
ال�سبت   19  جمادى الأخرة  1443 هـ  - املوافق   22   كانون الثاين  2022 م - العدد  5940    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة

االنباط-وكاالت

�سجون  الفل�سطينيني يف  الأ�سرى  ُي�سّجله  انت�ساٌر جديٌد 

العربّي-الفل�سطينّي  الأ�سري  ُرِزَق  فقد  ال�سهيويّن:  الكيان 

الغربّية  ال�سّفة  يف  اخلليل  مدينة  م��ن  اجل����ولين  ي�سري 

املُحتّلة، اأم�س اخلمي�س، بطفلني تواأمني عرب نطف حمررة 

من داخل �سجون الحتالل الإ�سرائيلّي

ومن اجلدير بالذكر يف هذا ال�سياق اأّن الأ�سري اجلولين 

2011، لكن  ع���ام  الأح������رار  وف����اء  اأح����د حم����رري �سفقة  ه��و 

عليه  وحكم   2013 ع��ام  اعتقاله  اأع��اد  الإ�سرائيلّي  الحتالل 

بال�سجن ملدة 6 �سنوات اإ�سافة ملدة حكمه ال�سابق ملدة 16 عاًما

دخل   ،2021 املا�سي  ال��ع��ام  م��ن  )اأغ�سط�س(  اآب  �سهر  ويف 

�سكان حمافظة اخلليل،  عاًما(، من  الأ�سري اجل��ولين )37 

عدد  الحتاللوو�سل  �سجون  يف  التوايل  على  التا�سع  عامه 

اأطفال الأ�سرى الذين مّت اإجنابهم عرب النطف املحررة اإىل 

104 اأطفال، بعد اأْن �سجلت اأول حالة ولدة لطفل من النطف 

املحررة يف 14 اأغ�سط�س )اآب( لعام 2012.

التفا�صيل �ص »4«

فكرة وحلم باتا ُيرِهبان السّجان.. انتصاٌر جديٌد لألسرى في باستيالت 
االحتالل: األسير ُيسري الجوالني ُيرزق بتوأٍم من نطفٍة ُمهّربٍة

تسجيل 6 وفيات و6309 إصابات بفيروس كورونا في المملكةلبنان يوّقع عقدًا الستيراد كهرباء من األردن األسبوع المقبل
  االنباط-عمان

 6 ت�سجيل  ام�س، عن  ال�سحة،  وزارة  اأعلنت 

وفيات و6309 اإ�سابات جديدة بفريو�س كورونا 

يف اململكة، لريتفع العدد الإجمايل اإىل 13049 

وفاة و1129995 اإ�سابة.

ام�س،  الإي��ج��اب��ّي��ة  الفحو�س  ن�سبة  وبلغت 

16.91 باملئة، بح�سب املوجز الإعالمي ال�سادر 

عن الوزارة. واأ�سار املوجز اإىل اأن عدد احلالت 

بينما  حالة،   43511 اإىل  و�سل  حالياً  الن�سطة 

بلغ عدد احلالت التي اأدخلت،

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاالت

ي��وّق��ع ل��ب��ن��ان الأرب���ع���اء ع��ق��داً م��ع الأردن 

ل�سترياد الطاقة منه عرب �سوريا، يف خطوة 

بالتيار  ال��ت��غ��ذي��ة  ���س��اع��ات  زي����ادة  اإىل  ت��ه��دف 

وليد  الطاقة  وزي��ر  قال  ما  وفق  الكهربائي، 

م�ستداماً  ح��اًل  ت�سكل  اأن  دون  م��ن  ف��ي��ا���س، 

لقطاع الكهرباء املتداعي.

وي�سهد لبنان اأزمة كهرباء خ�سو�ساً منذ 

التقنني  �ساعات  تخطي  م��ع  ال�سيف  مطلع 

خ�سم  يف  ال�سلطات  عجز  و���س��ط  ���س��اع��ة،   22

الن��ه��ي��ار الق��ت�����س��ادي ع��ن ا���س��ت��رياد الفيول 

الدعم  رف��ع  وفاقم  الإن��ت��اج.  معامل  لت�سغيل 

لت�سغيل  ال�������س���روري  امل�����ازوت  ا���س��ت��رياد  ع���ن 

املولدات اخلا�سة الو�سع �سوءاً.

مقابلة  اللبناين يف  الطاقة  وزير  واأو�سح 

ب���الده �ستوّقع  اأن  ب��ر���س  م��ع وك��ال��ة ف��ران�����س 

الأربعاء عقد تزويد الطاقة مع وفد اأردين، 

دم�سق  اإىل  بعدها  الطرفان  ينتقل  اأن  على 

لتوقيع اتفاقية عبور الطاقة من الأردن اإىل 

لبنان.

يف  اأوًل  ه��ي  العقد  “اأهمية  فيا�س  وق��ال 

زيادة �ساعات التغذية من كهرباء لبنان التي 

تبقى يف املح�سلة اأنظف واأقل كلفة” مقارنة 

مع “املولدات اخلا�سة امللوثة واملكلفة«.

طاقة  على  العقد  ع��رب  لبنان  و�سيح�سل 

ت�سل اىل حدود 250 ميغاوات خالل �ساعات 

وهو  الليل،  �ساعات  و150 ميغاوات يف  النهار 

ما �سيرتجم ب�ساعتي تغذية اإ�سافيتني، وفق 

و�سوريا  الأردن  طاقة  وزراء  واتفق  فيا�س. 

الأول/اأك��ت��وب��ر،  ت�سرين  يف  عمان  يف  ولبنان 

على خارطة طريق لتزويد لبنان بجزء من 

احتياجاته يف الكهرباء.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

احل�سا�سة  للمرحلة  ر�سمًيا  تتجهز  ب��داأت  فتح  حركة  اأن  يبدو 

احلركة  وزعيم  الفل�سطيني،  الرئي�س  غياب  بعد  �ستعي�سها  التي 

الرئي�س حممود عبا�س �ساحب ال�)86عاًما( عن امل�سهد ال�سيا�سي، 

والتي بات تقرتب اأكرث من اأي وقت م�سى.

اأطلق عليها البع�س  التي  حركة فتح بداأت غمار هذه املعركة 

م��ن ق��ي��ادت��ه��ا ب��� ال��وج��ودي��ة واحل��ا���س��م��ة ، ب��امل��زي��د م��ن اخل��ط��وات 

باقي  على  الثقيلة  احلديدة  يدها  وو�سع  �سيطرتها  حتكم  التي 

تابعة  موؤ�س�سة  توجد  ل  فباتت  الفل�سطينية،  ال�سلطة  موؤ�س�سات 

لل�سلطة اأو احلكومة يف الداخل واخلارج اإل ويد حركة فتح عليها

الثالثاء املا�سي، وبخالف احلديث الذي كان يدور عن خالفات 

ال�سلطة،  موؤ�س�سات  يف  ج��دي��دة  منا�سب  ح��ول  داخلية  فتحاوية 

فاجاأت احلركة اجلميع بقرارات قلبت ال�سارع الفل�سطيني باأكمله 

واأ�سعلت غ�سب الف�سائل والقوى الوطنية،.

التفا�صيل �ص »4«

الكنيسة األرثوذكسية الّرومّية تقيم 
مراسم الحج السنوي بموقع المغطس

انتهاء تكميلية التوجيهي السبت 
والنتائج منتصف شباط

40 الف عدد حاالت اإلصابة النشطة 
بفايروس كورونا 

الواليات المتحدة ضربت سد الطبقة السوري 
بقنابل زنتها ألفي رطل وكادت تتسبب بكارثة

الخارجية الفلسطينية تستنكر تغول 
بلدية االحتالل على سكان الشيخ جراح

االنباط-برتا

 اح���ت���ف���ل���ت ال��ك��ن��ي�����س��ة الأرث���وذك�������س���ي���ة 

املغط�س،  ام�س اجلمعة يف موقع  الّرومّية 

بعيد الّظهور الإلهي “الغطا�س” واأقامت 

بهذه املنا�سبة مرا�سم احلج ال�سنوي لكافة 

رعاياها باململكة. 

