
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الملك: مواصلة بذل الجهود لوقف 
االنتهاكات اإلسرائيلية

الملك وولي عهد أبوظبي يعقدان مباحثات في قصر بسمان
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االنباط-وكاالت

 ح�����ذر اأط����ب�����ء ن��ف�����س��ي��ون م����ن ال���ت����أث���رات 

على  غ���زة  ���ش��ه��دت��ه  ال����ذي  للق�شف  ال��ن��ف�����ش��ي��ة 

بال�شدمات  املتعلقة  تلك  وخ�شو�شا  اأطفالها 

وتغيري  ال��ااإرادي،  والتبول  والقلق،  كاخلوف 

املزاج وغريها

واأ�شفرت احلرب الإ�شرائيلية الأخرية على 

بينهم  فل�شطينيا   253 ا�شت�شهاد  ع��ن  القطاع 

اآخ��ري��ن، خال   540 69 طفا وج���رح ح���وايل 

ع��م��ل��ي��ات ق�����ش��ف ا���ش��ت��ه��دف��ت م���ن���ازل واأب���راج���اً 

�شحافيني  ومكاتب  ومكتبات  �شكنية  و�شققاً 

خال 11 يوما. 

للطفولة  املتحدة  الأمم  منظمة  وبح�شب 

ج��دا  عنيفا  الق�شف  ت��اأث��ري  ك���ان  )ي��ون��ي�����ش��ف( 

والتي  بيوتهم  ا�شتهدف  لأن���ه  الأط��ف��ال  على 

اإىل ال�شعور بالأمان، ويعاين كثري  ترمز عادة 

خ�شو�شا  ال�شدمة  تاأثريات  من  الأطفال  من 

الذين انتظروا حتت الأنقا�ض ل�شاعات قبل اأن 

يتم �شحبهم

اأب��و ع��ودة، وهو  ل� �شرح يا�شني  ويف حديثه 

ح��الت  ازدي����اد  ب�شبب  اأن���ه  اأط��ف��ال  اأب خلم�شة 

بعد  غ��زة، وخ�شو�شا  العائات يف قطاع  اإب��ادة 

اأب��و  عائلة  م��ن  فل�شطينيني  ع�شرة  ا�شت�شهاد 

حطب بينهم ثمانية اأطفال يف خميم ال�شاطئ 

غ��رب غ���زة، ق��رر ت��ب��ادل اث��ن��ني م��ن اأولده مع 

اثنني من اأولد اأخيه. 

التفا�صيل �ص »5«

أطفال غزة.. صدمات مرعبة من وسط الركام

رئيس مجلس األعيان يلتقي نائبة وزير 
خارجية إيطاليا

 منحة أميركية بقيمة 40 مليون دوالر 
لدعم برنامج استدامة

االنباط-عمان

في�شل  الأع��ي��ان  جمل�ض  رئي�ض  ا�شتقبل 

الفايز يف مكتبه ام�ض اخلمي�ض، نائبة وزير 

اخلارجية والتعاون الدويل الإيطايل مارينا 

���ش��ريي��ن��ي وال���وف���د امل���راف���ق ل��ه��ا، ال��ت��ي تقوم 

بزيارة ر�شمية لاأردن.

العاقات  اللقاء  خال  اجلانبان  وتناول 

واأهمية  ال�شديقني  البلدين  ب��ني  الثنائية 

ت��ع��زي��زه��ا وت��ط��وي��ره��ا مب��خ��ت��ل��ف امل���ج���الت 

وخ����ا�����ش����ة الق���ت�������ش���ادي���ة وال����ش���ت���ث���م���اري���ة 

تفعيل  واأه���م���ي���ة  وال���ث���ق���اف���ة،  وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 

التفاقيات الثنائية بني البلدين مبا يخدم 

امل�شالح امل�شرتكة.

وث���م���ن ال���ف���اي���ز، ب��ح�����ش��ور رئ��ي�����ض جلنة 

ال�������ش���وؤون ال��ع��رب��ي��ة وال���دول���ي���ة وامل��غ��رتب��ني 

يف جمل�ض الأع���ي���ان ال��ع��ني ن��ا���ش��ر ال��ل��وزي، 

وال�����ش��ف��ري الإي����ط����ايل ل����ّدى امل��م��ل��ك��ة ف��اب��ي��و 

ل��اأردن  الداعمة  اإيطاليا  مواقف  كا�شيزي، 

ال��ث��اين جتاه  ول��روؤي��ة جالة امللك ع��ب��داهلل 

على  تقوم  التي  املنطقة،  يف  ال�شام  عملية 

ال�شرعية  وق�����رارات  ال��دول��ت��ني  اأ���ش��ا���ض ح��ل 

الفل�شطينية  بالق�شية  ال�شلة  ذات  الدولية 

نيل  م��ن  الفل�شطيني  ال�شعب  مي��ك��ن  ومب���ا 

حقوقه امل�شروعة.

وا����ش���اف ان���ه ل مي��ك��ن ا���ش��ت��م��رار �شمت 

العن�شرية  املمار�شات  على  ال��دويل  املجتمع 

وال����ع����دائ����ي����ة ال����ت����ي ت���رت���ك���ب���ه���ا احل���ك���وم���ة 

ال�شرائيلية .

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

ت��ع��ه��دت احل��ك��وم��ة الأم���ريك���ي���ة ب��ت��ق��دمي 

دعم مايل بقيمة 40 مليون دولر؛ لربنامج 

»ا�شتدامة« الذي اأطلقته احلكومة بالت�شارك 

الجتماعي،  لل�شمان  العامة  املوؤ�ش�شة  م��ع 

العمالة،  ا���ش��ت��ق��رار  على  للمحافظة  وذل���ك 

على  املرتتبة  القت�شادية  الأعباء  وتخفيف 

من�شاآت القطاع اخلا�ض التي تاأثرت بجائحة 

القطاعات  ال��ع��ام��ل��ني يف  وم�����ش��ان��دة  ك��ورون��ا 

وامل����ن���������ش����اآت الأك��������ر ت���������ش����رراً ب��اجل��ائ��ح��ة 

اأثناء  لها  امل�شرح  واملن�شاآت غري  والقطاعات 

فرتة النكما�ض القت�شادي.

الأمريكية  الوكالة  بعثة  م��دي��رة  وق��ال��ت 

خ��ال  ك���ارل���ني،  ���ش��ريي  ال��دول��ي��ة  للتنمية 

اليوم  امل��ايل،  الدعم  تقدمي  اتفاقية  توقيع 

اخل��م��ي�����ض، يف م��ق��ر امل��وؤ���ش�����ش��ة ال���ع���ام���ة، اإن 

»ا�شتدامة«  ب��رن��ام��ج  ت��دع��م  ب��اده��ا  حكومة 

املوظفني  ب��ق��اء  ع��ل��ى  ال�����ش��رك��ات  للم�شاعدة 

على راأ�ض عملهم، م�شيفة اإن »توفري املوارد 

جائحة  خ��ال  وال�شركات  للعائات  املالية 

اأم���ر ب��ال��غ الأه��م��ي��ة لا�شتقرار  ك��ورون��ا ه��و 

الق����ت���������ش����ادي احل�������ايل ل����������اأردن وك���ذل���ك 

لنتعا�شه اقت�شاده يف امل�شتقبل«. من جانبه، 

اأك���د م��دي��ر ع���ام امل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ع��ام��ة لل�شمان 

الج��ت��م��اع��ي ال���دك���ت���ور ح�����ازم رح���اح���ل���ة اأن 

املوؤ�ش�شة ما�شية قدماً يف تطوير ال�شيا�شات 

تداعيات  م��ع  للتعامل  ال��ازم��ة  وال��ربام��ج 

جائحة كورونا.

التفا�صيل �ص »2«

»ثمن الحرب« 00 هآرتس تكذب 
نتنياهو وتنشر صورا ل٦٧ طفال 

استشهدوا خالل العدوان
االنباط-وكاالت

ن�����ش��رت ���ش��ح��ي��ف��ة »ه���اآرت�������ض« ال��ع��ربي��ة 

���ش��ف��ح��ات��ه��ا  اأوىل  ع��ل��ى  اخل��م��ي�����ض،  ام�������ض 

العدوان  يف  ا�شت�شهدا  طفًا  ل���)67(  �شوراً 

الإ�شرائيلي على قطاع غزة.

وعرب �شفحتها الأوىل، قالت ال�شحيفة 

وع��م��ار  )13ع��������ام(  ح���م���ادة  اأّن  ال���ع���ربي���ة، 

)10اأعوام( عادوا من عند احلاق - يحيى 

)13 عام( ذهب ل�شراء الآي�ض كرمي - كما 

واإ�شام  اأع��وام(  اأم��رية )6  عر على جثث 

)8 اأعوام( وحممد )9 اأ�شهر( حتت اأنقا�ض 

�شاح  ب�شواريخ  قتلوا  طفًا   67 منزلهم، 

اجل��و الإ���ش��رائ��ي��ل��ي �شد ق��ط��اع غ��زة خال 

الت�شعيد الأخري، هذا هو ثمن احلرب«.

وكتبت ال�شحيفة: »عندما �ُشئل الكثري 

م����ن الآب��������اء ع����ن ����ش���ع���وره���م ب���ع���د ف���ق���دان 

اهلل«،  اأراده  م��ا  »ه���ذا  اأج���اب���وا:  اأط��ف��ال��ه��م 

ي�شبحوا  اأن  يكربوا  عندما  يريدون  كانوا 

اأطباء وفنانني وقادة،

اأج���رة من  ���ش��ي��ارة  ���ش��ائ��ق  ���ش��ائ��د ع�شلية 

ب��ل��دة ج��ب��ال��ي��ا  ال����ذي ف��ق��د اب��ن��ت��ه ال��ب��ال��غ��ة 

زال من  »م��ا  ق���ال:  ���ش��ن��وات   10 العمر  م��ن 

ال�شعب علي ت�شديق ذلك.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط : فرح مو�صى      

00 هكذا  ف���رادى«  ت��اأت��ي  »امل�شائب ل     

يقال يف المثال؛ ولكن هذا القول ينطبق 

على حال »مازن« ابن ال 47 عاما0         

مازن ابن »عرو�ض ال�شمال« اربد والذي 

» الطوالك  العريقة  يقيم يف احد احيائها 

احدى   يف  ب�شتنجي  يعمل  فل�شطني  ب�شارع 

احل����دائ����ق امل�����ج�����اورة؛ م�����ازن ال��ب�����ش��ت��ن��ج��ي 

ر�شام  كري�شة  معوله  ي�شتخدم  فهو  فنان 

وا�شتبدل اللوان بالغرا�ض والزهور لر�شم 

تبهج من يراها وتدخل اىل  لوحة جميلة 

ال�شعادة0   قلبه 

التفا�صيل �ص »3«

  االنباط-برتا

ق��ال��ت ه��ي��ئ��ة الإع������ام، اإن »ن�����ش��ر اأح���د 

�شخ�شيا  ت��را���ش��ا  الإل���ك���رتون���ي���ة  امل���واق���ع 

ب���ني اأح����د ال���ن���واب وزوج���ت���ه ي���ن���درج حتت 

م�شمى مرا�شات خا�شة، اإذ ل ي�شكل ن�شر 

ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال�����ش��ور مم��ار���ش��ة حلريات 

اإعامية، وي�شكل تعديا على حرمة احلياة 

اخلا�شة لاأفراد«.

واأ����ش���ارت ال��ه��ي��ئ��ة يف رده����ا ع��ل��ى ���ش��وؤال 

امل��م��ار���ش��ة  ه����ذه  اأن  اىل  )ب������رتا(،  ل��وك��ال��ة 

7/اأ ( م��ن ق��ان��ون  اأح��ك��ام امل����ادة )  ت��خ��ال��ف 

 1998 ل�شنة   )8( رق��م  والن�شر  املطبوعات 

على  ن�شها  يف  ت��وؤك��د  وال��ت��ي  وت��ع��دي��ات��ه، 

واأخ��اق��ي��ات��ه��ا  ال�شحافة  مهنة  »اآداب  اأن 

لل�شحفي. ملزمة 

التفا�صيل �ص »3«

اإربد -برتا

 رح��ب اأ���ش��ح��اب ���ش��الت اأف���راح يف ارب��د 

الأف��راح  ل�شالت  ال�شماح  احلكومة  بقرار 

بطاقة  العمل  احل��ف��ات  تنظيم  ومن�شاآت 

ا���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة حم�������ددة، ���ش��م��ن اإج��������راءات 

احرتازية ت�شمن �شحة املواطن.

واأ�����ش����ادوا ب���ال���ق���رارات احل��ك��وم��ي��ة ال��ت��ي 

من  التخفيف  ع��ل��ى  حر�شها  م��ن  تنطلق 

عجلة  ودف��ع  القت�شادية،  امل��واط��ن  اأع��ب��اء 

القت�شاد للمحافظة على اأرزاق املواطنني 

عي�شهم. وم�شادر 

التفا�صيل �ص »3«

»مازن« نفترش األرض ونلتحف 
السماء 00 اريد رعاية بناتي

 الثالث فقط

 هيئة اإلعالم: نشر تراسل شخصي 
ألحد النواب ليس حرية إعالمية

إربد: مالكو صاالت أفراح يرحبون بقرار 
الحكومة فتح القطاع ضمن

 ضوابط صحية

2

الملك: سررت بزيارة الشيخ 
محمد بن زايد إلى عمان

الملك وولي العهد يودعان 
ولي عهد أبوظبي

االنباط-عمان

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

و����ش���م���و الأم�������ري احل�������ش���ني ب����ن ع���ب���داهلل 

ال���ث���اين ويل ال���ع���ه���د، ام�������ض اخل��م��ي�����ض، 

نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو 

الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي،  عهد  ويل 

للقوات امل�شلحة.

التفا�صيل �ص »2«

2



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الملك: سررت بزيارة الشيخ 
محمد بن زايد إلى عمان

الملك وولي العهد يودعان 
ولي عهد أبوظبي

العيسوي ينقل تعازي الملك
 إلى العدوان

رئيس الوزراء يلتقي وزير البترول 
والثروة المعدنية المصري

  االنباط-عمان

دعم  بتقدمي  االأمريكية  تعهدت احلكومة 

ل��رن��ام��ج  دوالر؛  م��ل��ي��ون   40 ب��ق��ي��م��ة  م���ايل 

»ا�ستدامة« الذي اأطلقته احلكومة بالت�سارك 

االجتماعي،  لل�سمان  ال��ع��ام��ة  املوؤ�س�سة  م��ع 

ال��ع��م��ال��ة،  ا���س��ت��ق��رار  ع��ل��ى  للمحافظة  وذل����ك 

وت��خ��ف��ي��ف االأع����ب����اء االق���ت�������س���ادي���ة امل��رتت��ب��ة 

ع��ل��ى م��ن�����س��اآت ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص ال��ت��ي ت��اأث��رت 

ب��ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا وم�������س���ان���دة ال��ع��ام��ل��ن يف 

القطاعات واملن�ساآت االأكرث ت�سرراً باجلائحة 

اأثناء  لها  امل�سرح  غري  واملن�ساآت  والقطاعات 

فرتة االنكما�ص االقت�سادي.

وق��ال��ت م��دي��رة بعثة ال��وك��ال��ة االأم��ريك��ي��ة 

للتنمية الدولية �سريي كارلن، خالل توقيع 

اتفاقية تقدمي الدعم املايل، اليوم اخلمي�ص، 

بالدها  حكومة  اإن  العامة،  املوؤ�س�سة  مقر  يف 

تدعم برنامج »ا�ستدامة« للم�ساعدة ال�سركات 

على بقاء املوظفن على راأ�ص عملهم، م�سيفة 

اإن »توفري املوارد املالية للعائالت وال�سركات 

االأهمية  بالغ  اأم��ر  هو  كورونا  جائحة  خ��الل 

ل��ال���س��ت��ق��رار االق���ت�������س���ادي احل�����ايل ل�����الأردن 

وكذلك النتعا�سه اقت�ساده يف امل�ستقبل«.

من جانبه، اأكد مدير عام املوؤ�س�سة العامة 

رحاحلة  ح��ازم  الدكتور  االجتماعي  لل�سمان 

اأن املوؤ�س�سة ما�سية قدماً يف تطوير ال�سيا�سات 

وال���رام���ج ال���الزم���ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع ت��داع��ي��ات 

جائحة كورونا، م�سرياً اإىل اأن برامج ال�سمان 

االجتماعي متكنت من الو�سول اإىل اأكرث من 

مليون و100 األف م�سرتك وم�سرتكة واأكرث 

من 35 األف �سركة م�سمولة بقانون ال�سمان 

مت  املوؤ�س�سة  اإج����راءات  اأّن  وب��ن  االجتماعي. 

كل  يف  ا���س��ت��ب��اق��ي��ة  وك��ان��ت  ب��ع��ن��اي��ة  ت�سميمها 

مرحلة من مراحل اجلائحة وجميعها تندرج 

�سمن ن��ط��اق م�����س��وؤول��ي��ات��ه��ا وال����دور امل��اأم��ول 

منها.

لل�سمان  ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  اأن  واأو����س���ح 

ال�سيا�سات  الأف�����س��ل  بتطبيقها  االج��ت��م��اع��ي 

واملمار�سات واالإج��راءات، �سواء تلك املرتبطة 

االأ�سا�سية،  بالتاأمينات  املرتبطة  اأو  باجلائحة 

ال�سركاء  من  كبري  باهتمام  حتظى  اأ�سبحت 

للواليات  والتقدير  ال�سكر  الدولين، مقدماً 

للتنمية  االأمريكية  بالوكالة  ممثلة  املتحدة 

»ا���س��ت��دام��ة«،  ل��رن��ام��ج  دعمها  على  ال��دول��ي��ة 

الذي يعد من اأهم الرامج التي مت اإطالقها 

للتعامل مع التداعيات االقت�سادية للجائحة.

وت�����وج�����ه ال����رح����اح����ل����ة ب���ال�������س���ك���ر ل�������وزارة 

التخطيط والتعاون الدويل على جهودها يف 

املوؤ�س�سة  بن  ال�سراكة  جهود  ودع��م  التن�سيق 

ال���ع���ام���ة ل��ل�����س��م��ان االج���ت���م���اع���ي وال���وك���ال���ة 

اإىل  م�����س��رياً  ال��دول��ي��ة،  للتنمية  االم��ريك��ي��ة 

ت��ط��ل��ع امل��وؤ���س�����س��ة اإىل ا���س��ت��م��رار ال��ت��ع��اون مع 

التاأمينات  جم���االت  يف  االأم��ريك��ي��ة  ال��وك��ال��ة 

واحلماية االجتماعية. 
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االنباط-عمان

 اأج�����رى ج���الل���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين، 

يف ق�����س��ر ب�����س��م��ان ال���زاه���ر ام�����ص اخل��م��ي�����ص، 

بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اأخ��ي��ه  م��ع  مباحثات 

نائب  اأب��وظ��ب��ي،  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان، ويل  اآل  زاي���د 

ال��ق��ائ��د االأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة يف دول���ة 

ال�سقيقة. املتحدة  العربية  االإمارات 

االأمري  �سمو  بح�سور  املباحثات  وتناولت 

احل�����س��ن ب���ن ع���ب���داهلل ال���ث���اين ويل ال��ع��ه��د، 

العالقات االأخوية بن البلدين، والتطورات 

ال���ق�������س���ي���ة  م���ق���دم���ت���ه���ا  ويف  امل����ن����ط����ق����ة  يف 

الفل�سطينية والت�سعيد االإ�سرائيلي االأخري.

امل���ل���ك و����س���م���و ويل ع��ه��د  واأك�������د ج���الل���ة 

يف  النار  اإط��الق  وقف  اتفاق  اأهمية  اأبوظبي 

على  م�سددين  عليه،  واحل��ف��اظ  غ��زة  ق��ط��اع 

����س���رورة ال��ع��م��ل ع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ن االإق��ل��ي��م��ي 

امل��ق��ب��ل��ة، لتحريك  ال��ف��رتة  وال����دويل، خ��الل 

عملية ال�سالم ودفعها اإىل االأمام.

بذل  موا�سلة  �سرورة  امللك  جاللة  واأك��د 

به  تقوم  ما  لوقف  ودوليا  كل اجلهود عربيا 

متكررة  ا�ستفزازية  انتهاكات  من  اإ�سرائيل 

وامل�سجد  ال�سريف  القد�ص  يف  قانونية  وغري 

الت�سعيد  اإىل  قادت  والتي  املبارك،  االأق�سى 

االأخري، وتوؤجج التوتر واالحتقان باملنطقة.

و���س��دد ج��الل��ت��ه ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ب��ن��اء على 

وقف اإطالق النار يف غزة، واالهتمام الدويل 

ب��ال��ق�����س��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، ل��ت��ف��ع��ي��ل امل�����س��ار 

العادل  ال�سالم  حتقيق  اأج��ل  م��ن  ال�سيا�سي 

ال��ذي  ال��دول��ت��ن،  ح��ل  اأ�سا�ص  على  وال�سامل 

امل�ستقلة،  الفل�سطينية  الدولة  قيام  ي�سمن 

خطوط  على  للحياة،  والقابلة  ال�سيادة  ذات 

1967 وعا�سمتها  الرابع من حزيران عام 

ال�سرقية. القد�ص 

وج����دد ج��الل��ت��ه ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة 

امل���م���ل���ك���ة ج����ه����وده����ا حل����م����اي����ة امل���ق���د����س���ات 

املقد�سة،  املدينة  يف  وامل�سيحية  االإ�سالمية 

م���ن م��ن��ط��ل��ق ال��و���س��اي��ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة ع��ل��ي��ه��ا، 

الو�سع  على  احل��ف��اظ  ���س��رورة  على  م�سددا 

ال���ت���اري���خ���ي وال���ق���ان���وين ال���ق���ائ���م ب��ال��ق��د���ص 

ومقد�ساتها.

اأب����وظ����ب����ي، ع��ن  ����س���م���و ويل ع���ه���د  وع�����ر 

م�سر،  مع  بالتعاون  االأردن،  جلهود  تقديره 

يف حت��ق��ي��ق ال��ت��ه��دئ��ة ب��ق��ط��اع غ����زة، م���وؤك���داً 

اأه��م��ي��ة ال����دور ال���ذي ي��ق��وم ب��ه ج��الل��ة امللك 

ال��ث��اين يف رع��اي��ة االأم��اك��ن املقد�سة  ع��ب��داهلل 

بالقد�ص.

اأن  اإىل  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ���س��م��و ويل  ول��ف��ت 

االأح�������داث االأخ�������رية، ت���وؤك���د اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل 

امل�����س��رتك م���ن اأج����ل ال�����س��الم، جم�����دداً دع��م 

االإم������ارات الأي خ��ط��وة يف ه���ذا االجت����اه من 

والتعاي�ص،  لل�سالم  ال��داع��م  نهجها  منطلق 

امل�ستقبل  �سمانة  ه��و  ال�سالم  ب��اأن  واإمي��ان��ه��ا 

و�سعوبها. للمنطقة  االأف�سل 

وخالل املباحثات، اأكد جاللة امللك و�سمو 

اأب���وظ���ب���ي اع���ت���زازه���م���ا مب�����س��ت��وى  ويل ع��ه��د 

بن  وال��را���س��خ��ة  املتينة  االأخ��وي��ة  ال��ع��الق��ات 

وحر�سهما  ال�سقيقن،  وال�سعبن  البلدين 

على تعزيزها يف املجاالت كافة.

كما مت التاأكيد على اإدامة التن�سيق الوثيق 

ذات  الق�سايا  خمتلف  ح��ي��ال  ال��ب��ل��دي��ن،  ب��ن 

م�ساحلهما  يحقق  ومب��ا  امل�سرتك،  االهتمام 

العربية. الق�سايا  امل�سرتكة ويخدم 

جاللة  اإىل  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  �سمو  ون��ق��ل 

زايد  ال�سيخ خليفة بن  �سمو  اأخيه  امللك حتيات 

اآل نهيان رئي�ص دولة االإمارات العربية املتحدة 

ا�ستقالل  ك��م��ا ه��ن��اأ مب��ن��ا���س��ب��ة ع��ي��د  ال�����س��ق��ي��ق��ة، 

االأردن ال�خام�ص وال�سبعن، معرباً عن متنياته 

ال��ت��ق��دم  ب������دوام  االأردين  وال�����س��ع��ب  ل��ل��م��م��ل��ك��ة 

والرفعة واالزدهار يف ظل قيادته احلكيمة.

ظبي  اأب��و  عهد  ويل  �سمو  جاللته  وحّمل 

حتياته اإىل اأخيه �سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان، ومتنياته لدولة االإمارات و�سعبها 

العزيز مزيداً من التقدم واالزدهار.

وح�����س��ر امل��ب��اح��ث��ات ع��ن اجل��ان��ب االأردين 

امللك،  جاللة  مكتب  ومدير  ال��وزراء،  رئي�ص 

ومدير املخابرات العامة.

ك���م���ا ح�������س���ر امل����ب����اح����ث����ات ع�����ن اجل���ان���ب 

اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  االإم��ارات��ي 

وزي��ر  ال����وزراء،  جمل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان، 

����س���وؤون ال���رئ���ا����س���ة، و���س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��دان 

ب��ن حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان، وع����دد من 

االإماراتي  وال�سفري  االإماراتين،  امل�سوؤولن 

�سمو  بح�سور  امللك  جاللة  واأق��ام  عمان.  يف 

ويل  ل�سمو  تكرمياً  غ��داء  م��اأدب��ة  العهد  ويل 

عهد اأبوظبي والوفد املرافق.

  االنباط-عمان

في�سل  االأع��ي��ان  جمل�ص  رئ��ي�����ص  ا�ستقبل 

ال���ف���اي���ز يف م��ك��ت��ب��ه ام�������ص اخل��م��ي�����ص، ن��ائ��ب��ة 

االإيطايل  الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزير 

التي  ل��ه��ا،  امل��راف��ق  وال��وف��د  �سرييني  م��اري��ن��ا 

تقوم بزيارة ر�سمية لالأردن.

