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شفيق عبيدات يكتب :
الفلسطيني ال يستسلم…..

كان  الذي  الوقت  في 
اإلسرائيليون  المستوطنون 
االقصى  المسجد  يقتحمون 
الجنود  بحراسة  المبارك 
نفذ  الخميس  يوم  الصهاينة 
الفلسطينيون  الشباب  االبطال 
عملية فدائية في مدينة ) العاد ( 
وسط اسرائيل ادت الى مقتل )3( إسرائيليين وجرح 

اربعة اسرائيليين كما افادت وسائل اعالم متعددة .
aaا تصدى  حاسما  يوما  الخميس  يوم  كان 
المسجد  في  المرابطون  االبطال  لفلسطينيون 
تدنيس  ارادوا  الذين  المستوطنين  لقطعان  االقصى 
مجموعات  قامت  حيث   , الشريف  القدسي  الحرم 
المسجد  باقتحام  الخميس  يوم  طول  المستوطنين 
االبطال  ان  اال  واهدافهم  احالمهم  لتحقيق  االقصى 
ادى  مما   , اهدافهم  تحقيق  من  منعوهم  المرابطين 
الى اعتقال العشرات من االبطال واختناق العشرات 
من الفلسطينيين المرابطين بقنابل الجنود الصهاينة

والهجمات  االسرائيلي  التغول  يوم  كل  ويتصاعد 
 , فلسطين  في  الشعب   , اهلنا  ضد  االسرائيلية 
والقرى  المدن  الصهيونية  القوات  تقتحم  يوم  وكل 
الفلسطينية في الضفة الغربية وبشكل خاص الحرم 
لقدسي ومنطقة الشيخ جراح في مدينة القدس بهدف 
تفريغ اهالي هذا الحي من سكانه االصليين … كل 
يوم يزداد صلف العدو الصهيوني في اعتقال الشباب 
االرض  عن  المدافعين  وقتل  والنساء  واالطفال 
كلهم  وليس  العرب  بعض  يزال  وال   , والعرض 
يستنكرون ويشجبون ويدينون ما تقوم به إسرائيل 

ضد الشعب الفلسطيني .
منذ عام 1948 خسر العرب ثالثة حروب ضد العدو 
االمن  ومجلس  المتحدة  االمم  واصدرت  الصهيوني 
المجتمع  وطالب  اسرائيل  ضد  القرارات  من  العديد 
الدولي بخروج القوات اإلسرائيلية الى حدود الخامس 
من حزيران عام 1967 , بعد احتالل اسرائيل الضفة 
الغربية وقطاع غزة والج-والن السوري ,وال تزال 
المجتمع  قرارات  تطبيق  وترفض  تماطل  اسرائيل 
الدولي وتزداد صلفا وعنفا وقتال واعتقاالت وتأخذ 
المزيد من اراضي الضفة الغربية لبناء المستوطنات 
الصهيونية عليها وال يزال المستوطنون في كل يوم 
المبارك الذى اسرى هللا  يقتحمون المسجد االقصى 
سبحانه وتعالي سيدنا محمد رسول هللا من المسجد 
محمد  سيدنا  وأم   , االقصى  المسجد  الى  الحرام 

الصالة فيه باألنبياء جميعا .
لقد فقد الفلسطينيون دعم امتهم العربية , الذي كان 
يشكل قوة إلرادة الشعب , واصبح وحيدا يقارع الة 
يدافع  بارضه  يتمسك  يزال  وال  الصهيونية  الحرب 
وان   , والبسيطة  القليلة  وباإلمكانيات  بالدم  عنها 
تخلي بعض العرب عن الشعب الفلسطيني ادى الى 
وتهويد  وعنفها  هجماتها  وازدياد  إسرائيل  تعنت 
بقاع  من  جاءوا  الذين  المستوطنين  لزرع  االرض 

