكاالت

اإنهاء  غ��زة،  والتعليم يف  الرتبية  وزارة  ق��ررت 

لطلبة   2021-2020 احل�����ايل  ال���درا����س���ي  ال���ع���ام 

ال�سفوف من االأول حتى احلادي ع�سر بعد تقييم 

اأجرته لواقع العملية التعليمية نتيجة االآثار التي 

خّلفها العدوان االإ�سرائيلي االأخري على قطاع غزة

با�ستخراج  �ستقوم  املدار�ض  اإن  ال��وزارة  وقالت 

ال�سهادات املدر�سية لنهاية العام الدرا�سي احلايل 

املدر�سية  الكتب  وا�ستام  الطلبة  على  وتوزيعها 

ال��ث��ال��ث من  امل��واف��ق  ي���وم اخلمي�ض  منهم وذل���ك 

يونيو املقبل

واأ�سارت اإىل اأنها �ستعلن الحقاً عن موعد بدء 

العام الدرا�سي القادم 2021-2022، مو�سحًة اأنها 

�ستتخذ مع بدء العام الدرا�سي القادم االإجراءات 

الازمة لتعوي�ض الطلبة عما فاتهم من مهارات 

ومعارف اأ�سا�سية

وذكرت الوزارة، اأنها �ستتابع ترتيب امتحانات 

الثانوية العامة يف ظل الظروف اال�ستثنائية التي 

مّر بها طلبة غزة خال العام الدرا�سي احلايل

اأجرته  ال��ذي  التقييم  بعد  ات�سح  اأن��ه  وبّينت 

لواقع العملية التعليمية ت�سرر ع�سرات املدار�ض 

نتيجة العدوان االإ�سرائيلي الرببري واحتياجها 

الأع���م���ال ���س��ي��ان��ة وت��رم��ي��م، ووج����ود ال��ع��دي��د من 

امل��خ��اط��ر يف حم��ي��ط ك��ث��ري م��ن امل���دار����ض نتيجة 

بال�سكان،  املاأهولة  االأماكن  التي طالت  القذائف 

لهذه  املوؤدية  والطرقات  ال�سوارع  ت�سرر  وكذلك 

املدار�ض؛ ما يجعل الو�سول اإليها �سعباً

وقالت اإن��ه ات�سح وف��ق ال���وزارة، ه��دم وت�سرر 

اآالف االأبنية وال�سقق ال�سكنية؛ االأمر الذي اأدى 

اإىل نزوح االآالف من ال�سكان اإىل اأماكن االإي��واء، 

ب��االإي��ج��ار،  اأو  االأق����ارب  عند  لل�سكن  االن��ت��ق��ال  اأو 

املدر�سية  ودف��ات��ره��م  كتبهم  الطلبة  اآالف  وفقد 

بالعدوان  الطلبة  وت��اأث��ر جموع  االأن��ق��ا���ض،  حتت 

ق�سف  م��ن  �ساحبه  وم���ا  ال��ه��م��ج��ي،  ال�سهيوين 

من  امل��ئ��ات  وج���رح  ا�ست�سهاد  يف  ت�سبب  متوا�سل 

امل���واط���ن���ني غ��ال��ب��ي��ت��ه��م م���ن ال��ط��ل��ب��ة واالأط���ف���ال 

اأدى اإىل حاالت فزع وهلع  والن�ساء؛ االأم��ر الذي 

و�سدمة اأثرت �سلباً على احلالة النف�سية الأبنائنا 

الطلبة

واأفادت باأن اال�ستهداف املتعمد للبنية التحتية، 

واأب��راج الكهرباء وال��ذي اأدى اإىل انقطاع م�ستمر 

للتيار الكهربائي واالإنرتنت مما يحول دون متكن 

الطلبة من ا�ستكمال درا�ستهم ومراجعة درو�سهم

واأكدت الوزارة، اأنه يف �سوء هذا التقييم يتعذر 

التعليم عن  اأو حتى  الوجاهي  التعليم  ا�ستكمال 

ُبعد اأو عقد االمتحانات النهائية وفقاً للمواعيد 

املحددة �سلفاً لنهاية العام الدرا�سي

االنباط-وكاالت

ي���وم  م���ق���ال  ت���رك���ن���اه���ا )يف  ال����دك����ت����ورة رمي   

اجلمعة(، وهي مع زوجها يف �سقة ملجاأ مع اأبناء 

جنوب  معينة  م�سافة  بعد  على  اآخ��ري��ن،  عائلة 

بيتهم الذي يقع يف �سارع اللبابيدي يف حي الرمال 

يف غزة. وقد و�سلوا اإىل هذه ال�سقة م�ساء االثنني، 

ه��دف معني  نيته ق�سف  اأبلغهم اجلي�ض  اأن  بعد 

يف هذا احل��ي، و�سيلحق اأ���س��راراً جانبية ، اأي اأنه 

�سيعر�ض حياة كل من ي�سكنون يف احلي للخطر. 

وهذا ال ي�سمل الدمار املرافق. كانت رمي وعائلتها 

من بني 2500 �سخ�ض الذين اأخلوا بيوتهم على 

امللجاأ  اأن  ف��رتة ق�سرية، تبني  بعد  ال��ف��ور. ولكن 

الذي عرثوا عليه �سرر جانبي يف طور االإمكان، 

خ�سو�ساً يف ال�ساعات االأخ��رية قبل دخ��ول وقف 

اإطاق النار اإىل حيز التنفيذ، بني ال�ساعة 12:00 

اخلمي�ض املا�سي والثانية فجر اجلمعة، 21 اأيار

على  تعتمد  ملرا�سلة  ال�سماء  م��ن  ه��دي��ة  رمي 

ي�سمع  عندما  حتى  الهاتف.  طريق  عن  و�سفها 

الق�سف من قريب وعندما كانت يف عمل متعب 

وخميف، كانت جتيب، وو�سفت واأ�سافت تفا�سيل 

حية  رمي  اأو���س��اف  كانت  اأ�ساألها.  اأن  ب��دون  حتى 

جداً ودقيقة، حيث �سعرُت وكاأنني هناك بجانبها. 

ال�سعور بهذا  املحتمل  اأن���ه م��ن غ��ري  اإىل  اإ���س��اف��ة 

اخلوف الدائم حلظة بعد حلظة

  ���س��ب��اح اجل��م��ع��ة، ب��ع��د دخ����ول وق���ف اإط���اق 

ات�سلت  اأنها قد  التنفيذ، الحظت  اإىل حيز  النار 

انتظرت  الليل.  �ساعة من منت�سف  رب��ع  بعد  بي 

ب�����س��ع ���س��اع��ات ك���ي ال اأوق���ظ���ه���ا، وات�����س��ل��ت ب��ه��ا. 

وال��ب��ارد من  املتدفق  �سيل كامها  نقلني  عندها 

�ساعات  لب�سع  غ��زة  اإىل  وال��ب��رية  اهلل  رام  مدينة 

اإىل ال��وراء. يف ال�ساعة 11:30 ليًا، اأعتقد اأن اأبو 

عبيدة )املتحدث بل�سان عز الدين الق�سام، الذراع 

الع�سكري حلما�ض( اأعلن ب��اأن وقف اإط��اق النار 

�سيبداأ عند الثانية فجراً. نعرف اأن االإ�سرائيليني 

دائماً ي�سابون باجلنون قبل وقت ق�سري من وقف 

اإطاق النار. وجماعتنا اأي�ساً. وعرفنا اأن اإ�سرائيل 

املزيد  وتقتل  تق�سف  ك��ي  ال��وق��ت  ا�ستغلت  م��ا  اإذا 

من الفل�سطينيني، فجماعتنا �سريدون ويطلقون 

ال�سواريخ. عندها �ستزيد اإ�سرائيل هجماتها

جل�سنا يف �سقة امللجاأ خا�ستنا، ثمانية اأ�سخا�ض، 

كاأن  ون�سف.  ال�ساعتان  متر  اأن  بتوتر  وانتظرنا 

ليًا،   12 ال�ساعة  ف��ج��اأة، يف  تتحرك.  ال�ساعة مل 

�سمعنا اأ�سوات و�سراخ ون��داءات يف ال�سارع. تبني 

اأن املختار، �ساحب املبنى املجاور، قد ت�سلم ر�سالة 

ال��ه��ات��ف م��ن اجل��ي�����ض بنيته ق�����س��ف املبنى  ع��رب 

خا�سته. عندها ات�سلت بك. بداأ ال�سكان يخرجون 

ويرك�سون وي�سرخون. وخرجنا اأي�ساً، دون نف�ض 

ودون طاقة، ومل نعرف للحظة اأي اجتاه �سيكون 

اأكرث اأمناً. يف نهاية املطاف، قررنا الذهاب غرباً 

باجتاه م�ست�سفى ال�سفاء. فقد اعتقدنا اأنهم لن 

يق�سفوه

 ن��ع��رف بع�سنا منذ ب��داي��ة ���س��ن��وات االأل��ف��ني. 

هي لي�ست بحاجة اإىل حت�سني اأفكارها اأو جتميل 

وق��ت مل نكن نعرف  االأرب��ع��اء،  اأذين.  كامها يف 

رمي:  يل  قالت  احل���ايل،  الكابو�ض  �سينتهي  متى 

ما يحدث لنا يفوق قدرة الب�سر. جيل وراء جيل، 

اليهود  اإل��ي��ه،  �سنذهب  مكان  اأي  ت�ستمر.  النكبة 

ي��اح��ق��ون��ن��ا. ول��ك��ن��ه��م ل���ن ي��ق�����س��وا ع��ل��ي��ن��ا. ه��ذا 

م�ستحيل. يجب عليهم معرفة ذلك. ل�سنا الهنود 

الطفل  نن�سى.  ونتكاثر، ولن  �سنبقى  بل  احلمر، 

ابن �ست �سنوات هو الوحيد الذي جنا من عائلة 

ال��ذي جنا  �سين�سى؟ والطفل  اأب��و احلطب، كيف 

اأبو العوف )10 �سنوات( كيف �سين�سى  من عائلة 

اأبناء عائلته، وكيف �سين�سى اأن اليهود قتلوه

�سنبقى  ج���ي���ل،  وراء  ج���ي���ًا  ن�����س��ت�����س��ل��م،  ل����ن 

جمرمون.  العامل  هكذا.  لي�ض  ولكن  و�سنتكاثر. 

م��ا ه��ذا ال�سمت؟ ق��ال ب��اي��دن اإن��ه يجب تخفيف 

اأن  يعني  ه��ل  ت��خ��ف��ي��ف؟  يعني  م����اذا  ال��ه��ج��م��ات. 

ت�سرب بطني وترتك قدمي! ال اأ�سدق اأن هناك 

�سعباً مي��ر مب��ا من��ر ب��ه. ال نثق ب��االأح��زاب، �سواء 

لكن  اجل��ح��ي��م.  اإىل  فليذهبوا  ف��ت��ح.  اأو  ح��م��ا���ض 

وبوطننا.  وباأر�سنا  وب�سعبنا  ب��اهلل  اإمي���ان  لدينا 

ال  النا�ض  القد�ض.  يف  الفل�سطينيني  اإىل  انظري 

ين�سون اأ�سلهم. انظري اإىل 1948 )الفل�سطينيون 

م��واط��ن��و اإ���س��رائ��ي��ل(، ه���وؤالء ه��م اجل��ي��ل الثالث. 

يقولون اإنهم اإ�سرائيليون ولكنهم فل�سطينيون وال 

ين�سون وطنهم و�سعبهم. نحن ا�ستمرار لهم وهم 

ا�ستمرار لنا. ال نن�سى. اليهود ق�سفونا واأحرقوا 

اأرا�سينا، طردونا، قتلونا ودمروا بيوتنا. ماذا بقي 

ليفعلوا اأكرث من ذلك؟

االثنني   24/ 5 / 2021

االعالين
07

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

للتحاليل  احل��دي��ث��ة  ال�����س��ايف  خم��ت��رات  �سركة  ب���اأن 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  م�سجلة  ذ.م.م  الطبية  

بتاريخ   )38888( الرقم  حتت  املحدودة/  امل�س�ؤولية 

 )2014/12/3(

امل�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2021/2/16(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200001841(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن �سركة خلف الردايده و�سركته  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2005/8/24 حتت الرقم )77267( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/5/23 

الردايدة   املحم�د  ال�سيد /ال�سيدة  خلف حممد  وقد مت تعيني 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عن�ان امل�سفي : �سفا بدران – ت: 0795297385

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من  )272/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتم�ين

بالدع�ى  عمان  بداية  حمكمة  لقرار  وا�ستنادا  ان��ه 

رقم ) 2012/1399/ حتت الت�سفية (ال�سادر بتاريخ 

�سركة  وف�سخ  الت�سفية  تقرر اغالق  انه   2021/5/20

يف  لدينا  وامل�سجلة  الت�سفية  حتت   ) الرمي  �ساورما   (

الرقم  حتت  حمدودة  امل�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل 

تاريخ  من  اعتبارا   2007/12/30 تاريخ   )  15448  (

القرار .

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200176634(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه   عبدالالت  حمم�د  �سركة 

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2020/3/2 حتت الرقم )120681( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/5/23 

ال�سيد /ال�سيدة  حمم�د احمد خلف عبدالالت   وقد مت تعيني 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عن�ان امل�سفي : عمان - طرب�ر – ت: 0795996002

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة ي�ك�تان لتكن�ل�جيا الزراعة  ذ.م.م م�سجلة لدينا 

الرقم  حت��ت  امل��ح��دودة/  امل�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف 

)59443( بتاريخ )2021/3/17( 

املحدودة  امل�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2021/5/18(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

مربوك للفائز

من شركة االخاء العربية

تعلن �سركة الخاء العربية عن ف�ز الرابح 

عمر العامل بجائزة 1000 دينار مب�سابقة 

كن املحظ�ظ بالردن وا�ستالمه اجلائزة.

رقم احلملة 671/28/2/4

انذار بالعودة اىل العمل 

 اىل املوظفة

حُسن اسماعيل نديم عريضة

  حيث انك تغيبت عن عملك لدى 

الطفال  ل�سناعة  خارطة  �سركة 

ع�سرة  م��ن  م��ن  ،اك����ر  الل��ب�����س��ة 

فاأن  ،لهذا  اذن  دون  متتالية  اي��ام 

الع�دة  ب�سرورة  تعلمك  ال�سركة 

تاريخ  ايام من  للعمل خالل ثالثة 

فاأنك  ذلك  بخالف   ، الع��الن  هذا 

ال�سركة  لدى  لعملك  فاقدا  تعتر 

من  الفقرة )ه(  لحكام  ا�ستنادا 

املادة 28 لقان�ن العمل .

انذار إىل املوظف انس 

عبدالباسط محمد الكيالي 

الرقم الوطني 1048٥014٩٩ 

عملك  م��ك��ان  ع��ن  لتغيبك  ن��ظ��رًا 

اأيام متتالية  ملدة تزيد عن ع�سرة 

فاإننا  ر���س��م��ي،  ع��ذر  اأو  اإذن  دون 

ال���ع����دة اإىل  ن���ن���ذرك ب�����س��رورة 

لتط�ير  �سركة حتادث  عملك لدى 

ن��ظ��م الت�����س��الت وال��رجم��ي��ات 

ن�سر  تاريخ  من  اأي��ام  ثاللة  خ��الل 

تعتر  ذلك  وبعك�س  الن��ذار.  هذا 

حق�قك  وجلميع  ل�ظيفتك  فاقدًا 

العمالية �سندًا لن�س املاده ٨٢ / ه� 

من قان�ن العمل الردين

الثالثاء   22 / 12 / 2020

اعالن طرح عطاء رقم ص / 30 / 2021
صادر عن وزارة الصحة

تعلن وزارة ال�سحة عن طرح عطاء رقم �س / 30 / 2021 بخ�س��س �سيانة التكييف املركزي يف م�ست�سفى الزرقاء 

اجلديد فعلى من ي�د ال�سرتاك من املتعهدين امل�سنفني فئة ثانية كهروميكانيك او اوىل كهروميكانيك مراجعة ق�سم 

الت�سنيف   �سهادة  ال�سحة م�سطحبا معه  الثامن ( يف مبنى وزارة  الطابق  العطاءات يف مديرية البنية وال�سيانة ) 

ال�سلية ) �سارية املفع�ل ( ل�ستالم ن�سخة من امل�ا�سفات مقابل ) 120 ( مائة وع�سرون دينار غري م�سرتدة وكل من ل 

يرفق بعر�سه �سيكا م�سدقا او كفالة مالية با�سم معايل وزير ال�سحة بال�سافة اىل وظيفته ومبغلف منف�سل بقيمة ) 

6000 ( �ستة الف دينار او مل يفقط ال�سعار الفرادية واملبلغ الجمايل يرف�س عر�سه .

مالحظة :

اج�ر الن�سر على من ير�س� عليه العطاء مهما تكرر الن�سر.

يبداأ بيع ن�سخ العطاء من ال�ساعة التا�سعة �سباحًا ولغاية ال�ساعة الثانية ع�سر والن�سف ظهرًا.

اخر م�عد لل�سراء ي�م الثنني امل�افق 2021/5/31.

اخر م�عد ليداع العرو�س لغاية  ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرًا ي�م الثالثاء امل�افق 2021/6/8 .

 ت�دع العرو�س على ن�سخة واحدة )ال�سل فقط ( يف �سندوق العطاءات يف مبنى وزارة ال�سحة الطابق الثاين الدي�ان 

العام .

يحق لل�زارة الغاء العطاء بدون ابداء ال�سباب .

االمني العام للشؤون االدارية والفنية / املكلف
رئيس لجنة الشراء املحلية
الدكتور محمود سليمان زريقات 

مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء

تعلن مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات عن طرح عطاء رقم ) 2021/34 ( �سراء اجهزة مقا�سم ب�سعات خمتلفة 

وكما يلي :

2021/6/21م وطيلة ايام ال�سب�ع  اخر م�عد لبيع ن�سخة العطاء نهاية الدوام الر�سمي لي�م ) الثنني ( امل�افق 

با�ستثناء ي�م الثالثاء .

2021/6/22م ول تقبل بعد هذا  اخر م�عد لقب�ل املناق�سات ال�ساعة العا�سرة من �سباح ي�م ) الثالثاء ( امل�افق 

امل�عد على ان يتم تقدمي عر�س فني مف�سل �سامل كافة الم�ر الفنية ومنف�سل  عن العر�س املايل ولن ينظر باأي 

عر�س من اي �سركة تخالف ذلك و�سيتم ا�ستبعادها مبا�سرة .

على من يرغب بامل�ساركة مراجعة امني �سر جلنة العطاءات يف ) مديرية المن العام )  عمي�س ( / ادارة امل�سرتيات / 

امانة �سر جلنة عطاءات المن العام ( ل�ستالم دع�ة العطاء املت�سمنة ال�سروط وامل�ا�سفات م�سطحبًا معه :

�س�رة عن رخ�سة املهن ) �س�رة طبق ال�سل ( �سارية املفع�ل لهذا العام .

�س�رة عن ال�سجل التجاري لل�سركة .

كتاب تف�ي�س من ال�سركة للمندوب .

ثمن ن�سخة العطاء ) 100 ( دينارًا غري م�سرتدة .