العالقات  اللقاء  خالل  اجلانبان  وتناول 

واأهمية  ال�سديقن  البلدين  ب��ن  الثنائية 

ت��ع��زي��زه��ا وت���ط���وي���ره���ا مب��خ��ت��ل��ف امل���ج���االت 

وخ����ا�����س����ة االق����ت���������س����ادي����ة واال����س���ت���ث���م���اري���ة 

وال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال���ث���ق���اف���ة، واأه���م���ي���ة ت��ف��ع��ي��ل 

يخدم  مبا  البلدين  بن  الثنائية  االتفاقيات 

امل�سرتكة. امل�سالح 

وث���م���ن ال���ف���اي���ز، ب��ح�����س��ور رئ��ي�����ص جل��ن��ة 

ال�������س���وؤون ال��ع��رب��ي��ة وال���دول���ي���ة وامل��غ��رتب��ن 

يف جم��ل�����ص االأع���ي���ان ال��ع��ن ن��ا���س��ر ال��ل��وزي، 

وال�����س��ف��ري االإي����ط����ايل ل�����ّدى امل��م��ل��ك��ة ف��اب��ي��و 

ل��الأردن  الداعمة  اإيطاليا  مواقف  كا�سيزي، 

ول��روؤي��ة ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين جتاه 

على  تقوم  التي  املنطقة،  يف  ال�سالم  عملية 

ال�سرعية  وق�����رارات  ال��دول��ت��ن  ح��ل  اأ���س��ا���ص 

الفل�سطينية  بالق�سية  ال�سلة  ذات  الدولية 

نيل  م��ن  الفل�سطيني  ال�����س��ع��ب  مي��ك��ن  ومب���ا 

امل�سروعة. حقوقه 

ا���س��ت��م��رار �سمت  ان����ه ال مي��ك��ن  وا����س���اف 

العن�سرية  املمار�سات  على  ال��دويل  املجتمع 

وال����ع����دائ����ي����ة ال����ت����ي ت���رت���ك���ب���ه���ا احل���ك���وم���ة 

اال����س���رائ���ي���ل���ي���ة ال���ي���م���ي���ن���ي���ة ب���ح���ق ال�����س��ع��ب 

الفل�سطيني.

واأك������د رئ��ي�����ص جم��ل�����ص االأع����ي����ان، م��ت��ان��ة 

العالقات االأردنية االإيطالية، مبيًنا �سرورة 

االرت���ق���اء ب��ه��ا وال��ب��ن��اء ع��ل��ي��ه��ا ل��رتت��ق��ي اإىل 

م�ستويات متقدمة من التن�سيق والتعاون يف 

املجاالت. خمتلف 

الق�سايا  م��ن  ع����دًدا  ال��ف��اي��ز  وا���س��ت��ع��ر���ص 

ال��ي��وم  ي��واج��ه  االأردن  اأن  م���وؤك���داً  ال��راه��ن��ة، 

االأو�ساع  عليه  فر�ستها  اقت�سادية  حتديات 

ال����راه����ن����ة يف امل���ن���ط���ق���ة وج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا، 

الدويل  املجتمع  قيام  �سرورة  على  وم�سدداً 

م��ن  واالف��������ادة  اق���ت�������س���ادي���ا،  االأردن  ب���دع���م 

ال��ف��ر���ص اال���س��ت��ث��م��اري��ة ال��ع��دي��دة امل��ت��اح��ة يف 

العديد من املجاالت وخا�سة جماالت النقل 

والعالجية. الدينية  وال�سياحة 

ودعا اإيطاليا اإىل ممار�سة دور اأكر داخل 

املقدمة  امل�ساعدات  لزيادة  االأوروب��ي  االحتاد 

لالأردن، مبيًنا اأن ا�ستقرار واأمن االأردن مهم 

جًدا ال�ستقرار املنطقة والغرب.

م�����ن ج���ه���ت���ه���ا، اأو�����س����ح����ت ن���ائ���ب���ة وزي�����ر 

اخل���ارج���ي���ة وال���ت���ع���اون ال������دويل االإي���ط���ايل 

تاأتي  ل���الأردن  زي��ارت��ه��ا  اأن  �سرييني،  م��اري��ن��ا 

يف اإط������ار ت��ع��زي��ز ال���ع���الق���ات ب���ن ال��ب��ل��دي��ن 

اإىل  اإ�سافة  املجاالت،  ومبختلف  ال�سديقن 

يف  ال�سالم  الإح��الل  امل�سرتكة  اجلهود  تعزيز 

ال�سرق االأو�سط. منطقة 

امللك  ج��الل��ة  ب��ق��ي��ادة  االأردن  اإن  وق��ال��ت، 

ع����ب����داهلل ال����ث����اين، دول������ة حت���ظ���ى ب���اح���رتام 

واأ�سا�سي  حم��وري  دور  ول��ه  ال��دويل  املجتمع 

الإح����الل ال�����س��الم واال���س��ت��ق��رار يف امل��ن��ط��ق��ة، 

نظر  لوجهة  لال�ستماع  حاجة  دائًما  وهناك 

االأردن حيال ما يجري يف املنطقة ومناق�سة 

الق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك.

�سريكا  ي��ع��ت��ر  االأردن  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 

ا�سرتاتيجيا قيما لبالدها، حيث يقوم بدور 

رئي�ص يف حماربة التطرف واالرهاب، مثمنة 

من  الكبري  ال��ع��دد  با�ست�سافة  االأردن  ق��ي��ام 

الالجئن وتقدمي الرعاية لهم.

التعاون  لتعزيز  ايطاليا  ا�ستعداد  واكدت 

�سيما يف جماالت  االأردن، ال  االقت�سادي مع 

جذب  على  والعمل  وامل��ائ��ي  ال��غ��ذائ��ي  االأم���ن 

اال���س��ت��ث��م��ارات االإي��ط��ال��ي��ة ل�����الأردن وزي����ادة 

اأعداد ال�سائحن االإيطالين اإىل اململكة.

الملك وولي عهد أبوظبي يعقدان مباحثات في قصر بسمان

   الملك: األردن يواصل جهوده في حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس
   المل�ك: أهمي�ة البناء عل�ى وقف إطالق الن�ار واالهتمام الدول�ي بالقضية الفلس�طينية

       لتفعيل المسار السياسي.
   المل�ك: ض�رورة الحف�اظ على الوض�ع التاريخي والقانون�ي القائم بالقدس ومقدس�اتها.
   ول�ي عه�د أب�و ظبي يعب�ر ع�ن تقدي�ره لجه�ود األردن بالتعاون م�ع مصر ف�ي تحقيق

      التهدئة في قطاع غزة.
  ول�ي عه�د أبو ظب�ي يؤكد أهمي�ة دور جاللة المل�ك عب�داهلل الثاني في رعاي�ة األماكن

     المقدسة في القدس.
   المل�ك وول�ي عه�د أبوظب�ي يؤك�دان اعتزازهم�ا بمس�توى العالق�ات األخوي�ة المتين�ة 

      والراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
   التأكي�د عل�ى إدام�ة التنس�يق الوثي�ق بي�ن البلدي�ن تحقيق�ا لمصالحهما المش�تركة 

       وخدمة القضايا العربية.

الملك: مواصلة بذل كل الجهود عربيا ودوليا لوقف 
االنتهاكات اإلسرائيلية المتكررة في القدس 

والمسجد األقصى

رئيس مجلس األعيان يلتقي نائبة وزير خارجية إيطاليا

االنباط-عمان

ن�����س��ر ج���الل���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين 

ت��غ��ري��دة ع��ل��ى )ت��وي��رت( ام�����ص اخلمي�ص؛ 

ترحيبا بزيارة �سمو ال�سيخ حممد بن زايد 

ويل عهد اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د االأع��ل��ى 

للقوات امل�سلحة يف دولة االإمارات العربية 

املتحدة ال�سقيقة، اإىل عمان.

وق����ال ج��الل��ت��ه يف ال��ت��غ��ري��دة » ���س��ررت 

اإىل عمان،  زايد  بن  ال�سيخ حممد  بزيارة 

ويف كل لقاء يجمعني مع اأخي العزيز اأبي 

خالد، يكون العنوان االأبرز خدمة بلدينا 

ويف  االأم���ة  وق�سايا  ال�سقيقن،  و�سعبينا 

مقدمتها الق�سية الفل�سطينية«.

االنباط-عمان

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

و�سمو االأمري احل�سن بن عبداهلل الثاين 

ويل العهد، ام�ص اخلمي�ص، �سمو ال�سيخ 

ن��ه��ي��ان، ويل عهد  اآل  زاي����د  ب���ن  حم��م��د 

اأب��وظ��ب��ي، ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د االأع��ل��ى للقوات 

امل�����س��ل��ح��ة يف دول�����ة االإم���������ارات ال��ع��رب��ي��ة 

املتحدة ال�سقيقة، لدى مغادرته اململكة.

ك��م��ا ك���ان يف ال�����وداع يف م��ط��ار م��ارك��ا 

ال��ع�����س��ك��ري رئ���ي�������ص ال����������وزراء، ورئ��ي�����ص 

ال�����دي�����وان امل���ل���ك���ي ال���ه���ا����س���م���ي، وم���دي���ر 

مكتب ج��الل��ة امل��ل��ك، وم��دي��ر امل��خ��اب��رات 

ال��ع��ام��ة، وع���دد م��ن امل�����س��وؤول��ن املدنين 

وال��ع�����س��ك��ري��ن، وال�����س��ف��ري االإم����ارات����ي يف 

عمان واأركان ال�سفارة.

وراف����ق ���س��م��و ويل ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي، يف 

الزيارة، �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل 

نهيان، نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء، وزير 

حمدان  ال�سيخ  و�سمو  الرئا�سة،  ���س��وؤون 

اآل نهيان، وعدد من  بن حممد بن زايد 

امل�سوؤولن االإماراتين.

االنباط-عمان

م���ن���دوب���ا ع���ن ج���الل���ة امل���ل���ك ع��ب��داهلل 

ال����ث����اين، ق����دم رئ��ي�����ص ال����دي����وان امل��ل��ك��ي 

ال���ه���ا����س���م���ي ي���و����س���ف ح�����س��ن ال��ع��ي�����س��وي 

ي�سرى  ب��وف��اة  ال��ع��دوان  ع�سرية  التعازي 

ح���م���دان ع��ي�����س��ى وال�����دة ال��ق��ا���س��ي ع��م��اد 

عبداهلل العدوان.

هاتفي  ات�سال  يف  العي�سوي،  واأع���رب 

م��ع اأ����س���رة امل��رح��وم��ة، ت��ع��ازي وم��وا���س��اة 

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

بوا�سع رحمته.

االنباط-عمان

 ا�ستقبل رئي�ص الوزراء الدكتور ب�سر 

ال���وزراء،  برئا�سة  مكتبه  يف  اخل�ساونة 

والرثوة  البرتول  وزير  اخلمي�ص،  ام�ص 

العربية  م�����س��ر  ج��م��ه��وري��ة  يف  امل��ع��دن��ي��ة 

امل��ه��ن��د���ص ط���ارق امل���ال وب��ح�����س��ور وزي���رة 

الطاقة والرثوة املعدنية املهند�سة هالة 

زواتي وال�سفري امل�سري يف عمان �سريف 

كامل.

العالقات  عمق  ال���وزراء  رئي�ص  واأك���د 

تربط  التي  واال�سرتاتيجية  التاريخية 

ال��ع��رب��ي��ة  م�����س��ر  وج���م���ه���وري���ة  االردن 

جميع  وعلى  كافة  املجاالت  يف  ومتيزها 

ال��ع��الق��ات  اأن  اإىل  الف���ت���ا  امل�������س���ت���وي���ات، 

امل�����س��ري��ة ت�سكل امن���وذج���ا يف  االأردن���ي���ة 

عالقات التعاون امل�سرتك.

ك���م���ا اأك��������د رئ���ي�������ص ال������������وزراء ت���وف���ر 

بالعالقات  لالرتقاء  ال�سيا�سية  االإرادة 

وال�������س���راك���ة ب���ن ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��ق��ي��ق��ن 

الذي حتظى  واالهتمام  الرعاية  بف�سل 

جاللة  قبل  م��ن  الثنائية  ال��ع��الق��ات  ب��ه 

ال��ث��اين واأخ��ي��ه الرئي�ص  امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

جمهورية  رئي�ص  ال�سي�سي  عبدالفتاح 

م�سر العربية.

واع�����رب رئ��ي�����ص ال������وزراء ع���ن تقدير 

جمهورية  تبديه  ال��ذي  للتعاون  االردن 

جم��االت  يف  االردن  م��ع  ال��ع��رب��ي��ة  م�سر 

حقيقيا  جت�سيدا  ي��اأت��ي  وال���ذي  الطاقة 

ل��ع��الق��ات االأخ����وة ال��ت��ي ت��رب��ط البلدين 

وال�سعبن ال�سقيقن.

وا���س��ت��م��ع رئ��ي�����ص ال�����وزراء م��ن وزي���رة 

ال���ط���اق���ة وال��������رثوة وامل���ع���دن���ي���ة ووزي�����ر 

اإىل  امل�سري  املعدنية  وال��رثوة  البرتول 

���س��رح ح����ول امل��ب��اح��ث��ات ال��ت��ي اج��ري��اه��ا 

يف ع��م��ان اأم�������ص وال���ي���وم وال���ت���ي ت��وج��ت 

الغاز  توريد  لعقد  بالتوقيع على ملحق 

ل��ع��ق��د ت�سغيل  ال��ط��ب��ي��ع��ي وم��ل��ح��ق اخ���ر 

تو�سعات �سبكة الغاز الطبيعي يف االردن.

الذي  امل��ال،  املهند�ص  اأك��د  من جهته، 

ن��ق��ل ل��رئ��ي�����ص ال��������وزراء حت���ي���ات رئ��ي�����ص 

جم��ل�����ص ال���������وزراء امل�������س���ري م�����س��ط��ف��ى 

م�����دب�����ويل، اه���ت���م���ام ج���م���ه���وري���ة م�����س��ر 

ال��ع��رب��ي��ة ب��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال��ق��ائ��م مع 

االردن يف جماالت الطاقة خدمة مل�سالح 

البلدين ال�سقيقن.
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املفرق -االنباط 

الزعرتي  اخلمي�س يف خميم  اليوم  اختتم 

مبييحييافييظيية املييييفييييرق، مييي�يييسيييروع حتيي�ييسيين �سبل 

املعي�سة الريفية والظروف البيئية والوظائف 

اخليي�ييسييراء مييين خيييال اال�ييسييتييفييادة املييتييكييامييليية 

ال�سرف  ومياه  الع�سوية  النفايات  بقايا  من 

وذلييك  ال�سلبة  واملخلفات  املعاجلة  ال�سحية 

من  املمول  وال�سماد  املتجددة  الطاقة  الإنييتيياج 

االحتاد االأوروبييي والذي مت تنفيذه بالتعاون 

مع وزارة الزراعة.

جيييياء ذلييييك خييييال حييفييل اأقييياميييتيييه منظمة 

يف  )الفاو(  املتحدة  لاأمم  والزراعة  االأغذية 

خالد  املهند�س  الييزراعيية  وزييير  برعاية  االأردن 

احلنيفات وبح�سور وزير البيئة نبيل امل�ساروة 

لييدى االأردن ماريا  و�سفري االحتيياد االوروبيييي 

هادجيثودو�سيو.

ودعييييا احليينيييييفييات خيييال احليييفيييل، املجتمع 

ر�سالته  ليوا�سل  االأردن  اإىل م�ساعدة  الدويل 

اأن  موؤكدا  الاجئن،  ا�ست�سافة  يف  االإن�سانية 

مواجهات  نتيجة  كبرية  اأعييبيياء  حتمل  االأردن 

الو�سع االقت�سادي  زادت من �سعوبة  اللجوء 

وتاأثريها �سلبا على بنية اململكة التحتية.

يعد  مل  االأردن  اأن  اإىل  احليينيييييفييات  واأ�يييسيييار 

اال�ستفادة  االإقليم  نتيجة ظروف  با�ستطاعته 

مييين 75 بيياملييئيية مييين حيييييدوده ميييع دول اجليييوار 

منتجاته  تيي�ييسييويييق  يف  بيياخييتيينيياقييات  ت�سبب  مييا 

الزراعية.

اإىل  الييزراعييييية  االأردن  �يييسيييادرات  اأن  وبييين 

اليييعيييراق انييخييفيي�ييسييت بيينيي�ييسييبيية 93 بيياملييئيية، حيث 

األف   450 اأن كانت  بعد  األييف طن   27 اأ�سبحت 

طن، بينما توقفت �سادرته اإىل �سوريا وعربها 

متاما بعد اأن كانت 250 األف طن.

االأوروبييي  االحتيياد  م�ساندة  حنيفات  وثمن 

لييييياأردن يف حتييمييل تييبييعييات الييلييجييوء اليي�ييسييوري، 

اجتماعية  �سدمة  كييورونييا  جائحة  اأن  مييوؤكييدا 

اإذ  الييعييامل خييا�ييسيية االردن  ليييدول  واقييتيي�ييسييادييية 

ييييواجيييه اليييقيييطييياع الييييزراعييييي حتيييدييييات كييبييرية 

والتغري  املييييياه  �سح  اأهمها  عييديييدة  ومييتييغييريات 

املناخي وازدياد عدد ال�سكان.

ال�سعي  االآن  اأولوياتنا  »اأن  احلنيفات  واأكييد 

 2030 امل�ستدامة  التنمية  اهييداف  حتقيق  اىل 

اأميين غذائي  اإىل  الو�سول  اأجييل  والتعاون من 

م�ستدام، م�سددا على �سرورة تطوير م�سارات 

وطنية نحو بناء نظام غذائي م�ستدام ي�سهم 

ملواجهة  الغذائي  اال�ستقرار  على  احلفاظ  يف 

االزمات والتحديات.

من جهته، اأكد وزير البيئة نبيل م�ساروة، 

الريفية  املعي�سة  �ييسييبييل  حتيي�ييسيين  ميي�ييسييروع  اأن 

من  العادمة  واملييييياه  ال�سلبة  النفايات  يحول 

م�سكلة بيئية �ساخنة اإىل فر�سة تدعم تنمية 

م�ستدامة وتوفر فر�س عمل.

يتما�سى مع اجلهود  امل�سروع  اأن هذا  وبن 

من  وتقليل  االأخ�سر  االقت�ساد  نحو  للتحول 

اخلطة  اأن  اإىل  م�سريا  احلييرارييية،  االنبعاثات 

اإجييراًء   86 حتتوي  االأخ�سر  للنمو  التنفيذية 

بيين ميي�ييسيياريييع قييابييليية لييا�ييسييتييثييمييار واإجييييييراءات 

ت�سهل التحول نحو االقت�ساد االأخ�سر.

بدوره، بن اأمن عام �سلطة املياه املهند�س 

امل�سروع  اأهيييداف  اأهييم  ميين  اأن  عليمات،  اأحييمييد 

هييو بيينيياء وحييييدة جتييريييبييييية لييلييغيياز احليييييوي يف 

خميم الزعرتي ت�ستخدم احلماأة الناجتة من 

النفايات  مع  الزعرتي  �سحي  �سرف  حمطة 

ال�سلبة املنزلية اإىل اإنتاج الطاقة.

وزييير  عيين  نيابة  كلمة  عليمات يف  واأ�ييسيياف 

احلماأة  مل�سكلة  حييا  يقدم  امليي�ييسييروع  اأن  املييييياه، 

اأهم امل�ساكل التي تعاين منها وزارة  وهي من 

املياه ملا ت�سكله من خطورة كبرية على م�سادر 

املياه املختلفة.

األف   88 بنحو  املنتجة  احلماأة  كمية  وقييدر 

تنتجها  �سنويا  األييف طن   50 منها  �سنويا  طن 

طن  األييف  و38  ال�سمرا  �سحي  �سرف  حمطة 

يف  موزعة  �سحية  �سرف  حمطة   32 تنتجها 

مناطق اململكة كافة.

اىل ذلك، قالت هادجيثودو�سيو اإن امل�سروع 

اأظييهيير اأهييمييييية اجلييمييع بيين اوليييوييييات التنمية 

اإىل  داعييييية  اليياجييئيين،  واحييتييييياجييات  الوطنية 

الييبيينيياء عييلييى جنييياح مييثييل هيييذه امليي�ييسيياريييع التي 

اأمييثييليية عييلييى تطوير  اأن تييكييون مبييثييابيية  ميييكيين 

ا�سرتاتيجيات التحول والفر�س، من امل�ساريع 

الاجئن  احتياجات  تلبي  التي  التجريبية 

واملجتمع املحلي اإىل امل�ساريع الوطنية ال�ساملة 

التي ميكن اأن تلبي طموحات وتوقعات جميع 

املجتمعات يف جميع اأنحاء االأردن.

ميين جييانييبييه، اأكيييد ممييثييل منظمة االأغييذييية 

والزراعة املهند�س نبيل ع�ساف اأن هذا امل�سروع 

املحلي  االقت�سادي  النمو  تعزيز  اإىل  يهدف 

ملييحييافييظيية امليييفيييرق وخييا�ييسيية بييلييدييية الييزعييرتي 

وخميييييم الييزعييرتي ليياجييئيين اليي�ييسييورييين من 

عمل  فر�س  خلق  يحفز  مبتكر  تدخل  خييال 

خ�سراء الئقة وم�ستدامة بيئًيا.

اختتام مشروع تحسين سبل المعيشة الريفية 
في مخيم الزعتري

  االنباط-عمان

 16 تيي�ييسييجيييييل  عييين  اليي�ييسييحيية  وزارة  اأعييليينييت 

امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  اإ�سابة  و841  وفيياة 

يف املييمييلييكيية اميي�ييس اخلييمييييي�ييس، لييريتييفييع الييعييدد 

االإجمايل اإىل 9423 وفاة و734039 اإ�سابة.

وتيييوزعيييت االإ�يييسيييابيييات اجليييدييييدة عييلييى 378 

حالة يف حمافظة العا�سمة عّمان، 155 حالة 

حمافظة  يف  حيياليية   83 الييزرقيياء،  حمافظة  يف 

اإربييييييد، ميينييهييا 4 حيييياالت يف الييرمييثييا، 57 حيياليية 

46 حيياليية يف حمافظة  الييبييلييقيياء،  يف حمييافييظيية 

الكرك، 30 حالة يف حمافظة املفرق، 23 حالة 

22 حيياليية يف حمافظة  الييعييقييبيية،  يف حمييافييظيية 

جر�س، 19 حالة يف حمافظة عجلون، 16 حالة 

حمافظة  يف  حيياالت   8 الطفيلة،  حمافظة  يف 

ماأدبا، 4 حاالت يف حمافظة معان.

واأ�سار املوجز االإعامي ال�سادر عن رئا�سة 

اأن عدد احلاالت  اإىل  ال�سحة  ووزارة  الييوزراء 

11285 حالة، بينما  اإىل  الن�سطة حالّيا و�سل 

دِخييييلييييت اميي�ييس اإىل 
ُ
بييلييغ عيييدد احلييييياالت الييتييي اأ

62 حالة،  غييادرت  فيما  83 حالة،  امل�ست�سفيات 

يف حن بلغ اإجمايل عدد احلاالت املوؤّكدة التي 

تتلقى العاج يف امل�ست�سفيات 591 حالة.

للم�ست�سفيات  اال�ستيعابية  القدرة  وحييول 

اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  املوجز  بن  اململكة،  يف 

العزل يف اإقليم ال�سمال بلغت 12 باملئة، يينما 

 24 احلثيثة  العناية  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت 

باملئة، فيما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأجهزة التنّف�س 

اال�سطناعي يف االإقليم ذاته 20 باملئة.

واأ�ييسيياف ان ن�سبة اإ�ييسييغييال اأ�ييسييّرة الييعييزل يف 

اإقليم الو�سط بلغت 13 باملئة، يف حن و�سلت 

ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العناية احلثيثة يف االإقليم 

ذاته 23 باملئة، فيما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأجهزة 

التنّف�س اال�سطناعي 9 باملئة.

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

اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  بينما  بيياملييئيية،   7 اجليينييوب 

بلغت  فيما  بيياملييئيية،   8 احلثيثة  العناية  اأ�ييسييّرة 

يف  اال�سطناعي  التنّف�س  اأجهزة  اإ�سغال  ن�سبة 

االإقليم ذاته 7 باملئة.

حالة   315 ت�سجيل  اإىل  املييوجييز  اأ�ييسييار  كما 

وامل�ست�سفيات،  امليينييزيل  الييعييزل  يف  اميي�ييس  �سفاء 

 713331 اإىل  ال�سفاء  حيياالت  اإجييمييايل  لي�سل 

حالة.

اأجري  خمربّياً  فح�ساً   24440 اأن  واأ�ساف 

امييي�يييس، لييييي�ييسييبييح اإجيييميييايل عييييدد الييفييحييو�ييسييات 

نيي�ييسييبيية  ان  اإىل  الفييييتييييا  فيييحييي�يييسيييا،   7207284

الفحو�سات االإيجابّية لهذا اليوم و�سلت اإىل 

التي  الن�سبة  مع  مقارنة  باملئة،  44ر3  قرابة 

11ر4  بلغت  والييتييي  االول  اأميي�ييس  ييييوم  �سجلت 

باملئة.

وزارة الصحة: 16 وفاة و841 إصابة بفيروس كورونا 

 االنباط-برتا

قييياليييت هيييييئيية االإعيييييييام، اإن »نيي�ييسيير اأحيييد 

�سخ�سيا  تييرا�ييسييا  االإليييكيييرتونييييييية  امليييواقيييع 

بييين اأحيييييد اليييينييييواب وزوجييييتييييه يييينيييدرج حتت 

اإذ ال ي�سكل ن�سر  م�سمى مرا�سات خا�سة، 

هيييذا اليينييوع ميين اليي�ييسييور ممييار�ييسيية حلييريييات 

اإعامية، وي�سكل تعديا على حرمة احلياة 

اخلا�سة لاأفراد«.

واأ�ييييسييييارت الييهيييييئيية يف ردهييييا عييلييى �ييسييوؤال 

لوكالة )برتا(، اىل اأن هذه املمار�سة تخالف 

املطبوعات  قانون  ( من  7/اأ   ( املييادة  اأحكام 

وتعدياته،   1998 ل�سنة   )8( رقييم  والن�سر 

مهنة  »اآداب  اأن  على  ن�سها  يف  توؤكد  والتي 

لل�سحفي،  ملزمة  واأخاقياتها  ال�سحافة 

وت�سمل احرتام احلريات العامة لاآخرين 

وحيييفيييظ حييقييوقييهييم وعييييييدم املييي�يييس بييحييرميية 

حياتهم اخلا�سة«. واكدت الهيئة انه �سيتم 

اليييازم، حر�سا  الييقييانييوين  املقت�سى  اتييخيياذ 

من  االإعامية  احلريات  على حماية  منها 

جييهيية، وحييميياييية احلييييياة اخلييا�ييسيية ليياأفييراد 

جهة  ميين  االأردنييييييية  بالت�سريعات  املحمية 

اخييييييرى، ميييوؤكيييدة �يييسيييرورة االلييييتييييزام بييعييدم 

التي  ليياأفييراد  اخلييا�ييسيية  للحياة  التعر�س 

امل�سا�س بها والتعر�س  القانون حرمة  كفل 

لها. 