االرض التي كانوا يعيشون فيها .
ويدرك العرب ان اسرائيل المحتلة تتلقى الدعم من 
امريكا ودول اوربية , وبسبب الوضع العربي الراهن 
فانه ال يمكن قيام حرب جديدة ضد اسرائيل ,ولهذا 
المعركة  ساحة  في  بانهم  الفلسطينيون  اقتنع  فقد 
اصبحوا وحدهم دون مساعدة من صديق او شقيق 
غزة  قطاع  في  الفلسطينية  المقاومة  ,,,واصبحت 
والمقاومة االسالمية في لبنان هما الوحيدتان , من 
الممكن ان تقفا في وجه اسرائيل وتردع هذا التعنت 

والصلف االسرائيلي .
ان العالم الغربي وامريكا الذين يدعون بالدفاع عن 
والحريات  بالديمقراطية  ويدعون  االنسان  حقوق 
ويتهمون  اسرائيل  وهي  المعتدي  عن  يدافعون   ,
الفلسطينيين المعتدى عليهم , وعندما تطلق المقاومة 
الفلسطينية صاروخا على بعض المستوطنات دفاعا 
الدول  هذه  فان  الفلسطيني  واالنسان  االرض  عن 
الفلسطيني  الشعب  لمعاقبة  تستنكر وتصدر قرارات 
وقتلت  والقرى  المدن  اسرائيل  قصفت  اذا  اما   ,
االستعمارية  الدول  هذه  فان  الفلسطينيين,  االف 
يملك  الصهيوني ضد شعب ال  االرهاب  بهذا  ترحب 
عالم  ,فأي  ابنائه  ودم  بأرواح  نفسه  الدفاع عن  اال 
هذا الذي يدعي حقوق االنسان ويسمع ويشاهد قتل 
المزيد  ونهب  الفلســـطيني  الشعب  أبناء  واعتقال 
في  وحتى  الفلسطينيين  بيوت  وهــدم  االراضي  من 

فلســطين المحتلة عام 1948

جمعية العقبة للغوص تلتقط صوره 
فريدة لكائن بحري في خليج العقبة

الهند في مقدمة الدول األكثر نمواً في 
اقتصادات األسواق الصاعدة يليها 

السعودية والصين

عالم السياحة:اقتصاد

توقعات  من  الرغم  على 
األخيرة  الدولي  النقد  صندوق 
االقتصادي  النمو  بتباطؤ 
العالمي في العام الحالي 2022 
قدره بنسبة 3.6 في المئة، إال 
أنه رفع توقعاته لمعدالت النمو 
في  االقتصاديات  من  عدد  في 

األسواق الصاعدة.

المركز  في  السعودية  وجاءت 
الثاني بعد الهند في التوقعات، 
فقد  الصندوق،  تقرير  فبحسب 
النمو  معدالت  ترتفع  أن  توقع 
خالل  المئة  في   7.9 إلى  فيها 

2022، متجاوزة توقعاته التي 
أصدرها في شهر يناير )كانون 
قدرها  التي  الماضي،  الثاني( 

بارتفاع بنسبة 4.8 في المئة.

الهند  جاءت  التقرير  وبحسب 
في مقدمة الدول األكثر نمواً في 
الصاعدة  األسواق  اقتصادات 
في  المئة،  في   8.2 بمعدل 
حين جاءت الصين في المركز 
الثالث، إذ توقع الصندوق نمو 
الحالي  العام  خالل  اقتصادها 

بمعدل 4.4 في المئة.

فيلم “الجريمة” يحقق اعلى ايردات 
لصناعة السينما المصرية

عالم السياحة: ثقافة-فن

وإيرادات  بيانات  أحدث  حسب 
السينما  صناعة  غرفة 
فيلم  تصّدر  المصرية، 
ومنة  عز  ألحمد  “الجريمة” 
التذاكر  شباك  إيرادات  شلبي، 
بداية عرضه وحتى اآلن،  منذ 
واحدة  عرض  ليلة  في  وحقق 
ماليين   4 وهو  قياسياً  رقماً 
رقم  أكبر  وهذا  مصري،  جنيه 
عرض  ليلة  في  لفيلم  تحقق 
حوالى  وفي  طويلة،  فترة  منذ 
اإليرادات  اقتربت  أسابيع،   3
من  “الجريمة”  لفيلم  الكلّية 

14 مليون جنيه.