م�قع مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات على �سبكة النرتنت ) www.psd.gov.jo  ( / ادارة امل�سرتيات / 

العطاءات املطروحة .

اج�ر العالن على من ير�س� عليه العطاء وبغ�س النظر عن عدد مرات الطرح .

رئيس لجنة الشراء

مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء

تعلن مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات عن طرح عطاء رقم ) 2021/35 ( �سراء جهاز �ساعة ذرية لنظمة �سبكة 

اللياف ال�س�ئية وكما يلي :

2021/6/21م وطيلة ايام ال�سب�ع  اخر م�عد لبيع ن�سخة العطاء نهاية الدوام الر�سمي لي�م ) الثنني ( امل�افق 

با�ستثناء ي�م الثالثاء .

2021/6/22م ول تقبل بعد هذا  اخر م�عد لقب�ل املناق�سات ال�ساعة العا�سرة من �سباح ي�م ) الثالثاء ( امل�افق 

امل�عد على ان يتم تقدمي عر�س فني مف�سل �سامل كافة الم�ر الفنية ومنف�سل  عن العر�س املايل ولن ينظر باأي 

عر�س من اي �سركة تخالف ذلك و�سيتم ا�ستبعادها مبا�سرة .

على من يرغب بامل�ساركة مراجعة امني �سر جلنة العطاءات يف ) مديرية المن العام )  عمي�س ( / ادارة امل�سرتيات / 

امانة �سر جلنة عطاءات المن العام ( ل�ستالم دع�ة العطاء املت�سمنة ال�سروط وامل�ا�سفات م�سطحبًا معه :

�س�رة عن رخ�سة املهن ) �س�رة طبق ال�سل ( �سارية املفع�ل لهذا العام .

�س�رة عن ال�سجل التجاري لل�سركة .

كتاب تف�ي�س من ال�سركة للمندوب .

ثمن ن�سخة العطاء ) 100 ( دينارًا غري م�سرتدة .

م�قع مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات على �سبكة النرتنت ) www.psd.gov.jo  ( / ادارة امل�سرتيات / 

العطاءات املطروحة .

اج�ر العالن على من ير�س� عليه العطاء وبغ�س النظر عن عدد مرات الطرح .

رئيس لجنة الشراء



الدويل
80 االثنني  24/ 5 / 2021 

للم�ساعدات  ط��ارئ��ة  ا���س��ت��ج��اب��ة  اآل��ي��ة  ال�سعبية  ال�����س��ن  ج��م��ه��وري��ة  اأط��ل��ق��ت   

ال��دول��ة  ال�����س��ن  ُت��ع��ت��ر  وب��ه��ذا،  امل��ا���س��ي.  ي��وم اخلمي�س  لفل�سطن  الإن�����س��ان��ي��ة 

اإىل  �سارعت  التي  املقالة،  ه��ذه  ن�سر  حلظة  حتى  وال��وح��ي��دة  الأوىل  الأجنبية 

اأول  اإر�سال  بكن  اأكدت  وقد  الفل�سطينين،  للمواطنن  اإِْن�َساِنّية  اإعانة  تقدمي 

اإىل  بالإ�سافة  اجلريحة،  لفل�سطن  اأمريكي  دولر  مليون  قدره  نقدي  حتويل 

منح 200 األف ُجرعة جديدة من لقاحات COVID-19 ال�سينية لفل�سطن، 

يف  الفل�سطينين  الالجئن  وت�سغيل  لإغاثة  املتحدة  الأمم  )وكالة  خالل  من 

ال�سرق الأدنى(، وفًقا لت�سريحات ت�ساو ليجيان املتحدث با�سم وزارة اخلارجية 

املا�سية، لل�سحافة الدولية. ال�سينية، يوم اجلمعة 

 زد على كل ذلك، بادرت احلكومة ال�سينية كما اأعلن تيان لن، املتحدث با�سم 

م�ساعدات  قّدمت  ال�سن  اأن  ال���دويل(،  الإمن��ائ��ي  للتعاون  ال�سينية  )الوكالة 

الأخ��ر،  ال�سهيوين  ال��ع��دوان  جرحى  لعالج  الفل�سطينية  للحكومة  اإن�سانية 

املرّكز  ال�سهيوين  الق�سف  جراء  الفل�سطينين  املُ�سّردين  توطن  اإعادة  ولأجل 

على مربعات املدنين يف غزة وغرها.

 كل ذلك، و�سيا�سة ال�سن منذ تاأ�سي�سها كانت وما زالت توؤكد اأنها ت�سطف يف 

�سف فل�سطن و�سعبها، فقد زّودت ال�سن حركة املقاومة الفل�سطينية بالكثر 

وامل��ن��ايف  فل�سطن  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  وك��ذا  وامل����وؤازرة،  ال��دع��م  اأ���س��ك��ال  م��ن 

ِثقاًل  و�سيبقى  ك��ان  ال�سن  يف  فل�سطن  م��ي��زان  اأن  ي��وؤك��د  اأم��ر  وه��و  وال�ستات، 

“طاب�ًسا” اإىل عهود طويلة قادمة ول نهاية لها �سوى بنهاية احلياة الب�سرية 
امل��ادي،  الوجود  من  نف�سها  “الكرة”  هذه  وبانتفاء  الأر�سية،  الكرة  هذه  على 

املقهورة  ال�سعوب  جانب  اإىل  ال�سيني  واحلكومي  احلزبي  ال�سطفاف  اأن  ذلك 

ل يرتاجع قيد اأمنلة، وُيحافظ على توجهاته، بعيًدا عن اأية “بري�سرتويكا”، 

ال�سيت  �سيئة  اإنقالبية  �سوفييتية”  “غال�سنو�ست  عملية  اأي��ة  مواجهة  ويف 

والِذكر اإىل نهاية اخلليقة.

اأن  ال�سينية،  الر�سمية  )�سينخوا(  اأنباء  وكالة  اأعلنت  الأخ��ب��ار،  �سريط  يف   

)اإ�سرائيل( وحما�س تو�سال اإىل اتفاق تو�سطت فيه م�سر لوقف القتال ولإنهاء 

اإراقة الدماء، التي ا�ستمرت 11 يوًما. وزادت، اأن )اإ�سرائيل( ت�سن غارات مكثفة 

بطائرات  وهجمات  مدفعًيا  وق�سًفا  جوية  ب�سربات  الفل�سطيني  القطاع  على 

بدون طيار منذ 10 مايو.. وحتدثت عن “انتهاك )اإ�سرائيل( للم�سجد الأق�سى 

يف القد�س«.

والأر���س  القد�س  جانب  اإىل  وهو  “طاب�س”،  فل�سطن  من  ال�سيني  املوقف   

احلديثة،  ال�سينية  ال��دول��ة  تاأ�سي�س  منذ  عليه  تغير  ل  ث��اب��ت  وه��و  املحتلة، 

لل�سن  �سيقة  م�سلحة  اأي  يوجد  ف��ال  ��ِوي��ل،  حَتْ اأو  َت��ْب��ِدي��ل  اأي  فيه  يكون  ول��ن 

يف دع��م فل�سطن ال��رازح��ة حت��ت ن��ر اح��ت��الل اأج��ن��ب��ي ا���س��ت��ع��م��اري ب�����س��ع، غر 

ا�ستناًدا  واجبها  بتقدمي  للم�ساهمة  الن�سايل  موقفها  مع  لالن�سجام  ق�سيتها 

ال�سيوعي  احلزب  بها  يتم�سك  التي  ال�سرتاكية  واأيديولوجيتها  عقيدتها  اإىل 

تاأخذ  يتاأمل منذ زمن طويل، فلم  ال�سيني احلليف، م�ساندًة ل�سعب فل�سطيني 

اأعطت  اإنها  بل  املا�سية،  ال�سنوات  ط��وال  فل�سطن  من  لنف�سها  �سيًئا  ال�سن 

الفل�سطينية،  وقياداته  الفل�سطيني  ل�سعبنا  منحه  ت�ستطيع  ما  كل  فل�سطن 

اجلي�س  ي��د  ع��ل��ى  ع�����س��ك��رًي��ا  ي��ت��درب��ون  الفل�سطينية  ال��ث��ورة  م��ق��ات��ل��و  ك���ان  ف��ق��د 

تنهمر  ال�سينية  الأ�سلحة  وكانت  بالذات،  ال�سن  اأر�س  وعلى  ال�سيني  ال�سعبي 

كاملطر من بكن على كل تنظيم فل�سطيني يريد القتال مل�سلحة وطنه و�سعبه 

ال�سن  اأن  كيف  وال��رو���س��ي��ة،  ال�سوفييتية  طفولتي  منذ  اأن��ا  واأذك���ر  وانعتاقه، 

كما  �سهرة  العظيم  تونغ  ماوت�سي  املوؤ�س�س  الزعيم  حقبة  بداية  ومنذ  كانت 

فل�سطن  �سفارة  اعتماد  ومنذ  لفل�سطن،  تاأييٍد  ك��ل  بتقدمي  ا  اأي�سً الآن  ه��ي 

ال�سهرية  الرواتب  �سمنها  ال�سفارة،  هذه  م�ساريف  كل  ال�سن  تدفع  بكن  يف 

يف  الدبلوما�سي  الفل�سطيني  التمثيل  ونفقات  الفل�سطينين،  للدبلوما�سين 

وامل��ادي  امل��ايل  ال�سيني  الإ�سناد  واأ�سكال  عناوين  من  الكثر  وغرها  ال�سن، 

واملعنوي والدبلوما�سي وال�سيا�سي لفل�سطن - كنعان.

لفل�سطن منذ  املوؤيدة  ال�سعبية  ال�سن  املبدئية جلمهورية  للمواقف  �سكًرا   

�سي  الرئي�س   / العام  لالأمن  مو�سول  وال�سكر  ال�سرتاكية،  الدولة  تاأ�سي�س 

جن بينغ، وحكومته وبالده وال�سعب ال�سيني ال�سديق برمته.

و�سمة و�سهادات تقدير من روؤ�ساء دول وحكومات 
ُ
*كاتبة واإعالمية وحاملة اأ

�سديقة.

 يلينا نيدوغينا

وزن فلسطين في ميزان 
الصين »طابش«

االنباط-وكاالت

ك����ان م���وق���ف ال���رئ���ا����س���ة خ����الل م��ع��رك��ة 

ان��ت��ق��اد  م��ث��ار  الأخ����رة  القد�س”  “�سيف 
ب����اأن����ه دون  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ك����ب����ر، وو�����س����ف 

وقلة  عليه  الغمو�س  �سيطر  اإذ  امل��ط��ل��وب، 

يف  خا�سة  امل�سهد  عن  والبعد  الت�سريحات 

الأيام الأوىل

ال��ع��دوان  م��ن  الأوىل  ال��ف��رتة  وب����رز يف 

ت�����س��ري��ح ل��وزي��ر ال�����س��وؤون امل��دن��ي��ة ح�سن 

“اأًيا من الأطراف مل يتوا�سل  باأن  ال�سيخ 

مع الرئا�سة خالل فرتة العدوان«

لكن املوقف تغر مع مفاو�سات التهدئة 

ب��اأن  ك��ث��ًرا  الرئا�سة  منها  ا�ستفادت  ال��ت��ي 

لها  الأم���ري���ك���ي���ة  الإدارة  جت���اه���ل  ك�����س��رت 

وجرى اأول ات�سال بن الرئي�س الأمريكي 

جو بايدن مع نظره حممود عبا�س

11 مايو  وكان بايدن وّجه يوم الثالثاء 

ع��ب��ا���س، ع��ق��ب جتاهل  اإىل  ر���س��ال��ة خ��ط��ي��ة 

فيها  ���س��دد  الفل�سطينية،  ل��ل��ق��ي��ادة  ط��وي��ل 

احلالية”،  الأزم���ة  “تهدئة  ���س��رورة  على 

وفق املتحدثة با�سم جمل�س الأمن القومي 

الأمركي اإمييلي هورن

من  “جزء  اأنها  اإىل  الر�سالة  يف  وت�سر 

جمموعة  ب�ساأن  بينهم  امل�ستمر  التوا�سل 

ذلك  يف  مبا  م�سرتك،  اهتمام  ذات  ق�سايا 

وا�ستعادة  العنف  لتهدئة  القائمة  اجلهود 

الهدوء”، وفق تعبرها

“�سفا”  لوكالة  ك�سفت  مطلعة  م�سادر 

اإن حالة اإرباك �سادت املقاطعة حتى الأيام 

كان  الو�سع  اأن  للمواجهة، مبينة  الأخرة 

ال��غ��رب��ي��ة اإىل  ال�����س��ف��ة  ت��ن��زل��ق  األ  م��ن�����س��ًب��ا 

املواجهة مع غزة

عدة  اأمنية  تعليمات  اإن  امل�سادر  وتقول 

�سارمة  كانت  العليا  ال��ق��ي��ادة  م��ن  ���س��درت 

�سيما  الن������زلق  الأح������داث مب��ن��ع  ب��ب��داي��ة 

لأب���ن���اء الأج���ه���زة الأم��ن��ي��ة يف امل�����س��ارك��ة يف 

الأحداث

م��ن  ج������زءا  اأن  ب�����دا  “فيما  وت���ك���م���ل: 

الهبة  ب��ع��د  ع��ن��ه  ال���رتاج���ع  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات مت 

بطريقة  ال�سارع  وف��وران  القوية  ال�سعبية 

فاجاأت موؤ�س�سة الرئا�سة وحركة فتح«

وتوؤكد امل�سادر لوكالة “�سفا” اأن قيادة 

ب���اأن  داخ��ل��ي��ا  ت��ق��ر  الفل�سطينية  ال�����س��ل��ط��ة 

املواجهة الأخرة فر�سة حقيقية لإحداث 

اخرتاق يف امللف ال�سيا�سي

ل��ك��ن ال��ل��ق��اءات م��ع اجل��ان��ب الأم��ري��ك��ي 

باإ�سالح  ال���س��ت��ف��ادة  ه��و  التوجه  اأن  ت��دل��ل 

بنهج  ج����ذري  ت��غ��ي��ر  دون  م��ع��ه��ا  ال��ع��الق��ة 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال���ت���وج���ه���ات  اأو  امل���ف���او����س���ات 

وطنية  وح��دة  باجتاه  الذهاب  اأو  لل�سلطة 

حقيقية، وفق حديثها

�سحيفة “اإندبندت” الريطانية كتبت 

ال��ق��د���س وغ���زة  الأخ�����رة يف  امل��واج��ه��ة  اأن 

ال��ذي  الفل�سطيني  ال��رئ��ي�����س  دور  هم�ست 

مي�سكون  اآخرين  لعبن  اأم��ام  نف�سه  وجد 

بزمام الأمور

ال���ف���ج���وة  ح���ال���ة  ارت�����ف�����اع  اإىل  وت�������س���ر 

وردة  م��ع �سعف اخل��ط��اب  ل��دي��ه  وال��ع��زل��ة 

الفعل جتاه ت�ساعد الأحداث

ف���ف���ي خ���ط���اب���ه ب���������س����اأن اأح����������داث غ���زة 

لأهايل  تطرق   )2021-5-12( يف  والقد�س 

ياأت على ذكر  ال�سفة والقد�س وغزة، ومل 

اأ�سحاب  ك��ان��وا  اأن��ه��م  رغ��م   ،48 فل�سطيني 

م��ا جوبه  وه��و  الأق���وى،  ال�سعبي  احل���راك 

بحالة رف�س وا�سعة

“جروزاليم  ���س��ح��ي��ف��ة  ت��و���س��ح  ب��ي��ن��م��ا 

“خالل  ق���ائ���ل���ة:  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  بو�ست” 

ال��ع��ام،  الأ���س��ه��ر الأرب���ع���ة الأوىل م��ن ه���ذا 

بف�سل قراره  ال�سدارة  احتل عبا�س مركز 

اإج�����راء ان��ت��خ��اب��ات ج���دي���دة وظ���ل ب��دائ��رة 

يف  للجدل  املثر  ق��راره  بعد  حتى  ال�سوء 

اإ�سرائيل  اأن  اأواخر ني�سان بتاأجيلها بحجة 

بال�سماح  الفل�سطينين  ت�ستجب لطلب  مل 

بالت�سويت يف القد�س«

املا�سية فقد  القليلة  الأ�سابيع  “يف  لكن 

وك��ث��ري��ن  الفل�سطينين  اه��ت��م��ام  ع��ب��ا���س 

يف امل��ج��ت��م��ع ال������دويل، ال���ذي���ن مل ي���ع���ودوا 

الإ�سرائيلي  بال�سراع  ذا �سلة  يرونه لعًبا 

ال�سحيفة وفق  الفل�سطيني”. 

����س���وارع  يف  “الحتجاجات  اأن  وت���ب���ن 

القد�س وداخل امل�سجد الأق�سى اختطفتها 

لعبا�س  مناه�سون  ون�سطاء  حما�س  حركة 

امل��ت��ظ��اه��رون  ع���ر  اإذ  الأول،  ال���ي���وم  م��ن��ذ 

اإ���س��رائ��ي��ل  جت���اه  ف��ق��ط  لي�س  غ�سبهم  ع��ن 

عميل  باأنه  وا�سفينه  عبا�س..  �سد  ولكن 

اإ�سرائيل”،  ومتعاون مع  املتحدة  للوليات 

وفق زعمها

الأم��������ن ال����ع����ام ل���ل���م���ب���ادرة ال���وط���ن���ي���ة 

الرغوثي  م�سطفى  النائب  الفل�سطينية 

يقر باأن مكانة القيادة الفل�سطينية يف رام 

اهلل تراجعت مع احلرب على غزة واأحداث 

قيادته  �سبق  ال�سعب  اأن  اإذ  وال48،  القد�س 

بكثر

ويعتر الرغوثي اأن اللجنة التنفيذية 

ال�سعب  متثل  ل  احلالية  التحرير  ملنظمة 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ول ب���د م���ن ت�����س��ك��ي��ل ق��ي��ادة 

���س��ي��ا���س��ي��ة ج���دي���دة م���وح���دة ت��ع��ك�����س ال��ك��ل 

الأم��ن��اء  اج��ت��م��اع  خ���الل  م��ن  الفل�سطيني 

للف�سائل العاملن 

ج��رى  م��ا  “�سفا” اإن  ل��وك��ال��ة  وي��ق��ول 

اأو���س��ل��و وامل��ف��او���س��ات قد  اأن م�����س��ار  ي��ع��ن��ي 

ان��ت��ه��ى، واأن��ن��ا اأم���ام م��ع��ادلت ردع ج��دي��دة 

تتطلب قيادة جديدة وقرار وطني موحد

�سمود  خلفها  وم��ن  امل��ق��اوم��ة  واأرغ��م��ت 

القد�س  يف  ال�سعبية  والهبة  غزة  يف  �سعبنا 

ال�سفة  وخميمات  وب��ل��دات  وم��دن  املحتلة 

 ،1948 ال��غ��رب��ي��ة والأرا�����س����ي امل��ح��ت��ل��ة ع���ام 

النار،  لإط��الق  وقٍف  قبول  على  الحتالل 

بعد 11 يوًما

االنباط-وكاالت

ال��ع��ري��ة  “هاآرت�س”  �سحيفة  ق��ال��ت 

الأخ��ر يف غزة  الت�سعيد  اإن  الأح��د،  يوم 

حم��ادث��ات  ا���س��ت��ئ��ن��اف  م��ع  الأوراق  خ��ل��ط 

اإ�سرائيل. ت�سكيل الئتالف احلكومي يف 

ل  ال��ره��ان،  اأن  اإىل  ال�سحيفة  ولفتت 

اإ�سرائيلية  “انتخابات  على  قائما  ي��زال 

���س��ت��ك��ون  الأن����ظ����ار  ك���ل  ل��ك��ن  خام�سة”، 

من  املن�سق  �ساعر  ج��دع��ون  اإىل  متجهة 

اإذا  غانت�س  بيني  الدفاع  ووزي��ر  الليكود، 

ف�����س��ل ي��ائ��ر لب��ي��د رئ��ي�����س ح���زب “ي�س 

الأي�����ام  يف  ح��ك��وم��ة  ت�����س��ك��ي��ل  يف  عتيد” 

املتبقية له. الع�سرة 

واأ����س���ارت، اإىل اأن���ه ي��ب��دو اأن���ه م��ن غر 

ائتالف،  بت�سكيل  لبيد  ينجح  اأن  املرجح 

ف���ي���م���ا ح����ول����ت الأح����������زاب ت���رك���ي���زه���ا يف 

التالية  يوما   21 ال���  ف��رتة  اإىل  املباحثات 

ال���ت���ي ����س���ت���اأت���ي ع���ق���ب اإع�������الن ف�����س��ل��ه يف 

التو�سل اإىل اتفاق على ائتالف حكومي.