  االنباط-عمان

طارئة  جل�سة  يف  اليينييواب  جمل�س  �ييسييوت 

القانونية  جلنته  قييرار  على  اخلمي�س،  ا�ييس 

العجارمة  اأ�سامة  النائب  ع�سوية  بتجميد 

النواب  ملجل�س  اإ�ساءته  ب�سبب  واحييدا،  عاماً 

وهيييييييبيييتيييه و�ييسييمييعييتييه واأعييي�يييسيييائيييه والييينيييظيييام 

للمجل�س. الداخلي 

كييييمييييا وافييييييييق امليييجيييلييي�يييس عييييلييييى حيييرميييانيييه 

مييين اال�ييييسييييرتاك بييياأعيييميييال املييجييليي�ييس وقييطييع 

خم�س�ساته خال فرتة التجميد.

اإربد -برتا

 رحييب اأ�ييسييحيياب �ييسيياالت اأفييييراح يف اربييد 

االأفيييراح  ل�ساالت  ال�سماح  احلكومة  بييقييرار 

بطاقة  العمل  احلييفييات  تنظيم  وميينيي�ييسيياآت 

ا�ييسييتيييييعييابييييية حمييييييييددة، �ييسييميين اإجيييييييييراءات 

احرتازية ت�سمن �سحة املواطن.

واأ�ييييسييييادوا بييياليييقيييرارات احلييكييومييييية الييتييي 

من  التخفيف  عييلييى  حيير�ييسييهييا  ميين  تنطلق 

اأعييبيياء املييواطيين االقييتيي�ييسييادييية، ودفيييع عجلة 

املواطنن  اأرزاق  على  للمحافظة  االقت�ساد 

وم�سادر عي�سهم، مع االأخذ بعن االعتبار 

اأولوية حماية �سحة املواطن.

واأ�ييييسييييار حمييمييد �ييسييبييحييي اأميييين -مييالييك 

اإحييييدى �ييسيياالت االأفييييييراح- اإىل اأنييييه وكييافيية 

زمائه بهذا القطاع احليوي واملهم والذي 

واالقت�ساد  اال�ستثمار  مكونات  من  يعترب 

الوطني ملتزمون التزاماً كامًا مبا ي�سدر 

من قرارات عن احلكومة املتعلقة.

بييييييدوره، اأكيييييد فييييياروق الييعييمييري -مييالييك 

ومدير اإحدى �ساالت االأفييراح يف اربد- اأن 

با�ستئناف  االأفيييراح  ل�ساالت  ال�سماح  قييرار 

نيي�ييسيياطييهييا تييدريييجييييياً وبييطيياقيية ا�ييسييتيييييعييابييييية 

حمييييددة �ييسييميين اإجيييييييراءات احييييرتازييييية، هي 

خطوة ممتازة يف االجتاه ال�سحيح.

الييييقييييرارات  هيييييذه  ميييثيييل  اأن  اإىل  وليييفيييت 

ومتكنه  القطاع  هذا  على  اإيجاباً  �ستنعك�س 

الفادحة  خ�سائره  تعوي�س  ميين  تييدريييجييييياً 

التي تلقاها ب�سبب اجلائحة والتي و�سعته 

على راأ�س هرم املت�سررين من اآثارها.

واأعييييييرب عييين اأمييييل الييقييطيياع بيييياأن ي�سهد 

ظل  يف  م�ستمراً  حت�سناً  الييوبييائييي  الييو�ييسييع 

بيياالإجييراءات االحييرتازييية  الييتييزام املواطنن 

يعيد  مبا  اللقاحات  اإعييطيياء  وتييرية  وت�سارع 

يف  �سيفاً  واملعتاد  الطبيعي  بحجمه  العمل 

هذا القطاع.

�ييسيياالت  قييطيياع  اأن  اإىل  الييعييمييري  ونييييوه 

ت�سرراً  القطاعات  اأكيير  ميين  يعد  االأفيييراح 

بجائحة كورونا وتداعياتها فهو اأول قطاع 

وحتّمل  كذلك،  زال  ومييا  العمل  عن  توقف 

معها،  التكيف  على  الييقييدرة  تفوق  خ�سائر 

مييثييميينيياً اجليييهيييود الييييدوؤوبيييية والييكييبييرية الييتييي 

قييامييت بها عييديييد اجلييهييات مبييا فيها غرفة 

جتييييارة عييمييان بييوقييوفييهييا بييجييانييب اأ�ييسييحيياب 

واإي�سال  معاناتهم  وتفهم  االأفييراح  �ساالت 

�سوتهم وق�ساياهم الأ�سحاب القرار.

ويف اليي�ييسييييياق، نييفييى اأ�ييسييحيياب اليي�ييسيياالت 

ب�سكل قاطع وجود نقابة الأ�سحاب �ساالت 

بيييييان  املييمييلييكيية، ميييوؤكيييديييين يف  االأفييييييييراح يف 

)بيييرتا(  االأردنييييييييية  االأنيييبييياء  وكيييالييية  ت�سلمت 

اإبراهيم  املهند�س  ل�سان  على  منه،  ن�سخة 

اأن  ال�سفدي، مالك اإحدى �ساالت االأفراح 

ما يتم تداوله ون�سره عرب مواقع التوا�سل 

عييار عن  لهم  نقابة  وجييود  عيين  االجتماعي 

ال�سحة متاماً.

من  ن�سره  يييرتدد  مييا  البيان  وا�ستهجن 

قييبييل اأحييييد االأ�ييسييخييا�ييس يييدعييي بيياأنييه نقيب 

اأ�سحاب �ساالت االأفراح يف اململكة وال�سماح 

لنف�سه باإطاق ت�سريحات من�سوبة لبع�س 

اجلييهييات احلييكييومييييية حيييول اآلييييية الييعييمييل يف 

دقيقة  غييري  وهييي معلومات  الييقييطيياع،  هييذا 

ومغلوطة وعارية عن ال�سحة يف معظمها.

االنباط-عمان

مع  بالتن�سيق  الوطنية  املعونة  �سندوق  دعييا 

�سركة الربيد االأردين، جميع املنتفعن ال�سابقن 

املتكررة  ال�سهرية  املالية  املييعييونييات  برنامج  ميين 

ال�سهرية  ي�ستلمون خم�س�ساتهم  الذين الزالوا 

من مكاتب الربيد، اإىل �سرورة مراجعة مكاتب 

الربيد لغايات ا�ستكمال تعبئة الوثائق اخلا�سة 

باإ�سدار بطاقات ال�سراف االآيل لهم.

ناجح  لل�سندوق،  االإعييامييي  اليينيياطييق  وقيييال 

تعبئة  فيييرتة  اإن  اخلييمييييي�ييس،  اميي�ييس  اليي�ييسييواحليية، 

اآيل  �سراف  بطاقات  الإ�ييسييدار  اخلا�سة  الوثائق 

يف  �ستكون  املييتييكييررة،  ال�سهرية  املييعييونيية  ملنتفعي 

30 حييزيييران املييقييبييل، من  5 لغاية  الييفييرتة ميين 

مكاتب �سندوق الربيد.

الهوية  بطاقة  اإحيي�ييسييار  اإىل  املنتفعن  ودعيييا 

املعونة  ا�ييسييتييام  عملية  اأن  مبينا  ال�سيخ�سية، 

ال�سهور  �ستكون متاحة خال  املتكررة  ال�سهرية 

الييقييادميية يف معظم ميينيياطييق املييمييلييكيية ميين خييال 

ال�سرافات االآلية فقط.

وا�يييسييياف، ان هيييذا االجيييييراء ييياأتييي بيينيياء على 

الدفع  منظومة  اىل  بالتحول  احلييكييوميية  قيييرار 

االليييييكيييييرتوين بييييهييييدف رفيييييع �يييسيييويييية اخلييييدمييييات 

احلكومية املقدمة للمواطنن والت�سهيل عليهم 

يف احلييي�يييسيييول عييلييى هييييذه اخلييييدمييييات يف اميياكيين 

تواجدهم. 

االنباط-عمان

واالإ�سكان  العامة  االأ�سغال  وزارة  ا�ستكملت 

ال�سونة  لطريق  االأوىل  املرحلة  م�سروع  اأعمال 

اجلنوبية - الرامة تقاطع الكفرين يف حمافظة 

البلقاء.

وقيييييال وزيييييير االأ�يييسيييغيييال الييعيياميية واالإ�يييسيييكيييان 

املهند�س يحيى الك�سبي خال افتتاحه امل�سروع 

اإن  اخلمي�س،  ام�س  اال�ستقال  عيد  مبنا�سبة 

الطرق  م�ساريع  لكافة  االأهمية  تييويل  اليييوزارة 

يف اململكة.

من  عييدد  بح�سور  الك�سبي  املهند�س  واأكيييد 

نيييييواب حمييافييظيية الييبييلييقيياء وحميييافيييظ الييبييلييقيياء 

الر�سمية  الييفييعيياليييييات  ميين ممييثييلييي  وجمييمييوعيية 

واملييجييتييمييع املييحييلييي اأن افييتييتيياح الييطييريييق وخييال 

فييعيياليييييات االحييتييفييال بعيد اال�ييسييتييقييال واليييذي 

يتزامن اأي�سا مع مئوية الدولة ما هو اإال دافع 

للتقدم واالإجناز خلدمة الوطن بناء على النهج 

احلكومي املتبع.

والتي  امل�سروع  من  االأوىل  املرحلة  اأن  وبن 

 7.100 بطول  عليها  العمل  من  االنتهاء  مت 

كم تبداأ من مثلث الرامة اجلوفة وتنتهي عند 

املرحلة  اأن  اإىل  م�سرياً  اجلي�س،  نقطة  املحطة 

اإ�سارة  من  وتبداأ  كم   5.300 بطول  الثانية 

ال�سونة وتنتهي عند مثلث الرامة اجلوفة.

ال�سونة  طييريييق  �سيانة  مت  اأنيييه  اإىل  واأ�يييسيييار 

اجلنوبية تقاطع الكفرين �سمن املرحلة االأوىل 

من خطة الوزارة بالكامل، حيث ت�سمن امل�سروع 

م�سارب  بيياأربييعيية  لي�سبح  الطريق  اإنيي�ييسيياء  اإعيييادة 

مييفيي�ييسييوليية بييجييزيييرة و�ييسييطييييية واإنييي�يييسييياء طبقات 

ر�سف جديدة واأعمال اأخرى مثل اإن�ساء جدران 

باالإ�سافة  ودعامات،  حماية  وحواجز  ا�ستنادية 

اإىل عبارات �سندوقية وعبارات انبوبية ومناهل 

ت�سريف مياه االمطار وحواجز معدنية.

هيئة اإلعالم: نشر تراسل شخصي 
ألحد النواب ليس حرية إعالمية

النواب يجمد عضوية النائب 
العجارمة عامًا واحدا

إربد: مالكو صاالت أفراح يرحبون بقرار 
الحكومة فتح القطاع ضمن

 ضوابط صحية

المعونة  يدعو المنتفعين الستكمال 
استخراج بطاقات الصراف اآللي

األشغال تستكمل المرحلة األولى من 
مشروع طريق الشونة الجنوبية

االنباط : فرح مو�سى      

   »امليي�ييسييائييب ال تيياأتييي فييييرادى« 00 هكذا 

يقال يف االمثال؛ ولكن هذا القول ينطبق 

على حال »مازن« ابن ال 47 عاما0         

مازن ابن »عرو�س ال�سمال« اربد والذي 

الطوالك   « العريقة  احيائها  احد  يف  يقيم 

احدى   يف  ب�ستنجي  يعمل  فل�سطن  ب�سارع 

الب�ستنجي فنان  املييجيياورة؛ مييازن  احلييدائييق 

فهو ي�ستخدم معوله كري�سة ر�سام وا�ستبدل 

االلييييوان بييالييغييرا�ييس واليييزهيييور ليير�ييسييم لوحة 

قلبه  اىل  وتييدخييل  يييراهييا  ميين  تبهج  جميلة 

اليي�ييسييعييادة0            لكن �سعادة مييازن مل تدم 

طييويييا؛ حيييييث وقييفييت لييه جييائييحيية كييورونييا 

اللعن  الفريو�س  هذا  اثر  وكييان  باملر�ساد؛ 

اأ�يييسيييرتيييه0    فبعد  قا�سيا جيييدا عليه وعييلييى 

والتفاوؤل  بال�سعادة  مليئة  حياتة  كانت  ان 

راأ�ييسييا على عقب وحتولت  »كييورونييا«  قلبتها 

ان  بعد  وحيييزن  بييوؤ�ييس  اإىل  وا�ييسييرتييه  �سعادته 

فقد �سريكة حياته وام اأوالده؛ زوجته التي 

وهي  رحلت  حيث  وال�سند  لييه  الييعييون  كانت 

يف ال44 عاما  بعد اإ�سابتها مبر�س الع�سر 

)الكورونا(. 

تركت الراحل خلفها الزوج ومعه ثاث 

زهييرات؛ رميا�س 7 اعييوام وجنى يف احلادية 

ع�سر من العمر ودانا من �سنوات 0             مل 

تنته ماأ�ساة »الب�ستنجي« عند هذا احلد؛ بل 

مازن  على  تكالب  حيث  بله«  الطن  »زادت 

املر�س بعد اأن ا�سيب بف�سل كلوي حاد الذي 

ا�ستلزم اجراء عدة عمليات له؛ وال زال قيد 

العاج؛ مما جعله يتوه بن رعايته لبناته 

اداء عمله  عيين  اقييعييده  اليييذي  وبيين مر�سه 

كالطود  عليه  تراكمت  التي  الييديييون  وبيين 

الظهر  قبل  النف�س  يك�سر  اليييذي  العظيم 

احيانا.

طاأطاأ  اأو�ساعه؛  حول  معه  حديثنا  عند 

نطق  انفا�سه  تخنق  والغ�سة  خجا  راأ�ييسييه 

اخييييريا ليي�ييسييانييه ليييييقييول:« خييليييييهييا ع اهلل ›‹ 

ووا�سل كامه والدمعة حمبو�سة يف عينيه 

ك احلييييييياة �ييسيياقييت وهيييم بيينيياتييي كييبييري ولييو 

مبييقييدوري ان اتييغييلييب عييلييى ظيييروف احلييييياة 

االقييل  عييلييى  او   لييتيياأميين عي�سهن  الييقيياهييرة 

تيياأميين بيت ييياأوييينييي ويييياأوي بيينيياتييي،« ولكن 

به  ع�سنا  الييذي  فالبيت  حيلة«،  باليد  لي�س 

ترتب  اهلل-  -رحييمييهييا  عليها  جيينييى  وام  انيييا 

ا�ستطع  وتراكم حيث مل  اأ�سهر  ايجار  علي 

فطلب  على؛  املر�س  ا�ستداد  ب�سبب  دفعها 

علي  تييرتييب  مييا  ت�سديد  البيت  مييالييك  مني 

من ا�سهر او االخاء منه؛ ليكون م�سرينا 

وبناتي ال�سارع00 نفرت�س االر�س ونلتحف 

ال�سماء. 

ونا�سد مازن اهل الكرم واخلري واأ�سحاب 

امليييييروءة تييقييدمي امليي�ييسيياعييدة لييه ولييبيينيياتييه كي 

ي�ستطيع امتام عاجه وتربية بناته. 

عيينييوان وهيياتييف املييذكييور لييدى ال�سحيفة 

ملن يهمه االمر00

»مازن« نفترش األرض ونلتحف السماء ٠٠ اريد رعاية
 بناتي الثالث فقط

وفاة زوجته بالكورونا واصابته بالفشل الكلوي تقلب حياته »رأسا على عقب«



االنباط-عمان

وقع وزير العمل يو�شف ال�شمايل، ام�س 

ممثلني  مع  ت�شغيل  اتفاقيات   3 اخلمي�س، 

 3570 القطاع اخلا�س لتوفري  من �شركات 

املجاالت ح�شب طبيعة  عدٍد من  فر�شة يف 

ال�شركات املوقعة لهذه االتفاقيات.

ه����ذه  ت����وق����ي����ع  اأن  ال���������ش����م����ايل،  وب�������ني 

ال�����وزارة  ���ش��ي��اق دور  ي���اأت���ي يف  االت��ف��اق��ي��ات 

يف ت��ع��زي��ز ال�����ش��راك��ة م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���س 

وال��ت�����ش��ب��ي��ك ب����ني ال���ب���اح���ث���ني ع����ن ال��ع��م��ل 

واأ����ش���ح���اب ال��ع��م��ل، م���ن خ���ال م��دي��ري��ات 

بهذا  ت��ق��وم  ال����وزارة  اأن  م���وؤك���داً  الت�شغيل، 

ال������دور ك���ج���زء م���ن اأدواره��������ا امل���ن���اط���ة ب��ه��ا 

ا�شتناداً لبنود قانون العمل.

توفري  على  اأي�شاً  تعمل  وزارة  اإن  وق��ال 

ب���ي���ان���ات ل��ل��ب��اح��ث��ني ع���ن ال��ع��م��ل وت��ق��دمي 

خ���دم���ات ال��ت��وج��ي��ه واالإر�����ش����اد امل��ه��ن��ي لهم 

الخ����ت����ي����ار ال���ت���خ�������ش�������ش���ات ال����ت����ي ت���ائ���م 

اح���ت���ي���اج���ات ����ش���وق ال���ع���م���ل ورف������ع ك���ف���اءة 

املوؤ�ش�شات  خال  من  العمل  عن  الباحثني 

الرديفة لها.

فر�س  تفا�شيل  اأن  اإىل  ال��وزي��ر  ول��ف��ت 

االت��ف��اق��ي��ات  ه���ذه  ت�شمنتها  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل 

�شيعلن عنها عرب املن�شة الوطنية للت�شغيل 
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وامل��ايل  االإداري  بالعمل  تتعلق  ومعظمها 

العماء  وخ��دم��ات  واالإ����ش���راف  واملحا�شبة 

و�شائقني. واملبيعات وفنيني 

واأ�شار اإىل اأن ال�شركات التي وقعت هذه 

للتطوير  االإق��ب��ال  �شركة  ه��ي  االت��ف��اق��ي��ات 

كارلتون  “ريتز  فندق  وال��ف��ن��ادق  العقاري 

ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة  ال�����ش��ب��ك��ة  و���ش��رك��ة  عمان”، 

الربيدية،  ال��ط��رود  نقل  خل��دم��ات  الذكية 

و�����ش����رك����ة خم��������ازن ال�����ري�����ح�����ان ل��ل��ت��ع��ب��ئ��ة 

والتغليف.

توقيع  حفل  خ��ال  ال�شمايل  رع��ى  كما 

هذه االتفاقيات، توقيع اتفاقية بني �شركة 

ال�����ش��ب��ك��ة ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة ال���ذك���ي���ة خل��دم��ات 

االأعمال  وحا�شنة  الربيدية  الطرود  نقل 

“فر�شته وحتدي«. وامل�شاريع 

اأن الوزارة وقعت منذ بداية العام  وبني 

ما  فيها  مب��ا  ت�شغيل  ات��ف��اق��ي��ة   35 احل���ايل 

يف  خمتلفة  قطاعات  مع  اليوم  توقيعه  مت 

األفا   11 ت�شغيل  ت�شتهدف  اخلا�س  القطاع 

 1549 ال��ل��ح��ظ��ة  ح��ت��ى  م��ن��ه��م  ا���ش��ت��غ��ل  و35، 

باحثا عن العمل، م�شرياً اإىل اأن جمموع ما 

مت ت�شبيكهم مع اأ�شحاب العمل وت�شغيلهم 

ال����وزارة  يف  الت�شغيل  م��دي��ري��ة  خ���ال  م��ن 

ب�شكل  اأو  االتفاقيات  خال  من  كان  �شواء 

عن  باحثا  و77  اآالف   7 اإىل  و���ش��ل  مبا�شر 

العمل.

ب����دوره����ا، اأ�����ش����ادت ال�������ش���رك���ات امل��وق��ع��ة 

الرامية  العمل  وزارة  بجهود  لاتفاقيات 

اخلا�س  القطاع  مع  الت�شاركية  تعزيز  اإىل 

وال��ت�����ش��ب��ي��ك ب��ي��ن��ه��ا وب����ني ال��ب��اح��ث��ني ع��ن 

العمل من اأ�شحاب الكفاءات التي تتنا�شب 

م��وؤك��دة  موؤ�ش�شاتهم،  ع��م��ل  متطلبات  م��ع 

الوزارة لتوفري فر�س  امل�شتمر مع  تعاونها 

عمل جديدة للباحثني عن العمل.
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����ش���ارك رئ��ي�����س جم��ل�����س م��ف��و���ش��ي هيئة 

غ��ازي  ال��دك��ت��ور  االت�����ش��االت  ق��ط��اع  تنظيم 

اجلبور، يف فعاليات االجتماع الثامن ع�شر 

ل�شبكة الهيئات العربية لتنظيم االت�شاالت 

اجل��زائ��ر  يف  عقد  ال���ذي  امل��ع��ل��وم��ات  وتقنية 

من  ال�شبكة  رئا�شة  ت�شلمت  والتي  موؤخرا، 

جمهورية تون�س للدورة احلالية.

اخلمي�س،  ام�����س  للهيئة  ب��ي��ان  وبح�شب 

����ش���ارك يف االج��ت��م��اع ال����ذي ع��ق��د ع���ن بعد 

روؤ�����ش����اء ال��ه��ي��ئ��ات ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة يف ال����دول 

اإىل  اإ�شافة  ال�شبكة،  يف  االأع�����ش��اء  العربية 

امل��ك��ت��ب االإق��ل��ي��م��ي العربي  م�����ش��ارك��ة م��دي��ر 

ل���احت���اد ال�����دويل ل��ات�����ش��االت ك��م��راق��ب. 

ك��م��ا ���ش��ارك ال��دك��ت��ور اجل��ب��ور يف االج��ت��م��اع 

التنظيمية  الهيئات  لروؤ�شاء  امل�شتوى  رفيع 

ال��ع��رب��ي��ة ي���وم 19 اأي�����ار احل����ايل ب��ال��ت��وازي 

م����ع اج���ت���م���اع اخل������رباء ل���غ���اي���ات م��ن��اق�����ش��ة 

املتعلقة  اال�شرتاتيجية  االأمور  من  العديد 

االت�����ش��االت  ق��ط��اع  وت��ن��م��ي��ة  ال�شبكة  ب��ع��م��ل 

وتكنولوجيا املعلومات يف املنطقة العربية.

ومت خ����ال االج���ت���م���اع ال��ر���ش��م��ي ال��ع��ام 

لروؤ�شاء الهيئات والوفود امل�شاركة، مناق�شة 

احلالية  امل�شاريع  حيال  اخل��رباء  تو�شيات 

املوا�شيع  من  العديد  وتناولت   ،8 وعددها 

احل���ي���وي���ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��ن��ظ��ي��م االت�������ش���االت 

اق��رتاح  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  امل��ع��ل��وم��ات،  وتقنية 

م�شروع اإن�شاء من�شات االت�شاالت املتكامل، 

الهيئات  وت��وث��ي��ق ج��ه��ود  درا���ش��ة  وم�����ش��روع 

اجلائحة  مواجهة  يف  التنظيمية  العربية 

ال�شحية.

واأ�شار اجلبور اىل م�شروع جديد يتمثل 

ب���درا����ش���ة اجل���ه���ود امل���ب���ذول���ة م���ن ال��ه��ي��ئ��ات 

ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة مل���واج���ه���ة ج���ائ���ح���ة ف���ريو����س 

كوفيد-19 والذي �شتتبناه ال�شبكة العربية، 

اأدلة ا�شرت�شادية  اأن امل�شروع ميثل  مو�شحا 

لاإجراءات  توثيقا  متثل  تنظيمية  واأط��را 

التنظيمية  ال��ه��ي��ئ��ات  ج��ان��ب  م���ن  امل��ن��ف��ذة 

احلياة  على  ك��ورون��ا  جائحة  اآث���ار  مل��واج��ه��ة 

عمل  خطة  امل�شروع  وت�شمني  االجتماعية، 

الكوارث  مع  التعامل  على  قادرة  ا�شتباقية 

اأو االأوبئة التي قد حتدث م�شتقبا.

ت���ق���اري���ر ع��م��ل  ومت ع���ر����س وم��ن��اق�����ش��ة 

االأم����ان����ة ال��ف��ن��ي��ة مل��ج��ل�����س ال�������وزراء ال��ع��رب 

املكتب  ون�شاطات  وامل��ع��ل��وم��ات  لات�شاالت 

االق����ل����ي����م����ي ال����ع����رب����ي ل�����احت�����اد ال�������دويل 

التح�شري  مناق�شة  وك��ذل��ك  ل��ات�����ش��االت، 

تنظيم  لهيئات  ال��ع��رب��ي��ة  ال�شبكة  مل�����ش��ارك��ة 

فعاليات  يف  املعلومات  وتقنية  االت�����ش��االت 

ملنظمي  والع�شرين  احلادية  العاملية  الندوة 

اجتماع  فعالية  اإىل  باالإ�شافة  االت�شاالت، 

االقليمية  التنظيمية  امل�����ش��ت��دي��رة  امل��ائ��دة 

العربية. للدول 
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واالأح��ذي��ة  االألب�شة  قطاع  ممثل  رح��ب 

واالأق��م�����ش��ة وامل��ج��وه��رات يف غ��رف��ة جت��ارة 

االأردن ا�شعد القوا�شمي، بخطة احلكومة 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ف��ت��ح ال���ق���ط���اع���ات واالن�����ش��ط��ة 

وا�شفا  املقبل،  ال�شهر  مطلع  من  اعتبارا 

االألب�شة  لقطاع  وبخا�شة  باملهمة  اي��اه��ا 

واالأحذية واالأقم�شة واملجوهرات.