السيكو  لنوعية  ينتمي  والفيلم 
من  إطار  في  ويدور  دراما، 
فترة  في  والجريمة  الغموض 

السبعينيات من هذا القرن.

مع  بطولته  في  شارك  والعمل 
عز ومنة شلبي، كل من ماجد 
ومحمد  رجب  وسيد  الكدواني 
جمعة ومحمد أبو داوود ونبيل 
الشرنوبي،  ومحمد  عيسى 
وهو عن قصة وإخراج شريف 

عرفة.

هو  الفيلم  إن  عز  أحمد  وقال 
والمخرج  بينه  تعاون  ثاني 
وهو  عرفة،  شريف  الكبير 
درجة،  ألقصى  به  يثق 
نجاحاً  حققا  أنهما  خصوصاً 
خالل  من  السابق  في  كبيراً 
“الممر”، وشريف عرفة  فيلم 
الوسط  في  مخرج  أكبر  هو 
وصاحب  المصري  السينمائي 
ثقة  هناك  ولهذا  فريدة،  رؤية 

عمياء بأي عمل يقدمه له.

عالم السياحة:وكاالت
اليوم  النفط،  أسعار  تراجعت 
مستوياتها  أدنى  إلى  االثنين، 
لتواصل  أسبوعين  في 
األسبوع  في  خسائرها 
الماضي مع تزايد القلق من أن 
تمديد تدابير اإلغالق لمكافحة 
في  كوفيد19-  وباء  تفشي 
شنغهاي، والضرر الناجم عن 
أسعار  في  المحتملة  الزيادات 
النمو  على  األميركية  الفائدة 
والطلب  العالمي  االقتصادي 
شنغهاي،  وفي  النفط.  على 
أقامت السلطات أسيجة خارج 
أثار  مما  السكنية  المباني 
بينما  جديدا،  شعبيا  غضبا 
في  بدأ  بكين  في  كثيرون  بدأ 
خوفا  الغذائية  المواد  تخزين 
ظهور  بعد  مماثل  إغالق  من 

حاالت عدوى قليلة.

وبحلول الساعة 9:13 صباحا 
انخفضت  غرينتش  بتوقيت 
برنت  لـخام  اآلجلة  العقود 
4.63 دوالر أو ما يعادل 4.3 
102.02 دوالر  إلى  المئة  في 
 101.94 والمست  للبرميل، 
من  سابق  وقت  في  دوالر 
الجلسة في أدنى مستوى منذ 

12 أبريل.
العقود  أسعار  تراجعت  كما 
تكساس  غرب  لـخام  اآلجلة 
 4 أو  دوالر   4.11 الوسيط 
في المئة لتستقر عند 97.96 

دوالرا للبرميل.
وضعف النفط أيضا مع احتمال 
األميركية  الفائدة  أسعار  رفع 
ويجعل  الدوالر،  يعزز  مما 
الدوالر القوي السلع المسعرة 
به أكثر تكلفة لحائزي العمالت 

األخرى.

أسعار النفط تهبط

عالم السياحة :

قبل  من  التقاطها  تم  صوره 
امس  للغوص  العقبه  جمعية 
بتاريخ ٦/٥/٢٠٢٢ من البحر 
االحمر في خليج العقبه بموقع 
متر  بعمق ١٤  الباخره  حطام 
المسمى  الكائن  هذا  يعتبر  و 
clam ) المحار ( من الكائنات 

.وتعرف  باالنقراض  المهدده 
بالعقبة باسم  )المتكة (

وبادرت الجمعية بتقديم الشكر  
للمصور الغواص يزن السعد

 جمعية وكالء السياحة والسفر األردنية ممثلة برئيسها 
وأعضاء مجلس إدارتها وجميع موظفيها

ترفع  اسمى ايات التهاني والمباركة
لمقام صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني والشعب االردني

 بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد
أعاده هللا عليكم جميعاً باليمن والخير والبركات.