وت������راأ�������س اخل�����دم�����ة غ���ب���ط���ة امل����ط����ران 

والكهنة  الآب��اء  مب�ساركة  خري�ستوفورو�س 

و�سخ�سيات  ودبلوما�سيني  وال�سمام�سة 

اأرثوذك�سية.  ك�سفية  وجمموعات  ر�سمية 

وق���������ال امل�������ط�������ران خ����ري���������س����ت����وف����ورو�����س، 

ومن هذا املكان  املنا�سبة  بهذه  “باحتفالنا 
املقد�س ُتلقى على عاتقنا م�سوؤولية روحية 

امل�سيح  ال�سيد  وتاريخية، فبولدة  ووطنية 

امل��ق��د���س��ة وم��ع��م��ودّي��ت��ه يف نهر  ب���الدن���ا  يف 

اأمام  اأردنيني  كم�سيحّيني  يجعلنا  الأردن، 

م�سوؤولية كبرية تتمثل باملحافظة.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

ق����ال م���دي���ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ام، ال��ن��اط��ق 

والتعليم  الرتبية  وزارة  با�سم  الإع��الم��ي 

ال���دك���ت���ور اح���م���د ج��م��ي��ل امل�����س��اع��ف��ة، اإن���ه 

ي��ت��م الإع�����الن ع��ن نتائج  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن 

امتحان الدورة التكميلية للدورة ال�ستوية 

و15 من �سباط   10 بني  “التوجيهي” ما 
املقبل بح�سب ما اعلن عنه اأمني عام وزارة 

الرتبية لل�سوؤون التعلمية والفنية، رئي�س 

جل��ن��ة الم���ت���ح���ان ال���ع���ام، ال���دك���ت���ور ن���واف 

ال��ع��ج��ارم��ة.واأ���س��اف يف ت�����س��ري��ح  اأن ع��دد 

ي�سادف  وال��ذي  امتحان  لآخ��ر  املتقدمني 

متقدما،  و932  الفا   17 يبلغ  ال�سبت  ي��وم 

تقدموا  ال��ف متقدم   95 ح��وايل  ا�سل  من 

ل���ل���دورة ك��ام��ل��ة. وث��م��ن امل�����س��اع��ف��ة، جهود 

على  امل�سرفة  والإداري��ة  التعليمية  الكوادر 

المتحان،.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

الن�سطة  الإ�سابة   و�سل عدد حالت 

 40،031 اململكة،  يف  ك��ورون��ا  ب��ف��اي��رو���س 

حالة.

ع���دد  ب���ل���غ  ال�������س���ح���ة،  وزارة  ووف�����ق   

احل�����الت ال���ت���ي اأدخ���ل���ت اخل��م��ي�����س اإىل 

احلالت  وعدد  حالت،   11 امل�ست�سفيات 

71 ح��ال��ة،  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  ال��ت��ي غ�����ادرت 

ف��ي��م��ا ب��ل��غ ال���ع���دد الإج���م���ايل ل��ل��ح��الت 

 621 امل�ست�سفيات  يف  العالج  تتلقى  التي 

حلالت  الإجمايل  العدد  وي�سل  حالة. 

ال�سفاء املتوقعة بعد انتهاء فرتة العزل 

ومت  حالة.   1،070،710 اإىل  يوماً(   14(

ليبلغ  اأم�������س،  ف��ح�����س��اً   36،143 اإج�����راء 

ال���ع���دد الإج����م����ايل ل��ل��ف��ح��و���س��ات ال��ت��ي 

 14،247،231 ال��وب��اء  ب��دء  منذ  اأج��ري��ت 

. فح�ساً

االنباط-وكاالت

وامل��غ��رتب��ني  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ا���س��ت��ن��ك��رت 

ق��وات  ت��غ��ول  اجل��م��ع��ة،  ام�����س  الفل�سطينيني 

ال�سيخ  �سكان  على  الح��ت��الل  جي�س  وبلدية 

جراح يف القد�س املحتلة. وقالت، ال��وزارة يف 

بيان، اإن هدم منزيل �ساحلية يف ال�سيخ جراح 

واإقامة بلدية الحتالل وامل�ستوطنني بقيادة 

�سياج  كينك  املتطرف  البلدية  رئي�س  نائب 

على اأر�س عائلة �سامل مل�سادرتها وال�ستيالء 

عليها، هو �سل�سلة متوا�سلة من ال�ستهداف 

اخ���الءه وتهجري  ال�سيخ ج��راح بهدف  حل��ي 

بالكاملوحملت  وتهويده  و�سرقته  مواطنيه 

اخل���ارج���ي���ة، ح��ك��وم��ة الح���ت���الل امل�����س��وؤول��ي��ة 

الكاملة واملبا�سرة عن اجلرائم املتوا�سلة يف 

القد�س،
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االنباط-وكاالت

�سد  اأن  تاميز  نيويورك  �سحيفة  ك�سفت 

�سيطر عليه مقاتلو  ال��ذي  ال�سوري  الطبقة 

تنظيم الدولة الإ�سالمية يف �سوريا مل يكن 

الأمريكي  الغارات، لكن اجلي�س  قائمة  على 

�سربه على اأية حال.

فيليب�س  دي���ف  اأع����ده  ال���ذي  التقرير  ويف 

وعظمت خان واإري��ك �سميدت، قالوا فيه اإن 

انفجارات اندلعت يف اأكرب �سد بالبالد بذروة 

املواجهات �سد تنظيم الدولة، فال�سد املكون 

من 18 طابقا على نهر الفرات،.

التفا�صيل �ص »5«

هل انتهى عهده 00 معركة خالفة عباس تبدأ مبكرا
الفساد يالحق فتوح والشيخ يثير الجدل والشارع مصدوم

قرارات صادمة ل»مركزية فتح« تشعل الغضب واتهامات بسرقة مؤسسات السلطة

هناك فجوة ثقة بين المواطن والحكومة 
والوجود العالم رسمي حقيقي

الرفاعي من معان.. الهوية الوطنية 
الجامعة لغط ال أساس له من الصحة 

االأنباط-جواد اخل�رضي

ال��ت��ق��ى رئ��ي�����س ال�����وزراء الأ���س��ب��ق رئي�س 

اللجنة امللكية لتحديث املنظومة ال�سيا�سية 

الفعاليات  م��ن  ع��دد  ال��رف��اع��ي  زي��د  �سمري 

ال�سيا�سية واحلزبية والأكادميية وال�سعبية 

حت������دث ف���ي���ه���ا ال����رف����اع����ي ب���ك���ل ����س���راح���ة 

و���س��ف��اف��ي��ة ع��ن خم��رج��ات ال��ل��ج��ن��ة امللكية 

متثلت  التي  ال�سيا�سية  املنظومة  لتحديث 

بقانون الأحزاب والنتخابات والتعديالت 

الد�ستورية.

اأت���ت يف  اللجنة  اأن  على  اأك���د  ال��رف��اع��ي 

�سبقها  ق��د  اأن���ه  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى  توقيتها 

الأج���ن���دة ال��وط��ن��ي��ة وع���دة جل���ان م��ن��ذ ع��ام 

ال�سابقة  امل�����س��رية  ت�ستمر  مل  ل��ك��ن   ،2005

ومع  واأ���س��اف  �سمانات،  لها  يكن  مل  حيث 

دخول الأردن املئوية الثانية ارتاأى جاللة 

امللك اأن الوقت قد حان خا�سة واإن الأردن 

�سيا�سًيا يف اأقوى اأو�ساعه وعلى �سوء ذلك 

وطنية  جلنة  بت�سكيل  امللكي  ال��ق��رار  ج��اء 

من  الوطنية  ال�سخ�سيات  �سمت  ملكية 

اأق�����س��ى ال��ي��م��ني لأق�����س��ى ال��ي�����س��ار وق���د مت 

ذل���ك ولأول م���رة ك���ان ه��ن��اك ت��واف��ق على 

قانوين الأحزاب والنتخابات والتعديالت 

الد�ستورية.

وب����نّي ال���رف���اع���ي ب����اأن م���ا ج����اء ب��ق��ان��ون 

احلزبية  القوائم  اأهمها  وم��ن  النتخابات 

على م�ستوى الوطن لتبداأ من %30 .
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الملك يستجيب لنداء مريض 
ويوجه بنقله للمدينة الطبية

االنباط-عمان

وج���ه ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين بنقل 

اإىل  احلكومي  امل��ف��رق  م�شت�شفى  م��ن  مري�ض 

الديوان  نفقة  وعلى  الطبية  احل�شني  مدينة 

امل��ل��ك��ي ال��ه��ا���ش��م��ي ب��ع��د م��ن��ا���ش��دة ع���ر م��واق��ع 

التوا�شل االجتماعي.

لنداء  ا�شتجابة  امللك  جالة  توجيه  وج��اء 

امل���واط���ن ال����ذي ي��ع��اين م���ن ���ش��ع��ف يف ع�شلة 

القلب.

وك����ان وج���ه امل���واط���ن ذو ال���� 52 ع��ام��ا ن��داء 

جل���ال���ة امل���ل���ك ل��ن��ق��ل��ه اإىل م��دي��ن��ة احل�����ش��ني 

الطبية لتلقي العاج.
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االنباط-وكاالت

ي�شطر اأحمد ح�شن )موظف42- عاما(، 

حمل  م��ن  ي�شافر  ك��ي  طويلة  م�شافة  لقطع 

عمله  م��ك��ان  اإىل  �شنعاء  بالعا�شمة  اإق��ام��ت��ه 

مبحافظة عدن )جنوب(، �شالكا غري الطريق 

تعطلها  نتيجة  ع��ره��ا؛  ال�شفر  اع��ت��اد  ال��ت��ي 

بفعل احلرب.