ام�������س  ت�������ش���ري���ح ����ش���ح���ف���ي  وق��������ال يف 

تتزامن  احلكومية  اخلطة  اإن  اخلمي�س، 

م����ع ف�������رتات م���ه���م���ة مل����وا�����ش����م ال���ت�������ش���وق، 

االأ�شحى  وعيد  ال�شيف  ف�شل  وبخا�شة 

املبارك وعودة املدار�س للتعليم الوجاهي، 

االأل��ب�����ش��ة  ق��ط��اع  ن�����ش��اط  ع��ل��ى  ينعك�س  م��ا 

واالأح�����ذي�����ة وت��ع��وي�����س ب��ع�����س ج����زء م��ن 

االأ����ش���رار ال��ت��ي حل��ق��ت ب��ه خ���ال ال��ف��رتة 

املا�شية.

التي  احلكومية  اخلطة  اأن  اإىل  وا�شار 

الت�شبيك  يف  �شت�شهم  ا�شهر  ثاثة  متتد 

بني القطاعات التجارية، ومنحها فر�شة 

لعمليات  برنامج  وو�شع  اعمالها  لرتتيب 

بالن�شبة  وب��خ��ا���ش��ة  ال��ب�����ش��ائ��ع،  ا���ش��ت��رياد 

للقطاعات املغلقة واملتوقفة عن العمل.

وبني اأن اخلطة �شتمنح امل�شانع املحلية 

ل���ت���وف���ري وجت���ه���ي���ز م����ا حت���ت���اج���ه ال�����ش��وق 

وامل�شتلزمات  املدر�شي  ال��زي  م��ن  املحلية 

املواطنني  منح  اإىل  باالإ�شافة  املدر�شية، 

اولوياتهم باالإنفاق. الفر�شة لرتتيب 

واالأح��ذي��ة  االألب�شة  ق��ط��اع  اأن  واو���ش��ح 

واالأق��م�����ش��ة ع��ان��ى ك��ث��ريا م��ن��ذ ب���دء اأزم���ة 

ج��ائ��ح��ة ف���ريو����س ك����ورون����ا، وم����ا راف��ق��ه��ا 

م���ن اغ���اق���ات ل��ل��ق��ط��اع��ات االق��ت�����ش��ادي��ة 

وع���م���ل���ي���ات احل���ظ���ر ال�������ش���ام���ل واجل���زئ���ي 

�شعف  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال���وب���اء،  مل��ك��اف��ح��ة 

اأثر على  ما  للمواطنني  ال�شرائية  القدرة 

املبيعات. حجم 

وا�شار القوا�شمي اإىل اأن العودة للحياة 

الطبيعية خال ف�شل ال�شيف، �شينعك�س 

ك���ذل���ك ع���ل���ى ق���ط���اع امل����ج����وه����رات ال����ذي 

ع���ان���ى ك���ث���ريا ج�����راء حم����دودي����ة ح��ف��ات 

عودة  وتوقف  ال�شياحة  وانح�شار  ال��زواج 

امل��غ��رتب��ني االأردن���ي���ني م��ن اخل����ارج بفعل 

تبعات جائحة فريو�س كورونا.
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ب��ح��ث��ت وزي������رة ال���ط���اق���ة وال�������روة امل��ع��دن��ي��ة 

املهند�شة هالة زواتي مع وزير البرتول والروة 

عاقات  امل��ا،  ط��ارق  املهند�س  امل�شري  املعدنية 

ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي يف جم���االت ال��ب��رتول وال��غ��از 

لتو�شيع  املتاحة  والفر�س  املعدنية،  وال���روات 

اآف�����اق ال���ت���ع���اون وت���ب���ادل اخل�����ربات ومب���ا ي��خ��دم 

ال�شقيقني. وال�شعبني  البلدين  م�شالح 

وات��ف��ق��ا خ���ال ج��ل�����ش��ة م��ب��اح��ث��ات م�����ش��رتك��ة، 

عقدت ام�س اخلمي�س، يف عمان، على قيام قطاع 

االأردن��ي��ة يف  ال��ك��وادر  بتدريب  امل�شري  ال��ب��رتول 

جم����االت ال���ب���رتول وال���غ���از ال��ط��ب��ي��ع��ي وت��ق��دمي 

خمتلف اأوجه الدعم.

توقيع  على  ال��وزي��ران  �شهد  اجلل�شة  وعقب 

رئ��ي�����س ���ش��رك��ة ال���ك���ه���رب���اء ال��وط��ن��ي��ة االأردن����ي����ة 

امل��ه��ن��د���س اأجم����د ال���روا����ش���دة ورئ��ي�����س ال�����ش��رك��ة 

املهند�س  الطبيعية  للغازات  القاب�شة  امل�شرية 

جم�����دي ج������ال، م��ل��ح��ق��اً ل��ع��ق��د ت����وري����د ال���غ���از 

�شبكة  تو�شعات  ت�شغيل  لعقد  واآخ���ر  الطبيعي، 

�شركة  بها  تقوم  التي  االأردن  يف  الطبيعي  الغاز 

فجر االأردنية امل�شرية، وقعه املهند�س الروا�شدة 

ورئي�س �شركة فجر املهند�س فوؤاد ر�شاد.

االأردن  ب����ني  ال����ت����ع����اون  اإن  زوات�������ي  وق����ال����ت 

ال��غ��از  جم���االت  يف  ال�شقيقة  م�شر  وج��م��ه��وري��ة 

امل�شرتك،  ال��ت��ع��اون  ع��اق��ات  يف  اأمن��وذج��اً  ي�شكل 

اآفاق هذا التعاون تعظيماً  موؤكدة اأهمية تو�شيع 

بني  والتكامل  وال��ت��وازن  االقت�شادية  للمنافع 

اإليه  و�شلت  ال��ذي  بامل�شتوى  واأ���ش��ادت  البلدين. 

ورعاية  اهتمام  بف�شل  الثنائي  التعاون  عاقات 

البلدين. قيادتي 

م���ن ج��ان��ب��ه، اأ����ش���اد ال���وزي���ر امل����ا ب��ال��ت��ع��اون 

ال��غ��از وال���ذي ي�شكل راف���داً  امل�����ش��رتك يف جم��ال 

للبلدين. مهماً  اقت�شادياً 

ي�شتكملون  البلدين  يف  امل�شوؤولني  اإن  وق��ال 

من خال الزيارات املتبادلة البناء على التعاون 

االأخ�����وي ال��ق��ائ��م يف اإط�����ار ال��ت��ف��اه��م وال��ع��اق��ة 

قيادتي  واهتمام  برعاية  حتظى  التي  التكاملية 

ال�شقيقني. ال�شعبني  البلدين وتخدم م�شالح 

وح�شر حفل التوقيع �شفري جمهورية م�شر 

وم�شوؤولون  كامل  �شريف  اململكة  لدى  العربية 

من اجلانبني.

التوا�شل  اإطار  يف  االأردن  املا  الوزير  ويزور 

وال��ت��ن�����ش��ي��ق امل�����ش��ت��م��ر ل��ت��ع��زي��ز ودع����م ال��ع��اق��ات 

يف  واالأردن  م�شر  ب��ني  اال�شرتاتيجية  الثنائية 

امل�شروعات  يف  والبحث  وال��ب��رتول  ال��غ��از  جم��ال 

امل�شرتكة القائمة يف جمال الغاز والت�شاور حول 

امل�شرتكة  املنافع  حتقق  جديدة  تعاون  جم��االت 

للبلدين.
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نهاية  عمان  بور�شة  موؤ�شر  اأنهى 

م�شتوى  ع��ل��ى  ت��ع��ام��ات��ه  االأ���ش��ب��وع 

اإغ�������اق ق���ي���ا����ش���ي ج����دي����د، م���دع���وم 

اأم�س  اأعلنتها  التي  بخطة احلكومة 

اإىل  الو�شول  بها  وت�شتهدف  االول 

�شيف اآمن وفتح القطاعات وانتهاء 

احل���ظ���ر اجل���زئ���ي يف ن��ه��اي��ة اأي���ل���ول 

املقبل.

ورب����ح امل��وؤ���ش��ر ال���ع���ام م��ن��ذ ب��داي��ة 

متجاوزا  نقطة   191 نحو  االأ���ش��ب��وع 

ح����اج����ز امل����ق����اوم����ة ال���ن���ف�������ش���ي ع��ن��د 

عند  ل��ي��غ��ل��ق  ن��ق��ط��ة   2000 م�����ش��ت��وى 

اأع��ل��ى  ن��ق��ط��ة، وه���و   2070 م�����ش��ت��وى 

35 �شهراً. م�شتوى منذ 

واأغلقت البور�شة ام�س اخلمي�س 

على تداول 5ر9 مليون �شهم، موزعة 

ت��داوالت  بقيمة  �شفقة،   5856 على 

5ر15 مليون دينار. اإجمالية بلغت 

وان��خ��ف�����ش��ت اأ����ش���ع���ار اأ����ش���ه���م 24 

اأ�شهم  اأ�شعار  ارتفعت  بينما  �شركة، 

اأ�شهم  اأ���ش��ع��ار  وا�شتقرت  �شركة،   62

22 �شركة اأخرى.

  االنباط-عمان

قرر مدير عام املوؤ�ش�شة اال�شتهاكية 

املدنية �شلمان الق�شاة، ا�شتمرار الدوام 

ال���ي���وم اجل��م��ع��ة يف اال����ش���واق ال��رئ��ي�����ش��ة 

التا�شعة  ال�شاعة  من  املحافظات  ملراكز 

�شباحاً وحتى ال�شاعة الثالثة ع�شراً.

وقال الق�شاة يف بيان ام�س اخلمي�س، 

املجال  الإف�شاح  ال��دوام جاء  ا�شتمرار  ان 

اأم�����ام امل��واط��ن��ني ل�����ش��راء اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 

امل��وؤ���ش�����ش��ة،  اأ����ش���واق  م��ن  وم�شتلزماتهم 

ل�شفحة  ال��رج��وع  اىل  املواطنني  داع��ي��اً 

بوك(  )الفي�س  على  الر�شمية  املوؤ�ش�شة 

�شتبا�شر  التي  اال���ش��واق  على  ل��اط��اع 

اال�شتفادة  اىل  املواطنني  ودع��ا  عملها. 

م����ن ت���خ���ف���ي�������ش���ات امل��������واد وال����ع����رو�����س 

والتي  �شابقاً،  عنها  املعلن  الرتويجية 

اأ�شواق  يف  متوفرة  م��ادة   200 عن  تزيد 

املوؤ�ش�شة.

املوؤ�ش�شة  ا�شواق  مرتادي  على  و�شدد 

����ش���رورة االل���ت���زام ب����اإج����راءات ال��وق��اي��ة 

الكمامة  ارت��داء  من  العامة  وال�شامة 

وت������رك م�����ش��اف��ة اأم�������ان داخ������ل ال�����ش��وق 

وحت��م��ي��ل ت��ط��ب��ي��ق اأم������ان، ح��ر���ش��اً على 

املوؤ�ش�شة  موظفي  و���ش��ام��ة  �شامتهم 

القائمني على خدمتهم.

االنباط-عمان

املعلومات  قالت جمعية �شركات تقنية 

ح��م��ل��ة  ان  “انتاج”،  واالت�������������ش������االت 

ك��ورون��ا  لفريو�س  امل�شاد  اللقاح  اإع��ط��اء 

ل��ك��اف��ة ال��ع��ام��ل��ني يف ق��ط��اع االت�����ش��االت 

وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات ت��ن��ت��ه��ي ال��ي��وم 

اخلمي�س.

وا������ش�����ارت اجل���م���ع���ي���ة يف ب���ي���ان ام�����س 

اخلمي�س، اىل ان احلملة نفذت باالتفاق 

الرقمي  االقت�شاد  وزارة  مع  والتن�شيق 

والريادة واجلهات الطبية ذات العاقة.

للعاملني  اللقاح  اإع��ط��اء  ان  وا�شافت 

اك���رب ع���دد منهم،  ا���ش��ت��ه��دف  ال��ق��ط��اع  يف 

ب��ال��ق��ط��اع  ال���ع���ام���ل���ني  ع�����دد  ان  خ���ا����ش���ة 

من  وم��وظ��ف��ة.  موظف  ال��ف   17 يتجاوز 

ج��ه��ت��ه، ث��م��ن رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة امل��دي��ري��ن يف 

دور  ح���وام���دة،  ب�����ش��ار  ال��دك��ت��ور  اجلمعية 

وال���ري���ادة يف  ال��رق��م��ي  االق��ت�����ش��اد  وزارة 

للعاملني  ال��ل��ق��اح  اإع��ط��اء  وت���رية  ت�شريع 

مع  التجاوب  ب�شرعة  م�شيدا  القطاع،  يف 

ل��ل��وزارة  اجلمعية  وجهته  ال��ذي  الكتاب 

اللقاح. بخ�شو�س 

اإعطاء اللقاح ي�شهم  اأن  وبني حوامدة 

للحياة  وال��ع��ودة  اجلائحة  ح��دة  ك�شر  يف 

الطبيعية، خا�شة وان تداعيات اجلائحة 

ف��اق��ت ال��ت��وق��ع��ات و���ش��ت��وؤدي اىل ع��واق��ب 

وخيمة يف حال طالت مدة الوباء.

اتفاقيات تشغيل توفر 3570 فرصة عمل في القطاع الخاص

تنظيم االتصاالت تشارك في اجتماع لشبكة الهيئات العربية

القواسمي يرحب بخطة الحكومة لفتح القطاعات

وزيرة الطاقة تبحث مع نظيرها المصري عالقات التعاون المشترك وسبل تعزيزها

بورصة عمان تختتم أسبوعا 
بارتفاعات كبيرة  

استمرار دوام أسواق المؤسسة 
الجمعة

انتهاء حملة إعطاء لقاح كورونا 
للعاملين بقطاع االتصاالت 

اجلمعة   28 / 5/ 2021 

االقت�صادي
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االنباط-وكاالت

اأع��������رب جم���ل�������س الأم��������ة ال���ك���وي���ت���ي 

ال�شديدة  الإدان���ة  عن  اخلمي�س،  ام�س 

ال�شهيوين  ل��ل��ع��دوان  ال��ت��ام  وال��رف�����س 

الأخ�����ر وك���اف���ة ج���رائ���م الح���ت���ال يف 

م���دي���ن���ة ال���ق���د����س واأح���ي���ائ���ه���ا وق���ط���اع 

غ�����زة وال�������ش���ف���ة ال���غ���رب���ي���ة وال����داخ����ل 

الفل�شطيني.

جاء ذلك يف بيان �شادر عن املجل�س 

ت���اه رئ��ي�����ش��ه م����رزوق ع��ل��ي ال��غ��امن يف 

النتهاء  بعد  اخلا�شة  املجل�س  جل�شة 

من  املناق�شة  طلبات  بند  مناق�شة  من 

ب��ع�����س الأع�������ش���اء ب�����ش��اأن الع����ت����داءات 

املحتلة. الإ�شرائيلية يف فل�شطني 

الدائم  الت�شامن  املجل�س عن  وعرب 

والقائم مع ن�شال ال�شعب الفل�شطيني 

دولته  اإق��ام��ة  يف  الطبيعي  حقه  لنيل 

ال�شريف. القد�س  وعا�شمتها  امل�شتقلة 

وبني املجل�س اأن انعقاد اجلل�شة ياأتي 

الرا�شخ  الكويتي  املوقف  على  للتاأكيد 

املركزية  ق�شيته  جتاه  ور�شميا  �شعبيا 

حت���ت ق���ي���ادة ح�����ش��رة ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و 

اأم����ر ال���ب���اد ال�����ش��ي��خ ن����واف الأح���م���د 

اجل���اب���ر ال�����ش��ب��اح ح��ف��ظ��ه اهلل ورع����اه 

وكافة قطاعات ال�شعب والدولة.

بت�شديد  تعديات  اإقرار  اأن  واأ�شاف 

ال��ع��ق��وب��ات و���ش��د ال��ث��غ��رات ع��ل��ى ق��ان��ون 

الكيان  مع  التطبيع  اأو  التعامل  حظر 

املوافقة عليها  ال�شهيوين، والتي متت 

م���ن ح��ي��ث امل����ب����داأ ت�����ش��ت��ه��دف اإي�����ش��ال 

الكويتي  املوقف  بثبات  جديدة  ر�شالة 

والتقاء احلكومة واملجل�س عليه.

بيانه حتية  الأم��ة يف  ووج��ه جمل�س 

اإىل املجاهدين واملرابطني يف الأرا�شي 

املحتلة. الفل�شطينية 

االنباط-وكاالت

الرئي�س  اأرم��ل��ة  ع��رف��ات،  �شهى  علقت 

على  عرفات،  يا�شر  الراحل،  الفل�شطيني 

حركة  قائد  ال�شنوار،  يحيى  ت�شريحات، 

اأبو  ، حول زوجها  غ��زة،  حما�س يف قطاع 

عمار

وق����ال����ت ����ش���ه���ى ع����رف����ات يف ت���غ���ري���دة 

التوا�شل  م��وق��ع  يف  �شفحتها  ع��رب  ل��ه��ا، 

خا�س  “�شكر  )ان�شتجرام(:  الجتماعي 

احلم�شاوي  للعرفاتي  القلب  �شميم  من 

دكتور يحيى ال�شنوار، ما اأروعك«

وك������ان ال�������ش���ن���وار، ق����د ق�����ال يف ك��ل��م��ة 

ل�������ه خ���������ال ل������ق������اء م�������ع ال�������ش���ح���ف���ي���ني 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني يف ق���ط���اع غ�����زة، م�����ش��اء 

لأرواح  التحية  ك��ل  “التحية  الأرب���ع���اء: 

ال�شيخ  راأ���ش��ه��م  وع��ل��ى  الأب����رار،  �شهدائنا 

ونقول  عمار،  اأبو  والقائد  يا�شني،  اأحمد 

ق�شيَت  فقد  العني،  قرير  لأبي عمار من 

واأن����ت حت����اول ت��ط��وي��ر ق����درات امل��ق��اوم��ة 

كتائب  من  لأبنائك  اأ�شبح  فقد  ل�شعبنا، 

الق�شام واملقاومة مئات ال�شواريخ«

االنباط-وكاالت

ام�س  ال��ع��ربي��ة  “هاآرت�س”  �شحيفة  ن�����ش��رت 

ل����)67(  ���ش��وراً  �شفحاتها  اأوىل  ع��ل��ى  اخل��م��ي�����س، 

على  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  ال���ع���دوان  يف  ا�شت�شهدا  ط��ف��ًا 

قطاع غزة.

ال�شحيفة  ق��ال��ت  الأوىل،  ���ش��ف��ح��ت��ه��ا  وع����رب 

)10اأع���وام(  وعمار  )13ع���ام(  حمادة  اأّن  العربية، 

ع��ادوا من عند احل��اق - يحيى )13 ع��ام( ذهب 

ل�شراء الآي�س كرمي - كما عرث على جثث اأمرة 

)6 اأع��وام( واإ�شام )8 اأع��وام( وحممد )9 اأ�شهر( 

67 طفًا قتلوا ب�شواريخ  اأنقا�س منزلهم،  حتت 

خال  غ��زة  قطاع  �شد  الإ�شرائيلي  اجل��و  �شاح 

الت�شعيد الأخر، هذا هو ثمن احلرب«.

من  الكثر  �ُشئل  “عندما  ال�شحيفة:  وكتبت 

الآباء عن �شعورهم بعد فقدان اأطفالهم اأجابوا: 

“هذا ما اأراده اهلل”، كانوا يريدون عندما يكربوا 
اأن ي�شبحوا اأطباء وفنانني وقادة،

بلدة  اأج����رة م��ن  ���ش��ي��ارة  ���ش��ائ��ق  ���ش��ائ��د ع�شلية 

 10 العمر  م��ن  البالغة  ابنته  فقد  ال��ذي  جباليا  

ال�شعب علي ت�شديق  “ما زال من  ق��ال:  �شنوات 

اإرادة  اأن��ه��ا  با�شتمرار  نف�شي  اأذك���ر  ولكنني  ذل��ك، 

اهلل.«

ويف الأيام الأوىل للعدوان، ذهب حمادة العمور 

البالغ من العمر 13 عاًما وابن عمه عمار البالغ 

من العمر 10 اأعوام لق�س �شعرهم، كما هو معتاد 

غ��ارة جوية من  اأّن  اإّل  �شهر رم�شان،  نهاية  قبل 

وال��ذي  فرحتهم�  �شرقت  الإ�شرائيلية  الطائرات 

عرب عنها والد اأحدهم عطية قائًا: “اأمتنى لو 

مل اأرى ما حدث له، كان فظيعا«.

من  اثنني  ا�شت�شهاد  عن  ال�شحيفة  وحتدثت 

الأطفال كان معظم الأطفال فل�شطينيني اأ�شيبوا 

هناك  كانت  لكن   ، اإ�شرائيلية  جوية  هجمات  يف 

ا، حيُث قتل طفان على الأقل يف  ا�شتثناءات اأي�شً

غزة - براء الغرابلي وم�شطفى عابد، ب�شواريخ 

 ، غ���زة  ق��ط��اع  يف  و�شقطتا  فل�شطينيون  اأط��ل��ق��ه��ا 

املنظمة  اأج��رت��ه  اأويل  حتقيق  معطيات  بح�شب 

.)DCIP( الدولية حلقوق الطفل - فل�شطني

اأّما يحيى خليفة ، 13 �شنة ، الذي اأحب ركوب 

اأن يزور  دراجته، حفظ �شورا من القراآن ومتنى 

امل�شجد الأق�شى يوما ما، حيُث قال والده مازن 

“كان فتى بريئا ولطيفاً، غادر املنزل يف  خليفة: 

والآي�����س  ال��زب��ادي  باإح�شار  ووع��د  �شريعة  مهمة 

كرمي اإىل الأ�شرة عند عودته. ا�شت�شهد يف ق�شف 

جوي.

ال�شهداء  الأط��ف��ال  ه��وي��ات  على  احل�شول  مت 

واأقاربهم  اآبائهم  من  وفاتهم  وظروف  و�شورهم 

وم��ع��ل��م��ني يف غ����زة وم��ن��ظ��م��ات ح��ق��وق��ي��ة دول��ي��ة 

ال��ت��وا���ش��ل  و���ش��ب��ك��ات  فل�شطينيني  وم�����ش��وؤول��ني 

واإ�شرائيل.  غزة  يف  الإع��ام  وو�شائل  الجتماعي 

مت التحقق من معظم التفا�شيل من قبل م�شادر 

خمتلفة.

ويف ب��ي��ت له��ي��ا ���ش��م��ال ال��ق��ط��اع، غ���ادر ثاثة 

اأطفال خائفني تنكم�س بني ذراعي اأمهاتهم. كان 

حممد، 9 اأ�شهر ، يف املنت�شف، و�شقيقه اأمرة ، 6 

، يف كا اجلانبني،  �شنوات   8  ، واإ���ش��ام   ، �شنوات 

ح��ي��ُث ت�����ش��رر م��دخ��ل ���ش��ق��ت��ه��م ، ال��ت��ي ك��ان��ت يف 

الطابق الأر�شي.

والد الأطفال الثاثاة حممد، قال اإن الأ�شرة 

مت ق�شفها ومل ت�شتطع الهروب. يف غ�شون دقائق 

ال��ف��رار من  م��ن  الأب  املبنى، فيما متكن  ان��ه��ار   ،

حتت الأنقا�س وهرب.

، كان يعي�س مع  12 عاًما   ، �شهيب احلديدي 

والديه واأربعة اأ�شقاء يف خميم ال�شطي لاجئني، 

�شغر  ببغاء  لديه  وك��ان  الطيور  م�شاهدة  يحب 

دربه على اجللو�س على كتفه.

قال ابن عمه عبد اهلل احلديدي، اإنه كان ياأمل 

يف رع��اي��ة احل��ي��وان��ات ع��ن��دم��ا ي��ك��رب. ك���ان �شقيق 

�شهيب ، يحيى البالغ من العمر 10 �شنوات ، فتى 

خجوًل يحب ركوب دراجته واللعب مع القطط. 

م�شمم  ك��ان  �شنوات   5 العمر  م��ن  البالغ  اأ�شامة 

اأزياء الأ�شرة.

اع���ت���اد ���ش��ه��ي��ب ع��ل��ى ت��غ��ي��ر امل��اب�����س ك��ث��ًرا 

اأن يبدو ج��ي��ًدا. ق��ال ابن  وك��ان دائ��ًم��ا يتاأكد م��ن 

�شاعتني  “كان ي�شتحم ويغر ماب�شه كل  عمه: 

 ، عمهما  منزل  يف  مًعا  ال�شقيقان  ن��ام  تقريباً”. 

واأ�شيب املنزل بقنبلة اإ�شرائيلية. وب�شرف النظر 

واأربعة من  ا والدتهم وخالتهم  اأي�شً ُقتل   ، عنهم 

اأبناء عمومتهم.

وم���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال راج���ي ال�����ش��وراين ، مدير 

اجلي�س  اإن  الإن�شان،  حلقوق  الفل�شطيني  املركز 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي اأك����د، ات���خ���اذه اح��ت��ي��اط��ات م�����ش��ددة 

ق�شفه  معظم  واأن   ، مدنيني  قتلى  �شقوط  ملنع 

حما�س  حفرتها  ال��ت��ي  الأن��ف��اق  �شبكة  ا�شتهدف 

القول  خا�شة  “لكن   ، غ��زة  مدنية  اأحياء  حتت 

هي اأنهم يريدون الأذى والت�شبب يف املعاناة«.

وت���اب���ع ب��ح�����ش��ب ال�����ش��ح��ي��ف��ة ال��ع��ربي��ة، معظم 

�شكان غزة لي�س لديهم غرف اآمنة اأو ماجئ، يف 

اأوقات الت�شعيد ، يلجاأ الكثر منهم اإىل مدار�س 

ا ، ونتيجة لذلك ،  الأونروا، ولكن مت ق�شفها اأي�شً

كان هناك �شعور متزايد باأن اأي �شخ�س ميكن اأن 

ُيقتل يف اأي مكان.