“هاآرت�س”،  ذك���رت  ال�����س��ي��اق،  ه��ذا  ويف 

اأنه يف الأيام ال� 21 املقبلة -اأي بعد انتهاء 

كني�ست  ع�سو  لأي  ميكن  لب��ي��د-،  مهلة 

لت�سكيل  زم��الئ��ه  م��ن   61 ت��واق��ي��ع  ج��م��ع 

اإىل  �ستتجه  امل��وؤ���س��رات  كل  لكن  حكومة، 

امل��ب��داأ على  م��ن حيث  واف��ق  ال��ذي  �ساعر 

ال���ت���ن���اوب م���ع رئ��ي�����س ال�������وزراء ب��ن��ي��ام��ن 

وغانت�س  احلكومة،  رئا�سة  على  نتنياهو 

رف�سه  الأ�سبوع  هذا  نهاية  يف  كرر  الذي 

الن�سمام اإىل نتنياهو يف قيادة احلكومة 

هذه املرة.

االنباط-وكاالت

ل يكاد مير يوم من اأيام العدوان الأخر على 

اإ�سليم )11  اأن ت�ساأل الطفلة فرح  قطاع غزة دون 

الأ�سئلة  من  جملة  اأمها  املعهودة  براءتها  عاماً( 

التي تراود ذهنها الغ�س، متى �سياأتي العيد ؟ متى 

�سنخرج اإىل رحالت العيد ؟ هذه الأ�سئلة الريئة 

هي جزء طبيعي من تلك الأفكار والأح��الم التي 

كانت تراود اأذهان اأطفال قطاع غزة وهم ينتظرون 

اأن  اأج��ل  رم�سان من  �سهر  انق�ساء  ال�سر  بفارغ 

يفرحوا بالعيد ومالب�سهم اجلديدة

حّولت  احلربية  “اإ�سرائيل”  مقاتالت  اأّن  اإل 

ه��ذه الأح����الم اإىل كوابي�س ل��الأط��ف��ال ال��ذي��ن ما 

ينتظرون  ك��ان��وا  م��ا  بقدر  العيد  ينتظرون  ع���ادوا 

انتهاء العدوان الب�سع الذي ا�ستهدفهم بال رحمًة 

ول راأفة وقتلت الطائرات احلربية ال�سهيونية 66 

جمازر  اأب�سع  يف  �سهيداً   250 نحو  بن  من  طفاًل 

الثقيلة  ب�سواريخها  احلربية  الطائرات  ترتكبها 

التي نالت من اأج�ساد الأطفال والن�ساء والأبرياء 

يف قطاع غزة، وذلك عن عدا عن اإ�سابة نحو األفي 

الأط��ف��ال  م��ن  جّلهم  خمتلفة  ب��ج��راح  فل�سطيني 

والن�ساء

ق�سف ب��ال اإن����ذار م��ع ط��ل��وع �سم�س اآخ���ر اأي���ام 

ال����ع����دوان ال�����س��ه��ي��وين ع��ل��ى ال��ق��ط��اع ا���س��ت��ه��دف��ت 

واح��د  ب�����س��اروٍخ  ال�سهيونية  احل��رب��ي��ة  امل��ق��ات��الت 

على الأقل منزل عائلة اإ�سليم بحي ال�سرة و�سط 

مدينة غزة دون �سابِق اإنذاٍر اأو حتذير كما جرى مع 

ع�سرات العائالت التي اأُبيدت يف غزة

وقد كاد ال�ساروخ اأن يوقع جمزرة حمققة بحق 

�سبعة اأطفال ووالدتهم كانوا لتوهم ناموا بعد ليٍل 

من طويل يف حماولة منهم ا�سرتاق حلظات من 

النوم ب�سبب العدوان، عدا عن باقي اأفراد العائلة 

اخلم�س  ال�سفلية  ال��ط��واب��ق  يف  ي�سكنون  ال��ذي��ن 

والذين يزيد عددهم عن ثالثون فرداً

الق�سف الذي ا�ستهدف منزل العائلة املذكورة 

طال ما ي�سبه �سقًة عبارة عن )غرفتن ومنافعهما( 

ي�سكنها املواطن حازم اإ�سليم مع وزوجته واأطفاله 

ال�سبعة، لتتحول اإىل كومة من الركام والدمار من 

اأثر الق�سف، الذي ت�سبب باأ�سراٍر بالغة يف العمارة 

امل��ك��ون��ة م���ن خم�سة ط���واب���ق، ع���دا ع���ن الأ����س���رار 

الأخرى التي اأ�سابت املنازل املجاورة اأي�ساً

ل�”املركز  اإ�سليم وهو والد الطفلة فرح  ويفيد 

ال��ق�����س��ف  ���س��ظ��اي��ا  اأّن  لالإعالم”  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

اأمرة  اأطفاله وهم  اأربعة من  اأ�سابت  ال�سهيوين 

)14 عام( و�سهد )13 عام( وبهاء )8 اأعوام( ُو�سفت 

اأ�سيبت  املتو�سطة والطفيفة، فيما  جراحهم بن 

فرح )11 عام( بجراٍح بالغة يف راأ�سها وقدمها التي 

التهتك  ب�سبب  البرت  مرحلة  اإىل  ت�سل  اأن  ك��ادت 

الكبر ال���ذي اأ���س��اب��ه��ا، فيما جن��ا ب��اق��ي الأط��ف��ال 

ووالدتهم باأعجوبة من الق�سف املميت

�سدمة ال�ستقبال

يف  مناوٍب  اأم��ن  ك�سابط  يعمل  اإ�سليم  املواطن 

م�ست�سفى ال�سفاء املركزي يف مدينة غزة، وحلظة 

ت�سلمه اإ�سارًة بو�سول عدد من الإ�سابات من حي 

كعادته  لال�ستقبال  خرج  الإ�سعافات  من  ال�سرة 

ومل يكن يتوقع للحظة واحدة اأّن تلك الإ�سعافات 

حتمل اأطفاله واحداً تلو الآخر، وهو الذي تركهم 

يغادر  اأن  قبل  والدتهم وجدتهم  اأح�سان  لياًل يف 

اإىل عمله

اأ�سبت  “ب�سراحة،  ع��ام��اً(:   39( اإ�سليم  يقول 

اأّنهم  خا�سة  اأبنائي  اإ�سابة  م�سهد  من  بالذهول 

اأه���داف  ه��ي  “هذه  مت�سائاًل:  وبنات”،  اأط��ف��ال 

اإ�سرائيل التي تبحث عنها؟ تق�سف اأطفال اأبرياء 

نائمون ؟ لي�س لهم اأحالم اإل فرحة العيد واأجواء 

العيد”

القيادة في رام اهلل.. صمت وإرباك في معركة »سيف القدس«

 هآرتس: »حرب غزة« خلطت األوراق بإسرائيل واألنظار تتجه إلى »ساعر وغانتس«

 الطفلة فرح.. االحتالل يحول »فرحة العيد« ل»رحلة عالج«

االنباط-وكاالت

ق����ال����ت ه���ي���ئ���ة ������س�����وؤون الأ�����س����رى 

اأن  الأح�����������د،  ام���������س  وامل������ح������رري������ن، 

الأ�����س����ران ال��غ�����س��ن��ف��ر اأب����و ع��ط��وان 

يوا�سالن  خم��ام��رة،  حممد  وخ��ال��د 

�سيا�سة  �سد  الطعام  عن  اإ�سرابهما 

العتقال الإداري والعزل الإنفرادي 

لتع�سفي ا

اب��و  اأن الأ����س���ر  ال��ه��ي��ئ��ة،  ول��ف��ت��ت 

ب��ل��دة دورا  ع��ط��وان )28 ع��اًم��ا( م��ن 

مب��ح��اف��ظ��ة اخل��ل��ي��ل وامل��ع��ت��ق��ل منذ 

اأك����ت����وب����ر ال����ع����ام امل����ا�����س����ي، ي���وا����س���ل 

19 على  اإ�سرابه عن الطعام لليوم ال�

التوايل �سد اعتقاله الإداري، ويقبع 

بعد  “اأوهليكدار”،  �سجن  ع���زل  يف 

نقله من �سجن رميون قبل اأيام”

اأن  ال����ه����ي����ئ����ة،  اأو������س�����ح�����ت  ك����م����ا 

الأ���س��ر خ��ال��د خم��ام��رة )26 ع��ام��ا( 

م���ن م���دي���ن���ة ي���ط���ا ج���ن���وب اخل��ل��ي��ل، 

لليوم  الطعام  ع��ن  اإ���س��راب��ه  يوا�سل 

لعزله  رف�سا  ال��ت��وايل،  على  التا�سع 

زنازين  يف  تع�سفي  ب�سكل  النفرادي 

اأ�سهر  ثالثة  “هدارمي” منذ  �سجن 

متوا�سلة

���س��ج��ون  اإدارة  اأن  واأ������س�����اف�����ت، 

الح��ت��الل ت��وا���س��ل ح��رم��ان الأ���س��ر 

ك��م��ا  “الكانتينا”،  م����ن  خم����ام����رة 

ي��واج��ه اع���ت���داءات م��ت��ك��ررة م��ن قبل 

منذ  معتقل  ان���ه  ي��ذك��ر  ال�����ّس��ج��ان��ن، 

اإ�سابات  لعدة  وتعر�س   ،2016 العام 

اعتقاله اأثناء  بالر�سا�س 

 أسيران بسجون االحتالل يواصالن إضرابهما
 عن الطعام ضد االعتقال اإلداري والعزل االنفرادي
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الأعللام  األللف �شخ�ص يف لندن، حاملني   180 تظاهر نحو 

على  لللاحللتللجللاج  لللغللزة،  الللداعللمللة  والللافللتللات  الفل�شطينية 

العدوان الإ�شرائيلي الغا�شم الذي ا�شتمر 11 يوًما

وجتمع املتظاهرون اأمام مباين الربملان الإجنليزي وعرب 

وطللالللبللوا  حرة”  “فل�شطني  يهتفون  وهللم  اأكلل�للشللفللورد  �للشللارع 

باإنهاء الحتال الإ�شرائيلي

واأوقللللد بللعلل�للص املللتللظللاهللريللن ملل�للشللاعللل تللظللهللر األللللوان العلم 

“ترافالغار” ال�شهرية  �شاحة  يف  جتمعهم  اأثناء  الفل�شطيني 

بالعا�شمة مرددين هتافات “فل�شطني �شتتحرر«

وقّدر املنظمون، مبا يف ذلك حملة الت�شامن مع فل�شطني 

�شخ�ص  األللف   180 عن  يقل  ل  ما  اأن  الأق�شى”،  و”اأ�شدقاء 

موؤيد  احتجاج  اأكللرب  يجعلها  مما  لندن،  تظاهرة  يف  �شاركوا 

لفل�شطني يف تاريخ اململكة املتحدة

كما اندلعت احتجاجات يف مدن بريطانية اأخرى، مبا يف 

لربيطانيا  الدعوات  ت�شاعد  مع  وليفربول،  برمنغهام  ذلك 

لفر�ص عقوبات على “اإ�شرائيل” ب�شبب عدوانها

عمالًيا  نائًبا  اإن  قالت  اللندنية  “اجلارديان”  �شحيفة 

وقال:  املتظاهرين  ماكدونيل” خاطب  “جون  يدعى  �شابًقا 

الللنللار يف  وقللف لإطللاق  هناك  يكون  لللن  وا�شحني؛  “لنكن 
حملتنا ملقاطعة دولة الف�شل العن�شري الإ�شرائيلية و�شحب 

ال�شتثمارات منها ومعاقبتها على ذلك«

نوقف  لن  وا�شحة،  “الر�شالة  ال�شابق:  النائب  واأ�للشللاف 

دعللونللا  لللذلللك  الللعللدالللة،  تتحقق  حللتللى  الت�شامنية  حملتنا 

نو�شح، ل عدالة ول �شام مع اإ�شرائيل«

يللريللدون  اإنللهللم  “في�شبوك”  على  امللل�للشللرية  منظمو  وقلللال 

مللطللالللبللة حللكللومللة املللملللللكللة املللتللحللدة لللتللنللفلليللذ عللقللوبللات على 

“اإ�شرائيل«
كللمللا دعلللوا حللكللومللة بللادهللم اإىل اتللخللاذ اإجلللللراءات فللوريللة 

والتوقف عن ال�شماح لل”اإ�شرائيل” بالإفات من العقاب«

للا بللو�للشللع حللد للللاإجلللراءات احلللاللليللة لطرد  وطللالللبللوا اأيلل�للشً

واللللبلللدء يف  جلللراح  اللل�للشلليللخ  حللي  مللن  الفل�شطينية  الللعللائللات 

يف  ت�شهم  والتي  اأفعالها،  جميع  على  “اإ�شرائيل”  حما�شبة 

جرمية الف�شل العن�شري

ل  الوح�شية،  اإ�شرائيل  جللرائللم  مواجهة  “يف  اأنلله  واأكلللدوا 

ميكننا البقاء �شامتني، ويجب اأن نبقى يف ال�شوارع«

�شرتيت”،  “داونينج  ملليللدان  اإىل  احل�شد  و�شل  وعندما 

جون�شون”  “بوري�ص  الربيطاين  الللوزراء  رئي�ص  �شد  هتفوا 

بقولهم: “العار لك«

عاًما(:   32( علي،  املتظاهرة موكثا  ال�شحيفة عن  ونقلت 

الإ�شرائيلي  والحتال  طارًئا،  اأ�شبح  الو�شع  لأن  هنا  “اأنا 
يجب اأن ينتهي الآن، لقد م�شى وقت طويل مبا فيه الكفاية«

مللع  اأتلللل�للللشللللامللللن  “اأنا  “جيك”:  يللللدعللللى  اآخلللللللر  وقلللللللال 

النظر  بغ�ص  اجلميع،  على  ينبغي  وكللذلللك  الفل�شطينيني، 

عن جن�شياتهم. اإنه لأمر رائع اأن نرى هذا العدد الكبري من 

 - �شننت�شر  الق�شية.  لدعم  بلللالآلف  يخرجون  الأ�شخا�ص 

�شيتم ال�شتماع اإىل ق�شيتنا«

اإنه كان جلّيا   )BBC( وقالت هيئة الإذاعة الربيطانية

كيف تتزايد امل�شاعر بني الآلف الذين ظهروا يف و�شط لندن

على  يتدفق”  ب�شري  “نهر  باأنهم  املتظاهرين  وو�شفت 

الإ�شرائيلية يف  ال�شفارة  بارك” باجتاه  “هايد  طول حديقة 

حي “كن�شينغتون” و�شط لندن

وتللظللاهللر حمللتللجللون يف و�للشللط مللديللنللة مللانلل�للشلل�للشللرت دعللمللا 

للفل�شطينيني بعد اأيام من القتال بني “اإ�شرائيل” واملقاومة 

يف غزة

تظاهرة  اإن  امل�شائية  نيوز”  “مان�ش�شرت  �شحيفة  وقالت 

 10 نحو  م�شاركة  �شهدت  فل�شطني  مع  للت�شامن  مان�ش�شرت 

من  عللدد  مب�شاركة  “بيكاديللي”  حللدائللق  يف  �شخ�ص  اآلف 

املجموعات الأخرى

اأ�شبوع من جتمع الآلف يف  اأقل من  امل�شرية بعد  وجللاءت 

لدعم  فورية”  “اإجراءات  باتخاذ  احلكومة  ملطالبة  لللنللدن 

الفل�شطينيني

يف  لفلللتلللات  �للشللوهللدت  “التاميز” اإنللللله  �للشللحلليللفللة  وقلللاللللت 

اإ�شارة  يف  التظاهرة حملت عنوان “الهولوكو�شت اجلزء 2”، 

اإىل املحرقة اليهودية املزعومة- بينما حملت لفتات اأخرى، 

الهمجية”.  يف  هتلر  على  يتفوق  “نتنياهو  تقول:  عللبللارات 

وعبارة: “اأوقفوا فعل ما فعله هتلر بكم«

لندن  و�للشللط  يف  الآلف  “تيلغراف”:  �شحيفة  وكللتللبللت 

يللل�لللشلللريون ملللن فلليللكللتللوريللا اإمللبللانللكللملليللنللت اإىل هلللايلللد بلللارك 

فل�شطينيون”  “كلنا  و  اإرهابية”  دولللة  “اإ�شرائيل  يهتفون 

الإرهاب« و”ال�شهيونية= 

للا يللحللرقللون الأعللللام  كللمللا ظللهللرت �للشللور تللظللهللر اأ�للشللخللا�للشً

الإ�شرائيلية

واأ�شافت ال�شحيفة الربيطانية اأن “لفتات اأخرى حملت 

�شورة )مزعومة( لل�شيد امل�شيح عليه ال�شام يحمل ال�شليب 

وعبارة )ل تدعهم يفعلوا ال�شيء ذاته جمدًدا(«

االنباط-وكاالت

عن  “الإندبندنت”،  �شحيفة  كلل�للشللفللت 

بللريللطللانلليللة يف  مللعللدات ع�شكرية  ا�للشللتللخللدام 

ق�شف اإ�شرائيل لقطاع غزة”.

بي  “بي  ترجمع  الللذي  التقرير  ويعتمد 

بللحللث اطلللللعللت عليه  �شي” بللالللعللربلليللة، علللللى 

معدات  “ا�شتخدام  اإىل  ي�شري  ال�شحيفة، 

ع�شكرية بريطانية ال�شنع من قبل القوات 

الإ�شرائيلية يف غارات جوية على غزة”.