كانت الطريق الرئي�شية بني �شنعاء وعدن 

خال  ُتقطع  مرت،  كيلو   400 البالغة نحو 

لكن  �شاعات،  و9  فرتة زمنية ترتاوح بني 7 

اإىل طريق  ت��غ��ري  ال���راه���ن  ال��وق��ت  ال�����ش��ف��ر يف 

اأخ����رى ب��دي��ل��ة، ت��زي��د يف ع���دد ال�����ش��اع��ات تبعاً 

لكونها تعر م�شافة اأطول

ع��اوة على ذل��ك، ف��اإن قطع هذه الطريق 

ووقوعها  �شيقها  ج��راء  باملخاطر؛  حمفوف 

كما  االن��ح��دار،  �شديدة  جبلية  مرتفعات  بني 

هو احلال يف الطريق بني تعز وعدن؛ اإذ ي�شكو 

وعورتها  نتيجة  خ��ط��ورت��ه��ا،  م��ن  امل�����ش��اف��رون 

وامتائها بال�شخور واحُلفر التي تتزايد مع 

هطول االأمطار

يقول ح�شن ملرا�شل االأنا�شول، اإن الطريق 

ي�شتخدمها  فرعية  ال�شابق  يف  كانت  البديلة 

ومل  امل��ج��اورة،  القرى  بني  التنقل  يف  ال�شكان 

تكن مهياأة الأن ت�شبح رئي�شية

بح�شبه،  ال��ط��ري��ق،  ه��ذه  عر�ض  يت�شع  وال 

���ش��وى ل�����ش��ي��ارة واح����دة يف ك��ث��ري م��ن امل��ن��اط��ق، 

مم��ا يجر ال�����ش��ي��ارات على ال��ب��ق��اء ط��وي��ًا يف 

الطريق.

التفا�صيل �ص »5«

الحرب تقطع شرايين الحياة بين محافظات اليمن
األمم المتحدة 

تدعو إلنهاء االحتالل لألراضي 
الفلسطينية.

الفراية: العالقات األردنية القطرية تشهد 
تطورا مستمرا

منخفضان مطريان جديدان يؤثران على األردن 
االسبوع المقبل

االنباط-برتا

بحث وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة م���ازن ال��ف��راي��ه، لدى 

لقائه يف الدوحة اليوم اخلمي�ض، رئي�ض جمل�ض 

ال�شيخ خالد  القطري  الداخلية  ال��وزراء ووزير 

ث���اين، ع��اق��ات  اآل  ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن خليفة 

ال���ت���ع���اون ال��ق��ائ��م��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ال�����ش��ق��ي��ق��ني 

و�شبل تعزيزها وتطويرها ال �شيما يف املجاالت 

االأمنية.
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االنباط-عمان

اآل  رائ��د  االر���ش��اد اجلوية  اإدارة  ك�شف مدير 

اململكة  على  يوؤثر  جديد  منخف�ض  عن  خطاب 

االأح�����د امل��ق��ب��ل ي��ح��م��ل ام���ط���ارا وي��ت��خ��ل��ل��ه كتلة 

هوائية باردة جدا.

االأ�شبوع  اأي���ام  اأغ��ل��ب  اأن  اآل خ��ط��اب  واأ���ش��اف 

ب��ني احل��ني  امل��ق��ب��ل �شت�شهد ه��ط��والت م��ط��ري��ة 

واالآخر.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

مديرية  با�شم  االإع��ام��ي  الناطق  دع��ا 

االأم������ن ال���ع���ام امل���واط���ن���ني وامل��ق��ي��م��ني اىل 

ت��وخ��ي اأق�����ش��ى درج�����ات احل��ي��ط��ة واحل���ذر 

خ���ال ال�����ش��اع��ات ال��ق��ادم��ة ول��غ��اي��ة �شباح 

اجل��م��ع��ة، ب�����ش��ب��ب ت���دين درج�����ات احل����رارة 

وت�شكل االجنماد. و�شدد على �شرورة عدم 

احل��رك��ة ب��امل��رك��ب��ات خ���ال ���ش��اع��ات م�شاء 

ام�����ض اخل��م��ي�����ض، و����ش���اع���ات ���ش��ب��اح ال��ي��وم 

اجلمعة، ملا ت�شكله القيادة من خطورة على 

ال�شائق وم�شتخدمي الطريق ب�شبب ت�شكل 

االجنماد.
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  االنباط-عمان

االت�����ش��االت  ق��ط��اع  تنظيم  هيئة  اأك����دت 

اإ����ش���ارات  ب���ني  ت���داخ���ل  اأن�����ه ال وج�����ود الأي 

اجليل  �شبكات  مع  اجلوية  املاحة  اأنظمة 

يف  ال��ه��ي��ئ��ة،  وق���ال���ت  االأردن.  يف  اخل��ام�����ض 

بيان ام�ض اخلمي�ض، اإن االأردن يقع �شمن 

االأو���ش��ط  ال�شرق  )منطقة  االأول  االإق��ل��ي��م 

واأوروب������ا واأف��ري��ق��ي��ا(، وامل��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��وزي��ع 

العاملي ل��ل��رتددات، وف��ق��اً ل��احت��اد ال��دويل 

لات�شاالت، والتي ت�شتخدم نطاق الرتدد 

عن  ن�شبيا  بعيد  وه���و  م.ه�����،   3800-3400

النطاق املخ�ش�ض الأنظمة املاحة اجلوية 

4200-4400 م. ه�، ما يعني تفادي التداخل 

امل��ح��ت��م��ل ب���ني اأن���ظ���م���ة اجل���ي���ل اخل��ام�����ض، 

واأن����ظ����م����ة امل����اح����ة اجل����وي����ة ل���ل���ط���ائ���رات 

م�شتقبا.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

ق����ّدم رئ��ي�����ض ه��ي��ئ��ة االأرك������ان امل�����ش��رتك��ة 

اأح��م��د احلنيطي،  ي��و���ش��ف  ال��رك��ن  ال���ل���واء 

اليوم اخلمي�ض، واجب العزاء بوفاة الوكيل 

ال��ذي  امل�شاقبة،  ���ش��امل  ح��ام��د  حممد  اأول 

ا�شت�شهد اثناء تنفيذه واجبه الر�شمي يوم 

االثنني، على اإحدى الواجهات احلدودية.

امل�شرتكة،  االأرك��ان  رئي�ض هيئة  واأع��رب 

ع���ن ت��ع��ازي��ه وم��وا���ش��ات��ه ل����ذوي ال�����ش��ه��ي��د، 

الذي التحق بكوكبة ال�شهداء ممن �شبقوه 

وقدموا اأرواحهم يف �شبيل حماية الوطن.

�شكرهم  عميق  ع��ن  ال�شهيد  ذوو  وع��ر 

وت��ق��دي��ره��م ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة م��وؤك��دي��ن 

ال���ت���ف���اف���ه���م ح�����ول ال����ق����ي����ادة ال��ه��ا���ش��م��ي��ة، 

وا�شتعدادهم للت�شحية بالغايل والنفي�ض.
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االنباط-وكاالت

ال�شرق  اإىل  املتحدة  االأمم  مبعوث  دع��ا 

االأو�شط تور وين�شاند اإىل اإنهاء االحتال 

االإ�شرائيلي لاأرا�شي الفل�شطينية املحتلة 

وعدم تهجري الفل�شطينيني من بيوتهم يف 

املحتلة. القد�ض  مدينة 

اإف��ادة قدمها خال  وين�شاند يف  وقال 

ج��ل�����ش��ة جم��ل�����ض االأم�����ن ال�����دويل ال���دوري���ة 

يف  املتحدة  ل��اأمم  ال��دائ��م  باملقر  املنعقدة 

ن��ي��وي��ورك ن��دع��و ال�����ش��ل��ط��ات االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 

وع��دم  الفل�شطينيني  ت��ه��ج��ري  اإن���ه���اء  اإىل 

جراح  ال�شيخ  بحي  منازلهم  من  اإخائهم 

ال��ق��د���ض املحتلة  ���ش��ل��وان يف م��دي��ن��ة  وب��ل��دة 

مبا يتفق مع القانون الدويل الفتاً اإىل اأن 

اإجراءات االحتال التهويدية �شتوؤدي اإىل 

تفاقم التوتر يف املنطقة

اأوروب�����ي�����ة  دول  اأرب��������ع  دع������ت  ب�����دوره�����ا 

االحتال االإ�شرائيلي اإىل وقف خمططاته 

اال���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة وال���ت���ه���وي���دي���ة يف م��دي��ن��ة 