االنباط-وكاالت

املتحدة  الأمم  مفو�شة  اأعلنت 

اخلمي�س  ام�س  الإن�شان،  حلقوق 

اأي  وج����ود  ع���دم   ،2021 م��اي��و   27

دل��ي��ل ع��ل��ى اأن امل��ب��اين امل��دن��ي��ة يف 

غ�����زة ال���ت���ي دم���رت���ه���ا ال�����ش��رب��ات 

لأغ��را���س  ت�شتخدم  الإ�شرائيلية 

ع�شكرية

املتحدة  الأمم  مفو�شة  وقالت 

با�شيليه،  الإن�شان مي�شيل  حلقوق 

تثر  الإ�شرائيلية  “ال�شربات  اإن 

ال��ت��زام��ه��ا  ع���دم  اإزاء  عميقا  قلقا 

اأنها  تبني  واإن  ال��دويل،  بالقانون 

مل ت���ك���ن م��ت��ن��ا���ش��ب��ة ف���ق���د مت��ث��ل 

جرائم حرب«

كلمتها  يف  با�شيليه،  واأ���ش��اف��ت 

اأم�������ام جم��ل�����س ح���ق���وق الإن�������ش���ان 

30، ب�����ش��اأن  يف دورت����ه اخل��ا���ش��ة ال�����

الأر�س  على  الإ�شرائيلي  العدوان 

امل��ح��ت��ل��ة مب���ا فيها  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 

اإن  ال����ي����وم اخل���م���ي�������س،  ال���ق���د����س، 

ا�شتهداف املدنيني وتدمر البنية 

اإىل  القلق، وي�شر  التحتية، يثر 

التنا�شبية،  ت��راع  مل  اإ�شرائيل  اأن 

تعد جرمية  الأع��م��ال  ه��ذه  ومثل 

حرب وانتهاكا للقانون الدويل

اإن���ه���ا مل تر  ب��ا���ش��ي��ل��ي��ه  وق���ال���ت 

املدنية  امل��ب��اين  اأن  على  دل��ي��ل  اأي 

يف غ���زة ال��ت��ي دم��رت��ه��ا ال�����ش��رب��ات 

لأغ��را���س  ت�شتخدم  الإ�شرائيلية 

ع�شكرية

ال��ت�����ش��ع��ي��د  اأن  اإىل  واأ������ش�����ارت 

الأخ���ر يف ق��ط��اع غ��زة اأ���ش��ف��ر عن 

ال�شحايا  م��ن  كبر  ع��دد  �شقوط 

�شن،  وكبار  ون�شاء  اأط��ف��ال  بينهم 

ال�شفة  اىل  ام��ت��د  الت�شعيد  وان 

اإىل  اأدى  م��ا  وال��ق��د���س،  ال��غ��رب��ي��ة 

�شقوط املزيد من ال�شحايا

واأعربت با�شيليه عن قلقها اإزاء 

الذين  امل�شتوطنني،  ت�شاعد عنف 

ي�شتخدمون ال�شلحة يف العتداء 

الفل�شطينيني املواطنني  على 

ت�شليط  م��ن  ب��د  ل  واأ����ش���اف���ت: 

ال�����ش��وء ع��ل��ى م��ع��ان��اة ال��ع��ائ��ات 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، ال���ت���ي ت��ت��ع��ر���س 

���ش��ل��وان  ال���ق�������ش���ري يف  ل����اإخ����اء 

املحتلة،  بالقد�س  ج��راح  وال�شيخ 

واأي���������ش����ا ا������ش�����ت�����خدام ال�����ش��ل��ط��ات 

�شد  املفرطة  للقوة  الإ�شرائيلية 

امل�شلني يف امل�شجد الأق�شى

ال��ت�����ش��ع��ي��د  اأن  اإىل  واأ������ش�����ارت 

الأخ����ر ك���ان ن��ت��ي��ج��ة الج�����راءات 

وحماولت طرد اأهايل حي ال�شيخ 

ج�����راح م���ن م��ن��ازل��ه��م وال�����ش��م��اح 

ل���ل���م�������ش���ت���وط���ن���ني ب���ال����ش���ت���ي���اء 

ع����ل����ي����ه����ا، واق������ت������ح������ام امل�������ش���ج���د 

امل�شلني  على  والعتداء  الق�شى 

وا���ش��ت��خ��دام ال��ق��وة امل��ف��رط��ة �شد 

املحتجني على ذلك

األمة الكويتي يقر تعديالت تشديد العقوبات وسد الثغرات على قانون حظر التعامل أو التطبيع مع دولة االحتالل

سهى عرفات تعلق على حديث السنوار عن الرئيس الراحل أبو عمار

»ثمن الحرب« ٠٠ هآرتس تكذب نتنياهو وتنشر صورا ل٦٧ طفال استشهدوا خالل العدوان

األمم المتحدة: ال يوجد دليل على أن المباني المدنية في غزة تستخدم ألغراض عسكرية

االنباط-وكاالت

ق���ال���ت امل��ف��و���ش��ة ال�����ش��ام��ي��ة حل��ق��وق 

م��ي�����ش��ي��ل  امل���ت���ح���دة  الأمم  يف  الن�������ش���ان 

ال�شربات  اإن  اخلمي�س،  اليوم  با�شليت، 

غزة  قطاع  على  الأخ���رة  الإ�شرائيلية 

قد ت�شكل “جرائم حرب«

با�شليت  األ��ق��ت��ه��ا  كلمة  يف  ذل���ك  ج���اء 

ج��ل�����ش��ة ط���ارئ���ة ملجل�س  اف��ت��ت��اح  خ����ال 

املتحدة  ل��اأمم  التابع  الن�شان  حقوق 

يف  الإن�شان  حقوق  اأو�شاع  تدهور  حول 

ذلك  يف  مب��ا  املحتلة،  فل�شطني  اأرا���ش��ي 

القد�س �شرقي 

واأو���ش��ح��ت امل�����ش��وؤول��ة الأمم���ي���ة اإن��ه��ا 

امل���ب���اين  اأن  ع���ل���ى  دل����ي����ل  اأي  ت����ر  “مل 
ال�شربات  دمرتها  التي  غزة  يف  املدنية 

الإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة ت�������ش���ت���خ���دم لأغ����را�����س 

ع�شكرية«

مثل  اأن  تبني  “اإذا  اأن��ه  على  و�شددت 

ه����ذه ال��ه��ج��م��ات غ���ر م��ت��ن��ا���ش��ب��ة ف��ق��د 

ت�شكل جرائم حرب«

ه��ذه  “مثل  اأن  با�شيليت  واأ���ش��اف��ت 

ت��ث��ر خم���اوف ج��دي��ة ب�شاأن  ال�����ش��رب��ات 

ال����ت����زام اإ����ش���رائ���ي���ل مب����ب����ادئ ال��ت��م��ي��ي��ز 

الإن�شاين  القانون  مبوجب  والتنا�شب 

الدويل«

وت���ع���ر����س ق���ط���اع غ�����زة يف ال��ع��ا���ش��ر 

اأي���ار/ مايو اجل���اري ل��ع��دوان كبر  م��ن 

 255 خالها  ا�شت�شهد  ي��وم   11 ا�شتمر 

ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ا م��ع��ظ��م��ه م����ن الأط����ف����ال 

من  اأك��رث  واأ���ش��ي��ب  وال�����ش��ي��وخ،  والن�شاء 

1600 اآخرين

الإعامي احلكومي  املكتب  وبح�شب 

1447 وحدة �شكنية  بغزة، فقد تعر�شت 

يف غ���زة ل��ل��ه��دم ال��ك��ل��ي ب��ف��ع��ل ال��ق�����ش��ف 

اأخرى  األفا   13 جانب  اإىل  الإ�شرائيلي، 

ت�شررت ب�شكل جزئي بدرجات متفاوتة

بح�شب   - الح���ت���ال  ج��ي�����س  وه����دم 

 205 كلي،  ب�شكل   - احلكومي  التقرير 

ومقرات  �شكنية،  واأب��راج  و�شقق  منازل 

اإع���ام���ي���ة، ف�����ش��ا ع��ن  33 م��وؤ���ش�����ش��ة 

وجمعيات  ومكاتب  مبوؤ�ش�شات  اأ���ش��رار 

اأخرى

م��ق��راً   75 بتعر�س  ال��ت��ق��ري��ر،  واأف����اد 

ح���ك���وم���ي���اً وم���ن�������ش���اأة ع���ام���ة ت��ع��ر���ش��ت 

ل��ل��ق�����ش��ف الإ����ش���رائ���ي���ل���ي، ت���ن���وع���ت م��ا 

ب���ني م���راف���ق خ��دم��ات��ي��ة وم���ق���ار اأم��ن��ي��ة 

و�شرطية

ومرفقا  م��در���ش��ة،   68 ت�����ش��ررت  كما 

اأول���ي���ة، ب�شكل  ���ش��ح��ي��ا، وع���ي���ادة رع��اي��ة 

ال�شديد يف  الق�شف  بفعل  بليغ وجزئي 

من�شاأة   490 ت�شررت  بينما  حميطها، 

وحمامات  حيوانية  م��زارع  من  زراعية 

زراعية واآبار و�شبكات ري

االنباط-وكاالت

 ح��ذر اأط��ب��اء نف�شيون م��ن ال��ت��اأث��رات 

ال��ن��ف�����ش��ي��ة ل��ل��ق�����ش��ف ال�����ذي ���ش��ه��دت��ه غ��زة 

ع��ل��ى اأط��ف��ال��ه��ا وخ�����ش��و���ش��ا ت��ل��ك املتعلقة 

ب��ال�����ش��دم��ات ك��اخل��وف وال��ق��ل��ق، وال��ت��ب��ول 

الااإرادي، وتغير املزاج وغرها

الأخرة  الإ�شرائيلية  احلرب  واأ�شفرت 

على القطاع عن ا�شت�شهاد 253 فل�شطينيا 

بينهم 69 طفا وجرح حوايل 540 اآخرين، 

منازل  ا�شتهدفت  ق�شف  عمليات  خ��ال 

�شكنية ومكتبات ومكاتب  و�شققاً  واأبراجاً 

�شحافيني خال 11 يوما

امل���ت���ح���دة  الأمم  م��ن��ظ��م��ة  وب���ح�������ش���ب 

الق�شف  تاأثر  كان  )يوني�شف(  للطفولة 

عنيفا ج��دا على الأط��ف��ال لأن��ه ا�شتهدف 

ال�شعور  اإىل  ع����ادة  ت��رم��ز  وال��ت��ي  بيوتهم 

ب�����الأم�����ان، وي���ع���اين ك��ث��ر م���ن الأط���ف���ال 

الذين  خ�شو�شا  ال�شدمة  ت��اأث��رات  م��ن 

اأن  قبل  ل�شاعات  الأنقا�س  حتت  انتظروا 

يتم �شحبهم

ويف حديثه ل� �شرح يا�شني اأبو عودة، وهو 

اأب خلم�شة اأطفال اأنه ب�شبب ازدياد حالت 

اإب���ادة العائات يف قطاع غ��زة، وخ�شو�شا 

بعد ا�شت�شهاد ع�شرة فل�شطينيني من عائلة 

اأبو حطب بينهم ثمانية اأطفال يف خميم 

ال�شاطئ غرب غزة، قرر تبادل اثنني من 

وق��ال:  اأخ��ي��ه.  اأولد  اثنني من  اأولده مع 

�شمعنا الكثر عن الق�شف املبا�شر للعديد 

نفو�س  على  اخل��وف طغى  العائات،  من 

اأن  اأطفالنا وك��ان من ال�شعب ج��ًدا علينا 

نكون بعيدين عن اأطفالنا، يف كل مرة كنت 

اأ�شمع �شوت الق�شف، اأت�شل باأخي ملعرفة 

كنا  ل،  اأم  احل��ي��اة  قيد  على  ك��ان��وا  اإذا  م��ا 

نحاول حماية اأطفالنا ج�شدًيا ونف�شًيا باأي 

�شكل من الأ�شكال

الق�شاء  اأن  امل��ت��ح��دة  الأمم  وك�����ش��ف��ت 

الق�شف  نتيجة  ب��اأك��م��ل��ه��ا  ع���ائ���ات  ع��ل��ى 

الإ�شرائيلي لي�س بجديد، حيث اأبيدت 142 

حرب  خ��ال  بالكامل،  فل�شطينية  عائلة 

عام 2014 والتي ا�شتمرت حوايل 50 يوًما 

متوا�شا، اأي ما جمموعه 742 فل�شطينيا

عائات  على  الق�شاء  املتحدة:  الأمم 

باأكملها نتيجة الق�شف الإ�شرائيلي لي�س 

بجديد

ح��وايل  ه��ن��اك  اأن  املنظمة  واأو���ش��ح��ت 

يون�شيف  ل���دى  م�شجل  ط��ف��ل  األ����ف   326

اأنه و قبل هذا الت�شعيد  اأ�شارت اإىل  فيما 

ك���ان طفل م��ن ب��ني ك��ل 3 اأط��ف��ال يف غزة 

مل�شاعدتهم  النف�شي  ال��دع��م  اإىل  بحاجة 

على التعامل مع العنف وال�شغط واخلوف 

اليومية  حياتهم  يف  ل��ه  يتعر�شون  ال��ذي 

ب�����ش��ب��ب ال��و���ش��ع واحل�����ش��ار الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 

للقطاع، ول �شك اأن هذا العدد ازداد ب�شكل 

كبر خال احلرب الأخرة

التعر�س  ا�شتمرار  اأن  املنظمة  وذك��رت 

ل��ل��ع��ن��ف ل����ه ت����اأث����ر ك��ب��ر ع��ل��ى ال�����ش��ح��ة 

ع��دد  اأن  يف  ���ش��ك  ل  ل��اأط��ف��ال،  النف�شية 

اأع��را���س  عليهم  تظهر  ال��ذي��ن  الأط���ف���ال 

ال�شيق النف�شي قد ازداد الآن، وهم الفئة 

النزاع، هناك حاجة  اأثناء  الأك��رث ت�شررا 

ما�شة اإىل تدخل طارئ يف جمال ال�شحة 

النف�شية لاأطفال

وت���ق���ول م�����رام اأب�����و ع�����ودة وه����ي طفلة 

تبلغ 11 عاما ل: اأر�شلني والدي اأنا واأخي 

اإىل م��ن��زل ع��م��ي وج����اء اث���ن���ان م���ن اأب��ن��اء 

اأك��رث  خائفة  كنت  منزلنا،  اإىل  عمومتي 

اأبي  مع  اأك���ون  عندما  يل  بالن�شبة  هناك، 

اأ�شعر بالأمان، ولكنهم اعتقدوا اأنه  واأمي 

امل��ن��زل، ف�شيظل بع�س  ه��ذا  اإذا مت ق�شف 

اأن  اأف��راد الأ�شرة على قيد احلياة وميكن 

ي�شاعدوا الآخرين والعك�س �شحيح

مفوضة األمم المتحدة: الضربات اإلسرائيلية 
على غزة قد تشكل جرائم حرب 

أطفال غزة.. صدمات مرعبة من وسط الركام
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االنباط-وكاالت

ط��ال��ب وزي����ر الإع�����ام ال��ب��اك�����س��ت��اين 

�سام  قوات  بن�سر  �سودري  ح�سني  فوؤاد 

املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�سي  دولية يف 

ب��ه��دف ح��م��اي��ة امل��دن��ي��ني الأب���ري���اء من 

�سام  و�سمان  الإ�سرائيلية،  الفظائع 

دائم يف ال�سرق الو�سط

وق��������ال وزي��������ر الإع������������ام، يف م���ق���ال 

املحتلة  الفل�سطينية  الأرا���س��ي  ن�سراإن 

ب��ح��اج��ة اإىل ن�����س��ر ق����وات ���س��ام دول��ي��ة 

الأمم  ن�سرتها  التي  القوات  غ��رار  على 

ال�سراعات  املتحدة يف عدد من مناطق 

ب��اإف��ري��ق��ي��ا واآ����س���ي���ا واأوروب��������ا وال�����س��رق 

تاميز  ديلي  �سحيفة  بح�سب   ، ق�سى 
ٌ
الأ

الباك�ستانية

اأك��ر من  اأن مقتل  واأ���س��اف ���س��ودري 

األف   50 اأكر من  وت�سريد  250 مدنيا، 

���س��خ�����ص، يف ال��ق�����س��ف اجل����وي الأخ���ر 

الأرا����س���ي  ع��ل��ى  اإ���س��رائ��ي��ل  �سنته  ال���ذي 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، ي�����س��ك��ل دع����وة ل��ت��وح��ي��د 

�سعوب العامل يف وجه هذه الفظائع

الدويل على  الأمن  كما حث جمل�ص 

الأ�سا�سية يف �سمان  الوفاء مب�سوؤوليته 

�سام واأمن فل�سطني

واأكد على �سرورة عدم التغا�سي عن 

يتعر�سون  لأنهم  الفل�سطينيني  حمنة 

الع�سابات  قبل  م��ن  وال��ت��ع��ذي��ب  للقتل 

م�سمى  حت���ت  ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة،  ال��ف��ا���س��ي��ة 

الدميقراطية

وت���اب���ع ال���وزي���ر ال��ب��اك�����س��ت��اين ق��ائ��ًا 

العاملي  العام  الراأي  اأن  اإنني متاأكد من 

ل  فظائعها  لأن  اإ�سرائيل  �سد  ينقلب 

يف  خا�سة  عقاب،  با  ت�ستمر  اأن  ميكن 

عامل العوملة الذي نعي�ص به

امل���ا����س���ي،  ن��ي�����س��ان  اأب�����ري�����ل/   13 ويف 

الأرا��������س�������ي  يف  الأو���������س��������اع  ت����ف����ج����رت 

وح�سية  اعتداءات  جراء  الفل�سطينية؛ 

اإ�سرائيل وم�ستوطنوها  ترتكبها �سرطة 

يف م��دي��ن��ة ال��ق��د���ص امل��ح��ت��ل��ة، وخ��ا���س��ة 

امل�����س��ج��د الأق�����س��ى وح���ي ال�����س��ي��خ ج��راح 

12 منزل  )و�سط(؛ يف حماولة لإخاء 

مل�ستوطنني وت�سليمها  فل�سطينيا 

�سريان  بداأ  اجل��اري،  مايو   21 وفجر 

املقاومة  ف�سائل  بني  ن��ار  اإط��اق  وق��ف 

بعد  واإ���س��رائ��ي��ل،  غ��زة  يف  الفل�سطينية 

11 يوما قتال ا�ستمر 

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

�سهيدا   287 عن  الفل�سطينية  الأرا�سي 

م�سنا،  و17  �سيدة  و40  طفا   69 بينهم 

بينهم  م�ساب   8900 م��ن  اأك��ر  بجانب 

90 اإ�ساباتهم �سديدة اخلطورة

واإ�سابة  اإ�سرائيليا   13 مقتل  مقابل 

ال��ف�����س��ائ��ل يف غ��زة  رد  امل����ئ����ات؛ خ����ال 

ع��ل��ى ال���ع���دوان ب��اإط��اق ���س��واري��خ على 

اإ�سرائيل

االنباط-وكاالت

اإن ما يجري  الدولية،  العفو  قالت منظمة 

يف ح��ي ���س��ل��وان ب��ال��ق��د���ص، ه��و م��ث��ال اآخ���ر على 

�سيا�سة اإ�سرائيل الإجرامية املتمثلة يف التهجر 

الق�سري للفل�سطينيني قيد التنفيذ حاليا

لل�سرق  الإقليمي  املكتب  نائب مديرة  واك��د 

املنظمة �سالح  اأف��ري��ق��ي��ا يف  و���س��م��ال  الأو����س���ط 

على  معقبا  اخلمي�ص،  ام�ص  بيان،  يف  حجازي، 

انعقاد جل�سة ال�ستئناف يف حمكمة الحتال 

لعائلتني  الق�سري  الإخ����اء  ب�ساأن  القد�ص  يف 

ب�سلوان  الهوى  فل�سطينيتني يف منطقة بطن 

“اإ�سرائيل �سعت  اإن  بالقد�ص ال�سرقية املحتلة، 

م��ن��ذ ���س��ن��وات اإىل ت��و���س��ي��ع امل�����س��ت��وط��ن��ات غر 

ال�سرعية يف منطقة �سلوان، واأجربت اأكر من 

200 فل�سطيني على النزوح من منازلهم«

على  الأخ��������رة،  “الحتجاجات  واأ�����س����اف 

ال�����س��ع��ي��دي��ن امل��ح��ل��ي وال������دويل ���س��د عمليات 

الإخاء الق�سري يف ال�سيخ جراح تر�سل ر�سالة 

ال���س��ت��ي��اء على  اأنَّ عمليات  م��ف��اده��ا  وا���س��ح��ة 

الأرا�سي التي تقوم بها اإ�سرائيل لن متّر مرور 

الكرام«

“من خ��ال ال�ستمرار  اأن���ه  وذك���ر ح��ج��ازي 

اأم����ام املحكمة  ���س��ل��وان  يف حت��ري��ك ق�سية ح��ي 

عمليات  خمططات  على  الح��ت��ج��اج��ات  -ب��ع��د 

الإخاء الق�سري يف حي ال�سيخ جراح يف القد�ص 

ال�سرقية املحتلة- تاأجج اإ�سرائيل نران العنف 

الذي ت�ساعد موؤخرا ومتار�ص نف�ص النتهاكات 

املمنهجة حلقوق الإن�سان الفل�سطيني الكامنة 

يف اأ�سا�ص اأعمال العنف الأخرة«

ال�����س��ل��ط��ات  ع��ل��ى  “يجب  اأن�����ه  اإىل  واأ�����س����ار 

الإخ���اء  خطط  ف���ورا  ت��وق��ف  اأن  الإ�سرائيلية 

و�سواها يف  �سلوان  الهوى يف  الق�سري يف بطن 

تنتهك  لأن��ه��ا  املحتلة،  الفل�سطينية  الأرا���س��ي 

ب�سكل �سارخ احلظر ال��وارد يف القانون الدويل 

اإىل  وترقى  الق�سري  التهجر  �سد  الإن�ساين 

م�ستوى جرائم احلرب«

واأو�سح حجازي اأنه “تقع على عاتق الوليات 

والحت��اد  املتحدة  واململكة  الأمركية  املتحدة 

الأوروبي واملجتمع الدويل ككل، م�سوؤولية و�سع 

املتعلقة  �سيا�ساتها  يف  اإ�سرائيل  ل�ستمرار  حد 

من  ف��ب��دل  امللكية،  ون���زع  الق�سري  بالرتحيل 

ال�سماح لها بالدو�ص على حقوق الفل�سطينيني 

م��ع الإف����ات م��ن ال��ع��ق��اب، ي��ج��ب اأن تت�سافر 

ولإج����راءات  املمنهج  للقمع  للت�سدي  اجل��ه��ود 

تعد  والتي  الفل�سطينيني  التجريد من ملكية 

م��ن ب��ني الأ���س��ب��اب الرئي�سية ل��دوام��ات العنف 

املتكررة و�سفك دماء املدنيني«

لندن- وكاالت

 تواجه احلكومة الربيطانية �سغوطا متزايدة 

من قبل جمعيات مناه�سة لت�سدير ال�ساح، من 

اأجل التحقيق يف احتمال م�ساركة طائرات حربية 

تت�سمن تقنيات �سنعت باململكة املتحدة يف العدوان 

املعطيات  وح�سب  غ���زة.  ق��ط��اع  على  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

التي ح�سلت عليها اجلزيرة نت، فاإن الأمر يتعلق 

ق�سف  يف   )35-F( اإف-35  ط���ائ���رات  مب�����س��ارك��ة 

القطاع

واإذا كان من املعروف اأن هذه الطائرات �سناعة 

اأمركية يف الأ�سا�ص، اإل اأن املعلومات التي تتوفر 

عليها اجلزيرة نت، ومت جتميعها من قبل موؤ�س�سة 

ف��اإن  الربيطانية؛  الأ�سلحة  جت���ارة  �سد  احلملة 

العديد من  فيه  تتوفر  الطائرات  النوع من  ه��ذا 

التقنيات بريطانية ال�سنع

امل�ساركة يف العدوان

وميكن تتبع معلومة م�ساركة طائرات اإف-35 

يف مقال ملوقع تاميز اأوف اإ�سرائيل العربي، الذي 

ينقل عن وزارة دفاع الحتال الإ�سرائيلي اأن هناك 

اأكر من 80 طائرة �ساركت يف العملية الع�سكرية 

�سد قطاع غزة، ومن بينها طائرات اإف-35

اأبيب  ت�سلمت تل   ،2020 اأبريل/ني�سان  وخ��ال 

اإىل  3 طائرات من الطراز نف�سه، لرتفع عددها 

27 طائرة، ومن املتوقع اأن ت�سل 23 طائرة اإ�سافية 

جلي�ص الحتال بحلول عام 2024، لي�سل جمموع 

الأ�سطول اإىل 50 طائرة من طراز اإف-35

الأخ����رة، حيث من  ال�سفقة  ول��ن تكون ه��ذه 

وافقت  اإذ  اأك���رب،  ب�سكل  ال��ع��دد  يرتفع  اأن  امل��ت��وق��ع 

ح��ك��وم��ة الح���ت���ال ع��ل��ى اق��ت��ن��اء امل��زي��د م��ن ه��ذه 

العامل، لكن من  الأح���دث يف  التي تعد  الطائرات 

دون حتديد العدد

اإف-35  ال��ت��ي تفيد مب�����س��ارك��ة  امل��ع��ط��ي��ات  ه���ذه 

يف ال���ع���دوان على غ���زة ق���ادت ل�����س��وؤال ع��ن ح�سور 

ال�سناعة الع�سكرية الربيطانية يف هذه الطائرات، 

واجلواب وجدناه يف موقع يو كي ديفين�ص جورنال 

يف  املتخ�س�ص   )uk defense journal(
املجال الع�سكري الربيطاين، الذي يوؤكد اأن هناك 

مل�سة بريطانية يف هذه الطائرات

مكونات  م��ن   %15 ف��اإن  نف�سه،  امل�سدر  وح�سب 

امل���وق���ع  وي���ن���ق���ل  ال�������س���ن���ع،  ب���ري���ط���ان���ي���ة  اإف-35 

م��ارت��ن  لوكهيد  الأم��رك��ي��ة  ال�����س��رك��ة  ع��ن  نف�سه 

 )LOCKHEED MARTIN(

ال�سناعة  ب�سمة  اأن  ال��ط��ائ��رات  ه��ذه  ت�سنع  التي 

الطائرات،  ه��ذه  مكونات  يف  وا�سحة  الربيطانية 

خ��ا���س��ة اأن��ظ��م��ت��ه��ا الإل���ك���رتون���ي���ة، وم���ن ب���ني ه��ذه 

Rolls-( ه��ن��اك �سركة رول���ز روي�����ص ال�����س��رك��ات 

�سركة   100 م��ن  اأك���ر  اإىل  اإ���س��اف��ة   ،)Royce
م��ت��واج��دة يف ب��ري��ط��ان��ي��ا ت���زودن���ا بقطع م��ن ه��ذه 

الطائرات

ج��م��ي��ع ه����ذه امل���ك���ون���ات ال���ت���ي ي��ت��م ت�����س��دي��ره��ا 

م���رخ�������س���ة مب����وج����ب ت���رخ���ي�������ص ع������ام وم���ف���ت���وح 

)OGEL(، وح�سب هذه الرخ�سة فاإن اإ�سرائيل 

موجودة �سمن الدول التي ميكن اأن ت�ستفيد من 

هذه ال�سادرات، وميزة هذا النوع من الرتاخي�ص 

اأن���ه���ا ���س��احل��ة لأج�����ل غ���ر م�����س��م��ى، مم���ا ي�سمح 

ل��ل�����س��رك��ات ب��ت�����س��دي��ر ك��م��ي��ات غ���ر حم�����دودة من 

امل��ع��دات ال��ت��ي ت�سنعها اإىل ال��وج��ه��ات امل��درج��ة يف 

الرتخي�ص، ومن بينها اإ�سرائيل

عدوانها  يف  الح��ت��ال  ق���وات  ا�ستخدمت  كما 

الأب��ات�����س��ي،  وط���ائ���رات  اإف-16  ط���ائ���رات  الأخ�����ر 

وتت�سمن هذه القطع احلربية مكونات بريطانية 

اخلارجية  وزي���ر  اع���رتف   2009 ع��ام  ويف  ال�سنع. 