وقال الكاتب اإنه “على الرغم من قواعد 

يف  املفرت�شة  اللل�للشللارمللة  الأ�للشلللللحللة  ت�شدير 

بريطانيا، يبدو اأن املعدات التي تنتجها قد 

�شاعدت يف تاأجيج ال�شراع”.

ونقل، عن �شركة لوكهيد مارتن امل�شنعة 

اجلي�ص  ا�شتخدمها  الللتللي   ،  35-Fلطائرة

“ب�شمات  اإن  الللقلل�للشللف،  يف  الإ�لللشلللرائللليلللللللي 

عليها  الللعللثللور  ميكن  الربيطانية  الللرباعللة 

علللللللى عللل�لللشلللرات مللللن امللللكلللونلللات الللرئلليلل�للشلليللة 

اللللدفلللاع  جملللللللة  تلللقلللدر  بلليللنللمللا  للطائرة” 

ال�شنع  بللريللطللانلليللة  تللكللون  اأن  الللربيللطللانلليللة 

بن�شبة %15.

من  “اأكرث  اإن  امل�شنعة  ال�شركة،  واأكللدت 

بريطانيا”  يف  املقيمني  املللورديللن  مللن   100

�شاركوا يف �شناعة F-35، بح�شب التقرير.

 16-F اإن مكونات طائرة  الكاتب  ويقول 

امل�شنوعة يف بريطانيا، ت�شتمل على معدات 

العر�ص  �شا�شات  مثل  متقدمة  ا�للشللتللهللداف 

ويف  املح�ّشنة.  الللعللر�للص  ووحللللدات  الللراأ�للشلليللة 

الوقت نف�شه، ت�شتخدم طائرات الهليكوبرت 

احلللربلليللة مللن طلللراز اأبللاتلل�للشللي اأنللظللمللة رادار 

بلللريلللطلللانللليلللة الللل�لللشلللنلللع ومللللللعللللللدات ملللاحلللة 

وجمموعات حمركات.

ويلفت الكاتب اإىل اأن الإندبندنت قّدمت 

ولكن  الربيطانية،  احلللكللومللة  اإىل  الللدللليللل 

م�شاألة  تاأخذ  “بريطانيا  اإن  فقط  لها  قيل 

ت�شدير الأ�شلحة على حممل اجلد”.

اأنللدرو �شميث، من حملة مناه�شة  وقال 

جتلللارة الأ�للشلللللحللة، الللتللي جمعت الأدلللللة اإنلله 

خلللال الأ�للشللبللوعللني الأخلللرييلللن قللتللل مئات 

يف  الإن�شانية  الأزملللة  وتفاقمت  الأ�شخا�ص 

غزة”، بح�شب ال�شحيفة.

ت�شعر  اأنللهللا  احلكومة  “تخربنا  واأ�للشللاف 

بالقلق، لكنها ف�شلت يف القيام باحلد الأدنى، 

وا�شحة  اإجابات  تقدمي  با�شتمرار  ورف�شت 

اإذا  ما  حول  للغاية  الأ�شا�شية  الأ�شئلة  على 

املتحدة  اململكة  امل�شنوعة يف  كانت الأ�شلحة 

التي باعتها ت�شتخدم اأم ل”.

املللرة  هلللذه هللي  تللكللن  اأنه”مل  اإىل  واأ�لللشلللار 

ومكونات  اأ�شلحة  ا�شتخدام  مت  لقد  الأوىل. 

الفل�شطينيني مرارا  ال�شنع �شد  بريطانية 

وتلللللكلللللرارا، ويلللبلللدو اأن هللللذا ملللا حللللدث مللرة 

اأخرى”.

الر�شمية  الأرقللللام  الللكللاتللب، تظهر  ووفللق 

 ،2015 مايو  املحافظني يف  انتخاب  اأنه منذ 

رخلل�للشللت بللريللطللانلليللا ملللا تللزيللد قلليللمللتلله على 

الأ�شلحة  من  اإ�شرتليني  جنيه  مليون   400

للجي�ص الإ�شرائيلية، مبا يف ذلك الطائرات 

والقنابل واملركبات املدرعة والذخرية.

االنباط-وكاالت

حذر وزير �شوؤون القد�ص فادي الهدمي، 

اإقدام الحتال الإ�شرائيلي على  من مغبة 

تنفيذ حملة تهجري وتطهري عرقي جديدة 

بطن  حللي  يف  الفل�شطينيني  مللئللات  تللطللال 

الهوى ببلدة �شلوان

حتلللذيلللر اللللهلللدملللي جلللللاء علل�للشلليللة انللعللقللاد 

حمكمة اإ�شرائيلية الأربعاء املقبل للنظر يف 

الفل�شطينية يف  العائات  التما�ص عدد من 

حي بطن الهوى �شد قللرارات اإخائها من 

منازلها ل�شالح م�شتوطنني اإ�شرائيليني

التهديد  جللانللب  “اإىل  الللهللدمللي:  وقللللال 

من  فل�شطينية  عللائللات  بلللاإخلللاء  املللحللدق 

اخلطر  فلللاإن  جلللراح  ال�شيخ  حللي  يف  منازلها 

يتهدد اأي�شا ع�شرات العائات يف حي بطن 

الهوى يف �شلوان”

وحذر الهدمي من اأن التهجري الق�شري 

على  اأفلللرادهلللا  عللدد  يللزيللد  عائلة   86 يتهدد 

700 �شخ�ص، ق�شم كبري منهم من الأطفال 

اإ�شرائيليني  م�شتوطنني  واحللال  والن�شاء، 

مكانهم

الإ�شرائيلية  ال�شلطات  “تخطط  وقللال: 

بطن  بللحللي  وا�للشللعللة  عللرقللي  تهجري  لعملية 

الللللهللللوى بلللهلللدف تلللهلللويلللد بلللللللدة �لللشلللللللوان يف 

جماعات  و�شعتها  الللتللي  املللخللطللطللات  اإطللللار 

الأجهزة  من  بدعم  اإ�شرائيلية  ا�شتيطانية 

احلكومية الإ�شرائيلية املختلفة”

�شرعة  الللدويل  املجتمع  “على  واأ�للشللاف: 

للعائات  الق�شري  الخلللاء  ملنع  الللتللحللرك 

بامل�شتوطنني  وا�للشللتللبللدالللهللا  الفل�شطينية 

الإ�شرائيليني”

ببعيد عن  لي�ص  انلله  الهدمي اىل  واأ�للشللار 

اأكلللرث من  الللهللدم  الللهللوى، يتهدد  حللي بطن 

1550 فل�شطينيا يف حي  100 منزل يقطنها 

الب�شتان ب�شلوان

الللذي يتهدد  “نحذر من اخلطر  وقللال: 

بلدية  رف�شت  ان  بعد  بالهدم  املللنللازل  هللذه 

الحتال املخططات الهند�شية التي قدمها 

ال�شكان كبديل عن الهدم”

واأ�شاف: “هدم هذه املنازل من �شاأنه اأن 

�شكان احلللي ق�شريا، ويف  يللوؤدي اىل تهجري 

لتنفيذ خمطط  الطريق  الوقت ميهد  ذات 

ا�شتيطاين يف املنطقة”

وحلليللا الللهللدمللي الللوقللفللة اجلللمللاهللرييللة، 

خا�شة ال�شبابية، يف وجه حماولت التهجري 

وتغيري  جلللراح  وال�شيخ  �للشلللللوان  يف  الللعللرقللي 

الو�شع القائم يف امل�شجد الأق�شى

وقال: “ما جرى يف مدينة القد�ص خال 

الأ�شابيع الأخرية هو مبثابة �شرخة مدوية 

وكفى  ظلما  كفى  بللاأن  املقد�شيني  قبل  مللن 

حال  بللاأي  يقبلوا  لن  املقد�شيني  واإن  قهرا، 

من الأحوال اإذللهم من قبل الحتال”

ودعا الهدمي وزراء اخلارجية الأوروبيني 

والأجللللانللللب ووزيلللللر اخللللارجللليلللة الأملللريكلللي 

جللراح  ال�شيخ  اىل  للتوجه  بلينكن،  انللتللوين 

وال�شتماع  القدمية  القد�ص  وبلدة  و�شلوان 

عن  مللبللا�للشللرة  الفل�شطينيني  اللل�للشللكللان  مللن 

ماأ�شاتهم

اللللقلللوة  اإ�للللشللللرائلللليللللل،  زالللللللت  “ما  وقلللللللال: 

اللللقلللائلللملللة بللللالحللللتللللال، تللل�لللشلللرب بللعللر�للص 

احلائط بالقانون الدويل واملواقف الدولية 

الللداعلليللة للتهدئة، وذللللك مللن خلللال عللدد 

من العتداءات مبا فيها اإغاق حي ال�شيخ 

على  للت�شييق  ال�شمنتية  باملكعبات  جللراح 

ال�شكان”

ت�شمح فيه  اللللذي  الللوقللت  “يف  واأ�لللشلللاف: 

بحرية  للم�شتوطنني  الحلللتلللال  �للشللرطللة 

اللللتلللحلللرك فلللاإنلللهلللا متلللنلللع، مللللن خلللللال هلللذه 

من  الفل�شطينيني  ال�للشللمللنللتلليللة،  املللكللعللبللات 

اإمنا  املللرور، وعليه فهو لي�ص فقط احتال 

احتال وفر�ص نظام ف�شل عن�شري”

�شرطة  حللولللت  “لقد  الللهللدمللي:  وتلللابلللع 

ثكنة  اىل  جلللراح  ال�شيخ  منطقة  الحللتللال 

ال�شكان  معاناة  مللن  ي�شاعف  مللا  ع�شكرية، 

الذين ما زالللوا يخ�شون قللرارات تهجريهم 

من منازلهم”

اأراد  ملللا  اإذا  اأنللللله  علللللى  الللهللدمللي  و�لللشلللدد 

عليه  فلللاإن  الللتللهللدئللة  حللقللا  الللللدويل  املجتمع 

اأن ينزع فتيل الأزمللة ملنع عودة الأمللور اىل 

املربع الأول

ان  الللدوللليللني  الللو�للشللطللاء  “على  وقلللللال: 

7 رئي�شية يف حال  ي�شمنوا حتقيق خطوات 

ارادت الهدوء فعا، وهي اأول: وقف عمليات 

جراح،  وال�شيخ  �شلوان  يف  العرقي  التهجري 

وثانيا، وقف عمليات هدم املنازل يف املدينة، 

وثللالللثللا، وقللف كللل حملللاولت تغيري الو�شع 

اإطللاق  ورابللعللا،  الأقلل�للشللى،  بامل�شجد  القائم 

�لللشلللراح املللعللتللقلللللني، وخللاملل�للشللا، �للشللحللب قلللوات 

ال�شمنتية  املكعبات  ذلللك  يف  مبا  الحللتللال 

الحتالية من  والنقاط  ال�شيخ جراح  من 

ال�شتيطان،  وقللف  و�شاد�شا،  الللعللامللود،  بللاب 

على  امل�شتوطنني  اعللتللداءات  وقللف  و�شابعا، 

ال�شكان”

�للشللروريللة  اخللللطلللوات  “هذه  واأ�للللشللللاف: 

العمل  عللن  بديا  لي�شت  ولكنها  واأ�شا�شية 

اللللدويل الللفللاعللل مللن اأجلللل اإنللهللاء الحللتللال 

الفل�شطينية  الللدولللة  واإقللامللة  الإ�شرائيلي 

حللدود  على  ال�شرقية  الللقللد�للص  وعا�شمتها 

”1967

اإنلللهلللاء  هلللللدف  حتللقلليللق  “حتى  وتللللابللللع: 

اإيجاد  الللدويل  املجتمع  فللاإن على  الحتال 

وال�شكان  املواطنني  احلماية  ت�شمن  اآليات 

العزل”

 األضخم في تاريخ البالد.. تظاهرات في بريطانيا تأييًدا لفلسطين

 »اإلندبندنت« تكشف عن معدات عسكرية بريطانية استخدمت في »قصف غزة«

 الهدمي يحذر من حملة تهجير وتطهير عرقي جديدة في حي بطن الهوى في سلوان

 عكرمة صبري: اقتحام األقصى محاولة 
لالحتالل إلثبات عدم هزيمته بغزة

 بكيرات: إغالق باب المغاربة ولو لساعات 
هو انتصار للمقدسيين والمقاومة

 شاهد: أعضاء مجلس الشورى الُعماني 
يتشحون بالكوفية

خيبٌة إسرائيلّيٌة كبيرٌة جّراء الهزيمة أمام غّزة: 
إّنها بصقة في وجه سكان الجنوب ووصمة عاٍر

االنباط-وكاالت

املبارك،  الأق�شى  امل�شجد  خطيب  اأكد 

�للشللمللاح  اأن  �للللشللللربي،  علللكلللرملللة  الللل�لللشللليلللخ 

للم�شتوطنني  الإ�للشللرائلليلللللي  الحلللتلللال 

بللاقللتللحللام امللل�للشللجللد الأقللل�لللشلللى الللليلللوم هو 

احلرب  لإثبات عدم هزميته يف  حماولة 

على قطاع غزة

وقللللال خللللال تلل�للشللريللحللات �للشللحللفلليللة: 

“�شلطات الحتال تريد من خال هذه 

قوات  بحرا�شة  متت  التي  القتحامات، 

كبرية من ال�شرطة، اإثبات عدم هزميتها 

يف احلرب التي �شنتها على غزة”

م�شوؤولية  الحللتللال  �للشللربي  وحللّمللل 

اللللتلللوتلللر اللللللذي �للشلليللنللجللم علللن ا�للشللتللئللنللاف 

القتحامات

القللتللحللامللات  “هذه  اأن  اإىل  وللللفلللت 

اللليللوم الأحلللد  الللتللي ح�شلت مللنللذ �للشللبللاح 

بامل�شجد  الحلللتلللال  اأطلللملللاع  علللللى  تللوؤكللد 

الأق�شى”

االنباط-وكاالت

قلللللال نلللائلللب ملللديلللر دائلللللللرة الأوقلللللللاف 

بالقد�ص، ال�شيخ ناجح بكريات، اإن اإغاق 

امل�شتوطنني  اقللتللحللام  اأملللام  املللغللاربللة  بللاب 

ُيلل�للشللجللل  لللليلللوم واحلللللد  اأو  للل�للشللاعللات  ولللللو 

للمقاومة وانت�شار  للمقد�شيني  انت�شار 

املللقللد�للص  بللليلللت  اأهللللللل  اأن  علللللللى  واأكلللللللد 

اإعطاء  يف  ح�شنا  بللاًء  اأبلوا  واملقد�شيني 

للقد�ص، واحلفاظ على  الأ�شيلة  الهوية 

الثوابت

الأ�شابيع  عيد  اأن  اإىل  بكريات  واأ�للشللار 

اآلف ومللئللات  فلليلله  يللقللتللحللم  كللللان  اللللللذي 

على  املللرة  هللذه  يتجروؤوا  مل  املتطرفني، 

اأن اللل�للشللارع  القلللتلللحلللام، لأنلللهلللم يلللدركلللون 

لللن جتللف مهما  القد�ص  واأن  وقللوي  حللي 

بحقها  واعتقالتهم  اعتداءاتهم  مار�شوا 

اأبنائها وبحق 

باب  يفتحوا  اأن  اأرادوا  “اإن  واأ�للشللاف: 

�شيفتح  ال�شراع  فللاإن  جديد  من  املغاربة 

مللتللعلللللق  ملللو�لللشلللوع  اأي  لأن  جلللديلللد  مللللن 

قابل  غللري  �شيكون  واملقد�شات  بالقد�ص 

للق�شمة وهو بالفعل خط اأحمر”