االإجراءات  اأن هذه  املحتلة موؤكدة  القد�ض 

الفل�شطينية الدولة  اإقامة  �شتعرقل 

التفا�صيل �ص »5«

األمن يدعو لعدم الحركة 
بالمركبات بسبب تدني درجات 

الحرارة وتشكل االنجماد

»تنظيم االتصاالت«: 5G ال يتداخل 
مع أنظمة المالحة الجوية في االردن

الحنيطي يقدم واجب العزاء لذوي 
الشهيد المشاقبة

 اجلمعة   18  جمادى الآخرة   1443 هـ  - املوافق   21  كانون الثاين  2022 م - العدد  5939 - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة

ولي العهد يوجه رسالتي شكر لألمن العام 
والخدمات الطبية

الصفدي يبحث مع نظيره القبرصي 
تعزيز العالقات

االنباط-عمان

وج���ه ���ش��م��و االأم�����ري احل�����ش��ني ب���ن ع��ب��داهلل 

اإىل  وتقدير  �شكر  ر�شالة  العهد،  ويل  ال��ث��اين 

الطبية  اخلدمات  واإىل  العام  االأم��ن  مديرية 

الوطنية  التطعيم  حملة  يف  جلهودها  امللكية، 

�شد فريو�ض كورونا.واأكد �شمو ويل العهد يف 

منت�شبو  بذلها  التي  باجلهود  اعتزازه  ر�شالته 

من  امللكية  الطبية  واخل��دم��ات  ال��ع��ام  االأم���ن 

كافة الوحدات والت�شكيات، منذ بدء احلملة 

الهادفة ملواجهة الوباء وحت�شني املجتمع.

االأم��ن  )االأخ����وة يف مديرية  �شموه:  وق��ال 

العام، ال�شام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

التفا�صيل �ص »2«

 االنباط-عمان

اأج��������رى ن����ائ����ب رئ���ي�������ض ال�����������وزراء ووزي������ر 

ال�شفدي  اأمي��ن  املغرتبني  و���ش��وؤون  اخلارجية 

اإيواني�ض  القر�شي  اخلارجية  وزي��ر  ونظريه 

كا�شوليد�ض، ام�ض، حُمادثات حول �شبل تعزيز 

من  ع��دداً  اأي�شاً  وتناولت  الثنائية،  العاقات 

الق�شايا االإقليمية.

واأّكد الوزيران خال املحادثات، التي مّتت 

العمل  موا�شلة  اأهمية  هاتفي،  ات�����ش��اٍل  ع��ر 

البلدين  ب��ني  الثنائية  العاقات  تعزيز  على 

ب��ال��ذك��رى  �شيحتفان  ال��ّل��ذي��ن  ال�����ش��دي��ق��ني، 

الدبلوما�شية  ال��ع��اق��ات  ل��ت��اأ���ش��ي�����ض  ال�����ش��ت��ني 

ال���ق���ادم، وزي����ادة  ���ش��ب��اط  ���ش��ه��ر  بينهما خ���ال 

ال�شراكة  عاقات  اإط��ار  يف  والتعاون  التن�شيق 

اال�شرتاتيجية مع االحتاد االأوروبي.

التفا�صيل �ص »2«



املحلي
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الثلوج قد تزور األردن األسبوع 
المقبل

خارجية النواب تدين الهجوم 
اإلرهابي بديالى العراقية

العيسوي ينقل تعازي الملك 
إلى عشيرة الحجايا 

الخارجية تدين الهجوم اإلرهابي 
في محافظة ديالي العراقية

الكنيسة األرثوذكسية الّرومّية تقيم 
مراسم الحج السنوي بموقع المغطس

االنباط-عمان

اجلوية  الأر�صاد  ادارة  توقع مدير   

ر�ئ����د ر�ف����د �آل خ��ط��اب ت�����س��اق��ط ث��ل��وج 

متفرقة على �ململكة �لأ�سبوع �ملقبل.

 وقال �آل خطاب يف حديث للتلفزيون 

�لأردين �إنه من �ملتوقع ت�ساقط �لثلوج 

�ملتفرقة على �جلبال �لعالية، وهطول 

فجر  ب��امل��ط��ر  مم��زوج��ة  ثلجية  زخ����ات 

�آخ��ر  منخف�ض  �أن  و�أ����س���اف  �لث��ن��ن. 

�مل��م��ل��ك��ة �لأرب���ع���اء، ق��د يتخلله  ي��دخ��ل 

�ملنخف�ض  وي�ستمر  ل��ل��ث��ل��وج،  ت�ساقط 

حتى �جلمعة.

  االنباط-عمان

د�ن�����ت جل��ن��ة �ل�������س���وؤون �خل��ارج��ي��ة 

وقع  �لذي  �لإرهابي  �لهجوم  �لنيابية، 

يف حمافظة دياىل يف جمهورية �لعر�ق 

�ل�����س��ق��ي��ق، ���س��ب��اح �م�������ض، و�أ����س���ف���ر عن 

منت�سبي  من  �ل�سحايا  من  عدد  وقوع 

�جلي�ض �لعر�قي.

��سدرته  بيان  يف  �للجنة،  وو�سفت 

بالإرهابي  �لعمل  ذل��ك  �جلمعة،  �م�ض 

�جل�����ب�����ان، م���������س����ددة ع���ل���ى ت�����س��ام��ن��ه��ا 

�لعر�قي  �ل�سعب  جانب  �ىل  ووقوفها 

�ل�����س��ق��ي��ق يف م���و�ج���ه���ة ك����ل م����ا ي��ه��دد 

ل�سان  على  و�عربت  و��ستقر�ره.  �أمنه 

�أحر  �لنائب خلدون حينا، عن  رئي�سها 

�لتعازي لذوي �ل�سحايا.

االنباط-عمان

�لها�سمي  �مللكي  �لديو�ن  رئي�ض  نقل 

جاللة  ت��ع��ازي  �لعي�سوي  ح�سن  يو�سف 

�إىل    ع�����س��رة  �ل���ث���اين  �مل���ل���ك ع���ب���د�هلل 

عبد�هلل  ن��ز�ل  غ�سايب  بوفاة  �حلجايا، 

�إدغ��ي��م �ملر�غية  �ل��دب��وب��ي، زوج���ة ف��ال��ح 

�حلجايا. 

هاتفي  �ت�سال  يف  �لعي�سوي،  و�أع��رب 

مع �أ�سرة �ملرحومة، عن تعازي ومو��ساة 

يتغمدها  �أن  �ملوىل  �سائال  �مللك،  جاللة 

بو��سع رحمته.

  االنباط-عمان

و�����س����وؤون  �خل����ارج����ي����ة  وز�رة  د�ن�������ت 

وقع  �لذي  �لإرهابي  �لهجوم  �ملغرتبن، 

�ل��ع��ر�ق  بجمهورية  دي���اىل  حمافظة  يف 

وقوع  عن  و�أ�سفر  �م�ض،  �سباح  �ل�سقيق، 

عدد من �ل�سحايا من منت�سبي �جلي�ض 

�لعر�قي.

�ل��وز�رة  با�سم  �لر�سمي  �لناطق  و�أّك��د 

�ل�سفر هيثم �أبو �لفول، �إد�نة و��ستنكار 

�ململكة �ل�سديدين لهذ� �لعمل �لإرهابي 

ووق��وف  ت�سامن  على  ُم�����س��دد�ً  �جل��ب��ان، 

�مل��م��ل��ك��ة �مل��ط��ل��ق �إىل ج��ان��ب ج��م��ه��وري��ة 

�لعر�ق �ل�سقيق يف مو�جهة كل ما ُيهدد 

عن  ُمعرباً  �ل�سقيق،  �سعبها  و�أمن  �أمنها 

�أحر �لتعازي لذوي �ل�سحايا.

االنباط-برتا

 �ح��ت��ف��ل��ت �ل��ك��ن��ي�����س��ة �لأرث��وذك�����س��ي��ة 

�ل����ّروم����ّي����ة �م�������ض �جل���م���ع���ة يف م��وق��ع 

�مل���غ���ط�������ض، ب���ع���ي���د �ل����ّظ����ه����ور �لإل����ه����ي 

�ملنا�سبة  ب��ه��ذه  و�أق���ام���ت  “�لغطا�ض” 
رعاياها  لكافة  �ل�سنوي  �حل��ج  مر��سم 

باململكة. 