الإ�سرائيلية  الأ�سلحة  ب��اأن  ميلباند  ديفيد  اآن��ذاك 

 2009-2008 ع����دوان  خ���ال  غ���زة  يف  امل�ستخدمة 

حتتوي ب�سكل موؤكد على مكونات وفرتها اململكة 

املتحدة

كما �سبق للحكومة الربيطانية القيام مبراجعة 

بعد عدوان 2014، ووجدت اأن 12 ترخي�سا لت�سدير 

الأ�سلحة مت ا�ستعمالها يف ق�سف القطاع، وخال 

تلك الفرتة اأي�سا وعدت احلكومة باأنها قد توقف 

�سادرات الأ�سلحة لإ�سرائيل يف حال مت ا�ستعمالها 

مرة اأخرى �سد املدنيني يف قطاع غزة

بني ال�سمت والغ�سب

ك������ل ه��������ذه امل����ع����ط����ي����ات مت ع����ر�����س����ه����ا ع��ل��ى 

 The( اإن��دب��ن��دن��ت احل��ك��وم��ة م��ن ق��ب��ل �سحيفة 

ال��رد  وك��ان  الربيطانية،   )Independent
اأن  وم���ف���اده  احل��ك��وم��ي��ة،  اجل���ه���ات  م���ن  مقت�سبا 

كبرة  مب�سوؤولية  تتعامل  الربيطانية  احلكومة 

دون  م��ن   ، بالأ�سلحة  يتعلق  م��ا  يف  �سادراتها  م��ع 

ذك���ر امل���زي���د. علما اأن ه��ن��اك دع����وات ل���س��ت��ج��واب 

وزير الدفاع الربيطاين بن وال�ص ملعرفة حقيقة 

الو�سع، وهل �ستتخذ احلكومة اأية اإجراءات لتقييد 

ت�سدير بع�ص املعدات الع�سكرية لإ�سرائيل

ويف ت��ع��ل��ي��ق��ه ع��ل��ى ه����ذه امل��ع��ط��ي��ات وال���ع���دوان 

الإ�سرائيلي على قطاع غزة، يقول رئي�ص منظمة 

�سميث يف  اأن���دري���و  الأ���س��ل��ح��ة  احلملة �سد جت���ارة 

ت�سريحه للجزيرة نت اإن الق�سف الإ�سرائيلي اأدى 

اإىل مقتل املئات من الفل�سطينيني، واأ�سهم يف تفاقم 

الأزمة يف غزة، ورغم كل هذا فاإن �سفقات الأ�سلحة 

التي تعقد مع دولة مثل بريطانيا ما زالت تذهب 

لتعزيز القوات الإ�سرائيلية، ومرة اأخرى يظهر اأن 

بع�ص مكونات الأ�سلحة امل�سنعة يف بريطانيا يتم 

ا�ستخدامها �سد الفل�سطينيني

ورغ����م ت��اأك��ي��ده اأه��م��ي��ة وق���ف اإط����اق ال��ن��ار يف 

فل�سطني، فاإن �سميث يعترب اأن امللف يعي�ص حالة 

ونظام  واحل�سار  ال�ستيطان  ب�سبب  اجلمود  من 

مثل  حلكومات  الوقت  وح��ان  العن�سري،  الف�سل 

م�سار حقيقي  ت�سهم يف  اأن  الربيطانية  احلكومة 

لل�سام

االنباط-وكاالت

ع��م��ق��ت اع����ت����داءات ال�����س��رط��ة ون�����س��ط��اء اليمني 

الإ�سرائيلي املتطرف، خال الأ�سابيع الأخ��رة، من 

الداخل  يف  املواطنني  بني  ما  اأ�سا  الوا�سع  ال�سرخ 

الفل�سطيني، واملوؤ�س�سة الر�سمية الإ�سرائيلية

ف���ف���ي م�����س��اه��د غ���اب���ت م���ن���ذ ����س���ن���وات، ه��اج��م��ت 

املواطنني  اآلف  ع�سرات  ال�سرطة  م��ن  كبرة  ق��وات 

على  لاحتجاج  ال�سوارع  اإىل  خرجوا  الذين  العرب 

العتداءات الإ�سرائيلية على القد�ص، والعدوان على 

غزة

غر اأن ال�سورة يف املدن املختلطة، التي ي�سكنها 

يهود وعرب، كانت اأ�سد �سعوبة حيث قاد م�ستوطنون 

كانت  عنيفة،  هجمات  الغربية  ال�سفة  م��ن  ق��دم��وا 

دموية اأحيانا، على مواطنني عرب

والرملة  “اللد  املختلطة  امل���دن  اأب���رز  ب��ني  وم��ن 

وحيفا ويافا وعكا”، والتي ت�سر تقديرات اإىل اأن %20 

من جممل املواطنني العرب يف اإ�سرائيل ي�سكنونها

فاإن  اإ�سرائيلية،  ر�سمية  تقديرات  اإىل  وا�ستنادا 

ُي�����س��ك��ل��ون 20% م���ن ع���دد �سكان  ال���ع���رب  امل��واط��ن��ني 

اإ�سرائيل البالغ اأكر من 9 مايني ن�سمة

اعتقالت  حملة  الإ�سرائيلية  ال�سرطة  واأطلقت 

تتهمهم  الذين  ال��ع��رب،  املواطنني  من  املئات  طالت 

ب��امل�����س��ارك��ة يف الح��ت��ج��اج��ات ال��ت��ي ���س��ه��دت��ه��ا امل���دن 

والبلدات العربية خال الأ�سابيع الأخرة

ويقول ح�سن جبارين، املحامي ومدير عام مركز 

حملة  اإن  الأن��ا���س��ول  لوكالة  احلقوقي،  “عدالة” 
العتقالت طالت 1550 �سخ�سا، وهناك 170 لئحة 

اأن ن�سبة  اتهام منها 15 �سد مواطنني يهود مبعنى 

اليهود املتهمني 9% فقط«

واأ�ساف “احلملة التي قامت بها ال�سرطة كانت 

اأجل  من  لاعتقال  تهدف  وتع�سفية،  قانونية  غر 

ال����ردع وال��ت��خ��وي��ف، مبعنى ت��خ��وي��ف ال��ن��ا���ص وع��دم 

م�ساركتهم يف م�سرات الحتجاج«

القانون  ف��اإن  عمليا،  “ولكن  جبارين  وا�ستدرك 

باعتقال  ي�سمح  قانون  ي�سمح ول يوجد  اجلنائي ل 

اإمكانية  اأي  ت��وج��د  اأن���ه ل  ال����ردع، مبعنى  اأج���ل  م��ن 

قانونية لعتقال �سخ�ص من اأجل ردعه وردع �سكان 

منطقته، فالعتقال يجب اأن يكون وفقا جلنحة قام 

بها �سخ�ص، ويجب التحقيق معه ب�سكل �سخ�سي«

جاء  “العتقال  اأن  اإىل  اأ���س��ار  ج��ب��اري��ن  اأن  غ��ر 

�سمن حملة عن�سرية فيها جانب لعقاب جماعي يف 

حني اأن القانون اجلنائي مبني على العتقال الفردي 

ولي�ص اجلماعي«

ه��ذه احلملة غر  اأن  ن��رى  فاإننا  “لذا  واأ���س��اف 

ق��ان��ون��ي��ة وع��ن�����س��ري��ة وت��ت��م��ا���س��ى م��ع م��ق��ول��ة رئي�ص 

ق��ال  ال���ذي  نتنياهو  بنيامني  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال�����وزراء 

لل�سرطة يف بداية الحداث باأل يخافوا من القانون 

ومن التحقيق«

وقدم جبارين، الذي تن�سط موؤ�س�سته يف تقدمي 

ال��ق��ان��وين للمعتقلني، ���س��ورة �سعبة ع��ن ما  ال��ع��ون 

جرى يف الأ�سابيع الأخرة

وقال “قامت ال�سرطة بعنف �سديد �سد املعتقلني 

ويف ح��الت معينة كان املحامني يف مدينة النا�سرة 

���س��ح��ي��ة ل��ع��ن��ف ال�����س��رط��ة ح��ي��ن��م��ا ج�������اوؤوا لإع���ط���اء 

ا�ست�سارات قانونية للمعتقلني قبل التحقيق«

ح��رة  ي����د  اأع����ط����ت  اأي�������س���ا  “ال�سرطة  واأ������س�����اف 

مثل  املختلطة  امل���دن  دخ��ل��وا  ال��ذي��ن  للم�ستوطنني 

بلدية  اأن  حد  اإىل  وعكا،  ويافا  وحيفا  والرملة  اللد 

لكي  للم�ستوطنني  لجتماعات  اأبوابها  فتحت  اللد 

يخططوا كيفية الدخول للبيوت العربية، عدا ذلك 

ك���ان فيها العرب  ب��ال��ل��د،  اأي����ام حا�سمة  ك��ان��ت ه��ن��اك 

حت���ت الع���ت���ق���ال امل���ن���زيل واحل���ج���ر، ن��ت��ي��ج��ة لو�سع 

الطوارئ الذي مت اإعانه باملدينة يف حني اأن اليهود 

وامل�ستوطنني كانوا يتجولون بحرية«

واأ�ساف “�سحيح اأن ق�سم من ال�سباب )العربي(، 

تعود  باأماك  مت�ص  باأعمال  قاموا  للغ�سب،  نتيجة 

لأ�سخا�ص يهود ولكن القيادة العربية ممثلة بلجنة 

ن��ددت  ب��ال��داخ��ل  العربية  للجماهر  العليا  املتابعة 

ب��اأي  امل�ص  وع���دم  بالتظاهر  الل��ت��زام  وطلبت  بذلك 

�سخ�ص«

واأق����ر ج��ب��اري��ن ب��وج��ود ح���الت اع��ت��داء م��ن قبل 

بع�ص العرب على اإ�سرائيليني، لكنه اعتربها “حالت 

هام�سية وجانبية مقارنة بالقيادة اليهودية املتمثلة 

برئي�ص احلكومة ووزير الأمن الداخلي، اأمر اأوحانا، 

وامل�ستوطنني على  ال�سرطة  بتحري�ص  قاما  اللذين 

ال�سباب العرب«

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة،  ل���اع���ت���داءات  اأن  ج��ب��اري��ن  وراأى 

وحتري�ص اليمني، تاأثر على العاقات بني اليهود 

والعرب، وخا�سة يف املدن املختلطة

وقال “وا�سح اأن العاقات يف املدن املختلطة بني 

تو�ّسع هذا  وق��د  ق��وي،  �سرخ  فيها  ح��دث  املجتمعني 

وامل�ستوطنني  الإ�سرائيلي  اليمني  اأن  نتيجة  ال�سرخ 

ح��ال��ة من  ال�����س��رخ  ه��ذا  واأح����دث  بتو�سيعه،  معنيون 

اخلوف والذعر عند املجموعتني اللتني تعي�سان �سويا 

يف املدن املختلطة«

وحذر جبارين من اأن اليمني الإ�سرائيلي “ُيغّذي 

اخلوف عند اليهود، من العرب يف املدن املختلطة من 

اأجل تعميق العداء ويحاول ترهيب العرب موؤ�س�ساتيا 

مثلما فعلت ال�سرطة يف حملتها«

من جانبه، ينفى حممد بركة، رئي�ص جلنة املتابعة 

الفل�سطيني، ما  العربية بالداخل  العليا للجماهر 

قال اإنها مزاعم اإ�سرائيلية عن اإحراق كني�ص يف اللد

وقال يف موؤمتر �سحفي، الثاثاء “مل يح�سل اأي 

اعتداء على اأي كني�ص ل يف اللد ول اأي مكان اآخر«

كما اأ�ساف بركة “قلنا بالعربي، اإننا ل نريد امل�ص 

ه��ن��اك ظ��واه��ر هام�سية  وك��ان��ت  ال��ع��ام��ة،  باملمتلكات 

قيا�سا بهذه احلملة املنظمة«

احتجاجها  اأب��دت  قد  العربية  اجلماهر  وكانت 

ورف�����س��ه��ا ل���اع���ت���داءات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف ال��ق��د���ص 

والعدوان الإ�سرائيلي على غزة

املواطنني من فل�سطينيي  اآلف  و�سارك ع�سرات 

الداخل يف الحتجاجات التي تعر�ست لاعتداء من 

قبل ال�سرطة واليمني الإ�سرائيلَيني

وق���ال ال��ن��ائ��ب اأح��م��د الطيبي ل��اأن��ا���س��ول “مل 

تتوقع ال�سلطات ال�سرائيلية ردة الفعل الغا�سبة يف 

املجتمع العربي الفل�سطيني يف الداخل، ومل تاأخذها 

باحل�سبان عندما اأرادت تهجر اأهل حي ال�سيخ جراح، 

الح��ت��ال  ق���وات  اقتحمت  عندما  ول  بيوتهم،  م��ن 

امل�سجد الأق�سى املبارك، وكذلك الأمر عند ق�سفها 

الوح�سي لغزة«

امل��ح��ق��ة يف  ال��غ�����س��ب  م�����س��اه��د  “اأدت  واأ������س�����اف 

ال�سارع  �ساهدها  والتي  الداخل،  يف  العربي  املجتمع 

الإ�سرائيلي، وم�ساهد اعتداءات ع�سابات امل�ستوطنني 

الإرهابية على املواطنني العرب يف الداخل اإىل فقدان 

ال�سرطة �سيطرتها«

اعتقالت  حملة  ع��ن  اأع��ل��ن��ت  “ال�سرطة  واأك��م��ل 

اأ�سفها بال�ستعرا�سية، وهي بغر�ص اإعادة ما ي�سمونه 

بهيبة ال�����س��رط��ة ل��ل�����س��ارع الإ���س��رائ��ي��ل��ي، وذل���ك على 

ح�ساب املواطنني العرب الفل�سطينيني يف الداخل، يف 

حماولة بائ�سة لرتهيب �سبابنا وردعهم عن ممار�سة 

حقهم بالتظاهر والتعبر عن الراأي«

ولفت الطيبي اإىل اأن “هذه العتقالت لي�ست 

بجديدة علينا وعلى �سبابنا، فقد اأثبتت التجربة 

زادت  وك��ل��م��ا  وال��ت��م��ي��ي��ز  الت�سييق  زاد  كلما  ان���ه 

العتداءات والعتقالت يف �سفوف �سبابنا، كلما 

زادوا مت�سكا بق�سايا �سعبهم العادلة«

ذل���ك، عندما قامت  دل��ي��ل على  “خر  وق���ال 

احلي  الر�سا�ص  باإطاق  الإ�سرائيلية  ال�سرطة 

على �سبابنا يف هّبة القد�ص والأق�سى يف اأكتوبر/

ارت��ق��ى  وال���ت���ي   2000 ال���ع���ام  م���ن  الأول  ت�����س��ري��ن 

العربي  جمتمعنا  اأب��ن��اء  م��ن  �سهيدا   13 خالها 

الفل�سطيني يف الداخل، وتبعها حمات اعتقالت 

كبرة و�سيا�سات عن�سرية م�ستمرة وتتزايد حتى 

يومنا هذا«

واأ�ساف “جاء الرد من �سبابنا يف هذه الهبة 

الأخرة والتي �سهدنا فيها احتجاجات اأ�سد من 

�سابقاتها وهذا اأف�سل رد على حماولت الرتهيب 

الإ�سرائيلية«

“فل�سطينيي الداخل  اأن  و�سدد الطيبي على 

وه��ذه  الفل�سطيني  ال�سعب  م��ن  ي��ت��ج��زاأ  ل  ج��زء 

حقيقة دامغة ل جمال للنقا�ص فيها«

وقال “انتماوؤنا لل�سعب الفل�سطيني هو انتماء 

ل��ذات��ن��ا، ل��ذل��ك ع��ن��دم��ا ن��ح��م��ل ه��م فل�سطينيي 

الداخل، وكذلك يف ال�سفة وغزة وال�ستات، فاإننا 

نحمل هم اأبناء �سعبنا«

ال��ذي دعت  “ال�سراب الأخ��ر  اأن  اإىل  واأ�سار 

اإليه جلنة املتابعة العليا يف الداخل )مت يوم 18 

املواطنني  باإمكان  اأن  اأثبت  اجل���اري(،  مايو/اأيار 

العرب يف الدولة اإعاقة عجلتها القت�سادية ب�سكل 

كبر، وهذا خط دفاع هام عن جمتمعنا و�سعبنا«

“نعمل على تعزيز النتماء  واأ�ساف الطيبي 

والهوية، واإف�سال حماولت تهويد الأر�ص والفكر 

من قبل املوؤ�س�سة ال�سهيونية، وحت�سيل وانتزاع 

احلقوق ملجتمعنا ل�سمان العي�ص الكرمي، وكذلك 

الوقوف اإىل جانب اأبناء �سعبنا الفل�سطيني لإنهاء 

امل�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة  واإقامة  الحتال 

وعا�سمتها القد�ص ال�سريف«

باكستان تطالب بنشر قوات سالم دولية لحماية الفلسطينيين

»العفو الدولية« تدعو إللغاء مخططات االحتالل إلخالء العائالت الفلسطينية قسًرا من سلوان

مطالب بالتحقيق واستجواب وزير الدفاع ٠٠ أسلحة بريطانية تشارك بالعدوان على غزة 

يهود إسرائيل وعرب 48.. الشرخ يزداد اتساعا

االنباط-وكاالت

اأع���ل���ن���ت ����س���راي���ا ال���ق���د����ص، اجل���ن���اح 

ام�ص  الإ�سامي  اجلهاد  حلركة  امل�سّلح 

عنا�سرها،  اأح���د  ا�ست�سهاد  اخل��م��ي�����ص، 

���س��ي��ب ب��ه��ا يف 
ُ
م��ت��اأث��را ب��ج��راح��ه ال��ت��ي اأ

ال����ع����دوان الإ����س���رائ���ي���ل���ي الأخ������ر على 

قطاع غزة

اأحمد عّمار )33  اإن  بيان  وقالت، يف 

التي  بجراحه  متاأثرا  ا�ست�سهد  عاما(، 

اأ�سيب بها يف املعركة الأخرة

خ���ال  اأ����س���ي���ب  ع���ّم���ار  اإن  وت���اب���ع���ت 

خميم  �سرق  ا�ستهدف  �سهيوين  ق�سف 

تفا�سيل  دون   ، القطاع  و�سط  الربيج، 

اأكر

العدوان  �سهداء  يرتفع عدد  وبذلك 

الإ�سرائيلي على الأرا�سي الفل�سطينية 

69 طفا، و40  بينهم  288 �سهيدا،  اإىل 

اأك���ر من  ���س��ي��دة، و17 م�����س��ن��ا، ب��ج��ان��ب 

اإ���س��اب��ت��ه��م   90 ب��ي��ن��ه��م  م�����س��اب،   8900

�سديدة اخلطورة

وم��ن��ذ 13 اأب���ري���ل/ ن��ي�����س��ان امل��ا���س��ي، 

الأرا�������س������ي  يف  الأو���������س��������اع  ت����ف����ج����رت 

وح�سية  اع��ت��داءات  ج��راء  الفل�سطينية 

ترتكبها �سرطة اإ�سرائيل وم�ستوطنوها 

جراح  ال�سيخ  وحي  الأق�سى  امل�سجد  يف 

12 منزل  بالقد�ص يف حماولة لإخ��اء 

مل�ستوطنني وت�سليمها  فل�سطينيا 

وم��ن��ذ ف��ج��ر اجل��م��ع��ة، ب����داأ ���س��ري��ان 

املقاومة  ن��ار بني ف�سائل  اإط��اق  وق��ف 

بعد  واإ���س��رائ��ي��ل،  غ��زة  يف  الفل�سطينية 

11 ي��وم��ا م���ن غ��ارات��ه��ا ع��ل��ى ال��ق��ط��اع، 

على  ���س��واري��خ  ب��اإط��اق  الف�سائل  ورد 

اإ�سرائيلية مناطق 

االنباط-وكاالت

ق���ال���ت اجل���ب���ه���ة ال���دمي���ق���راط���ي���ة 

اأهلنا  تهجر  اإن  فل�سطني،  لتحرير 

هو  �سلوان  بلدة  يف  ال��ه��وى  بطن  يف 

ت�ستعل  ق���د  ج���دي���دة،  ح���رب  اإع�����ان 

نرانها مرة اأخرى يف كل مكان، كما 

والأق�سى  القد�ص  ق�سية  اأ�سعلتها 

وال�سيخ جراح

واأ����س���اف���ت يف ب��ي��ان وزع���ت���ه ام�����ص 

يف  التهجر،  �سيا�سة  اأن  اخلمي�ص، 

ال�ستمرار  يعني  واأنحائها،  القد�ص 

هويتها  وط��م�����ص  امل��دي��ن��ة  ت��ه��وي��د  يف 

اأبدية  عا�سمة  اأنها  بزعم  الوطنية، 

موحدة لإ�سرائيل، وهذا يعني، مرة 

م��ازال��ت  ال��ق��رن  �سفقة  اأن  اأخ�����رى، 

ت���دب ع��ل��ى الأر������ص، واأن���ه���ا مل متت 

ترامب،  رحيل  مع  ترحل  ومل  بعد، 

مقاومة  عن  يتوقف  لن  �سعبنا  واأن 

ه�����ذه ال�����س��ف��ق��ة اأي�������اً ك�����ان ال��ث��م��ن، 

هو  ال�سراع،  عنوان  ك��ان  اإذا  خا�سة 

الفل�سطينية  القد�ص عا�سمة دولتنا 

مل�ستقلة ا

ودع���ت اجل��ب��ه��ة ع��وا���س��م ال��غ��رب، 

حتمل  اإىل  وا���س��ن��ط��ن،  امل��ق��دم��ة  ويف 

امل�����س��وؤول��ي��ة ع��م��ا ي��ج��ري م��ن ج��رائ��م 

ح�����رب يف ب���ط���ن ال����ه����وى، وحت���ذي���ر 

اإ���س��رائ��ي��ل م��ن خم��اط��ر م��ا ت��ق��وم به، 

ت��ط��ورات  اإىل  ي��ق��ود  اأن  مي��ك��ن  وم���ا 

عا�سفة جديدة، تتحمل م�سوؤوليتها 

دولة الحتال، وتقاع�ص الدول ذات 

مازالت  والتي  اإ�سرائيل  على  النفوذ 

خطوات  اتخاذ  يف  وترتاخى  تتهاون 

ح���ا����س���م���ة ل��ل�����س��غ��ط ع��ل��ي��ه��ا ل��وق��ف 

ال���س��ت��ي��ط��ان وال�������س���م وال��ت��ه��ج��ر، 

الدولية،  ال�سرعية  ق��رارات  والتزام 

باإجماع   2334 ال��ق��رار  مقدمها  ويف 

اأع�ساء جمل�ص الأمن

ك��م��ا دع����ت اجل��ب��ه��ة ال������دول ذات 

النفوذ على اإ�سرائيل لل�سغط عليها 

ال�سفة  مدن  اجتياح  عمليات  لوقف 

و�سن  وبلداتها  وقراها  الفل�سطينية 

العتقالت اجلماعية لأبناء �سعبنا

اأن �سعبنا  وختمت اجلبهة موؤكدة 

يف كل مكان، وكما مل يرتك اأهلنا يف 

مواجهة  يف  وحيدين  ج��راح  ال�سيخ 

ال��ت��ه��ج��ر وال��ب��ط�����ص وال����س���ت���ب���داد، 

ل���ن ي���رتك اأه��ل��ن��ا يف ب��ط��ن ال��ه��وى، 

على  اأ�سياداً  الفل�سطينيون  و�سيبقى 

الثمن عا�سمتهم مهما بلغ 

استشهاد فلسطيني متأثرا 
بإصابته في العدوان اإلسرائيلي

»الديمقراطية«: تهجير أهلنا 
في بطن الهوى إعالن حرب جديدة
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الـريـا�ضي