اأر�شلوا  املقد�شيني  اأن  بكريات  واأو�شح 

بلللر�لللشلللائلللل حمللللللليلللة واإقللللللليلللمللليلللة بللللللاأن مللا 

الللقللد�للص مللن حمللاولللة تهويد  يللجللري يف 

وفللر�للص هيمنة وحمللاولللة فللر�للص وجللود 

يف  اأهلللللنللا  علللللى  املللتللطللرفللني  للمقتحمني 

القد�ص قد ف�شل

وبللللنّي اأن مللا حلل�للشللل يف بلللاب الللعللامللود 

انت�شار  علللللى  يللوؤكللد  جلللراح  ال�شيخ  وحللي 

املللقللد�للشلليللني اللللذيلللن ا�للشللتللطللاعللوا فللر�للص 

اإل  اأن يفر�ص  كللان ل ميكن  واقللع معني 

باملواجهة

االنباط-وكاالت

اتللل�لللشلللح اأعلللل�للللشللللاء جمللللللل�لللص الللل�لللشلللورى 

بالكوفية  الأحللد،  ام�ص  �شباح  الُعماين، 

الفل�شطينية، تعبرياً عن دعمهم لن�شال 

العادلة،  وق�شيته  الفل�شطيني  ال�شعب 

بالطابع  م�شا�ص  لأي  القاطع  ورف�شهم 

اللللعلللربلللي والإ�للللشللللامللللي ملللديللنللة الللقللد�للص 

املللقللد�للشللة، وخا�شة  اللل�للشللريللف، والأمللاكللن 

ال�شخرة  وقبة  املبارك  الأق�شى  امل�شجد 

امل�شرفة

وقت  يف  الرمزية،  اللفتة  هللذه  وتاأتي 

ت�شهد فيه �شلطنة ُعمان، موجة تعاطف 

الر�شمية  امللل�للشللتللويللات  جميع  يف  عللارمللة، 

زخماً  وت�شهد  فل�شطني  مللع  وال�شعبية، 

كللللبللللرياً ومللللتللللوا�للللشللللًا بلللحلللجلللم ونلللوعللليلللة 

امل�شموعة  ،وامللللللواد  املللكللتللوبللة  املللنلل�للشللورات 

الإذاعات  خمتلف  عرب  املبثوثة  واملرئية، 

التوا�شل  ومن�شات   ، املحلية  وال�شحف 

الجتماعي

االنباط-وكاالت

الإ�للشللرائلليلللللّي  الكني�شت  ع�شو  اعللتللرب 

املتطّرف )من كتلة ال�شهيونية الدينية( 

ايتمار بن غبري اأّن وقف اإطاق النار مع 

 ، �شكان اجلنوب  وجلله  ب�شقة يف  غللزة هو 

وو�شَف ما ح�شَل بل و�شمِة عار فاأحدهم 

اأوقلللف عللمللل اجللليلل�للص الإ�للشللرائلليلللللّي، على 

حّد و�شفه

ونلللللقلللللل ملللللوقلللللع اللللللقلللللنلللللاة الللل�لللشلللابلللعلللة 

الإ�للشللرائلليلللللي عللن بللن غللبللري قللوللله املللراأة 

اأقل  ت�شمعنا وتعي�ص يف بئر ال�شبع، دمها 

مللن دمللي ودملللك؟ �شبي يف غللاف غللزة 

اأقل اأهمية منا؟ اأقول هذا ب�شكل ل لب�ص 

فيه، نحن نتخلى عن اجلنوب

على  رّده  معِر�ص  يف  غيرب  بن  و�للشللّدّد 

حكومة  يف  يجل�ص  لللن  اأّنلللله  علللللى  �لللشلللوؤاٍل 

تبتعد عن اجلنوب، واأّنه مل ياأِت لتدفئة 

اأْن  تريدون  كنتم  اإذا  م�شيًفا   ، الكر�شي 

بت�شلئيل  وزميلي  اأنا  احلكومة،  يف  نكون 

�شيًئا  يتغري  اأْن  يجب  فاإّنه  �شموتريت�ص، 

ما هنا

لللل  ا�للشللتلل�للشللام  وتللللابللللع ل خللل�لللشلللوع، ل 

لإرهاب .. ل ت�شويات. اأنا ع�شو يف جلنة 

ما  واأعللرف  والأملللن،  اخلارجية  ال�شوؤون 

ف،  ميكننا القيام به ، قال النائب املُتطرِّ

عربّي  هو  ما  لكّل  كرهه  ُيخفي  ل  الللذي 

وم�شلم
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الـريـا�ضي

برلني - وكاالت 

مو�سمه  ليفاندوف�سكي  روبرت  �أنهى 

�ل�����دوري �لأمل�����اين بهز  �ل���س��ت��ث��ن��ائ��ي يف 

���س��ب��اك �أوج�������س���ب���ورج يف �مل����ب����ار�ة �ل��ت��ي 

م��ي��ون��خ )2-5(،  ب���اي���رن  ب���ف���وز  �ن��ت��ه��ت 

حل�ساب �جلولة �لأخرية. ونال �لدويل 

�لبوند�سليجا،  هد�ف  جائزة  �لبولندي 

عقب �ملبار�ة مبا�سرة، وذلك بعدما �أنهى 

�ملو�سم بر�سيد 41 هدًفا، متقدًما بفارق 

13 هدًفا عن و�سيفه �لربتغايل �أندريه 

فر�نكفورت.  �آينرت�خت  مهاجم  �سيلفا، 

�سبكة »�أوبتا« للإح�سائيات،  وذك���رت 

لع��ب  �أول  �أ���س��ب��ح  ل��ي��ف��ان��دوف�����س��ك��ي  �أن 

بجائزة  يتوج  �لبوند�سليجا،  ت��اري��خ  يف 

و�سبق  متتالية.  مو��سم   4 يف  �ل��ه��د�ف 

32 ع��اًم��ا �ل��ف��وز ب��اجل��ائ��زة  ل�����س��اح��ب �ل�����

مرتني متفرقتني، عامي 2014 و2016، 

 .2018 ع����ام  م��ن��ذ  ي��ح��ت��ك��ره��ا  �أن  ق��ب��ل 

ا حتطيم  �أي�سً �سهدت  �مل��ب��ار�ة  �أن  يذكر 

ل���ي���ف���ان���دوف�������س���ك���ي رق������م ج������ريد م���ول���ر 

لع���ب  �أول  �أ����س���ب���ح  ح���ي���ث  �ل���ق���ي���ا����س���ي، 

�ل��ب��ون��د���س��ل��ي��ج��ا،  ه���دًف���ا يف   41 ي�����س��ج��ل 

خلل مو�سم و�حد.
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موسم استثنائي 
ليفاندوفسكي  للنجم 

كيفية تأهل الفرق الى الدور االسيوي الثاني 

السيد يؤكد اهمية الفوز على تشرين 

كاريلي ينهي مشواره مع االتحاد 

االنباط - عمان 

تن�س لو�ئح بطولة كاأ�س �لحتاد �لآ�سيوي 

لكرة �لقدم، على تاأهل �بطال �ملجموعات �لثلثة 

وع��ل��ى ت��اأه��ل �أف�����س��ل ث���اٍن م��ن ب��ني �ملجموعات 

�لثلث لفرق منطقة غرب �آ�سيا. ومع �نطلق 

�جل���ول���ة �ل��ث��ان��ي��ة ل����دور �مل��ج��م��وع��ات �لإث���ن���ني، 

عن  تت�ساءل  �مل�����س��ارك��ة  �ل��ف��رق  جماهري  ب����د�أت 

�آلية تاأهل �أف�سل ثاٍن. وتاليا �آلية تاأهل �أف�سل 

�ل��ث��لث، يف ح��ال ت�ساوى  ث���اٍن ع��ن �ملجموعات 

�أك��ر من فريق بالنقاط، وذل��ك وفقا للتايل: 

�ملبا�سرة حال  �ملو�جهات  �إىل فارق  �أوًل: �لعودة 

�ملجموعة  بالنقاط يف  �أك��ر  �أو  تعادل فريقني 

م��ب��اري��ات  يف  �لأه������د�ف  ثانًيا: فارق  �مل��ع��ن��ي��ة. 

�ملجموعة )ما له وما عليه( ثالًثا: �ساحب عدد 

ولن  �ملجموعة.  مباريات  يف  �لأك���ر  �لأه����د�ف 

يتم �ل�ستناد �إىل �لبند �لر�بع �لذي ين�س على 

�للجوء بعد ذلك �إىل عدد �لأهد�ف �لتي �سجلت 

خارج �لأر�س، بحكم �أن �مل�سابقة يف هذه �لن�سخة 

وفق نظام �لتجمع. و�سيتم �سطب نتائج �لفريق 

�لأخري يف كل جمموعة من �ملجموعات �لثلث 

للعد�لة،  جت�سيد�  ث��اٍن،  �أف�سل  هوية  لتحديد 

يف ظل وجود 3 فرق فقط يف �ملجموعة �لأوىل 

�لتي  و�لثالثة  �لثانية  �ملجموعتني  عك�س  على 

ت�سم كل منهما 4 فرق.وت�سم �ملجموعة �لأوىل 

)حامل  �للبناين  �لعهد  �آ���س��ي��ا:  غ���رب  ملنطقة 

�لبحريني.  و�حل��د  �ل�سوري  �ل��وح��دة  �للقب(، 

وت�����س��م �مل��ج��م��وع��ة �ل��ث��ان��ي��ة ف�����رق: �لأن�������س���ار 

وبلطة  �ل�سلط  �لبحريني،  �ملحرق  �للبناين، 

فت�سم  �ل��ث��ال��ث��ة  �مل��ج��م��وع��ة  �أم����ا  �لفل�سطيني. 

�لكويتي  �لكويت  �ل�سوري،  ت�سرين   ، �لفي�سلي 

و�لأمعري �لفل�سطيني.

االنباط - عمان 

�مل��دي��ر  �ل�سيد  �ل��ك��اب��ن ح�����س��ام  �ك���د   

�همية  ع��ل��ى  �لفي�سلي  ل��ف��ري��ق  �ل��ف��ن��ي 

�ل�سوري  ت�سرين  �م��ام  �لفريق  م��ب��ار�ة 

�مل���ق���ررة م�����س��اء �لث���ن���ني و�����س���ار خ��لل 

�مل���وؤمت���ر �ل�����س��ح��ف��ي �ل����ذي ع���ق���ده ي��وم 

��ستعد�دتنا  �ن  باملبار�ة  و�خلا�س  �م�س 

ل��ل��م��ب��ار�ة ك��ان��ت ب�����س��ورة ج��ي��دة، حيث 

ب��ال��ن�����س��ب��ة  ت�����س��ري��ن م��ه��م��ة  م���ب���ار�ة  �أن 

للدور  ب��ال��ت��اأه��ل  حظوظنا  لتعزيز  لنا 

ت�سرين  ن��ادي  �ن  �ىل  م�سري�  �ل��ق��ادم.  

ل��دي��ه��م ع��ن��ا���س��ر ج��ي��دة ج����د�ً ول��دي��ه��م 

�ل�سوري،  �ملنتخب  لعبني  من  �لعديد 

ونقاط  �سعف  نقاط  فريق  لكل  ولكن 

ق��وة و����س��اف  �مل��ب��ار�ة ل��ن ت��ك��ون �سهلة 

�مللعب  ل��ع��م��ل وق��ت��ال يف  ب��ح��اج��ة  وه���ي 

ب��ني  جت����م����ع  �ل����ت����ي  �مل�����و�ج�����ه�����ات  و�ن 

�ل�سورية  و�لأن���دي���ة  �لأردن���ي���ة  �لأن��دي��ة 

د�ئ����م����ا م����ا ت��ت�����س��م ب���ال���ق���وة و�ل���ن���دي���ة. 

�ساء  �إن  �مل��وع��د  على  �سيكونو�  لعبينا 

ت�����س��ع��د  �ل���ت���ي  �ل���ن���ت���ائ���ج  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �هلل 

بد�يتنا  �لفي�سلي.   �ل��ن��ادي  ج��م��اه��ري 

تعطينا  م��ب��ار�ة  �أول  يف  بالفوز  �جليدة 

ح��اف��ز ج��ي��د، ول��ك��ن م��ا ز�ل����ت �ل��ف��ر���س 

�ملجموعة.  �أندية  جميع  بني  مت�ساوية 

لدينا  ك��ان  �ملا�سية  �مل��ب��ار�ة  يف  و����س��اف 

مبار�ة  وكل  �لأخ��رية.  باللم�سة  م�سكلة 

ل��ه��ا ظ��روف��ه��ا وع���ن���د م��ت��اب��ع��ة �مل���ب���ار�ة 

���س��وف ي��ت�����س��ح ����س��ل��وب ل��ع��ب��ن��ا. ب����دوره 

ق���ال �ل���لع���ب حم��م��د �أب����و زري����ق نحن 

ك��لع��ب��ني د�ئ���م���اً م�����س��ت��ع��دي��ن ون��ح��رتم 

للتاأهل  ن��ق��ات��ل  ���س��وف  �لأن���دي���ة  ج��م��ي��ع 

للدور �لثاين �إن �ساء �هلل.

جدة - وكاالت 

�تفقت �إد�رة نادي �حتاد جدة، مع مدرب 

على  �ملقبل،  باملو�سم  �لفريق  لقيادة  روماين 

�ل�سعودي  بالدوري  �لن�سر  مبار�ة  تكون  �أن 

�لرب�زيلي  م�سو�ر  يف  �لأخ��رية  للمحرتفني، 

�أك��د عقب  ق��د  كاريلي  وك��ان  ك��اري��ل��ي.  فابيو 

م��ب��ار�ة �أب��ه��ا �مل��ا���س��ي��ة، �أن���ه مل ي��ج��دد عقده 

�لحت��ادي��ة  �لإد�رة  ك���ون  �لحت�����اد،  م��ع  ب��ع��د 

3 م����ر�ت ومل ي��ت��م �ل��ت��و���س��ل  �ج��ت��م��ع��ت م��ع��ه 

ق�سارى  �سيبذل  كونه  �إىل  م�سري�  لت��ف��اق، 

��ستمر�ره  ح��ال  يف  �لأف�سل  لتقدمي  جهده 

ب��امل��و���س��م �مل���ق���ب���ل. وي��ح��ت��ل �لحت������اد �مل��رك��ز 

بر�سيد  �ل���دوري  ترتيب  ج���دول  يف  �ل��ث��ال��ث 

50 ن���ق���ط���ة، وب����ف����ارق ن��ق��ط��ة ع����ن �ل�����س��ب��اب 

�ل��و���س��ي��ف و5 ن��ق��اط ع��ن �مل��ت�����س��در �ل��ه��لل، 

قبل جولتني على �لنهاية، ويعد �أقل �لفرق 

تعر�سا للخ�سارة )4 مباريات فقط(. ووفقا 

�لقنو�ت  “�لديو�نية” عرب  برنامج  �أكده  ملا 

�لإد�رة �لحتادية  �ل�سعودية، فاإن  �لريا�سية 

�لفريق  لتدريب  روماين،  مدرب  مع  �تفقت 

�ل���ربت���غ���ال  �مل���ق���ب���ل. ومت حت����دي����د  �مل���و����س���م 

لنهائي  ��ستعد�د�  للفريق  خارجي  كمع�سكر 

ك��اأ���س حم��م��د �ل�����س��اد���س ل��لأن��دي��ة �لأب��ط��ال، 

�أم������ام �ل����رج����اء �مل���غ���رب���ي وك���ذل���ك ل��ل��م��و���س��م 

�ل��ن�����س��ر  ت���ك���ون م����ب����ار�ة  �أن  �جل����دي����د، ع��ل��ى 

ب��اجل��ول��ة �لأخ������رية ل���ل���دوري ه���ي �لأخ����رية 

لكاريلي.

االنباط – عمان 

ي��خ��و���س م��ن��ت��خ��ب��ن��ا �ل��وط��ن��ي ل��ك��رة �ل��ق��دم 

م���ب���ار�ة ودي����ة �م����ام ن��ظ��ريه �لم����ار�ت����ي م�ساء 

�ل��ي��وم �لإث��ن��ني يف ل��ق��اء م��غ��ل��ق، ي��ق��ام يف �إط���ار 

يف  م�سو�رهما  ل�ستئناف  �ملكثفة  �ل�ستعد�د�ت 

ت�سفيات �ملونديال من خلل �ملع�سكر �لتدريب 

�لذي يقيمه �ملنتخب ��ستعد�د� جلولة �حل�سم 

�لخرية من �لت�سفيات �لتي �ستقام يف �لكويت 

�ل�����س��ه��ر �ل���ق���ادم . وي���اأم���ل �ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي ف��ي��ت��ال 

بفو�ئد  �خل���روج  منتخبنا  م���درب  بوركلمانز 

فنية من ه��ذه �مل��ب��ار�ة، و�ل��وق��وف على ق��در�ت 

�ل��لع��ب��ني م���ع ب����دء �ل���ع���د �ل���ت���ن���ازيل خل��و���س 

�مل��و�ج��ه��ات �ل��ر���س��م��ي��ة ح��ي��ث �ل��ط��م��وح بح�سم 

بطاقة �لتاأهل..ويغيب عن منتخبنا  يف مبار�ة 

�لإمار�ت لعبي �لفي�سلي و�ل�سلط لنخر�طهم 

�لآ�سيوي،  �لحت��اد  بكاأ�س  فريقيهما  مبباريات 

�ملد�فع ط��ارق خطاب وب��ر�ء مرعي  �إىل جانب 

منتخب  و����س��ل  جهته  م��ن  �لإ���س��اب��ة.  ب�سبب 

تدريبات  عرب  للمبار�ة  ��ستعد�د�ته  �لإم���ار�ت 

و�لذي  مارفيك  فان  �لهولندي  بقيادة  يومية 

ويغيب عن  تلفزيوينا.  �ملبار�ة  نقل  طلب عدم 

�سالح  علي  �لو�سل  لع��ب  �لإم����ار�ت  منتخب 

ب�سبب �لإ�سابة �لتي �ستبعده �أي�سا عن خو�س 

م�سو�ر �لت�سفيات. ويخو�س منتخب �لإمار�ت 

حيث  �ل�سابعة  باملجموعة  �ملونديال  ت�سفيات 

ب�  فيتنام  وتت�سدر  نقاط،   ”4“ ب�  ر�بعا  يحل 

 ”9“ م��ال��ي��زي��ا  منتخب  يليها  نقطة   ”11“
و�أخ����ري�  ن��ق��اط، ث��م ت��اي��لن��د ب��� “8” ن��ق��اط، 

�ملبار�ة  قيادة  و�سيتوىل  نقاط.  بل  �إندوني�سيا 

طاقم حكام بحريني بقيادة ح�سن �ل�سماهيجي 

وي��ع��اون��ه ن����و�ف خ��ل��ي��ف��ة و����س���لح ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 

وحممد �لهرمودي.

االنباط - عمان 

بديل  ول  �لفوز  �ن  �ل�سلط  فريق  يدرك 

ع��ل��ى ف��ري��ق �لن�����س��ار �ل��ل��ب��ن��اين �ل��ق��وي هو 

مو��سلة  �ر�د  �ن  �م��ام��ه  �لخ��رية  �لفر�سة 

م�����س��و�ره �ل���س��ي��وي وجت��ن��ب �خل���روج �ملبكر 

ع��ن��دم��ا ي���ت���و�ج���ه���ان يف �ل�����س��اع��ة �ل��ث��ام��ن��ة 

ملعب  على  �ليوم  م�ساء  من  دقائق  وخم�س 

تعر�سه  بعد  �لقوي�سمه  يف  �هلل  عبد  �مللك 

للخ�سارة يف �للقاء �لول �مام �ملحرق وفوز 

بنتيجة  �لفل�سطيني  بلطه  على  �لن�سار 

خ�����س��ر  ق���د  �ل�����س��ل��ط  ك����ان  ح���ني  يف   ،)0-2(

�لبحريني.  �مل��ح��رق  �أم����ام   )0-1( بنتيجة 

وي��ط��م��ح �لأن�����س��ار ب��ق��ي��ادة م��درب��ه �لأمل���اين 

روب����رت ج��ا���س��ربت �إىل ����س��ت��ك��م��ال م��ا ب���د�أه 

وت�����س��ج��ي��ل �ل���ف���وز �ل���ث���اين ل���ه يف �ل��ب��ط��ول��ة 

و�لقرت�ب �أكر فاأكر من بطاقة �لتاأهل. 

وم������ن ج���ه���ت���ه ي���ط���م���ح مم���ث���ل���ن���ا �ل����س���ي���وي 

�إىل  عابد  �أب��و  جمال  مدربه  بقيادة  �ل�سلط 

و�لإب��ق��اء  �لبطولة  يف  �لأول  ف��وزه  ت�سجيل 

ويت�سلح  �ل��ت��اأه��ل.  �أج���ل  م��ن  حظوظه  على 

�لأن�����س��ار بنخبة م��ن جن��وم��ه ع��ل��ى ر�أ���س��ه��م 

كجك  وحم��م��ود  معتوق  ح�سن  لبنان  قائد 

يت�سلح  جهته  وم��ن  م��وين.  �سعيتو  وح�سن 

�ل�����س��ل��ط ب��لع��ب��ي��ه �أده�����م �ل��ق��ر���س��ي وم��ع��ت��ز 

ي��ا���س��ني وب�����لل �خل��ف��ي��ف��ي. �جل��م��ي��ع ي��رى 

يلعب  �إذ  م��ت��ف��اوت��ة،  �ل��ف��ري��ق��ني  ح��ظ��وظ  �أن 

�أج���ان���ب، يف ح���ني ميتلك  ب����دون  �لأن�������س���ار 

�ل�سلط �أجانب مميزين على غر�ر �لتون�سي 

�لهجومي  �جلانب  �سيكون  �خلفيفي.ولهذ� 

بالنظر حلاجة  �ليوم  لقاء  �لغالب على  هو 

�ل�سلط  �سيما  ل  بديل  ول  للفوز  �لفريقني 

�ملناف�سة  لو�جهة  جديد  من  �سيعود  �ل��ذي 

�لخرية  �لفر�سة  لنها  �لنت�سار  حقق  �ن 

�مامه بعد �خل�سارة �لوىل ويطمح جنومه 

من  �لم���ل  و�ع���ادة  جماهريهم  مب�ساحلة 

����س��ي��وي��ة  ل��ل��ف��ري��ق يف �ول م�����س��ارك��ة  ج��دي��د 

لل�سلط يف �لبطولة .