وت����ر�أ�����ض �خل���دم���ة غ��ب��ط��ة �مل���ط���ر�ن 

خ��ري�����س��ت��وف��ورو���ض مب�����س��ارك��ة �لآب�����اء 

ودبلوما�سين  و�ل�سمام�سة  و�ل��ك��ه��ن��ة 

و����س���خ�������س���ي���ات ر����س���م���ي���ة وجم���م���وع���ات 

�مل��ط��ر�ن  وق����ال  �أرث��وذك�����س��ي��ة.  ك�سفية 

بهذه  “باحتفالنا  خ��ري�����س��ت��وف��ورو���ض، 

ُتلقى  �ملقد�ض  �ملكان  هذ�  ومن  �ملنا�سبة 

ووطنية  روحية  م�سوؤولية  عاتقنا  على 

يف  �مل�سيح  �ل�سيد  ف��ب��ولدة  وت��اري��خ��ي��ة، 

ب���الدن���ا �مل��ق��د���س��ة وم��ع��م��ودّي��ت��ه يف نهر 

�أردن��ي��ن  كم�سيحّين  يجعلنا  �لأردن، 

�أمام م�سوؤولية كبرة تتمثل باملحافظة 

�أطلقت  �لتي  بالدنا  يف  �مل�سيحية  على 

و�ل�ّسالم”.  �خل�����ر  ب�������س���ارة  ل���ل���ع���امل 

ر�سالتنا  حمل  يف  نت�سارك  و�أ�ساف:” 

�سيما بدخول  �مل�سلمن ول  �أخوتنا  مع 

�ل���ّدول���ة �لأردن����ي����ة م��ئ��وي��ت��ه��ا �ل��ث��ان��ي��ة، 

�لأردن  ج���ع���ل  يف  ����س���وي���ة  م�����س��اه��م��ن 

�حل��ب��ي��ب �أمن���وذج���ا وم��ث��ال ي��ح��ت��ذى يف 

�ملحبة و�لأخوة و�لعي�ض �مل�سرتك. 

ودع�����ا غ��ب��ط��ت��ه �هلل �ل��ع��ل��ي �ل��ق��دي��ر 

ع���ب���د�هلل  �مل����ل����ك  ي���ح���ف���ظ ج����الل����ة  �ن 

و�ح����ة  �لأردن  ي���ب���ق���ى  و�أن  �ل�����ث�����اين، 

�أم����ن و����س��ت��ق��ر�ر و���س��الم وم����الذ� �آم��ن��ا 

�لو�ساية  �أن  م��وؤك��د�  قا�سديه،  جلميع 

�لإ�سالمية  �ملقد�سات  على  �لها�سمية 

وتثبيت  دع���م  يف  �ساهمت  و�مل�سيحية، 

�ل���وج���ود �مل�����س��ي��ح��ي، و���س��اع��دت غبطة 

ب���ط���ري���رك �مل���دي���ن���ة �مل��ق��د���س��ة ورئ��ي�����ض 

جم��ل�����ض روؤ����س���اء �ل��ك��ن��ائ�����ض يف �ل��ق��د���ض 

�لثالث  ثيوفيلو�ض  كريو�ض  كريو�ض 

�لتي  �ل�سعبة  �ل��ت��ح��دي��ات  م��و�ج��ه��ة  يف 

تو�جهها �لكني�سة يف �لقد�ض. كما �سكر 

غبطته �سمو �لأم��ر غ��ازي بن حممد 

لل�سوؤون  �مللك  جاللة  م�ست�ساري  كبر 

�لدينية و�لثقافية على جهوده يف موقع 

و�جل��ي�����ض  �ل�����س��ي��اح��ة  ووز�رة  �مل��غ��ط�����ض، 

دورها  على  �لأمنية  و�لأج��ه��زة  �لعربي 

يف ت�سهيل و�إجناح كافة �لفعاليات �لتي 

تقام باملوقع.

االأنباط-جواد اخل�رضي

�ل������وزر�ء �لأ���س��ب��ق رئي�ض  �ل��ت��ق��ى رئ��ي�����ض 

�للجنة �مللكية لتحديث �ملنظومة �ل�سيا�سية 

�لفعاليات  م��ن  ع���دد  �ل��رف��اع��ي  زي���د  �سمر 

و�ل�سعبية  و�لأكادميية  �ل�سيا�سية و�حلزبية 

حت������دث ف���ي���ه���ا �ل����رف����اع����ي ب���ك���ل ����س���ر�ح���ة 

�مللكية  �ل��ل��ج��ن��ة  ع���ن خم���رج���ات  و���س��ف��اف��ي��ة 

متثلت  �لتي  �ل�سيا�سية  �ملنظومة  لتحديث 

و�لتعديالت  و�لنتخابات  �لأح��ز�ب  بقانون 

�لد�ستورية.

�ل��رف��اع��ي �أك����د ع��ل��ى �أن �ل��ل��ج��ن��ة �أت����ت يف 

ت��وق��ي��ت��ه��ا ع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن �أن����ه ق���د �سبقها 

�لأج���ن���دة �ل��وط��ن��ي��ة وع����دة جل���ان م��ن��ذ ع��ام 

2005، لكن مل ت�ستمر �مل�سرة �ل�سابقة حيث 

دخ��ول  وم��ع  و�أ���س��اف  لها �سمانات،  يكن  مل 

�لأردن �ملئوية �لثانية �رتاأى جاللة �مللك �أن 

�سيا�سًيا  �لأردن  و�إن  خا�سة  حان  قد  �لوقت 

يف �أق����وى �أو���س��اع��ه وع��ل��ى ���س��وء ذل���ك ج��اء 

ملكية  وطنية  جلنة  بت�سكيل  �مللكي  �ل��ق��ر�ر 

�أق�����س��ى  م��ن  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل�سخ�سيات  ���س��م��ت 

ولأول  ذلك  وقد مت  �لي�سار  لأق�سى  �ليمن 

مرة كان هناك تو�فق على قانوين �لأحز�ب 

و�لنتخابات و�لتعديالت �لد�ستورية.

وب�����ّن �ل���رف���اع���ي ب�����اأن م���ا ج����اء ب��ق��ان��ون 

�حلزبية  �لقو�ئم  �أهمها  وم��ن  �لنتخابات 

30% لت�سل  على م�ستوى �لوطن لتبد�أ من 

�مل����ر�أة  دور  ت��ف��ع��ي��ل  �إىل  �إ����س���اف���ة   %65 �إىل 

على  تزيد  ن�سبة  ميثالن  �ل��ل��ذ�ن  و�ل�سباب 

�لتي  ب��امل��خ��رج��ات  ج���اء  جميعه  وه���ذ�   %26

على  بدورها  لتقوم  للحكومة  تقدميها  مت 

�لتو�سيات  ملناق�سة  �لنو�ب  ملجل�ض  تقدميه 

�لتعديالت  على  ط��ر�أ  وم��ا  �لقانون  و�إق���ر�ر 

�مللك  م��ا �سمنه ج��الل��ة  �ل��د���س��ت��وري��ة وه���ذ� 

�مل��رة كما حتدث عن قانوين �لأح��ز�ب  هذه 

و�لنتخابات وما طر�أ عليهما من تعديالت 

ت�سب يف م�سلحة �لوطن و�ملو�طن وتف�سح 

رد  و�مل��ر�أة ويف معر�ض  �ل�سباب  �أم��ام  �ملجال 

�لرفاعي على مد�خالت عدد من �حل�سور 

من �أهمها �لهوية �لوطنية �جلامعة.

ق����ال �ل���رف���اع���ي ب�����اأن �ل���ه���وي���ة �ل��وط��ن��ي��ة 

�جلامعة هي هوية �أردنية ر��سخة وبامتياز. 

هذه  تعزيز  على  لعمل  جميًعا  �سعينا  لكن 

�ل���ه���وي���ة وج�����اء ب��اأم��ث��ل��ة م��ن��ه��ا �جل��ام��ع��ات 

�حلكومية يف كافة �ملحافظات حيث �لطالب 

و�مل����در�����ض و�مل����وظ����ف م���ن ن��ف�����ض �مل��ن��ط��ق��ة، 

 « وم��ن خ��الل مد�خلة ل�سحيفة   �أك��د  ل��ذ� 

بدورها  �حلكومات  قيام  �سرورة  �لأن��ب��اط« 

خ��ارج مناطقهم  �لطلبة  ت��وزي��ع  م��ن خ��الل 

ب���ن �لطلبة  �ل��ت��ق��اء ف��ك��ري  ل��ي��ك��ون ه��ن��اك 

�إىل  �إ�سافة  �أخرى،  و�قر�نهم يف حمافظات 

للتخ�س�سات  �لوطن  حاجة  �إىل  �للتفاف 

�ل�����س��وق.  يحتاجها  �ل��ت��ي  �لتقنية  وخ��ا���س��ة 

�لتي  �ل��و���س��ط��ى  �لطبقه  ع���ودة  ي��ع��زز  وه���ذ� 

يحتاج عمل كثر من خالل  وه��ذ�  تال�ست 

�لتنمية  حتقق  �ل��ت��ي  �ل�سيا�سية  �ملنظومة 

�ل�سيا�سية ير�فقها �حلالة �لقت�سادية.