مدريد - وكاالت 

ال�����ش��وارع  اإىل  ف��ي��اري��ال  م�شجعو  خ��رج 

ل��اح��ت��ف��ال ب��ل��ق��ب ت��اري��خ��ي ب��ع��د اإع���ان 

عقب  الأوروب����ي  ل��ل��دوري  بطا  فريقهم 

تغلبه على مان�ش�شرت يونايتد الإجنليزي 

ان��ت��ه��اء  ب��ع��د   10-11 ال��رتج��ي��ح  ب���رك���ات 

ال��وق��ت��ن الأ���ش��ل��ي والإ����ش���ايف ب��ال��ت��ع��ادل 

الإيجابي بهدف ملثله. واأ�شبحت فياريال، 

 50 ع��ل��ى  قليا  �شكانها  ع��دد  ي��زي��د  ال��ت��ي 

األف ن�شمة )ر�شميا 51.293(، بعد النجاح 

ال������ذي ح��ق��ق��ه ف��ري��ق��ه��ا اأ����ش���غ���ر م��دي��ن��ة 

اأوروب��ي��ة. ق��اري��ة  ب��ط��ول��ة  فريقها   يحقق 

وب��ع��د ث����وان م��ن ت�����ش��دي ح��ار���س م��رم��ى 

اجل����زاء  ل��رك��ل��ة  ف���ي���اري���ال، ج����رو رويل، 

التي �شددها حار�س اليونايتد، ديفيد دي 

ال�شوارع،  اإىل  فياريال  نزل م�شجعو  خيا، 

باأعام  ويلوحون  اأبواقهم  يطلقون  وهم 

وجتمع  باأهازيجهم.  وي�شدحون  الفريق 

م���ئ���ات امل�����ش��ج��ع��ن ل���اح���ت���ف���ال ب��ال��ل��ق��ب 

م��ن  ب���ال���ق���رب  ن���ادي���ه���م  ت���اري���خ  يف  الأول 

م��ل��ع��ب ل���ش��رام��ي��ك��ا وم��ن��اط��ق اأخ����رى يف 

نف�شه  ال�شيء  اآخ��رون  فعل  بينما  املدينة، 

عائات  وان��ت��اب��ت  منازلهم.  �شرفات  م��ن 

تاريخية  الرغبة يف عي�س حلظة  باأكملها 

�شوارع  الفرح يف  ودم��وع  الفوز  ن�شوة  بن 

الأعمار  جميع  من  بامل�شجعن  مزدحمة 

الأل��ع��اب  ب��اإط��اق  اأي�����ش��ا  احتفلوا  ال��ذي��ن 

و�شيكون  ب��اأع��ام��ه��م.  وال��ت��ل��وي��ح  ال��ن��اري��ة 

اإجنليزي  فريق  مع  موعد  على  فياريال 

الأوروب���ي  ال�شوبر  ك��اأ���س  لقب  على  اآخ���ر 

يف اأغ�������ش���ط�������س/اآب امل���ق���ب���ل ع���ل���ى م��ل��ع��ب 

)ون���د����ش���ور ب������ارك( يف م��دي��ن��ة ب��ل��ف��ا���ش��ت 

عا�شمة اأيرلندا ال�شمالية اأمام الفائز يف 

املقبل  ال�شبت  يوم  الأبطال  دوري  نهائي 

وت�شيل�شي. �شيتي  مان�ش�شرت  بن 

70

عشاق فياريال يحتفلون باللقب في الشوارع 

البارالمبية تعزي بوفاة  الالعب أبو عرار

حكامنا في بطولة العرب للشباب 

 رونالدو يرحل عن يوفنتوس 

االنباط - عمان 

ق�����دم وف�����د ال���ل���ج���ن���ة ال���ب���ارامل���ب���ي���ة 

الأردن����ي����ة ال��ت��ع��ازي ل��ع��ائ��ل��ة ال��اع��ب 

ال��ب��ارامل��ب��ي امل��رح��وم حممد زاه���ر اأب��و 

اإىل رح���م���ة اهلل  اإن��ت��ق��ل  ال����ذي  ع����رار 

تعاىل الأ�شبوع املا�شي اإثر حادث �شر 

ال��رز  اأب���و  ح�شن  اأ.د  ون��ق��ل  م��وؤ���ش��ف، 

الأردن��ي��ة  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة  اللجنة  رئ��ي�����س 

ال���ت���ع���ازي ال��ل��ج��ن��ة لأ�����ش����رة ال��ف��ق��ي��د 

م�����ش��ت��ذك��را اإجن�����ازات�����ه وت�����ش��ح��ي��ات��ه 

داعيا اهلل عز وجل اأن يتغمده بوا�شع 

كان  ج��ن��ات��ه.  ف�شيح  وي�شكنه  رحمته 

املنتخب  لعبي  اأب���رز  اإح���دى  الفقيد 

ال��ب��ارامل��ب��ي ل��رف��ع الأث���ق���ال وي��ن��ت��ظ��ر 

ل��ب��ارامل��ب��ي��ك طوكيو  ال��ت��اأه��ل  ب��ط��اق��ة 

���ش��م��و  اأن  اإىل  وي���������ش����ار   .2021

اللجنة  موؤ�ش�س  زيد  بن  رعد  الأم��ر 

الأردنية  املعوقن  الباراملبية وريا�شة 

عائلة  مع  هاتفيا  ات�شال  اأج��رى  كان 

ال��ف��ق��ي��د م��ع��رب��ا ع���ن ت��ع��ازي��ه احل���ارة 

ب���وف���اة ال���اع���ب حم��م��د اأب�����و ع����رار، 

رعد  ب��ن  مرعد  الأم���ر  �شمو  اأن  كما 

الأعلى  املجل�س  ورئي�س  الأمناء  كبر 

حلقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة قدم 

تعازية لأ�شرة الفقيد .

االنباط - عمان 

القدم،  لكرة  العربي  الحت��اد  اختار 

احل���ك���م���ن ال���دول���ي���ن اأح����م����د ي��ع��ق��وب 

اإدارة  ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف  ع��ب��ي��دات،  واأمي����ن 

ت20  لل�شباب  ال��ع��رب  بطولة  مباريات 

العربية  م�شر  جمهورية  وت�شت�شيف 

من  ال��ف��رتة  خ��ال  البطولة  م��ب��اري��ات 

املقبلن  مت���وز   6 ول��غ��اي��ة  ح���زي���ران   20

للحكام  العربي  الحت��اد  اختيار  وياأتي 

مباريات  ب���اإدارة  للم�شاركة  الأردن��ي��ن، 

التي  الطيبة  ال�شمعة  ظل  يف  البطولة 

يتمتع بها احلكم الأردين عربياً وقارياً 

وعاملياً.

روما - وكاالت 

اأن  اخل��م��ي�����س،  �شحفي  ت��ق��ري��ر  اأك���د 

هداف  رونالدو  كري�شتيانو  الربتغايل 

العجوز  ال�شيدة  اأبلغ لعبي  يوفنتو�س، 

ب���رغ���ب���ت���ه يف ال����رح����ي����ل، خ�����ال ف���رتة 

وذكرت  احلالية.  ال�شيفية  النتقالت 

اأن  �شحيفة »املي�شاجرو« الإيطالية، 

اإىل مان�ش�شرت  بالعودة  ارتبط  رونالدو 

الأ�شابيع  يف  م��دري��د  ري��ال  اأو  يونايتد 

الأخرة، بالإ�شافة اإىل اأنه مت ذكر كل 

�شان  وب��اري�����س  ل�شبونة  �شبورتنج  م��ن 

��ا.  ج���رم���ان ك��وج��ه��ات حم��ت��م��ل��ة اأي�����شً

يوفنتو�س،  اإدارة  اجتماع  اأن  واأ�شافت 

ق��د ي��واف��ق ع��ل��ى م���غ���ادرة ال��اع��ب من 

اأج���ل زي����ادة راأ�����س م���ال ال��ب��ي��ان��ك��ون��ري 

رح��ي��ل  واأن  خ�����ش��و���ش��ا  ال�����ش��ي��ف،  ه����ذا 

ال�����دون ���ش��ي�����ش��اه��م يف ان��ت��ع��ا���س خ��زي��ن��ة 

الباهظة  التكاليف  ظل  يف  يوفنتو�س، 

رونالدو.   ب�شبب  النادي  يتحملها  التي 

زم���اءه  اأخ���رب  كري�شتيانو  اأن  واأمت���ت 

الرحيل  ي��ود  اأن��ه  يوفنتو�س  يف  بالفعل 

ه�����ذا ال�������ش���ي���ف، وذل������ك ق���ب���ل ع�����ام م��ن 

اأن  اإىل  ي�شار  ال��ن��ادي.  مع  عقده  نهاية 

رونالدو ان�شم اإىل يوفنتو�س يف �شيف 

وخال  مدريد،  ري��ال  من  قادًما   2018

م���ب���اراة   133 يف  ����ش���ارك  ال���ف���رتة  ت��ل��ك 

بالدوري  وفاز  هدف،   101 فيهم  �شجل 

الإي�����ط�����ايل م����رت����ن، ك����اأ�����س اإي���ط���ال���ي���ا 

وال�شوبر الإيطايل مرتن.

االنباط - عمان 

ي���ب���داأ ف���ري���ق ال����وح����دات ل���ك���رة ال���ق���دم 

النادي  ملعب  على  ال�شبت  ي��وم  تدريباته 

م�شواره  ل�شتئناف  ا�شتعدادا  غ��م��دان،  يف 

اأواخ���ر  ال��ق��دم  ل��ك��رة  امل��ح��رتف��ن  يف دوري 

ال�����ش��ه��ر امل��ق��ب��ل. وت���اأت���ي ه���ذه ال��ت��دري��ب��ات 

الفني  امل��دي��ر  منحها  ال��ت��ي  الإج�����ازة  ب��ع��د 

الفريق  لنجوم  زم��ع  اأب��و  عبداهلل  الكابنت 

بعد  الاعبن  ال��ذي لزم  ل��اإره��اق  نظرا 

توايل املباريات دون راحة اآ�شيويا وحمليا، 

توقف  ف��رتة  الفني  اجل��ه��از  ا�شتغل  حيث 

املنتخب  لتجمع  نظرا  املحلية،  املناف�شات 

بهدف  تقريبا  ي��وم   ”٤0“ مل��دة  ال��وط��ن��ي 

اإق����ام����ة م��ع�����ش��ك��ر خ����ارج����ي يف الإم��������ارات 

اإىل  املوؤهلة  امل�شرتكة  للت�شفيات  حت�شرا 

العامل  كاأ�س  ونهائيات  اآ�شيا  اأمم  نهائيات 

جنوب  م���ب���اراة  اأداء  ج��ان��ب  اإىل  ق��ط��ر،  يف 

لبطولة  ال��ت��م��ه��ي��دي  ال����دور  يف  ال�����ش��ودان 

كاأ�س العرب. وبح�شب املكلف باإدارة ن�شاط 

ك���رة ال��ق��دم ال��ك��اب��نت حم��م��د ج��م��ال حيث 

قال:” ت��ب��داأ ت��دري��ب��ات ف��ري��ق ك��رة ال��ق��دم 

ي���وم ال�����ش��ب��ت امل��ق��ب��ل ب��غ��ي��اب “11” لع��ب 

لعبن   ٧ التحق  حيث  خمتلفة،  لأ�شباب 

وان���خ���رط  الأوىل،  امل���ن���ت���خ���ب  ب�������ش���ف���وف 

املحرتف �شوين �شعد يف تدريبات املنتخب 

ط��ارق  ال��ث��اث��ي  يحتجب  فيما  ال��ل��ب��ن��اين، 

زريق  واأح��م��د  ن��داي  العزيز  وعبد  خطاب 

ب�شبب الإ�شابة”. وك�شف جمال:” اأجنزنا 

مع  التفاق  الفني  اجلهاز  على طلب  بناء 

3 اأن���دي���ة ب��ه��دف ال��ل��ع��ب م��ع��ه��ا ودي���ا وه��ي 

ال��ب��ق��ع��ة وم���ع���ان و����ش���ب���اب ال��ع��ق��ب��ة خ��ال 

3 و10و1٧  اي���ام  امل��ق��ب��ل وحت��دي��دا  ال�����ش��ه��ر 

يف  احلالين  الفريق  لعبي  اإب��ق��اء  بهدف 

فورمة املباريات بانتظار التحاق زمائهم 

اآواخر ال�شهر املقبل”.

الدوحة - وكاالت 

ي��خ��و���س الأه���ل���ي امل�����ش��ري، م��واج��ه��ة 

م��رت��ق��ب��ة ���ش��د ن��ه�����ش��ة ب���رك���ان امل��غ��رب��ي، 

ب��ن حمد(  ع��ل��ى ملعب )ج��ا���ش��م  اجل��م��ع��ة 

ببطولة  ال��دوح��ة  ال��ق��ط��ري��ة  بالعا�شمة 

ك�����اأ������س ال�������ش���وب���ر الأف�����ري�����ق�����ي. وي��ل��ع��ب 

ن��ه�����ش��ة ب���رك���ان م���ب���اراة ال�����ش��وب��ر ب��ع��دم��ا 

ف���از ب��ل��ق��ب ال��ن�����ش��خ��ة امل��ا���ش��ي��ة م��ن ك��اأ���س 

حقق  فيما  الأف��ري��ق��ي��ة،  ال��ك��ون��ف��ي��درال��ي��ة 

وي�شعى  الأب���ط���ال.  دوري  ل��ق��ب  الأه���ل���ي 

ال�شوبر  كاأ�س  حل�شد  ال��ربك��اين  الفريق 

اأم���ا  ت���اري���خ���ه،  م����رة يف  لأول  الأف���ري���ق���ي 

ال�شابع  لقبه  عن  يبحث  امل�شري  الأهلي 

امل�شرية  الأن���دي���ة  ومت��ل��ك  ال��ب��ط��ول��ة.  يف 

حققها  الأف��ري��ق��ي  ال�شوبر  يف  األ��ق��اب   10

الأندية  متلك  بينما  والزمالك،  الأهلي 

املغربية ٤ األقاب فقط عن طريق الرجاء 

اأفريكا  ويعترب  الفا�شي.  واملغرب  والوداد 

ي��ت��وج  ن�����ادي  اأول  الإي�����ف�����واري  ����ش���ب���ورت 

ال��وداد  على  ب��ف��وزه   1993 ع��ام  بالبطولة 

ال��زم��ال��ك هو  بينما  ال��رتج��ي��ح،  ب��رك��ات 

ب��ال��ب��ط��ول��ة ع��ل��ى ح�شاب  امل��ت��وج��ن  اآخ����ر 

ال����رتج����ي ال���ت���ون�������ش���ي يف ن�����ش��خ��ة ال���ع���ام 

القيا�شي  الرقم  الأهلي  املا�شي. وميتلك 

الأفريقي،  ال�شوبر  يف  بالتتويج  اخلا�س 

بعد اأن توج باللقب 6 مرات كانت البداية 

كانت يف  بها  توج  واآخ��ر بطولة   ،2002 يف 

التون�شي.  ال�شفاق�شي  ح�شاب  على   201٤

ال���زم���ال���ك  ال�����ث�����اين  امل�����رك�����ز  وي�����اأت�����ي يف 

املا�شي  ال��ع��ام  اآخ��ره��ا  األ��ق��اب   ٤ ب��ر���ش��ي��د 

الثالث  املركز  ويف  الرتجي،  ح�شاب  على 

اآخرها عام  3 مرات  الكونغويل  مازميبي 

النجم  من  كل  ال��راب��ع  املركز  ويف   .2016

ال�����ش��اح��ل��ي ال��ت��ون�����ش��ي وال���رج���اء امل��غ��رب��ي 

لكل  لقبن  بر�شيد  النيجري  واأنييمبا 

منهما. بينما فاز باللقب مرة واحدة كل 

�شبورت  واأفريكا  وال���وداد  “الرتجي  من 

وامل���غ���رب  ال���غ���اين  اأوك  اأوف  وه���ارت�������س 

داونز  و�شن  برات�س  واأورلن��دو  الفا�شي 

م����ن ج���ن���وب اأف���ري���ق���ي���ا ووف�������اق ���ش��ط��ي��ف 

اجلزائري واأ�شيك ميموزا اليفواري«.

مدريد - وكاالت 

اأ����ش���در ن�����ادي ري�����ال م���دري���د، ب��ي��اًن��ا 

رحيل  لإع��ان  اخلمي�س،  ظهر  ر�شمًيا 

امل���دي���ر ال��ف��ن��ي ال��ف��رن�����ش��ي زي���ن ال��دي��ن 

للنادي  بيان  وقال  من�شبه.  عن  زيدان 

نادي  “ُيعلن  الإلكرتوين:  عرب موقعه 

ري���ال م���دري���د، اأن امل����درب زي���ن ال��دي��ن 

زي�����دان، ق���رر اإن���ه���اء م��رح��ل��ت��ه احل��ال��ي��ة 

ك���م���درب ل��ن��ادي��ن��ا«. واأ�����ش����اف ال��ب��ي��ان: 

ق���راره،  لح���رتام  الآن  ال��وق��ت  “حان 
احرتافه  على  له  تقديرنا  عن  ونعرب 

ال�شنوات،  هذه  طوال  و�شغفه،  وتفانيه 

ل��ري��ال  بالن�شبة  ك�شخ�س  مي��ث��ل��ه  وم���ا 

مدريد«. واأمت: “زيدان هو اأحد اأعظم 

اأ����ش���اط���ر ري����ال م���دري���د، واأ���ش��ط��ورت��ه 

ك��م��درب ولع��ب،  ك��ان عليه  م��ا  تتجاوز 

وه��و ي��ع��رف اأن��ه يف قلب ري��ال م��دري��د، 

منزله«.  دائ��ًم��ا  م��دري��د  ري���ال  و�شيظل 

وك����ان ري����ال م���دري���د ق���د خ���رج امل��و���ش��م 

خ�شارة  بعد  ال��وف��ا���س،  خ��ايل  املن�شرم 

بطولت ال�شوبر الإ�شباين وكاأ�س امللك 

والليجا، ووداع دوري اأبطال اأوروبا من 

الدور ن�شف النهائي على يد ت�شيل�شي. 

فاإن  اإ�شبانية،  وبح�شب تقارير �شحفية 

يوفنتو�س  مدرب  األيجري  ما�شيمليانو 

م��درب  ج��ون��زال��ي�����س  وراوؤول  ال�����ش��اب��ق، 

فريق ال�شباب، واأنطونيو كونتي مدرب 

اإن���رت م��ي��ان ال�����ش��اب��ق، ه��م امل��ر���ش��ح��ون 

�شحفي  تقرير  وك�شف  زي��دان  خلافة 

اإ����ش���ب���اين، ع���ن الأ����ش���ب���اب ال���ت���ي دف��ع��ت 

ال��ف��رن�����ش��ي زي���ن ال���دي���ن زي����دان امل��دي��ر 

ال��ف��ن��ي احل���ايل ل��ري��ال م��دري��د، حل�شم 

اأم�������ره ب���ال���رح���ي���ل. وق����ال����ت ���ش��ح��ي��ف��ة 

زي���دان  “قرار  الإ���ش��ب��ان��ي��ة:  “ماركا” 
ب��ال��رح��ي��ل ب����داأ ق��ب��ل اأ���ش��ه��ر، يف ال��وق��ت 

ال����ذي ظ��ه��رت ف��ي��ه ع���ام���ات الإره�����اق 

بال�شك  امل����درب  و���ش��ع��ر  ال��ف��ري��ق،  ع��ل��ى 

�شهر  “كان  واأ�شافت:  م�شره«.  حول 

على  الأ�شعب  هو  الأول  كانون  يناير/ 

��ة  الإط������اق ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل����زي����دان، خ��ا���شً

كاأ�س  من  األكويانو  اأم��ام  الإق�شاء  بعد 

امل���ل���ك، وم���ا ت���اه ب��اإ���ش��اب��ت��ه ب��ف��رو���س 

ك��ورون��ا، فبعد ع��ودت��ه ط��ال��ب ب��اح��رتام 

ع��م��ل��ه وجم���ه���ود ال���اع���ب���ن«. وت��اب��ع��ت 

كان  اللحظة،  تلك  “منذ  ال�شحيفة: 

بحاجة  ال��ف��ري��ق  اأن  وا���ش��ًح��ا،  ال���ن���ادي 

ل��ت��غ��ي��رات ع��م��ي��ق��ة وج���ذري���ة ول��ي�����ش��ت 

���ش��ط��ح��ي��ة، وال��ت��خ��ل�����س م���ن ال��اع��ب��ن 

ال���ك���ب���ار ال���ذي���ن اأع����اق����وا ت���ق���دم ب��ع�����س 

النادي«.  ال�شباب، الذين ميثلون رهان 

ل��دى  ا���ش��ت��ق��ر  ال��ق��رار  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 

يحتاج  ال��ن��ادي  اأن  على  حينها  الإدارة 

البحث  ب��داأ  “وبالفعل  خمتلف،  مل��درب 

ع�����ن م��������درب ج����دي����د ل����ق����ي����ادة ح��م��ل��ة 

التغير«. واأ�شار التقرير، اإىل اأن زيدان 

على  املو�شم،  خال  بالراحة  ي�شعر  مل 

امل�شوؤولن  ت�شريحات  اأن  م��ن  ال��رغ��م 

يف النادي كانت توؤيده عانية. واأكدت 

وب��ري��ز  زي����دان  ع��اق��ة  اأن  ال�شحيفة 

بطابعها  �شت�شتمر  ال���ري���ال(  )رئ��ي�����س 

ال�����ش��ل�����س وال�����ودي ح��ت��ى ب��ع��د ال��رح��ي��ل. 

�شرجيو  القائد  م�شتقبل  ب��اأن  واأف��ادت 

رام���و����س، ه��و اأح����د امل��ل��ف��ات امل��ج��ه��ول��ة، 

يبدو  اإذ  اجل��ذري،  التغير  ي�شمله  وقد 

الفنية  احل�شابات  خ��ارج  اللحظة  حتى 

بالن�شبة خلط الدفاع يف املو�شم املقبل، 

بعد اأزمة جتديد عقده.

الوحدات يباشر تدريباته استعدادا للدوري 

االهلي ونهضة بركان في السوبر االفريقي 

الريال يعلن رحيل مدربه زيدان 

اعادة جدولة مباريات دوري المحترفين 
االنباط - عمان 

ق���رر الحت����اد الأردين ل��ك��رة ال��ق��دم اإع����ادة ج��دول��ة امل��ب��اري��ات 

امل��ت��ب��ق��ي��ة م���ن م��رح��ل��ة ال���ذه���اب ل����دوري امل��ح��رتف��ن، ل��ت�����ش��ت��اأن��ف 

ال��ب��ط��ول��ة اع��ت��ب��ارا م��ن 26 ي��ون��ي��و/ ح��زي��ران امل��ق��ب��ل م��ع ان��ط��اق 

الأردين  املنتخب  م��ب��اراة  موعد  تزامن  ب�شبب  ال�شابعة  اجلولة 

وج��ن��وب ال�����ش��ودان يف ت�����ش��ف��ي��ات ك��اأ���س ال��ع��رب وامل���ق���ررة ي���وم 21 

ل��دوري  امل��ق��ب��ل، م��ع م��ب��اري��ات اجل��ول��ة ال�شابعة  ي��ون��ي��و/ح��زي��ران 

انتهاء اجلولة  اإيقاف بطولة الدوري الأردين مع  املحرفن.ومت 

لا�شتعداد  الن�شامى  منتخب  اأم���ام  امل��ج��ال  لإت��اح��ة  ال�����ش��اد���ش��ة، 

مع�شكر  �شمن  دبي  يف  حاليا  يتواجد  حيث  املونديال،  لت�شفيات 

الأردين  ال��دوري  �شدارة  الأردن  �شباب  فريق  ويت�شدر  تدريبي. 

للمحرتفن بر�شيد “12” نقطة.
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»حبيبتي«.. حسن شاكوش يحصد 
مليون مشاهدة بـ15 ساعة!

نخاع عظم المتعافين فقط 
يحمل الفرج

القاهرة - العربية

بعدم� اأعلنت �شركة الإنت�ج ت�أجيل طرح 

مطرب  يقدمه�  ال��ت��ي  »ح��ب��ي��ب��ت��ي«،  اأغ��ن��ي��ة 

امل���ه���رج����ن����ت ح�����ش��ن ���ش���ك��و���ش مب�����ش���رك��ة 

الأ�شبوع  خ��ال  رئي�ش،  ي��شمني  املطربة 

امل������ش��ي ب�����ش��ب��ب ال��و���ش��ع يف غ����زة، ع����ودت 

ال�����ش��رك��ة ع��م��ل��ه��� ب��ع��د ال���ه���دن���ة واأط��ل��ق��ت 

الأغنية الأربع�ء.

وخال 15 �ش�عة مت�م�ً، حققت الأغنية 

مليون م�ش�هدة، وذلك يف وقت قي��شي، اإذا 

اإنه مل مي�ِش على الطرح يوم�ً ك�مًا بعد.

اأن ط����رح الأغ���ن���ي���ة قد  اجل���دي���ر ذك����ره 

الفن�نة  ط�لت  كبرية  انتق�دات  مع  تزامن 

اإذ ا���ش��ت��ق��ب��ل م��ت���ب��ع��وه���  ي������ش��م��ني رئ��ي�����ش، 

ال���ك���ل���ي���ب م���ع���ت���ري���ن اأن����ه����� اأ�������ش�������ءت اإىل 

م�شل�شل  واآخ����ره�����  ال�����ش���ب��ق��ة  جن���ح���ت��ه��� 

»ملوك اجلدعنة« الذي عر�ش يف رم�ش�ن 

امل��شي والذي حقق جن�ح�ً وا�شع�ً.

و�شمية اخل�ش�ب اأي�ش�ً

يف ���ش��ي���ق م��ت�����ش��ل، ي��ن��ت��ظ��ر اجل��م��ه��ور 

ب�أغنية  اخل�ش�ب،  �شمية  امل�شرية،  الفن�نة 

حت��م��ل ا���ش��م »اأوع�������دك« م���ع امل���ط���رب عمر 

ك��م���ل ال����ذي ارت���ب���ط م���ع ح�����ش��ن ���ش���ك��و���ش 

خاله�  حقق�  مهرج�ن�ت  اأغ���ين  بتقدمي 

جن�ح� كبريا بينه� اأغنية »بنت اجلريان«.

الفنانة يا�سمني رئي�س

وه�����ذه امل�����رة اخ���ت����ر ال��ث��ن���ئ��ي الأ���ش��ه��ر 

جنمتي  ال�شعبية  امل��ه��رج���ن���ت  ت��ق��دمي  يف 

اخل�ش�ب  و�شمية  رئي�ش  ي��شمني  ال��درام��� 

ي�شع�ن  منف�شا  عما  منهم�  كل  ليقدم 

اجلمهور اأم�م من�ف�شة �شر�شة تتزامن مع 

طرح العملني يف اأوق�ت متق�ربة.

العربية-وكاالت

ب��ع��د ح���م���ات ال��ت��ل��ق��ي��ح ال���ت���ي غ��زت 

ال���ف���رة  خ�����ال  ال����ع�����مل  دول  اأغ����ل����ب 

العلم�ء  اه��ت��م���م���ت  ت��وّج��ه��ت  امل������ش��ي��ة، 

اإىل نق�ط اأخرى قد ت�ش�عد يف هزمية 

فريو�ش كورون� امل�شتجد.