االنباط - عمان 

ول  �ل��ف��وز  ���س��ع��ار  �لفي�سلي  ف��ري��ق  ي��رف��ع 

�لقوية  �ل�����س��وري  ت�سرين  مو�جهة  يف  ب��دي��ل 

يف �ل�������س���اع���ة �ل���ث���ام���ن���ة وخ���م�������س دق���ائ���ق م��ن 

م�����س��اء �ل��ي��وم ع��ل��ى ���س��ت��اد ع��م��ان �ل�����دويل، يف 

لكاأ�س  �لثالثة  �ملجموعة  يف  لقاء�تهما  ثاين 

�لحتاد �لآ�سيوي بكرة �لقدم. ذلك �ن �لفوز 

بطاقة  خ��ط��ف  م��ن  �ل���س��ي��وي  ممثلنا  ي��ق��رب 

�لكويت  �مام  �لخري  �للقاء  وخو�س  �لتاهل 

�ن  �ل  للتاهل  �لتعادل  يكفيه  بحيث  بر�حة 

�خل�سارة �و �لتعادل ت�سع حظوظه يف �للقاء 

م��درب��ه  ب��ق��ي��ادة  �لزر  ي�سعى  ول��ه��ذ�  �لخ���ري 

ت�سرين  �جتياز  �ىل  �ل�سيد  ح�سام  �ل�����س��وري 

�ل�����س��وري  �ل��ف��ري��ق  �ور�ق  ي��ع��رف  ب��اع��ت��ب��اره 

�ل��ف��ن��ي��ة ور����س���د م���و�ط���ن �ل���ق���وة و�ل�����س��ع��ف 

�ل��ك��وي��ت ...وت��ك��ت�����س��ي  �م���ام  �ل��ل��ق��اء �لول  يف 

�ملو�جهة باأهمية كبرية وتلعب نتيجتها دور�ً 

�سيعزز  فالفائز  �ل��ت��اأه��ل،  ح�سابات  يف  مهماً 

�لأرب��ع��ة،  �أك��ر من دور  ب��الق��رت�ب  حظوظه 

و�لتعادل  �خل��ا���س��ر،  ح�سابات  �ستتعقد  فيما 

 ل����ن ي���ك���ن م���ل���ب���ي���اً ل���ط���م���وح���ات �جل���ان���ب���ني.

وي��ت�����س��در�ل��ف��ي�����س��ل��ي �مل��ج��م��وع��ة �ل��ث��ال��ث��ة ب� 

�لأوىل  �جل���ول���ة  ف����وزه يف  �إث����ر  ن��ق��اط   ”3“
فيما   ،”0-2“ �لفل�سطيني  �لأم��ع��ري  ع��ل��ى 

�لكويت  مع  تعادل  قد  �ل�سوري  ت�سرين  كان 

�ل��ب��ط��ول��ة  ل��و�ئ��ح  وت��ن�����س   .»3-3“ �ل��ك��وي��ت��ي 

ع��ل��ى ت���اأه���ل ب��ط��ل ك���ل جم��م��وع��ة �إىل ج��ان��ب 

�أف�������س���ل و���س��ي��ف م���ن �مل���ج���م���وع���ات �ل��ث��لث 

تعديل  يطر�أ  �أن  �آ�سيا.ويتوقع  غرب  ملنطقة 

طفيف على ت�سكيلة �لفي�سلي يف هذه �ملبار�ة 

وب��خ��ا���س��ة يف �ل�����س��ق �ل��ه��ج��وم��ي.و���س��ي��دف��ع 

يف  �لزعبي  عبد�هلل  قو�مها  بت�سكيلة  �ل�سيد 

�ل�سو�تر  بناء  �سيتوىل  فيما  �ملرمى،  حر��سة 

وحممد  �سام  م�سطفى  �ل�سنغايل  �لدفاعية 

�أب��و زري��ق و���س��امل �لعجالني وع��دي زه��ر�ن. 

و���س��ي��ج��ت��ه��د خ��ال��د زك���ري���ا ون�����ز�ر �ل��ر���س��د�ن 

ك��ل جمهود ممكن  ب��ذل  �لعطار يف  وجم��دي 

لفر�س �ل�سيطرة على منطقة �لو�سط ومنح 

مارديكيان و�لعر�سان يف �أطر�ف �مللعب �لثقة 

�حلربة  ر�أ�س  لتمويل  �لهجومي  �لمتد�د  يف 

حم��م��د �ل��ع��ك�����س و�ل��ل��ب��ن��اين ه���لل �حل��ل��وة. 

�أول  لتحقيق  ت�سرين  فريق  يتطلع  ب���دوره، 

ب�سمة  وو���س��ع  �مل�سابقة  يف  ل��ه  ت��اري��خ��ي  ف��وز 

�آ�سيوية. وي�سعى مدرب ت�سرين ماهر بحري 

�إىل ف���ر����س �ل���رق���اب���ة ع��ل��ى م��ف��ات��ي��ح �ل��ل��ع��ب 

�لفي�سلي حيث يعرف قدر�ت لعبيه  بفريق 

م��و����س��م.  ل���ع���دة  �لأردن  يف  ت���دري���ب���ه  ب��ح��ك��م 

ويعتمد بحري على ذ�ت �لت�سكيلة �لتي و�جه 

مدنية  �أح��م��د  �سيتو�جد  حيث  �ل��ك��وي��ت،  بها 

�لرباعي  �أم��ام��ه  ويلعب  �مل��رم��ى،  ح��ر����س��ة  يف 

ث��ائ��ر ك���روم���ا وع��ب��د �ل�����رز�ق حم��م��د وخ��ال��د 

عاتق  على  و�ستقع  ريحاوي.  وعمر  كردغلي 

وندمي �سباغ وحممد مرمور  كامل حم�سية 

�مل�ساندة  �سيجدو�  حيث  �لو�سط  خط  قيادة 

�لهجومية من علي ب�سماين وم�سطفى �سيخ 

متويل  ب��ه��دف  �مل��ل��ع��ب،  �أط���ر�ف  على  يو�سف 

مالطا. �أو حممد  كو�ية  كامل  ر�أ���س �حلربة 

نحو  و�لن���ط���لق  �ل��ف��وز  حتقيق  ور�ء  �سعيا 

�ملناف�سة على �لتاهل .

النشامى في مواجهة ودية امام االمارات 

السلط ولقاء الفرصة االخيرة امام االنصار 

الفيصلي يبحث عن الفوز من بوابة تشرين 

تأجيل قرار مصير زيدان 
مدريد - وكاالت 

جنح فلورنتينو برييز، رئي�س ريال مدريد، يف �إقناع زين �لدين زيد�ن، 

مدرب �ملريجني، بتاأجيل �إعلن م�سريه. ووفًقا ل�سبكة »ديفن�سا �سنرت�ل« 

�لإ�سبانية، فاإن زيد�ن قرر �لرحيل، وخطط للإعلن عنه عقب نهاية 

مبار�ة فياريال يف �جلولة �لأخ��رية من �لليجا. و�أ�سارت �إىل �أن برييز 

حتدث مع زيد�ن و�أقنعه بتاأجيل �إعلن �لقر�ر ب�سعة �أيام، حلني �لجتماع 

مع �إد�رة ريال مدريد. وتخطط �إد�رة �ملريجني لعقد لقاء مع زيد�ن، 

و��ستعر��س تطور�ت �لفريق يف �ملو�سم �ملقبل مثل �ل�سفقات، و�لعائدين 

من �لإعارة، و�لأمور �لتي حتتاج للتغيري يف ريال مدريد. و�سينتظر زيد�ن 

لب�سعة �أيام، ثم �سيعلن قر�ره �لنهائي عقب �لجتماع مع �إد�رة ريال مدريد، 

لكنه ل يز�ل يتم�سك بالرحيل.
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حضور جماهيري لمباراة السوبر االفريقي 

سيميوني يشيد بفريقه البطل 

االهلي يحقق هدف التاهل االفريقي 

كومان في طريقه 
لوداع البرشا 

لدوحة – خا�ص 

 اأعلنت اللجنة املحلية املنظمة لبطولة 

 2020 ك���اأ����س ال�����س��وب��ر الإف���ري���ق���ي ت���وت���ال 

بن�سختها  الإفريقي  ال�سوبر  مباراة  اإقامة 

جماهريي  بح�سور  والع�سرين  التا�سعة 

املباراة بني فريقي  و�ستجمع   .%30 بن�سبة 

اأبطال  امل�سري بطل دوري  الأهلي  النادي 

اإفريقيا 2020 ، وفريق نادي نه�سة بركان 

امل��غ��رب��ي ب��ط��ل ك���اأ����س الحت�����اد الإف��ري��ق��ي 

)ال��ك��ون��ف��درال��ي��ة(2020. و���س��ُت��ق��ام امل��ب��اراة 

والع�سرين  ال��ث��ام��ن  امل��واف��ق  اجل��م��ع��ة  ي��وم 

ال�سابعة  ال�ساعة  عند  اجل���اري  م��اي��و  م��ن 

جا�سم  ا�ستاد  على  الدوحة  بتوقيت  م�ساًء 

بن حمد بنادي ال�سد الريا�سي ، ال�ساد�سة 

م�ساًء  اخلام�سة   ، القاهرة  بتوقيت  م�ساًء 

ال�سماح  وي��اأت��ي   . البي�ساء  ال��دار  بتوقيت 

 %30 ب��ن�����س��ب��ة  ب���احل�������س���ور اجل����م����اه����ريي 

متا�سياً مع تعليمات وزارة ال�سحة العامة 

وف����ق خ��ط��ة ال���رف���ع ال���ت���دري���ج���ي ل��ل��ق��ي��ود 

ال��دول��ة على  يف  م��وؤخ��راً  ال��ت��ي مت فر�سها 

ع���دة م��راح��ل للحد م��ن ان��ت�����س��ار ف��ريو���س 

كورونا )كوفيد_19 ( خا�سة فيما يتعلق 

والدولية  املحلية  الريا�سية  بالفعاليات 

اجلماهريي  باحل�سور  فيها  ُي�سمح  والتي 

ب��ن�����س��ب م��ع��ي��ن��ة يف الأم�����اك�����ن امل��ف��ت��وح��ة 

ب�����س��رط احل�����س��ول ع��ل��ى ال��ت��ط��ع��ي��م . وق��د 

بالتن�سيق  العامة  ال�سحة  وزارة  فر�ست 

م��ع ال��ل��ج��ن��ة امل��ح��ل��ي��ة امل��ن��ظ��م��ة ح��زم��ة من 

ال�����س��روط وال���ت���داب���ري ال���واج���ب الل���ت���زام 

�سحتهم  على  للحفاظ  اجلميع  م��ن  بها 

ُي�سمح   *  : التايل  النحو  على  و�سالمتهم 

 12 عمر  اجلماهري من  30% من  بح�سور 

لقاح  جرعتي  تلقوا  ممن   ، ف��وق  فما  �سنة 

كوفيد 19 ، وكذلك املتعافني من الإ�سابة 

الت�سعة  خ��الل  املُ�ستجد  كورونا  بفريو�س 

اأ�سهر التي ت�سبق موعد املباراة .

مدريد – وكاالت 

�سيميوين،  دييجو  الأرجنتيني  اأع��رب 

املدير الفني لأتلتيكو مدريد، عن �سعادته 

هذا  الليجا  بلقب  فريقه  بتتويج  الغامرة 

 )1-2( بنتيجة  الن��ت�����س��ار  عقب  امل��و���س��م، 

اخلتامية.  اجل��ول��ة  يف  ال��ول��ي��د،  بلد  على 

وق������ال ����س���ي���م���ي���وين، خ�����الل ت�����س��ري��ح��ات 

“اأنا  الإ�سبانية:  »ماركا«  �سحيفة  نقلتها 

اأجل اجلماهري، وامل�ساعر التي  �سعيد من 

ت�����راودين ه���ي اأن���ن���ا يف ه���ذا ال���ع���ام امل��ع��ق��د 

م��ع ك��ث��ري م��ن الأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن رح��ل��وا 

كبطل  اأت��ل��ت��ي��ك��و  ظ��ه��ر  ال��ف��ريو���س،  ب�سبب 

لأتلتيكو  الفني  املدير  واأ�ساف  خمتلف«. 

كانت  “لقد  ع��اًم��ا:   51 ال��� �ساحب  مدريد 

واح��دة  لكنها  تاريخنا،  مثل  �سعبة،  �سنة 

م���ن اأف�������س���ل ال�������س���ن���وات ح���ي���ث اأ���س��ب��ح��ن��ا 

اأب����ط����ال«. وع����ن الخ����ت����الف ب���ني ال��ل��ق��ب 

“اإنهما  ك�����س��ف:   ،2014 ول���ق���ب  احل�����ايل 

خم��ت��ل��ف��ان ب��ال��ط��ب��ع، وح��ال��ًي��ا ال��ع��امل مير 

اأن نتمكن  واآم���ل  ل��ل��غ��اي��ة،  ب��ح��ال��ة ح��زي��ن��ة 

واأ�سعر  اجلماهري،  من  الكثري  اإ�سعاد  من 

بالمتنان للذين لعبوا ب�سكل اأقل، فنحن 

�سعينا  وجميعا  ه��دف  لدينا  ك��ان  كفريق 

املباراة  قبل  “اليوم  وتابع:  معا«  لتحقيق 

ال��ق��دمي  ت��رك��ن��ا ملعبنا  اأت��ذك��ر ح��ني  ك��ن��ت 

كنا  اإذا  فيما  نفكر  كنا  حيث  ك��ال��دي��رون، 

�سنوا�سل القتال على الألقاب اأم ل، وقلت 

اعتقدت  لأن��ن��ي  من�سبي  يف  �ساأبقى  اإن��ن��ي 

خمطئا«.  اأك���ن  ومل  م�ستقبل  ل��ل��ن��ادي  اأن 

يف  م�ستمر  “النادي  �سيميوين:  واأردف 

النمو، وقمنا بعمل هائل مع الإدارة، التي 

منحت الفريق ا�ستقرارا �ساهم يف حتقيق 

معنا  هنا  لي�سوا  اإن��ه��م  املطلوبة،  النتائج 

لحًقا«.  �سوًيا  �سنحتفل  لكننا  ليحتفلوا 

اأق��ول  “كنت  وع��ن كوريا و���س��واري��ز، ق��ال: 

ع��ن ك��وري��ا م��ن��ذ ف���رة ط��وي��ل��ة اأن���ه يجب 

ذلك  على  وت��درب جيًدا  ي�سجل هدفا،  اأن 

واليوم �سجل هدفا رائعا، وي�سعدين �سمه 

اأما  يوم،  بعد  يوما  يتطور  فهو  للمنتخب 

ورمبا  يومني،  قبل  حتدثت  فقد  �سواريز 

ك��ن��ت حم��ظ��وظ��ا ب���وج���وده، ف��ا���س��م��ه فقط 

كايف«.

القاهرة – وكاالت 

الأهلي  م��درب  مو�سيماين،  بيت�سو  وج��ه 

امل�����س��ري، ر���س��ائ��ل ن��اري��ة ب��ع��د ت��اأه��ل فريقه 

لن�سف النهائي بدوري اأبطال اإفريقيا على 

 ،)1-1( التعادل  عقب  داون���ز،  �سن  ح�ساب 

 .)0-2( بالقاهرة  ذه��اب��ا  وال��ف��وز  الإي���اب  يف 

يف املوؤمتر  ال��ل��ق��اء  ع��ق��ب  مو�سيماين  وق���ال 

ال�������س���ح���ف���ي: »ح���ق���ق���ن���ا ه���دف���ن���ا ب���ال���ت���اه���ل. 

اخ��ذن��ا ق�����رارات ���س��ي��ي��ة يف ب��ع�����س الوق����ات. 

���س��ن داون������ز ا���س��ت��ح��وذ ع��ل��ى ال���ك���رة اك���ر، 

ال��ف��وز«.  حتقيق  يعني  ل  ال���س��ت��ح��واذ  ل��ك��ن 

مانكوبا  ت�سريحات  على  مو�سيماين  ورد 

اأطلقها قبل اللقاء،  مدرب �سن داونز التي 

ال�سمود  م��ن  يتمكن  ل��ن  الأه��ل��ي  اأن  ح��ول 

ب���ال���ق���ول:  دق���ي���ق���ة  ال90  ط������وال  دف���اع���ي���ا 

�سخ�س  م��ن��ك  وي��ق��ل��ل  ي��ت��ح��دث  “عندما 
اإن������ك ف���ري���ق ���س��ع��ي��ف ول ت���داف���ع  وي����ق����ول 

املناف�س«. من  تقلل  اأن��ك  يعني  فهذا   جيدا 

ثغرات  وج��ود  عن  احلديث  “فكرة  واأ�ساف 

يف دفاع الهلي غري �سحيحة باملرة، فنحن 

اًذا  داون��ز،  اه��داف يف مرمى �سن   3 �سجلنا 

ووا�سل  دفاعيا«.  ال�سعف  الفريق  هو  من 

ا���س��ح��اب  لع���ب���ني  “امتلك  م��و���س��ي��م��اين: 

اج�����س��ام ق���وي���ة، وا���س��ت��غ��ل��ت ع��ل��ى ال�����س��رب��ات 

الوحيد  الطريق  انها  اعلم  وكنت  الثابتة، 

وقد  داون��ز، وجنحت يف خطتي،  ام��ام �سن 

اغلقت �سفحة مباراة اليوم وافكر حاليا يف 

ذهني  ا�سغل  ول  الفريقي،  ال�سوبر  مباراة 

وعلق  النهايي«.  ن�سف  يف  �سنواجهه  مب��ن 

م��و���س��ي��م��اين ع��ل��ى ت��ع��ر���س��ه مل�����س��اي��ق��ات قبل 

ال��ل��ق��اء م��ن ج��م��اه��ري ���س��ن داون����ز ورف��ع��ه��م 

ن�سرتها  ولوالدته  له  اإ�ساءة  حملت  لفتات 

زوج���ت���ه ع��ق��ب ال��ل��ق��اء ع���ر ح�����س��اب��ه��ا على 

حمرف،  مدرب  “انا  بالقول:  “توير”، 
�سدي  الالفتات  بع�س  رايت  عندما  تاثرت 

خارج امللعب، وقلت لنف�سي ماذا افعل اكر 

�سن  لفريق  الكثري  قدمت  فقد  ذلك؟  من 

ول  طريقي  يف  م�ستمر  ان��ا  وعموما  داون��ز، 

ا�ستمر يف  ان  ب��د  اك���ر، ل  اح���دث  ان  اري���د 

حياتي وه��ذه هي ك��رة ال��ق��دم«. واأك��د: “ما 

ويف  كبري،  ر�سيد  افريقيا  جنوب  يف  تركته 

ا�سرد فيه  كتابا  اكتب  �سوف  اليام  يوم من 

رغم  داون��ز،  �سن  عن  رحلت  وكيف  رحلتي 

انني تركت فريقا كبريا. لقد رحلت ب�سالم 

وت�سافحنا، ولن احتدث اكر من ذلك«.

مدريد – وكاالت 

بر�سلونة  اإدارة  ب��ني  ال��ع��الق��ة  و���س��ل��ت 

وال����ه����ول����ن����دي رون�����ال�����د ك�����وم�����ان، م����درب 

ب��ع��د مو�سم  اإىل م���ف���رق ط���رق  ال��ف��ري��ق، 

واح������د م����ن ت���ول���ي���ه امل�������س���وؤول���ي���ة. وخ����رج 

امللك،  كاأ�س  ببطولة  املو�سم  هذا  بر�سلونة 

وال�سوبر  ال���دوري  ب��ط��ولت  خ�سر  بعدما 

اأوروب���ا من  اأب��ط��ال  الإ���س��ب��اين وودع دوري 

ربع النهائي. وتزعم العديد من التقارير 

اأن هناك تردًدا لدى اإدارة بر�سلونة، ب�ساأن 

م��ق��ع��د امل��دي��ر ال��ف��ن��ي ل��ل��ب��ار���س��ا يف امل��و���س��م 

»ال�سريجنيتو«  برنامج  وك�سف  اجل��دي��د. 