�أما بالن�سبة لدو�ئر �لبادية )�لبدو( بن 

لكان  �لبدو  دو�ئ��ر  فتح  لو مت  �أن��ه  �لرفاعي 

�ل��دو�ئ��ر  بع�ض  على  يقع  كبر  ظلم  هناك 

ب�سبب عدد �ل�سكان وبالتايل مت �عتبار هذه 

�لدو�ئر مغلقة.

وح���ول �حل��دي��ث ح��ول دع���وة �حلكومات 

�لإع��الم��ي��ة  �مل��ع��ل��وم��ة  �إ����س���الح  ع��ل��ى  للعمل 

وحق �حل�سول على �ملعلومات، قال �لرفاعي 

بن  للثقة  فجوة  هناك  ب��اأن  �سفافية  وبكل 

و�مل��وؤ���س�����س��ات كمجل�ض  و�حل��ك��وم��ة  �مل��و�ط��ن 

�ل��ن��و�ب، و�أ���س��ب��ح �سعور ل��دى �مل��و�ط��ن ب��اأن 

وموؤ�س�ساتها،  للحكومة  �مل�سوق  هو  �لإعالم 

م���وؤك���د� ع��ل��ى م���ا �أك���دت���ه »�لأن����ب����اط« ب��ع��دم 

يفرت�ض  ل��ذ�  ر�سمي حقيقي،  �إع��الم  وج��ود 

للجميع  �مل��ع��ل��وم��ة  �إي�������س���ال  يف  �ل�����س��ف��اف��ي��ة 

و�حلق يف �حل�سول عليها.

�سيا�سية  ب�سيغة  �ملبطن  �للقاء  هذ�  جاء 

�ملرحوم  بقاعة  و�لو�سوح  �ل�سر�حة  �سادها 

دروي�ض  �أب��و  جمال  ب�سار  �لدكتور  �هلل  ب��اإذن 

وبدعوة خا�سة من �ل�ستاذ �لدكتور حممد 

���س��ن��د �ب����و دروي�������ض مل��دي��ن��ة م��ع��ان ل��ل��ت��اأك��ي��د 

و�مل�ستمر  �ل��د�ئ��م  �ل��ت��و����س��ل  ���س��رورة  ع��ل��ى 

ب����ن �حل���ك���وم���ات و�ل����ق����ي����اد�ت �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة 

ل��ت��ع��ود �ل��ث��ق��ة م��اب��ن �ل�����س��ارع و�حل��ك��وم��ات 

وموؤ�س�ساتها.

  االنباط-عمان

�أعلنت وز�رة �ل�سحة، �م�ض، عن ت�سجيل 

6 وفيات و6309 �إ�سابات جديدة بفرو�ض 

كورونا يف �ململكة، لرتفع �لعدد �لإجمايل 

�إىل 13049 وفاة و1129995 �إ�سابة.

وبلغت ن�سبة �لفحو�ض �لإيجابّية �م�ض، 

�لإع��الم��ي  �مل��وج��ز  بح�سب  ب��امل��ئ��ة،   16.91

�أن  �ل�سادر عن �ل��وز�رة. و�أ�سار �ملوجز �إىل 

�إىل  و���س��ل  �لن�سطة ح��ال��ي��اً  ع��دد �حل���الت 

43511 حالة، بينما بلغ عدد �حلالت �لتي 

122 حالة،  �أدخلت، �م�ض، �إىل �مل�ست�سفيات 

�مل�ست�سفيات  غ���ادرت  �لتي  �حل���الت  وع��دد 

�لإج��م��ايل  �ل��ع��دد  ب��ل��غ  فيما  ح����الت،   103

ل��ل��ح��الت �مل��وؤك��دة �ل��ت��ي تتلقى �ل��ع��الج يف 

�مل�ست�سفيات 632 حالة.

�أ���س��ّرة  �إ���س��غ��ال  �أن ن�سبة  �مل��وج��ز  و�أظ��ه��ر 

باملئة،   9 بلغت  �ل�����س��م��ال  �إق��ل��ي��م  يف  �ل��ع��زل 

�لعناية  �أ���س��ّرة  �إ���س��غ��ال  ن�سبة  بلغت  بينما 

�حلثيثة 28 باملئة، فيما بلغت ن�سبة �إ�سغال 

�لإقليم  يف  �ل�سطناعي  �لتنف�ض  �أج��ه��زة 

ذ�ته 15 باملئة.

�لعزل  �أ���س��ّرة  �إ�سغال  ن�سبة  �أن  و�أ���س��اف، 

حن  يف  باملئة،   16 بلغت  �لو�سط  �إقليم  يف 

و�سلت ن�سبة �إ�سغال �أ�سّرة �لعناية �حلثيثة 

ون�سبة  ب��امل��ئ��ة،   32 �إىل  ذ�ت����ه  �لإق��ل��ي��م  يف 

�إىل  �ل�سطناعي  �لتنف�ض  �أج��ه��زة  �إ�سغال 

13 باملئة.

�إ�سغال  ن�سبة  بلغت  �جلنوب،  �إقليم  ويف 

�أ�سّرة  �إ�سغال  ون�سبة  باملئة،   7 �لعزل  �أ�سّرة 

�لعناية �حلثيثة 7 باملئة، فيما بلغت ن�سبة 

�ل���س��ط��ن��اع��ي يف  �لتنف�ض  �أج��ه��زة  �إ���س��غ��ال 

�لإقليم ذ�ته 5 باملئة.

حالة   2829 ت�سجيل  �إىل  �ملوجز  و�أ���س��ار 

�لإج���م���ايل حل��الت  �ل��ع��دد  ���س��ف��اء، لي�سل 

�لعزل  ف��رتة  �نتهاء  بعد  �ملتوقعة  �ل�سفاء 

�إجر�ء  �إىل  �أ�سار  كما  1073539 حالة.  �إىل 

�لإجمايل  �لعدد  ليبلغ  فحو�سات،   37309

�لوباء  بدء  �أجريت منذ  �لتي  للفحو�سات 

14284540 فح�ساً.

م��ت��ل��ق��ي  ع�������دد  �أن  �مل�����وج�����ز  و�أظ������ه������ر 

ك��ورون��ا و�سل  ل��ق��اح  �لأوىل م��ن  �جل��رع��ة 

متلقي  ع���دد  و���س��ل  فيما   ،4538700 �إىل 

�جلرعتن �إىل 4142283.

االنباط-عمان

ق����ال م���دي���ر �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل����ع����ام، �ل��ن��اط��ق 

و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  با�سم  �لإع��الم��ي 

�ل���دك���ت���ور �ح���م���د ج��م��ي��ل �مل�����س��اع��ف��ة، �إن���ه 

ي��ت��م �لإع�����الن ع��ن نتائج  �أن  �مل��ت��وق��ع  م��ن 

�متحان �لدورة �لتكميلية للدورة �ل�ستوية 

10 و15 من �سباط  بن  ما  “�لتوجيهي” 
�ملقبل بح�سب ما �علن عنه �أمن عام وز�رة 

�لرتبية لل�سوؤون �لتعلمية و�لفنية، رئي�ض 

جل��ن��ة �لم���ت���ح���ان �ل���ع���ام، �ل���دك���ت���ور ن���و�ف 

�لعجارمة.

�ملتقدمن  �أن عدد  ت�سريح   و�أ�ساف يف 

�ل�سبت  يوم  ي�سادف  و�لذي  �متحان  لآخر 

��سل  م��ن  م��ت��ق��دم��ا،  و932  �ل��ف��ا   17 ي��ب��ل��غ 

ح����و�يل 95 �ل���ف م��ت��ق��دم ت��ق��دم��و� ل��ل��دورة 

كاملة.

وثمن �مل�ساعفة، جهود �لكو�در �لتعليمية 

و�لإد�ري��ة �مل�سرفة على �لمتحان، وتعاون 

�لطلبة و�لتز�مهم بال�سرت�طات �ل�سحية 

�سركاء  بجهود  م�سيد�  �لمتحان،  وقو�عد 

�ل�����وز�رة يف م��دي��ري��ة �لم���ن �ل��ع��ام ووز�رة 

قطاع  تنظيم  وهيئة  �ل��رق��م��ي،  �لقت�ساد 

�لت�سالت و�ل�سركاء كافة.