ب�حثون  اأجراه�  درا�شة  اأ�ش�رت  فقد 

بعد  وا�شنطن،  بج�معة  الطب  كلية  يف 

اأ�شهر من تع�يف احل���لت اخلفيفة من 

كورون�، اأنه ل يزال لدى الن��ش خاي� 

اأج�ش�م�ً  ت�شخ  اأج�ش�مهم  يف  من�عية 

للمر�ش،  امل�شبب  ل��ل��ف��ريو���ش  م�����ش���دة 

مدى  اخلاي�  ه��ذه  ت�شتمر  اأن  وميكن 

احل��ي���ة ب���إن��ت���ج اأج�����ش���م م�����ش���دة ط��وال 

الوقت.

ن�شرت  ال��ت��ي  ال��ن��ت���ئ��ج  تف��شيل  ويف 

يف دوري������ة »ن��ي��ت�����ش��ر«، وحت���م���ل اخل��ر 

ال�ش�ر، اأن احل�لت اخلفيفة من الوب�ء 

ت���رك امل�����ش���ب��ني ب��ح��م���ي��ة دائ��م��ة عر 

اأن  املحتمل  من  كم�  امل�ش�دة،  الأج�ش�م 

تكون النوب�ت املتكررة من املر�ش غري 

�ش�ئعة.

تف�شري �ش�بق خ�طئ

الدرا�شة  �شرح كبري موؤلفي  ب��دوره، 

علم  يف  م�ش�رك  اأ�شت�ذ  الليبيدي،  علي 

الأم��را���ش وامل��ن���ع��ة وال��ط��ب والأح��ي���ء 

ال��دق��ي��ق��ة اجل��زي��ئ��ي��ة، يف ت��ق��ري��ر ن�شره 

وا�شنطن  جل�معة  الإل��ك��روين  امل��وق��ع 

ب�لتزامن مع الدرا�شة، اأنه ويف اخلريف 

ب�أن  تفيد  تق�رير  هن�ك  ك�نت  امل��شي، 

بعد  ب�شرعة  تتا�شى  امل�ش�دة  الأج�ش�م 

و�ش�ئل  وف�شرت  ب�لفريو�ش،  الإ���ش���ب��ة 

اأن��ه يعني اأن املن�عة  الإع��ام ذلك على 

مل تدم طويًا، لكن هذا تف�شري خ�طئ 

تنخف�ش  اأن  الطبيعي  فمن  للبي�ن�ت، 

م�����ش��ت��وي���ت الأج���������ش�����م امل�������ش����دة ب��ع��د 

اأن��ه��� ل تنخف�ش  اإل  الإ���ش���ب��ة احل����دة، 

م��رح��ل��ة  اإىل  ت�����ش��ل  ب���ل  ال�����ش��ف��ر،  اإىل 

ال�شتقرار، وفق قوله.

الأخ��رية  الدرا�شة  اأن  اإىل  لفت  كم� 

لاأج�ش�م  املنتجة  اخل��اي���  اأن  ك�شفت 

بعد  تتواجد  الأ�شخ��ش  لدى  امل�ش�دة 

11 �شهراً من ظهور الأعرا�ش الأوىل، 

طيلة  م�ش�دة  اأج�ش�م�ً  وتنتج  وتعي�ش 

احلي�ة، وهو م� يعطي دليًا قوي�ً على 

اأن هن�ك من�عة طويلة الأمد.

اخلرب اليقني عند املتعافني

ك��ذل��ك ك�شف اأن���ه وخ���ال ال��ع��دوى 

املن�عية  اخل��اي���  تتك�ثر  الفريو�شية، 

ب�شرعة  امل�������ش����دة  ل��اأج�����ش���م  امل��ن��ت��ج��ة 

اإىل ارتف�ع  ي��وؤدي  ال��دم، م�  وتنت�شر يف 

م�����ش��ت��وي���ت��ه���، وع���ن���د ال�����ش��ف���ء، مت��وت 

م���ع���ظ���م ه������ذه اخل�����اي������، وت��ن��خ��ف�����ش 

ال��دم،  امل�����ش���دة يف  الأج�����ش���م  م�شتوي�ت 

وته�جر جمموعة �شغرية من اخلاي� 

امل��ن��ت��ج��ة ل��اأج�����ش���م امل�������ش����دة، وال��ت��ي 

العمر،  طويلة  البازم�  خاي�  ت�شمى 

حيث  وت�����ش��ت��ق��ر،  ال���ع���ظ����م  ن���خ����ع  اإىل 

منخف�شة  م�شتوي�ت  ب��شتمرار  تفرز 

الدم  جم��رى  يف  امل�ش�دة  الأج�ش�م  من 

مواجهة  م��ن  احل��م���ي��ة  يف  للم�ش�عدة 

اأخرى مع الفريو�ش.

على  امل�����ش��رف��ون  اأدرك  فقد  وع��ل��ي��ه، 

اإذا ك�نت  املفت�ح ملعرفة م�  اأن  الدرا�شة 

اإىل حم�ية  ت����وؤدي  ب��ك��ورون���  الإ���ش���ب��ة 

امل�ش�دة  الأج�����ش���م  ع��ر  الأم���د  طويلة 

تكمن يف نخ�ع العظ�م، ولت�أكيد وجود 

ت��ل��ك اخل���اي���� ب���ني امل��ت��ع���ف��ني ت��ع���ون 

ال��ف��ري��ق املعني ب���ل��درا���ش��ة م��ع اآخ��ري��ن 

الأج�ش�م  م�شتوي�ت  لتتبع  م�شروع  يف 

امل�ش�دة يف عين�ت الدم من املتع�فني.

وُهنا املفاجاأة

اأم� املف�ج�أة فك�نت اأن �شجل الفريق 

ب���ل��ف��ع��ل 77 م�����ش���رك���ً ك���ن��وا ي��ق��دم��ون 

عين�ت دم على فرات كل 3 اأ�شهر بدءاً 

من �شهر تقريب�ً بعد الإ�ش�بة الأولية، 

وك����ن ل���دى معظم امل�����ش���رك��ني ح���لت 

خفيفة من املر�ش ومت اإدخ���ل 6 فقط 

اإىل امل�شت�شفى.

الب�حثة  بي�شك،  اإي�شكرا  ومب�ش�عدة 

امل�ش�عد  والأ���ش��ت���ذ  ب�لدرا�شة  امل�ش�ركة 

ال��ع��ظ���م  ن���خ����ع  وزرع  الأورام  ب��ق�����ش��م 

و����ش���رط����ن ال����دم ب��ج���م��ع��ة وا���ش��ن��ط��ن، 

عينة  على  وزم���اوؤه  الليبيدي  ح�شل 

امل�ش�ركني  م��ن  ل���18  عظمي  نخ�ع  م��ن 

اأ����ش���ه���ر م��ن  ث��م���ن��ي��ة  اأو  ���ش��ب��ع��ة  ب���ع���د 

بعد  منهم   5 وع���د  الأول��ي��ة،  اإ�ش�بتهم 

اأرب����ع����ة اأ����ش���ه���ر وق����دم����وا ع��ي��ن��ة ث���ن��ي��ة 

ح�شل  وللمق�رنة،  العظم،  ن��خ���ع  م��ن 

عظمي  نخ�ع  عينة  على  اأي�ش�ً  العلم�ء 

ب��ك��ورون���،  ي�ش�بوا  مل  �شخ�ش�   11 م��ن 

الأج�ش�م  م�شتوي�ت  اأن  وج��دوا  اأن  اإىل 

امل�ش�دة يف دم امل�ش�ركني الذين اأ�شيبوا 

الأ�شهر  يف  ب�شرعة  انخف�شت  ب�ملر�ش 

ث��م  الإ�����ش�����ب����ة  ب���ع���د  الأوىل  ال��ق��ل��ي��ل��ة 

ا�شتقرت يف الغ�لب، مع اكت�ش�ف بع�ش 

�شهراً   11 بعد  حتى  امل�ش�دة  الأج�����ش���م 

من الإ�ش�بة.

 19 م��ن   15 ال��درا���ش��ة  ت�شّمنت  كم� 

عينة من نخ�ع العظم من الأ�شخ��ش 

ال��ذي��ن اأ���ش��ي��ب��وا ب��ك��ورون��� ع��ل��ى خاي� 

ت�شتهدف  امل�����ش���دة  ل��اأج�����ش���م  منتجة 

ع���ل���ى وج������ه ال���ت���ح���دي���د ال����ف����ريو�����ش، 

ال��ع��ث��ور على  اإم��ك���ن��ي��ة  اأن  م��و���ش��ح��ني 

م��ث��ل ه���ذه اخل��اي��� ب��ع��د اأرب��ع��ة اأ�شهر 

لدى الأ�شخ��ش اخلم�شة الذين ع�دوا 

العظ�م  نخ�ع  من  ث�نية  عينة  لتقدمي 

اأي  ل��دى  واردة، فيم� مل يكن  ت��زال  ل 

من الأ�شخ��ش ال�11 الذين مل ي�ش�بوا 

ب���مل��ر���ش م��ث��ل ه���ذه اخل���اي���� املنتجة 

لاأج�ش�م امل�ش�دة يف نخ�ع العظ�م.

خليا هادئة باقية للأبد

الأ�شخ��ش  اأن  امل�شرف  اأو���ش��ح  كم� 

اإ����ش����ب���ة خفيفة  ي��ع���ن��ون م���ن  ال���ذي���ن 

اأج�ش�دهم  املر�ش من  يزيلون  ب�لوب�ء، 

من  اأ����ش����ب���ي���ع   3 اإىل  اأ����ش���ب���وع���ني  ب��ع��د 

هن�ك  يكون  لن  ف�إنه  وعليه  الإ�ش�بة، 

فريو�ش يقود ا�شتج�بة من�عية ن�شطة 

الإ�ش�بة،  من  �شهراً   11 اأو  �شبعة  بعد 

ل  التي  املن�عية  اخلاي�  لديهم  اإن  اإذ 

ت��ن��ق�����ش��م، وه���ي خ��اي��� ه����دئ���ة، جتل�ش 

الأج�ش�م  العظ�م وتفرز  فقط يف نخ�ع 

عمله�  تبداأ  اأنه�  اإىل  م�شرياً  امل�ش�دة، 

لل�شف�ء  اجل�����ش��د  ي�����ش��ل  اأن  م��ن��ذ  ه���ذا 

الك�مل وت�شتمر بذلك اإىل الأبد.

م��ن  الآن  اجل����دي����د  ال����ه����دف  اأم�������� 

الدرا�ش�ت فيمكن يف ت�أكيد مغ اإذا ك�نت 

املذكور  الإجن���ز  بنف�ش  ت�أتي  اللق�ح�ت 

لإنت�ج  املنتجة  اخل��اي���  اأي�ش�ً  وحتفز 

اأج�ش�م م�ش�دة موؤّبدة.

االنباط-وكاالت

60 ف���ن����ًن���� م�����ش��رًي��� حت���ت ���ش��ق��ف  اج��ت��م��ع 

واحد، متحدين لأجل هدف واحد وهو دعم 

ج�نب  اإىل  وال��وق��وف  الفل�شطينية،  الق�شية 

الت�شكيلي  الفن  معر�ش  يف  فل�شطني،  اأطف�ل 

ال������ذي ي��ح��م��ل ع����ن����وان »دوق��������وا اجل��������دران«، 

وينظمه ج�لريي »ارت ت�ك�ش« ب�لزم�لك

بيع  اأرب���ح  مبعظم  الترع  امل�ش�ركون  وقرر 

الأعم�ل ل�ش�لح اأطف�ل فل�شطني، عر اإحدى 

ومن  املحتلة،  الأر����ش  يف  اخل��ريي��ة  املنظم�ت 

من  النته�ء  حلني  املعر�ش  ي�شتمر  اأن  املقرر 

بيع الأعم�ل

من�شقة  ا�شتلهمته  ا�شم  اجل���دران«،  »دق��وا 

امل��ع��ر���ش ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ف���ت��ن ك��ن��ف���ين، من 

»رج�ل  كنف�ين  غ�ش�ن  املن��شل  رواي���ت  اأ�شهر 

ا���ش��ت��ع���رة  »ك��ن��ف���ين«  ت��ق��دم  اإذ  ال�����ش��م�����ش«؛  يف 

حلي�ة  �شعًي�  الفل�شطيني،  للن�ش�ل  م�شحونة 

ب��ع��ي��ًدا ع��ن الح��ت��ال غ��ري ال�شرعي  اأف�����ش��ل 

فل�شطينيني   3 اأراد  ال��اج��ئ��ني،  وخم��ي��م���ت 

الوحيد  خي�رهم  احل���دود،  لعبور  يهربوا  اأن 

�ش�حنة  ف���رغ يف  مي�ه  خ��زان  الختب�ء يف  ك���ن 

وج��ه��ت��ه��م  اإىل  ي�����ش��ل��وا  اأن  وق���ب���ل  ���ش��خ��م��ة، 

ال�ش�حنة ليجد  ال�ش�ئق خزان  النه�ئية، يفتح 

وعيونهم  �شمت  يف  م�توا  قد  الفل�شطينيني 

»مل�ذا  ال�ش�ئق:  �ش�ح  وقته�  الب�ب،  على  مثبتة 

مل تدقوا جدار اخلزان؟ مل�ذا؟ مل�ذا؟ مل�ذا؟«

وتو�شح �شريين اأحمد، مديرة اجل�لريي: 

الفن�نني حتم�شوا للم�ش�ركة يف  عندم� دعون� 

متميزة  اأعم�ل  »قدموا  اأنهم  موؤكدة  احلدث، 

يهدف  املعر�ش  مو�شحة:  القيمة،  ومرتفعة 

اإر�ش�ل ر�ش�لة دعم للفل�شطينيني، كبديل  اإىل 

على  الحتج�ج  يف  املمكنة  غري  امل�ش�ركة  عن 

لأر�ش

85 ع���م���ا ل��ف��ن���ن��ني م��ن  ي�����ش��م امل���ع���ر����ش 

الرائدة  للفن�نة  عمل  منهم  خمتلفة،  اأجي�ل 

جنيب،  الدين  عز  والفن�ن  اأف��اط��ون،  اإجن��ي 

وي��شر ر�شتم وكذلك �شيد هويدي، �شيد �شعد 

اأم�ين  عبدالب�قي،  هي�م  فوؤاد،  �شمري  الدين، 

رم�����ش��ي�����ش ع��ب��د ال���ب����ري، وع���ن م�����ش���رك��ت��ه يف 

اإنه حتم�ش  املعر�ش، ق�ل الفن�ن ي��شر ر�شتم، 

كنف�ين  ف�تن  توا�شلت معه  بعدم�  للم�ش�ركة 

»رحبت  موؤكدا:  الفل�شطينية،  الق�شية  لدعم 

الفل�شطينية« الق�شية  ب�لفكرة طبع� لدعم 

ل��ل��ف��ن  اإن  ق������ل  ه����وي����دي،  ���ش��ي��د  ال���ف���ن����ن 

الق�ش�ي�  يف  قوي�  ح�شورا  امل�شري  الت�شكيلي 

اهتم�م�ت  اأح���د  فل�شطني  وق�شية  ال��ك��رى، 

م�شر على امل�شتوي�ت ك�فة

م�  مبجرد  امل�شرية:  ل���«ال��وط��ن«  واأ���ش���ف 

ت��ل��ق��ي��ت دع����وة م��ن م��دي��رة ج���ل��ريي ت��وك�����ش، 

املعر�ش  اإن  الدعوة  يف  وق�لت  كنف�ين،  ف�تن 

حتم�شت  الفل�شطيني،  ال�شعب  ن�شرة  ل�ش�لح 

ال��و���ش��ع يف الأر�����ش  اأن  ت����ردد خ������ش��ة  ب����دون 

امل��ح��ت��ل��ة ك�����ن م��ل��ت��ه��ب��� وال��ق�����ش��ف اجل��ن��وين 

الفل�شطنيني املدنيني  العن�شري علي 

عن  بلوحة  اأ���ش���رك  ه��وي��دي:  �شيد  وت���ب��ع 

فل�شطني،  ا���ش��م  ال����ورد حت��م��ل  ���ش��ي��دة حت��م��ل 

امل�������ش����رك���ة  ع���ل���ى  اع����ت����دت  اأن������ه  اإىل  م�������ش���ريا 

يف م����ع�����ر�����ش وف���ع����ل���ي����ت ل����دع����م ال��ق�����ش��ي��ة 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة م��ن��ذ ان��ت��ف������ش��ة احل���ج����رة يف 

الق�هرة،  ب�أتيليه  معر�ش  يف  و�ش�ركت   ،1987

الفل�شطينية  الق�شية  لدعم  اآخر  معر�ش  ثم 

يف 2020، يف مركز الهن�جر

)60( فنانًا مصرياَ يجتمعون لدعم القضية الفلسطينية 
في معرض »دقوا الجدران«

      

االخباري24 - د ب اأ

وال��ت  الأمريكية  الإع���ام  جمموعة  تعتزم 

دي����زين غ��ل��ق 100 م���ن ق��ن��وات��ه��� ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 

ال��دول��ي��ة خ��ال ال��ع���م احل���يل يف ال��وق��ت ال��ذي 

�شت�شيطر عليه  الذي  امل�شتقبل  تتجه فيه نحو 

خدم�ت البث املب��شر عر الإنرنت مثل ديزين 

بل�ش.

واأ�ش�رت وك�لة بلومرغ لاأنب�ء اإىل اأن غلق 

30 �شبكة  اإىل  ب���لإ���ش���ف��ة  ي���أت��ي  ال��ق��ن��وات  ه���ذه 

ال��ع���م  يف  ال�����ش��رك��ة  اأغلقته�  دول��ي��ة  تلفزيونية 

امل��شي.

الرئي�ش  ت�شيبك  ب��وب  ع��ن  ال��وك���ل��ة  ونقلت 

خال  قوله  دي��زين  وال��ت  ملجموعة  التنفيذي 

م����وؤمت����ر ج���ي���ه.ب���ي م�����ورج������ن ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��� 

اإن الإغ���اق �شيتم من  والإع���ام والت�����ش���لت 

اأ�شواق  يف  ال�شركة  اأبرمته�  التي  العقود  خال 

فردية.

وت�ش�عد الأرب�ح التي حتققه� املجموعة من 

بع�ش �شبك�ت ديزين التقليدية يف �شداد تكلفة 

ع��ل��ى خ��دم���ت  تبثه�  اأن  ال��ت��ي مي��ك��ن  ال���رام���ج 

البث املب��شر والتي ت�شمل هولو واإ�شنب بل�ش يف 

الولي�ت املتحدة.

متزايد من ج�نب  اإقب�ل  هن�ك  اأن  واأ���ش���ف 

ال���ع���م���اء ع���ل���ى اخ���ت���ي����ر م�������ش����ه���دة امل��ح��ت��وى 

الإع����ام����ي ع���ر خ���دم����ت ال��ب��ث امل��ب������ش��ر عر 

التلفزيونية  ال��ق��ن��وات  ع��ر  ولي�ش  الإن���رن���ت  

التقليدية.

ديزني تعتزم غلق 100 من قنواتها التلفزيونية الدولية

اكتشاف مذهل في مصر.. أسماك عاشت في مياه ساخنة!

العربية القاهرة- 

والأه��رام���ت،  الفراعنة  عظمة  ع��ن  بعيداً 

مده�ش  اكت�ش�ف  على  العلم�ء  من  ع��دد  عرث 

اأ���ش��م���ك ع��شت  اإىل  ي�����ش��ري  م�����ش��ر،  ج��دي��د يف 

قبل  وذل��ك  ن�شبي�ً  احل���رارة  مرتفعة  م��ي���ه  يف 

ال�شنني. مايني 

غ���رب  راأ����ش  منطقة  يف  ب�حثون  ع��رث  فقد 

عمره�  �شمكية  ح��ف��ري���ت  ع��ل��ى  م�����ش��ر،  ���ش��رق 

ك���ن��ت  الأ����ش���م����ك  اأن  ت��ظ��ه��ر  ع�����م  م��ل��ي��ون   56

بدرج�ت حرارة  البح�ر  يف  العي�ش  على  ق���درة 

مرتفعة، تقرب من 95 درجة فهرنه�يت )35 

مئوي( 

ووج�����دت احل���ف���ري����ت يف ال�����ش��خ��ر ال��زي��ت��ي 

ال�شحراء  يف  املوقع  ذات  يف  الداكن  ال��رم���دي 

ال�����ش��رق��ي��ة ق����رب ال��ب��ح��ر الأح����م����ر، ع��ل��ى بعد 

حوايل 200 ميل جنوب �شرقي الق�هرة.

 12 م��ن  اأك��رث  العلم�ء على  ذل��ك، ع��رث  اإىل 

اأن����واع خمتلفة م��ن الأ���ش��م���ك  جم��م��وع��ة م��ن 

ال��ع��ظ��م��ي��ة م���ن ت���ل���ك احل���ق���ب���ة، مب���� يف ذل���ك 

 ،)percomorph( الأك���ن��ث��وم��ورف�����ش 

من  اأ�شن�ف  جمموعة  ت�شمل  جمموعة  وه��ي 

الأ�شم�ك، بح�شب م� اأف�دت جملة »جيولوجي 

العلمية«.

ك���ذل���ك ���ش��م��ل��ت الأ����ش���م����ك الأخ������رى ال��ت��ي 

ب���لإ���ش���ف��ة  ال��ق��م��ر،  �شمكة  عليه�  ال��ع��ث��ور  مت 

املفر�شة  والأن���واع  البح�ر  اأع��م���ق  �شمكة  اإىل 

 ،)bonytongues( ب������ش��م  امل���ع���روف���ة 

والتي ل يزال لديه� اأق�رب اأحي�ء من جن�شه�.

)اأك���رث من  الأ���ش��م���ك ح���ل��ي���ً  وتعي�ش ه��ذه 

الهندي  املحيطني  م��ن  اأج���زاء  يف  عينة(   260

واله�دئ، وفق الدرا�شة.

»بيتم« حقبة 

ال��ذي  الأق�����ش��ى  احل����راري  الع�شر  وخ���ال 

العلم�ء  عليه  يطلق  وال���ذي  الأر����ش  �شهدته 

اأي�ش�  عليه  ويطلق  والإي��و���ش��ني  للب�ليو�شني 

�شهد  اخ��ت�����ش���راً،   )PETM( »ب��ي��ت��م«  ح��دث 

ارتف�ع درج�ت  الأر���ش يف هذه احلقبة  كوكب 

حرارة ع�ملية غري م�شبوقة.

م����ن ج���ه���ت���ه، ق������ل م������ت ف���ري���دم����ن ع����مل 

احلفري�ت بج�معة مي�شيغ�ن يف بي�ن اإن ت�أثري 

حدث بيتم على احلي�ة يف ذلك الوقت ك�ن ذا 

اأهمية كبرية، وت�بع »لكن هن�ك فجوة كبرية 

يف  احل��ي��وان���ت  ا�شتج�بة  كيفية  ه��ي  فهمن�  يف 

املن�طق املدارية، لأن هذه املنطقة مل تكت�شف 

جيداً يف الأح�فري«.

ال�شئيلة  الأدل���ة  اأ���ش������ش  »على  اأ���ش���ف  كم� 

املوقع  اأن هذا  نوؤكد  الأ�شم�ك  التي لدين� عن 

املن�طق  من  خ�طفة  نظرة  اأول  يقدم  امل�شري 

ال�شتوائية - يبدو اأنهم جنوا )الأ�شم�ك( من 

احلفري�ت  اإن  وق���ل  جيد«.  ب�شكل  بيتم  ف��رة 

روؤى  ال��ب���ح��ث��ني  ت��ع��ط��ي  اأن  ال��ق��دمي��ة مي��ك��ن 

ج��دي��دة ح���ول ك��ي��ف��ي��ة ق����درة امل��خ��ل��وق���ت على 

وكيفية  املتغرية  الطق�ش  اأمن�ط  مع  التع�مل 

البع�ش. تف�عله� مع بع�شه� 

»الت�أثريات على النظم  اأن  اأو�شح  اإىل ذلك 

ال��ب��ي��ئ��ي��ة ت��ن��ط��وي ع��ل��ى ت��ف���ع��ل جم��م��وع���ت 

جمموعة  ب��ق���ء  اع��ت��ب���ر  ينبغي  ل  م��ت��ع��ددة... 

واحدة يف عزلة كدليل على اأن تغري املن�خ اأمر 

يجب جت�هله«.

ب���دوره����، اأو���ش��ح��ت ���ش��ن���ء ال�����ش��ي��د، امل��وؤل��ف��ة 

املكت�شفة  احلفري�ت  اأن  للدرا�شة،  الرئي�شية 

وا�شحة  �شورة  اأول  الب�حثني  تعطي  حديث�ً 

وازده���ره���  العظمية  الأ���ش��م���ك  ب��ق���ء  لكيفية 

خ���ال ف���رة ب��ي��ت��م، م���� ي�����ش��ل��ط ال�����ش��وء على 

اإن  وق�لت  وبيئته�.  الأ�شم�ك  ن�شب  من  ع��دد 

اأزم��ة  اإىل  ت�شري  ل  املت�حة  احلفرية  »الأدل���ة 

وا�شعة النط�ق بني الأ�شم�ك البحرية يف ذلك 

الوقت: وفق »ديلي ميل«.

مصرية في عمر الـ 101 
تهزم »كورونا«

اخلليج-القاهرة

ان���ت�������ش���رت م�����ش��ري��ة ع���م���ره���� 101 

ع����م ع��ل��ى ف��ريو���ش »ك���ورون����« وغ����درت 

امل�شت�شفى يف ح�لة �شحية م�شتقرة بعد 

اأي�م من العاج.

واأع�����ل�����ن م�����ش��ت�����ش��ف��ى ك���ف���ر ال�������دوار 

يف  ال�����ش��ح��ي  للحجر  املخ�ش�ش  ال��ع���م 

ال��ق���ه��رة،  �شم�يل  ال��ب��ح��رية،  حم�فظة 

اأي�م  قبل  اأن و�شلته  بعد  ال�شيدة  تع�يف 

تع�ين ارتف�ع درجة احلرارة ونق�ش�ً يف 

الأك�شجني واأمل�ً يف اجل�شم.