الرئي�س خوان لبورتا عقد  اأن  الإ�سباين، 

ن��ائ��ب��ه راف���ا يو�ستي،  اج��ت��م��اًع��ا م��ه��ًم��ا م��ع 

واملدير  األيماين،  ماتيو  الريا�سي  واملدير 

نهاية  ريفريتر،  عقب  التنفيذي فريان 

املو�سم.  ه��ذا  لر�سلونة  الأخ���رية  امل��ب��اراة 

اإدارة  اأن  اإىل  الإ���س��ب��اين،  الرنامج  واأ���س��ار 

رحيله  ب��ق��رار  ك��وم��ان  تبلغ  ق��د  بر�سلونة 

ت�����س��ايف  اأن  ي���ذك���ر  ال����ن����ادي الإث����ن����ني.  ع���ن 

يعد  ال��ق��ط��ري،  ال�سد  م��درب  هرينانديز، 

اأب����رز الأ����س���م���اء امل��ر���س��ح��ة م���ن ال�����س��ح��اف��ة 

الإ�سبانية خلالفة كومان.

مدريد – وكاالت 

اأتلتيكو  م��ه��اج��م  ���س��واري��ز،  ل��وي�����س  ب��ك��ى 

بالفوز  فرحته،  التعبري عن  و�سط  مدريد 

ب��ل��ق��ب ال������دوري الإ����س���ب���اين ه����ذا امل��و���س��م. 

و�سرح �سواريز بعد الفوز على بلد الوليد 

»موفي�ستار«: »اأ�سياء  ق��ن��اة  ع��ر   ،)1-2(

ع��دي��دة ت���دور يف راأ���س��ي، ل��ق��د ع�ست ف��رة 

���س��ع��ب��ة ل��ل��غ��اي��ة يف ب���داي���ة امل��و���س��م، وك��ي��ف 

بينما  ق��درات��ي،  م��ن  والتقليل  اح��ت��ق��روين 

ل��ذا  اأم��ام��ي،  اأب��واب��ه  م��دري��د  اأتلتيكو  ف��ت��ح 

���س��اأب��ق��ى مم��ت��ن��ا ل��ه��ذا ال����ن����ادي«. واأ����س���اف 

معي  واأولدي  زوج��ت��ي  م��ع��ان��اة  “اأتذكر 

عديدة،  موا�سم  معي  عا�سوا  لقد  يوميا، 

ل���ك���ن ي��ب��ق��ى ه�����ذا امل���و����س���م ه����و الأ����س���ع���ب 

ب��ال��ن�����س��ب��ة ل���ه���م«. وت���اب���ع ب��ل��ه��ج��ة ح��زي��ن��ة 

بطل  اأن���ا  نف�سها  ع��ن  تتحدث  “اأرقامي 
7 موا�سم«. واأمت لوي�س  5 مرات يف  الليجا 

�سعيدا  �سيبقى  ب��اأن��ه  ت�سريحاته  ���س��واري��ز 

ال�سابق  بزميله  جتمعه  ال��ت��ي  بال�سداقة 

ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����س��ي، جن���م ب��ر���س��ل��ون��ة، ق��ائ��ال 

لقد متنى يل  اأ�سدقاء،  اأننا  الأهم  “يبقى 
ال��ت��وف��ي��ق، واأك���د اأن��ن��ي اأ���س��ت��ح��ق م��ا و�سلت 

مطلع  اأتلتيكو  اإىل  �سواريز  وانتقل  اإليه«. 

 6 املو�سم اجلاري، قادما من بر�سلونة بعد 

الكتالونية. القلعة  موا�سم داخل 

القاهرة – وكاالت 

ال��ف��ن��ي  امل����دي����ر  ح�������س���ن،  علق ح�سام 

اإيقافه  ق��رار  على  ال�سكندري،  لالحتاد 

من  جنيه  األ��ف   20 وتغرميه  مباريات   4

لكرة  امل�سري  بالحتاد  امل�سابقات  جلنة 

بالتعليق،  ح�سن  ح�سام  واكتفى  القدم. 

عر �سفحته الر�سمية مبوقع التوا�سل 

الجتماعي »في�س بوك«، قائال “ح�سبنا 

اهلل ون��ع��م ال��وك��ي��ل«. وج��اء ق��رار اإي��ق��اف 

ال��ع��م��ي��د، ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة اأح������داث م��ب��اراة 

ف��ري��ق��ه اأم�����ام امل�����س��ري ال��ب��ور���س��ع��ي��دي، 

�ستاد  املا�سي على  اأقيمت اخلمي�س  التي 

 24 الإ�سكندرية، �سمن مباريات اجلولة 

من الدوري املمتاز. وانتهت املباراة بفوز 

بينما   ،)0-1( ال��ب��ور���س��ع��ي��دي  ال��ف��ري��ق 

املباراة،  حكم  الدين،  نور  األغى اإبراهيم 

الحتاد  الغني حممد لعب  لعبد  هدفا 

م����ا ف���ج���ر اع����را�����س����ات اجل����ه����از ال��ف��ن��ي 

الثغر. لزعيم 

�رصبيا – وكاالت 

اجل��ي��د،  مو�سمها  ب��ادو���س��ا  ب���اول  وا���س��ل��ت 

املفتوحة  �سربيا  بطولة  بلقب  ف��ازت  بعدما 

اإىل  الأوىل  ل��ل��م��رة  و���س��ول��ه��ا  ع��ق��ب  للتن�س، 

م���ب���اراة ن��ه��ائ��ي��ة يف ب��ط��ول��ة ت��اب��ع��ة ل��ل��راب��ط��ة 

ال���ع���امل���ي���ة ل���الع���ب���ات ال���ت���ن�������س امل���ح���رف���ات. 

اال�سبت،  مباراتني  للعب  بادو�سا  وا�سطرت 

فوزها  بعد  النهائية  للمباراة  تاأهلت  حيث 

على فيكتوريا توموفا 6 /  1 و6 / .2 وحققت 

63 دقيقة فقط،  الالعبة الإ�سبانية الفوز يف 

ل���ذل���ك ك����ان اأم���ام���ه���ا ال���وق���ت ل���ل���راح���ة قبل 

مواجهة اآنا كوجنوه، ولكنها مل تكن بحاجة 

ب��ادو���س��ا، متقدمة  ك��ان��ت  ال��ط��اق��ة.  ه��ذه  لكل 

كوجنوه  ان�سحبت  عندما  �سفر   / و2   2  /  6

اأو�سوريو  كاميال  م��اري��ا  على  تغلبت  التي   -

���س��ريي��ن��و يف وق���ت ���س��اب��ق م��ن ال��ي��وم- ب�سبب 

اإ���س��اب��ة يف ف��خ��ذه��ا الأمي����ن، ل��ت��ف��وز ب��ادو���س��ا. 

مرتني  و�سلت  عاما(   23( بادو�سا  اأن  يذكر 

للدور قبل النهائي يف اآخر بطولتني �ساركت 

البطولة  وودعت  ومدريد  ت�سارل�ستون  بهما 

 اأم�����ام م��ن��اف�����س��ة واح�����دة ه���ي اآ���س��ل��ي ب���ارت���ي.

سواريز يبكي ويهاجم برشلونة 

أيقاف المدرب حسام حسن 

بادوسا تحصد لقب صربيا للتنس 
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»معادلة أينشتاين« الشهيرة تباع 
مقابل 1.2 مليون دوالر

آتية من الطيور.. عالمان صينيان 
يحذران من جائحة جديدة!

�أ�شو�شييتد بر�س بو�شطن- 

الفيزياء  ع��امل  كتبها  ر���س��ال��ة  بيعت 

ال�����س��ه��ر األ����رت اأي��ن�����س��ت��اي��ن ب��خ��ط ي��ده 

اإم   = »اإي  ال�����س��ه��رة  امل��ع��ادل��ة  وت�سمنت 

���س��ي2«، يف م���زاد م��ق��اب��ل اأك���ر م��ن 1.2 

مليون دوالر، اأي حوايل ثالثة اأ�سعاف 

م���ا ك����ان م���ت���وق���ع���اً، ح�����س��ب��م��ا ق���ال���ت دار 

بو�سطن  يف  وم��ق��ره��ا  اآر«  »اآر.  امل����زادات 

املتحدة. بالواليات 

»م�سروع  امل��ح��ف��وظ��ات يف  اأم��ن��اء  ق��ال 

كاليفورنيا  »معهد  يف  اأين�ستاين«  اأوراق 

يف  العرية«  و«اجلامعة  للتكنولوجيا« 

القد�س، اإنه ال يوجد �سوى ثالثة مناذج 

مم��اث��ل��ة اأخ�����رى م��ع��روف��ة الأي��ن�����س��ت��اي��ن 

الذي كتب املعادلة، التي غرت العامل، 

بخط يده.

والوحيد  الرابع،  النموذج  هو  وه��ذا 

ُين�سر  مل  ال���ذي  اخل��ا���س��ة  املجموعة  يف 

التي  اآر«  ل�«اآر.  اإال موؤخراً، وفقا  للعامة 

 400 كانت توقعت بيع الر�سالة بحوايل 

األف دوالر.

ليفينغ�ستون،  ب��وب��ي  ق���ال  ه���ذا،  اإىل 

ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل������«اآر. اآر«: 

»اإن���ه���ا ر���س��ال��ة م��ه��م��ة م���ن وج��ه��ة نظر 

ت��ق��ن��ي��ة ال��ه��ول��وغ��راف��ي��ك وال��ف��ي��زي��اء«، 

يف  �سهرة  االأك��ر  باأنها  املعادلة  وا�سفاً 

العامل.

الطاقة  اأن  تعني  ال��ت��ي   - وامل��ع��ادل��ة 

ت�ساوي الكتلة م�سروبة يف مربع �سرعة 

ال�����س��وء - غ���رت ال��ف��ي��زي��اء ب��اإث��ب��ات اأن 

الوقت لي�س مطلقاً واأن الكتلة والطاقة 

مت�ساويتان.

واحدة  �سفحة  من  املوؤلفة  الر�سالة 

م��ك��ت��وب��ة ب��خ��ط ال��ي��د ب��ال��ل��غ��ة االأمل��ان��ي��ة 

ال��ب��ول��ن��دي  ال��ف��ي��زي��ائ��ي  اإىل  وم���وّج���ه���ة 

االأم�����رك�����ي ل���ودف���ي���ك ���س��ي��ل��ر���س��ت��اي��ن 

وموؤرخة يف 26 اأكتوبر 1946.

ومناف�ساً  ن��اق��داً  �سيلر�ستاين  وك��ان 

اأين�ستاين. لبع�س نظريات  معروفاً 

�لعربية-وكاالت

مل ي��ت��ع��اف ال���ع���امل ب��ع��د م���ن ت��ب��ع��ات 

ج��ائ��ح��ة ف��رو���س ك���ورون���ا ح��ت��ى ت��وال��ت 

ال����ت����ح����ذي����رات ال���������س����ادرة ع����ن م���راك���ز 

االأب��ح��اث ال��ت��ي تنبه م��ن ح���دوث اأوب��ئ��ة 

اأخ�������رى ق����د ت���ك���ون اأك������ر وط�������اأة ع��ل��ى 

عر  حدث  ذلك  اأن  خ�سو�ساً  الب�سرية، 

التاريخ.

ف��ق��د ح���ذر ع���امل���ان ���س��ي��ن��ي��ان م���ن اأن 

اأخ���رى  تعقبها  ق��د   19 ك��وف��ي��د  ج��ائ��ح��ة 

الطيور  اإنفلونزا  ف��رو���س  بها  يت�سبب 

امل��ن��ت�����س��ر م��ن��ذ ���س��ن��وات يف م��ن��اط��ق ع��دة 

حول العامل.

اأن ق���درة ف��رو���س��ات  اإىل  اأ���س��ارا  ك��م��ا 

اأكر بكثر من  االإنفلونزا على التحور 

ق���درة ف��رو���س ك���ورون���ا، واأن ذل���ك من 

اأ�سواأ  اإىل ظهور جائحة  يوؤدي  اأن  �ساأنه 

ب��ك��ث��ر م��ن ال��ت��ي ن��ق��ا���س��ي م��ن��ه��ا ح��ال��ي��اً، 

واأنها قد تظهر ال�سهر املقبل اأو بعد 10 

اأعوام.

حاالت قليلة

وق���ال واي��ف��ن��غ ���س��ي وج���ورج ف��و غ��او، 

الباحثان يف العلوم الوبائية اللذان كانا 

اأول من حدد موا�سفات فرو�س كورونا 

الطيور  اإنفلونزا  فرو�س  اإن  امل�ستجد، 

قد تاأكد انتقاله اإىل الب�سر فيما ال يقل 

عن 7 حاالت، وفق درا�سة ن�سرتها جملة 

اجلمعة. يوم   science
يف  الطيور  اإنفلونزا  فرو�س  وظهر 

اآ�سيا مطلع عام 2012، و�سجلت اإ�ساباته 

االأوىل يف اأوروبا عام 2014.

ك��م��ا ���س��دد اخل��ب��ر ال�����س��ي��ن��ي ج���ورج 

ف���و غ����او ال�����ذي ي���دي���ر امل���رك���ز ال��وط��ن��ي 

على  منها،  والوقاية  االأمرا�س  ملكافحة 

الطيور  اإن��ف��ل��ون��زا  ف��رو���س  ان��ت�����س��ار  اأن 

ال��ع��ام��ة،  ه��و خ��ط��ر داه���م ع��ل��ى ال�سحة 

اأوب��ئ��ة  اإىل  ي����وؤدي  ق��د  اأن����ه  اإىل  م�����س��راً 

كارثية بني الب�سر.

باأن  ال�سينيان  الباحثان  اأفاد  كذلك 

الفرو�س الذي انتقل اإىل حادثة عمال 

الرو�سية يحمل حتورات مثرة  املزرعة 

للقلق تزيد من احتماالت اجنذابه اإىل 

الب�سرية. اخلاليا 

وح��������ذرا م����ن م���غ���ب���ة جت����اه����ل خ��ط��ر 

على  ال��ف��رو���س  ل��ه��ذا  العاملي  ال�سريان 

ال��ط��ي��ور ال��داج��ن��ة وال���ري���ة، ك��م��ا على 

العامة. ال�سحة 

�النباط-وكاالت

م��ن في�سبوك  »اآب����ل« ط��ل��ب��اً  ���س��رك��ة  رف�����س��ت 

ال�������س���ل���ب���ي���ة يف م��ت��ج��ر  ال���ت���ع���ل���ي���ق���ات  ب����ح����ذف 

ات��ف��اق حمتجني م��وؤي��دي��ن  ب��ع��د  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات، 

ل��ف��ل�����س��ط��ني ع��ل��ى خ��ف�����س ال��ت��ق��ي��ي��م اخل��ا���س 

ب��ال��ت��ط��ب��ي��ق، ب�����س��ب��ب ال��رق��اب��ة امل��ف��رو���س��ة من 

خ�سو�ساً  الفل�سطيني،  املحتوى  على  قبلها 

اإ�سرائيل  �سنتها  التي  االأخ��رة  احل��رب  خالل 

على قطاع غزة. 

ك����ان ت��ط��ب��ي��ق ف��ي�����س��ب��وك ق���د ح�����س��ل اأم�����س 

من  تقييم  على   ،2021 مايو/اأيار   22 ال�سبت، 

التطبيقات،  متجر  يف  جنوم  اخلم�س  ت�سنيف 

جن��وم  االأرب�����ع  ي��ت��ج��اوز  تقييمه  ك���ان  اأن  ب��ع��د 

املا�سي. االأ�سبوع 

التقييم  هو  التقييمات  من  االأك��ر  اجل��زء 

ب���ن���ج���م���ة واح����������دة، واأ��������س�������ارت ال����ع����دي����د م��ن 

ج��اء  املنخف�س  تقييمها  اأن  اإىل  ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات 

على  في�سبوك  تفر�سها  التي  الرقابة  ب�سبب 

اأو   FreePalestine# مثل  ها�ستاغات 

.GazaUnderAttack#
قالت   االأمريكية،   NBC News �سبكة 

يف  ب��ارز  برجميات  مهند�س  اإن   ، االأح��د  ام�س 

م��ن�����س��ور ع��ل��ى ل��وح��ة ال��ر���س��ائ��ل ال��داخ��ل��ي��ة يف 

ف��ي�����س��ب��وك، ق���ال اإن »ث��ق��ة امل�����س��ت��خ��دم ت��راج��ع 

ب���درج���ة ك��ب��رة ب��ع��د ال��ت�����س��ع��ي��د االأخ�����ر بني 

وفل�سطني. وم�ستخدمونا م�ستاوؤون  اإ�سرائيل 

وي�سعرون  امل��وق��ف،  م��ع  تعاملنا  ط��ري��ق��ة  م��ن 

اأنهم خا�سعون للرقابة والتقييد، وال ميكنهم 

يف  م�ستخدمونا  بداأ  لذلك  ونتيجة  احلديث، 

االحتجاج برك تقييمات بنجمة واحدة«.

واأظ���ه���رت ر���س��ال��ة داخ��ل��ي��ة راج��ع��ت��ه��ا �سبكة 

اإزاء  ب��ال��غ  بقلق  ت�سعر  ال�سركة  اأن   NBC

و�سنفت  التقييم،  خلف�س  املن�سقة  اجل��ه��ود 

تعني  وال���ت���ي   ،SEV1 اأن���ه���ا  ع��ل��ى  امل�����س��ك��ل��ة 

ال��درج��ة  م��ن  »خ���ط���ورة  اأو   »1  severity«

االأوىل«.

»في�سبوك«  �سركة  ات�سلت  ذل��ك،  اإث��ر  على 

مب���ت���ج���ر ال���ت���ط���ب���ي���ق���ات حل������ذف ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات 

ال�����س��ل��ب��ي��ة، ل��ك��ن »اآب����ل« رف�����س��ت ط��ل��ب��ه��ا، وف��ق��اً 

 Business Insider م��وق��ع  اأورده  مل��ا 

االأمريكي.

حترك منظم �سد في�سبوك 

ك�����ان ن�������س���ط���اء م�����وؤي�����دون ل��ف��ل�����س��ط��ني ق��د 

اإزاء جلوء عديد من مواقع  ا�ستيائهم  عروا 

ح��ذف  اأو  تقييد  اإىل  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 

فعلى  لفل�سطني،  املوؤيدة  واحل�سابات  املحتوى 

�سبيل املثال فر�س موقع اإن�ستغرام قيوداً على 

اإىل  ت�سر  ها�ستاغات  حت��وي  التي  املن�سورات 

االأق�سى. امل�سجد 

الذين  امل�ستخدمني  لبع�س  امل��وق��ع  اأظ��ه��ر 

ال��ه��ا���س��ت��اغ ر�سالة  ب��ه��ذا  اأرف���ق���وا م��ن�����س��ورات��ه��م 

اأو  ب����«ع���ن���ف  م���رت���ب���ط  حم���ت���واه���م  اإن  ت���ق���ول 

اإن�ستغرام  �سركة  وعّلقت  خ��ط��رة«،  منظمات 

اململوكة لفي�سبوك بالقول: اإنها »و�سفت هذا 

املكان خطاأً باأنه مرتبط مبنظمة اإرهابية«.