هناك فجوة ثقة بين المواطن والحكومة والوجود العالم رسمي حقيقي

الرفاعي من معان.. الهوية الوطنية الجامعة لغط ال أساس له من الصحة

تسجيل 6 وفيات و6309 إصابات بفيروس كورونا في المملكة

انتهاء تكميلية التوجيهي السبت والنتائج منتصف شباط

  االنباط-عمان

مديرية  با�سم  �لإع��الم��ي  �لناطق  ق��ال 

�لأم���ن �ل��ع��ام، �إن��ه ج��رى خ��الل �ملنخف�ض 

�أم��ن��ي��ة وم��روري��ة  �جل���وي تنفيذ ح��م��الت 

ع��ل��ى �مل���رك���ب���ات �ل���ت���ي ت���ق���وم ب��ال��ت�����س��ح��ي��ط 

وت�سكل  �لثلوج  ت�ساقط  �أث��ن��اء  بالعجالت 

خطورة  م��ن  �ملخالفة  لتلك  مل��ا  �لجن��م��اد، 

على م�ستخدمي �لطريق.

و�أك�����د �ل��ن��اط��ق �لإع����الم����ي، �أن����ه ج��رى 

خ������الل �مل���ن���خ���ف�������ض �جل��������وي ����س���ب���ط 10 

مركبات، �إ�سافة �إىل �لتعميم على مركبات 

�أخرى، مبينا �أنه مت حتديد بع�ض �ملركبات 

جرى  ف��ي��دي��وه��ات  متابعة  بعد  و�سبطها 

تد�ولها عرب مو�قع �لتو��سل �لجتماعي.

�أن��ه �سيتم �تخاذ �لإج���ر�ء�ت  و�أ���س��ار �ىل 

�لقانونية و�لإد�رية بحق �ل�سائقن، وحجز 

�ساحات  �إح����دى  ي��وم��اً يف   14 مل���دة  �مل��رك��ب��ة 

�حلجز �ملخ�س�سة لذلك.

االنباط-عمان

ق���ال �ل��ن��اط��ق �لإع���الم���ي ب��ا���س��م م��دي��ري��ة 

للعاملن  وردت  م��ع��ل��وم��ات  �إن  �ل��ع��ام  �لم���ن 

و�لم��ن  �ملفرق  حمافظة  �سرطة  مديرية  يف 

بحيازة  �ل�سخا�ض  �أح��د  قيام  ح��ول  �لوقائي 

خمالفة  �لنارية  �لأل��ع��اب  م��ن  كبرة  كميات 

وخم����زن����ة ب����ظ����روف غ����ر م���الئ���م���ة وت���ه���دد 

�ل�سالمة �لعامة.

و�أكد �لناطق �لإعالمي �نه جرى �لتحرك 

كرتونة   400 ع��ل��ى  ُع���ر  وبتفتي�سه  للمكان 

ن��اري��ة د�خ���ل �ح��د �مل�ستودعات  �أل��ع��اب��اً  حت��وي 

غر �ملنا�سبة لتخزينها ��سافة �ىل �سالحن 

ن����اري����ن وج������رى �ل��ت��ن�����س��ي��ق م����ع �جل���م���ارك 

�لردنية ملتابعة �لتحقيقات يف �لق�سية .

ضبط مركبات ارتكبت مخالفة 
التشحيط أثناء تساقط الثلوج

ضبط 400 كرتونة ألعاب نارية مخزنة 
بشكل مخالف وخطير بالمفرق

ال�سبت   22 / 1 / 2022



االنباط-وكاالت

يوّقع لبنان االأربعاء عقداً مع االأردن ال�سترياد الطاقة منه 

عرب �سوريا، يف خطوة تهدف اإىل زيادة �ساعات التغذية بالتيار 

الكهربائي، وفق ما قال وزير الطاقة وليد فيا�ض، من دون اأن 

ت�سكل حاًل م�ستداماً لقطاع الكهرباء املتداعي.

ال�سيف  مطلع  منذ  خ�سو�ساً  كهرباء  اأزم��ة  لبنان  وي�سهد 

ال�سلطات  عجز  و�سط  �ساعة،   22 التقنني  �ساعات  تخطي  مع 

لت�سغيل  الفيول  ا�سترياد  عن  االقت�سادي  االنهيار  خ�سم  يف 

م��ع��ام��ل االإن����ت����اج. وف���اق���م رف���ع ال���دع���م ع���ن ا���س��ت��رياد امل����ازوت 

ال�سروري لت�سغيل املولدات اخلا�سة الو�سع �سوءاً.

واأو�سح وزير الطاقة اللبناين يف مقابلة مع وكالة فران�ض 

الطاقة مع وفد  االأرب��ع��اء عقد تزويد  �ستوّقع  ب��الده  اأن  بر�ض 

لتوقيع  دم�سق  اإىل  بعدها  ال��ط��رف��ان  ينتقل  اأن  على  اأردين، 

اتفاقية عبور الطاقة من االأردن اإىل لبنان.

وقال فيا�ض “اأهمية العقد هي اأواًل يف زيادة �ساعات التغذية 

واأق��ل كلفة”  اأنظف  التي تبقى يف املح�سلة  من كهرباء لبنان 

مقارنة مع “املولدات اخلا�سة امللوثة واملكلفة«.

و�سيح�سل لبنان عرب العقد على طاقة ت�سل اىل حدود 250 

ميغاوات خالل �ساعات النهار و150 ميغاوات يف �ساعات الليل، 

وهو ما �سيرتجم ب�ساعتي تغذية اإ�سافيتني، وفق فيا�ض.

ع��م��ان يف  ول��ب��ن��ان يف  و���س��وري��ا  االأردن  وزراء ط��اق��ة  وات��ف��ق 

ت�سرين االأول/اأكتوبر، على خارطة طريق لتزويد لبنان بجزء 

من احتياجاته يف الكهرباء.

لت�سغيل  ال��ع��راق  م��ن  ال��وق��ود  اأ���س��ه��ر  لبنان منذ  وي�����س��ت��ورد 

م��ع��ام��ل اإن���ت���اج ال��ك��ه��رب��اء. ك��م��ا ي��ج��ري م��ب��اح��ث��ات م���ع م�سر 

ال��ذي مير يف  العربي  باخلط  ُيعرف  ما  الغاز عرب  ال�ستجرار 

االأردن و�سوريا فلبنان.

االتفاقيات  اإن��ه��اء  على  ف��ي��ا���ض،  وف��ق  ح��ال��ي��اً،  العمل  وي��ت��م 

التجارية مع م�سر متهيداً لتوقيع العقد بحلول ف�سل الربيع، 

العراقي  الوقود  وا�سترياد  االأردن  من  الطاقة  ا�ستجرار  عرب 

ما  توفري  اإىل  فيا�ض،  وفق  ال�سلطات،  امل�سري، تطمح  والغاز 

بني 8 اإىل 10 �ساعات تغذية يومياً.

التحتية  البنى  م��راف��ق  ب��ني  االأ���س��واأ  الكهرباء  قطاع  وُي��ع��د 

املهرتئة اأ�سا�ساً، وكّبد خزينة الدولة اأكرث من 40 مليار دوالر 

منذ انتهاء احلرب االأهلية )1990-1975(.

مئتي  ق��راب��ة  االأردن  م��ن  ال��ك��ه��رب��اء  ا���س��ت��ج��رار  كلفة  وتبلغ 

مليون دوالر �سنوياً، وكذلك االأمر بالن�سبة اىل ا�سترياد الغاز 

من م�سر.

وي�سرح فيا�ض “يف املرحلة االأوىل من التمويل، تاأّمن مبلغ 

ويجري  ال���دويل  البنك  م��ن  دوالر  مليون   300 بقيمة  اأويل 

العمل حالياً لتاأمني مئة مليون اإ�سافية” منه.

ورغم اإقرار احلكومة يف ني�سان/اأبريل 2019 خطة الإ�سالح 

االنهيار  وق��ع  على  ال��ن��ور  تب�سر  مل  اأن��ه��ا  اإال  الكهرباء،  قطاع 

االأ���س��واأ يف  ب��ني  م��ن  ال���دويل  البنك  ال��ذي �سّنفه  االقت�سادي 

العامل منذ العام 1850. وي�سكل اإ�سالح هذا القطاع اأحد اأبرز 

مطالب املجتمع الدويل لدعم لبنان مالياً.

االنباط-وكاالت

ناق�ست هيئة الربط الكهربائي اخلليجي 

لنقل  امل�سرية  ال�سركة  م��ع  اج��ت��م��اع  خ��الل 

ال��ك��ه�����رب��اء و���س��رك��ة ال��ك��ه��رب��اء ال��وط��ن��ي��ة يف 

اململكة االأردنية الها�سمية املبادئ التاأ�سي�سية 

ال��ذي  امل�����س��رتك  الكهربائي  ال��رب��ط  مل�����س��روع 

ُعقد على مدار يومني يف دبي.