ك���ذل���ك ق�����ال م�����س��ت��خ��دم��و ك����ال امل��وق��ع��ني 

ب��احل��رب  امل��رت��ب��ط��ة  اإن م��ن�����س��ورات��ه��م  اأي�������س���اً 

يف  خلل  بوجود  ذل��ك  ال�سركة  وعللت  ُحذفت، 

التعديالت. خوارزميات 

في�سبوك  مل��وق��ع  ع��رب  م�ستخدمون  وجل���اأ 

اخلايل  القدمي  العربي  اخلط  ا�ستخدام  اإىل 

اخلوارزمية  خل��داع  حماولة  يف  النقاط،  من 

كما  بحذفه،  وتقوم  يكتبونه  ما  تالحق  التي 

اإىل اخلطاأ عمداً يف تهجئة كلمة  اآخرون  جلاأ 

حُت��ذف  ال  ح��ت��ى  واإ���س��رائ��ي��ل،  فل�سطني،  م��ث��ل 

من�سوراتهم. 

فيسبوك تواجه نتائج تضييقها على المحتوى الفلسطيني.. قلقة 
من انهيار تقييم تطبيقها، وآبل ترفض نجدتها

      

�لعربية-وكاالت

اأعلنت  حني  وا�سعة  �سجة  اأث��ارت  بعدما 

من  لالغت�ساب  تعر�ست  اأن��ه��ا  ف��رة  قبل 

قبل منتج عندما كانت يف بداية م�سرتها 

ال��ف��ن��ي��ة، ع����ادت امل��غ��ن��ي��ة االأم��رك��ي��ة ل��ي��دي 

ن�����س��رات االأخ���ب���ار بعدما  غ��اغ��ا وت�����س��درت 

على  اأط��ل��ق��ت��ه  وث��ائ��ق��ي  م�سل�سل  يف  ك�سفت 

االإن�����رن�����ت اأن����ه����ا ت���ع���ر����س���ت ل��الغ��ت�����س��اب 

واحل��ج��ز ع��ل��ى م��دى اأ���س��ه��ر ع��ل��ى ي��د منتج 

 19 ت��ب��ل��غ  ك��ان��ت  ع��ن��دم��ا  وح��م��ل��ت  مو�سيقي 

لوكالة ال�سحافة الفرن�سية. عاما، وفقاً 

اأن  ال�������س���ه���رة  ال�����س��خ�����س��ي��ة  واأ�����س����اف����ت 

ال���واق���ع���ة ���س��ب��ب��ت ل��ه��ا ا����س���ط���راب م���ا ب��ع��د 

اآث��اره  م��ن  تعاين  ت��زال  ال  واأن��ه��ا  ال�سدمة، 

حتى اليوم.

»ذي  ال��وث��ائ��ق��ي  امل�سل�سل  يف  ق��ال��ت  ك��م��ا 

اإنتاجه  مي يو دونت �سي« الذي �ساركت يف 

»ك��ان  اجل��م��ع��ة،  وب���ّث  ت��ي يف«،  »اآب����ل  ال��ف��ن��ي وق����ال يل اأح����د امل��ن��ت��ج��ني: اخ��ل��ع��ي ع��م��ري 19 ع��ام��ا. ك��ن��ت ق��د دخ��ل��ت امل��ج��ال ملن�سة 

م��الب�����س��ك، ف��ق��ل��ت ال وغ�����ادرت، وق���ال���وا يل 

اأغنياتي«. اإنهم �سيحرقون كل 

واأو����س���ح���ت امل��غ��ن��ي��ة ال��ب��ال��غ��ة 35 ع��ام��ا م��رة 

اأخرى اأنها ال تريد ك�سف هوية ال�سخ�س الذي 

اعتدى عليها الأنها ال تريد روؤيته جمدداً.

لأ�سهر حب�سها 

املنتج  هذا  اأن  غاغا  ليدي  ك�سفت  كذلك 

اغت�سبها وحب�سها الأ�سهر قبل اأن يركها يف 

مكان قريب من منزل والديها وهي حامل، 

اإال اأنها مل حتدد ماذا فعلت بحملها.

ت��داع��ي��ات احل��ادث��ة  اأن  اأك����دت  ذل���ك  اإىل 

يف  ترغب  جعلتها  با�سطرابات  لها  ت�سببت 

نف�سها. اإيذاء 

ف��ي��م��ا ق�����درت اأن���ه���ا ا���س��ت��غ��رق��ت ع��ام��ني 

على  لل�سيطرة  ال��ع��الج  م��ن  ال��ع��ام  ون�سف 

الو�سائل  كل  تعلمت  واأن��ه��ا  الرغبات،  ه��ذه 

م�����ن اأج�������ل اخل��������روج م�����ن االأزم�����������ة، وف���ق 

تعبرها.

منتج اغتصبها وحبسها.. ليدي غاغا تفجر مفاجأة

الى صديقي فهد الخيطان 

بهدوء

وان���ت ت��ن��ت��ق��ل ال��ي��وم م��ن م��وق��ع��ك ، ك��ات��ب ���س��ح��ف��ي اث���ر ع��ل��ى القلب 

لقّراء كثرين وانا منهم ،  بل وعنوان ملن اراد ان يلتقط ر�سائل الدولة 

اىل   ، امل��وت��وري��ن  مبفهوم  ولي�س  املو�سوعي  مبفهومنا  ال��دول��ة  واق�سد 

ملوقع  واب���ارك  ل��ك  اب���ارك   ، ات�ساعها  رغ��م  ال��ك��ات��ب  على  ت�سيق  م�ساحة 

وامل�ساحة  االنفتاح  من  الكثر  �ست�سيف  انك  واثق   ، بك  ويليق  به  تليق 

. املتنوعة  و�سنوفه  بتالوينه  لالعالم  االعتبار  العادة  الواعدة 

وابل  �ستتعر�س اىل  ان��ك   - اك��ر من غ��رك  ت��درك  وان��ت   - �سك  دون 

من الق�سف واطنان من التهم املعلبة والطازجة ، بل وت�سكيك يف كل ما 

، و�سينكرون  اليه  ، بو�سفه ر�سفة لطريق الو�سول اىل ما و�سلت  كتبت 

االنفتاح على  نهج  اىل  فيها منحازا  كنت  التي  املواقف  الكثر من  عليك 

االح���داث  ك��ل  م��ع  م�ستبكا  ك��ن��ت  ان��ك  وااله���م   ، ال�سيا�سية  امل��ك��ون��ات  ك��ل 

امينا  بقيت  لكنك   ، كتبت  ما  على  اختلفنا  او  معك  اتفقنا   ، مرت  التي 

. واجلي�س  والعر�س  ال�سعب   ، الوطني  الثوابت  ملثلث  ووالئك  النتمائك 

ا�سئلة  على  االجابة  اىل  ت�سعى  وال   ، يقولون  ما  اىل  تلفت �سديقي  ال 

 ، امل��ه��ن��ي  ت��ق��دم��ا وجن��اح��ا يف م�����س��اره  ي��ح��ق��ق  م��ط��روح��ة ع��ل��ى اي �سخ�س 

بدل  النجاح  ترير  بطلبها   ، الب�سري  املنطق  ك��ل  ُتخالف  عقول  فثمة 

ترير الف�سل ، كما كل الدنيا ، فهذه عقول تنتمي اىل مدر�سة البغ�ساء 

 « ان��ا  لي�س م�س   « م��ف��اده  ال��دول��ة  واح��دا منذ فجر  ���س��وؤاال  اال  وال تطرح 

انتم . واجلواب بب�ساطة النه مل يكن 

اىل  ال�سيا�سية  وان��ح��ي��ازات��ك  ال��ق��رار  �سانع  م��ن  ق��رب��ك  ان  �سيقولون 

�سينكرون  ا�سلفت  وك��م��ا   ، او�سلتك  ال��ت��ي  ه��ي  ورواي��ت��ه��ا  ال�سلطة  طبقة 

يحمل  ان  ال�سحفي  م��ن  امل��ط��ل��وب  وك���اأن   ، وق��دم��ت  كتبت  م��ا  ك��ل  عليك 

، وانت يا �سديقي انحزت اىل ايديولوجيا  ايديولوجيا �سيا�سية وحزبية 

 ، مقبولة  ب�سرية  طبيعة  وه���ذه  ار���س��ائ��ه��م  يف  واخ��ف��ق��ت  جن��ح��ت  ال��ن��ا���س 

قبور  نب�س  يف  ماهرون  فهم   ، وقلت  كتبت  مبا  عليك  �سيخرجون  وغ��دا 

بني  احل��رك��ة  م�ساحة  حجم  ب��اأن  الطبيعي  احل��ق  منحك  دون   ، ال��ذاك��رة 

 ، ومقبولة  طبيعية  انزياح  م�ساحة  فيها  يتقلده  الذي  واملن�سب  الكاتب 

لكن   ، قبله  رف�ست  كم  واعلم  ومثابرتك  بجهدك  املن�سب  تقلدت  وانت 

يف  مثلك  �سخ�س  يكون  ان  يتطلب  والظرف  خمتلف  الو�سع  امل��رة  ه��ذه 

ذلك املوقع .

لكن   ، اختالل  حدث  اذا  بال�سرورة  ناقدين  و�سنكتب  طبعا  �سنختلف 

�سيا�سيا  من�سبا  اخرت  فاأنت   ، واملحبة  االحرام  مقدار  يف�سد  لن  ذلك 

، فعليك ان  التي ال حتتاجها  املديح  قابال للنقد كثرا با�سعاف م�ساحة 

وموؤمن  بل  ذلك جيدا  تدرك  انك  واثق   ، اليك اخلطاأ  ُيهدي  ت�سكر من 

وان��ك  اجلهم  م��ن  ق��ات��ل  وال��ذي  النا�س  اىل  املنحاز  ال�سحفي  بيقني  ب��ه 

تنتمي اىل مدر�سة �سيا�سية منحازة بالكامل اىل النا�س ومل تخن وعيك 

. والكا�سرة  القاتلة  ال�سدامات  ، وكنت ماهرا يف جتنب  وعقلك 

وحقنا  علينا  ح��ق��ك  وه���ذا  ال��دع��م  م��ن��ا  وتنتظر  ال��ك��ث��ر  م��ن��ك  ننتظر 

الذين  واىل  ال�ساي�سية  احل��رائ��ق  م�سعلي  اىل  تلتفت  ال  ول��ك��ن   ، عليك 

ُيلقون احل�سى يف الطرقات النه وبكل ب�ساطة احل�سى ال�سغرة ال ُتغلق 

الدروب ابدا ، مع كل امنيات النجاح والتوفيق ، رغم انني �ساأخ�سر جارا 

اللقاءات . اعتدت على جرته يف كثر من 

عمر كالب

omarkallab@yahoo.com
 �الخباري24 - �أ ف ب

ت��ق��دم ال�����س��ح��ايف م��ارت��ن ب�����س��ر، ال���ذي ي��واج��ه 

االأمرة  مع  النارية  املقابلة  خلفية  على  انتقادات 

جنلي  م���ن  االأح������د  ب���اع���ت���ذار   ،1995 ���س��ن��ة  دي���ان���ا 

االأم���رة ال��راح��ل��ة ول��ي��ام وه���اري، لكنه اع��ت��ر اأن 

اللقاء  خ��الل  ح�سل  ما  رب��ط  املنطقي«  »غ��ر  من 

املاأ�سوية. بوفاتها 

االأم��رة  ق��رن من مقابلة  رب��ع  اأك��ر من  فبعد 

الريطانية  امللكية  ال��ع��ائ��ل��ة  اأغ��رق��ت  ال��ت��ي  دي��ان��ا 

باأ�ساليب  اخلمي�س  م�ستقل  تقرير  ن��دد  اأزم��ة،  يف 

ب�سر  م��ارت��ن  ال�����س��ح��ايف  ا�ستخدمها  »خم���ادع���ة« 

اللقاء، ما  الإج��راء هذا  58 عاماً  اليوم  يبلغ  الذي 

دفع قناة »بي بي �سي« اإىل االعتذار.

دي��ان��ا  االأم����رة  �سقيق  �سبن�سر  ت�����س��ارل��ز  وك���ان 

حل�سابات  ك�سوفاً  له  عر�س  ب�سر  مارتن  اأن  اأك��د 

م�����س��رف��ي��ة، ت��ب��ني اأن��ه��ا م����زورة، ت��ظ��ه��ر اأن اأج��ه��زة 

التج�س�س  ل�سخ�سني يف مقابل  تدفع  كانت  االأمن 

ع��ل��ى االأم�����رة. وه���و م��ا ق���ال اإن���ه دف��ع��ه لتعريف 

ال�سحايف بال�«ليدي دي«.

ت��امي��ز«،  »���س��ن��داي  ل�سحيفة  ���س��وؤال  على  ورداً 

االأ���س��ف« جت��اه جنلي  »عميق  ب�سر  م��ارت��ن  اأب���دى 

اإي��ذاء  اأرد يوما  االأم��رة وليام وه��اري. وق��ال »مل 

فعلنا  اأننا  اأظن  وال  االأ�سكال،  من  �سكل  باأي  ديانا 

ذلك«.

اآراء وليام وهاري يف املقابلة

وك����ان االأم����ر ول���ي���ام اع��ت��ر اأن ه���ذه امل��ق��اب��ل��ة 

يف  اأمعنت  اال�ستق�سائي  »بانوراما«  برنامج  �سمن 

املخاوف  و«اأج��ج��ت  وال��دي��ه  ب��ني  العالقة  حتطيم 

ال�سنوات االأخرة« يف  والبارانويا والوحدة خالل 

حياة االأمرة ديانا.

اإىل  ه��اري فذهب  االأم��ر  اال�سغر  �سقيقه  اأم��ا 

ح��د اإق��ام��ة راب��ط ب��ني وف��اة وال��دت��ه، و«االأث���ر غر 

التي  واملمار�سات  هذه  اال�ستغالل  لثقافة  املبا�سر 

تتعار�س مع اأي اأخالقيات«.

ديانا جراء حادث مروري يف  االأمرة  وتوفيت 

باري�س �سنة 1997 عن 36 عاماً.

املمكن حتميلي  م��ن  اأن��ه  اأظ��ن  »ال  ب�سر  وق��ال 

امل�سوؤولية عن اأمور كثرة كانت حت�سل يف حياتها 

القرارات«.  بهذه  حتيط  كانت  معقدة  وم�سكالت 

واأ�ساف »اأظن اأن التلميح اإىل م�سوؤوليتي الفردية 

اأمر غر منطقي وغر عادل«.

 1995 �سنة  اأجريت  التي  املقابلة  اأن  اإىل  واأ�سار 

بريطانيا  يف  م�ساهد  مليون   23 ح��واىل  وتابعها 

وح����ده����ا، ج����رت وف����ق ال�������س���روط ال���ت���ي و���س��ع��ت��ه��ا 

االأمرة ديانا التي قال اإنه بقي على �سداقة معها 

التلفزيوين. اللقاء  بعد 

نع�سقها«،  ك��ن��ا  وع��ائ��ل��ت��ي  »اأن����ا  ب�����س��ر  واأو����س���ح 

اإجنابها  اإثر  زارت زوجته  ديانا  االأمرة  اأن  كا�سفاً 

ملنا�سبة  حفال  نظمت  كما  امل�ست�سفى  يف  طفلهما 

عيد ميالد اأحد اأطفاله يف ق�سر كن�سينغتون.

ح�سابات  ك�سوف  لعر�سه  اأ�سفه  ب�سر  واأب���دى 

ال��وث��ائ��ق »ال عالقة  ه���ذه  اإن  ق���ال  ل��ك��ن��ه  م��زي��ف��ة، 

االأم��رة  بها  اأدل��ت  التي  بالت�سريحات  البتة«  لها 

»ثالثة  وج���ود  فيها  واأك���دت  املقابلة  خ��الل  دي��ان��ا 

التي  العالقة  اإىل  اإ�سارة  زواجها، يف  اأ�سخا�س« يف 

ت�����س��ارل��ز مع  االأم����ر  اآن����ذاك  ك���ان يقيمها زوج��ه��ا 

كاميال باركر بولز. واأقّرت االأمرة اأي�سا باأنها يف 

عالقة مع رجل اآخر.

تلك  يف  م��غ��م��وراً  �سحافياً  ب�سر  م��ارت��ن  وك��ان 

اأب���واب  اأم��ام��ه  فتحت  املقابلة  ه��ذه  لكن  امل��رح��ل��ة، 

ب��ع��ده��ا مقابلة جن��وم كر  ل��ه  اأت��ي��ح��ت  اإذ  ال��ن��ج��اح 

بينهم خ�سو�ساً مايكل جاك�سون.

املقابلة  هذه  اإث��ر  الراحل  البوب«  »ملك  وق��ّدم 

���س��ك��وى اأم������ام ال��ه��ي��ئ��ة ال��ن��اظ��م��ة ل��ق��ط��اع امل��رئ��ي 

ب�سر  م��ارت��ن  فيها  ات��ه��م  بريطانيا  يف  وامل�����س��م��وع 

بتقدمي �سورة م�سوهة عن �سلوكه كاأب.

اأزمة »بي بي �سي«

قبيل  املا�سي،  االأ���س��ب��وع  �سي«  ب��ي  »ب��ي  واأعلنت 

���س��دور ال��ت��ق��ري��ر ب�����س��اأن م��ق��اب��ل��ة االأم�����رة دي��ان��ا، 

�سحية،  الأ�سباب  فيها  عمله  ب�سر  مارتن  مغادرة 

حل�ساب  الدينية  التغطية   2016 منذ  تكليفه  بعد 

العامة. املجموعة االإعالمية الريطانية 

وت��ع��ي�����س »ب�����ي ب����ي ����س���ي« اأزم�������ة ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة 

ديانا،  االأم���رة  مع  باملقابلة  املرتبطة  االتهامات 

واإ���س��الح  �سمعتها  لتح�سني  قوية  �سغوط  و�سط 

عملها. طريقة 

الق�سية،  اأثارتها  التي  الكبرة  ال�سجة  وبعد 

اأع���ل���ن���ت احل���ك���وم���ة ال��ري��ط��ان��ي��ة اأن���ه���ا ���س��ت��در���س 

اإ���س��الح ق��واع��د احلوكمة يف »ب��ي بي  احل��اج��ة اإىل 

���س��ي« يف ظ��ل ت�����س��اوؤالت ع��ن مت��وي��ل��ه��ا م��ن خ��الل 

من  حلفاء  تعيني  لندن  وحماولة  حكومية  ر�سوم 

فيها. املحافظني 

صحافي »بي بي سي« يعتذر من نجلي األميرة ديانا بعد فضيحة 
»الخداع« في مقابلة 1995