ح�����س��ر االج���ت���م���اع اأح����م����د االإب����راه����ي����م، 

الكهربائي  الربط  التنفيذي لهيئة  الرئي�ض 

اخل��ل��ي��ج��ي، واأجم�����د ال���روا����س���دة م��دي��ر ع��ام 

و�سباح  االأردن��ي��ة،  الوطنية  الكهرباء  �سركة 

وال��ع�����س��و  االإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  م�����س��ايل 

الكهرباء،  لنقل  امل�سرية  لل�سركة  امل��ن��ت��دب 

ال��درا���س��ة  ا�ست�ساري  االج��ت��م��اع  وح�سر  كما 

.»EGI«

وب����ح����ث االج�����ت�����م�����اع م���������س����ودة ال����ورق����ة 

التجارية  والنماذج  واملبادئ  اال�سرتاتيجية 

امل����ط����روح����ة مل�������س���روع ال����رب����ط ال��ك��ه��رب��ائ��ي 

ال��ث��الث��ي، وال���ت���ي اأث��ب��ت��ت ال���درا����س���ة ج���دوى 

ال���رب���ط ب���ني االأط��������راف ال���ث���الث���ة، ك��م��ا مت 

الربط  ج��دوى  لدرا�سة  ملخ�ض  ا�ستعرا�ض 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي، وال���ت���ي ���س��م��ل��ت درا����س���ات فنية 

واق��ت�����س��ادي��ة وك���ذل���ك ا���س��ت��ع��را���ض االأم�����ور 

التنظيمية والهيكلة الإن�ساء وت�سغيل الرابط 

الكهربائي.

و�����س����ارك����ت ه���ي���ئ���ة ال����رب����ط ال���ك���ه���رب���ائ���ي 

اخلليجي بخربتها يف هذا املجال من الربط 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي ل����دول جم��ل�����ض ال��ت��ع��اون ل��دول 

اخلليج العربية.

واتفقت االأطراف على خطة عمل الإمتام 

االإج������راءات امل��ط��ل��وب��ة وم��ن��ه��ا اإع����داد تقرير 

ف��وائ��د  ي��و���س��ح   »Business Case«

درا����س���ة  ع���ل���ى  “بناء  ال���ك���ه���رب���ائ���ي  ال����رب����ط 

وامل��خ��اط��ر  التنظيمي  وال��ه��ي��ك��ل  اجلدوى” 

وخيارات التمويل قبل نهاية العام.

وخ���الل االج��ت��م��اع اأك���د احل�����س��ور اأهمية 

فوائد  من  له  ملا  الكهربائي  الربط  م�سروع 

ال�سبكات  متكني  وخا�سة  واقت�سادية  فنية 

ب�سعات  املتجددة  الطاقة  وت�سغيل  لرتكيب 

ال��ب��ع��د اال���س��رتات��ي��ج��ي  اإىل  اإ����س���اف���ة  اأك�����رب 

للم�سروع حيث �سي�سكل جزءا اأ�سا�سيا للربط 

العربي وال�سوق العربية امل�سرتكة للكهرباء 

واأي�سا الربط مع اأوروبا.

ي���ذك���ر اأن�����ه ق���د مت ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة بني 

االأطراف الثالثة يف �سهر نوفمرب من العام 

2019، والتي كانت تهدف على درا�سة الربط 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي ب���ني ه��ي��ئ��ة ال���رب���ط ال��ك��ه��رب��ائ��ي 

اخل���ل���ي���ج���ي وج���م���ه���وري���ة م�������س���ر ال��ع��رب��ي��ة 

ي�سمن  مب��ا  الها�سمية،  االأردن���ي���ة  وامل��م��ل��ك��ة 

حت��ق��ي��ق امل���ن���اف���ع امل�����س��رتك��ة ب���ني االأط������راف 

وحت�سني  الكهرباء  �سبكات  دع��م  يف  وي�سهم 

ال�سبكات  موثوقية  وزي���ادة  الكهرباء  ج��ودة 

املرتابطة، كذلك العمل على تاأ�سي�ض البنية 

جتارة  �سوق  لتطوير  االأ�سا�سية  الكهربائية 

الطاقة بني االأطراف الثالثة.

وي�����س��اه��م خ��ط ال��رب��ط ال��ك��ه��رب��ائ��ي بنقل 

ال���ط���اق���ة  م�����ن  م����ي����ج����اوات   2000 ح��������وايل 

للم�سروع،  االأول��ي��ة  امل��راح��ل  يف  الكهربائية 

و�ستتم زيادة �سعة النقل الكهربائي يف املراحل 

الطلب  تلبية  يلبي  مبا  للم�سروع  الالحقة 

على الكهرباء يف اأطراف الربط الثالثة، كما 

اأنه �سيتم ا�ستخدام اأف�سل التقنيات يف جمال 

الربط الكهربائي بني الدول يف هذا امل�سروع 

لتحقيق اأف�سل معايري االأمن واملوثوقية يف 

الربط الكهربائي.

وقال اأحمد االإبراهيم الرئي�ض التنفيذي 

ل������ ه��ي��ئ��ة ال��رب��ط ال��ك��ه��رب��ائ��ي اخل��ل��ي��ج��ي اإن 

م�سروع الربط الكهربائي اخلليجي ُيَعُدّ من 

اأهم م�سروعات ربط البنية االأ�سا�سية، التي 

اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  ق��ادة  اأقرها 

املتمثلة  اال�سرتاتيجية  اأهدافه  اأهم  حمققاً 

يف ت���ع���زي���ز اأم������ن ال���ط���اق���ة ورف������ع م�����س��ت��وى 

الكهربائية  ل��الأن��ظ��م��ة  واالأم�����ان  امل��وث��وق��ي��ة 

اخلليجية.

اأن ���س��ب��ك��ة ال���رب���ط ال��ك��ه��رب��ائ��ي  واأ�����س����اف 

لدول  اقت�سادية  وف���ورات  حققت  اخلليجي 

امل��ج��ل�����ض ال����ع����ام جت������اوز م��ب��ل��غ 3 م���ل���ي���ارات 

الربط  مل�سروع  الكامل  الت�سغيل  منذ  دوالر 

اإىل  الكهربائي اخلليجي وحتى االآن منوهاً 

اأن الوفر ال��ذي حتقق �سمل وف��راً يف توفري 

تكلفة بناء حمطات توليد جديدة، وبالتايل 

وال�����س��ي��ان��ة  ال��ت�����س��غ��ي��ل  م�����س��اري��ف  تخفي�ض 

وتقليل االنبعاثات الكربونية.

واأ�سار اإىل اأن العمل على الربط بني دول 

اجلوار ياأتي كجزء من اال�سرتاتيجية التي 

يف  للم�ساهمة  الهيئة  اإدارة  جمل�ض  اأق��ره��ا 

الطاقة  تبادل  وتعزيز  كهرباء  �سوق  اإي��ج��اد 

الكهربائية وذلك يف �سوء ارتفاع ن�سب النمو 

وق��ال  الكهربائية،  الطاقة  على  الطلب  يف 

تو�سعة  ج���دوى  ب��درا���س��ة  ب����ادرت  الهيئة  اإن 

منظومة  وخ���ارج  داخ���ل  الكهربائي  ال��رب��ط 

م�سر  مع  الربط  واأن  التعاون  جمل�ض  دول 

الإف��ري��ق��ي��ا  ل��ل��ع��ب��ور  ب��واب��ة  ���س��ي��ك��ون  واالأردن 

من  الطاقة  جم��ال  يف  واال�ستثمار  واأوروب����ا 

وت���وف���ريه���ا ك�سلعة  ال��ط��اق��ة  خ����الل جت����ارة 

االإقليم  ع��رب  ت�سويقها  ميكن  ا�سرتاتيجية 

العربي و�سوال اإىل اأوروبا.

الربط  الهيئة تعمل على مد  اأن  واأ�ساف 

على  هامة  م�ساريع  ولديها  املجاورة  للدول 

املدى البعيد تريد الربط مبنظومة الربط 

�سيجلب  مل��ا  واأوروب����ا  اأفريقيا  يف  الكهربائي 

م��ن��اف��ع اق��ت�����س��ادي��ة ك���ب���رية ل�����دول جمل�ض 

التعاون.

طوكيو - رويرتز

تراجعت اأ�سعار النفط ام�ض اجلمعة بعد 

�سنوات  �سبع  م�ستوى يف  اأعلى  اإىل  ارتفاعها 

زي���ادة يف خمزونات  اإذ دفعت  االأ���س��ب��وع،  ه��ذا 

اخلام والوقود االأمريكية امل�ستثمرين جلني 

اأرباح من ال�سعود.

وه��ب��ط��ت ال���ع���ق���ود االآج����ل����ة خل����ام ب��رن��ت 

وكانت  للربميل.  دوالر   87.03 اإىل   ،%1.52

3%، يف اأكرب  العقود قد نزلت يف وقت �سابق 

االأول.  ك��ان��ون  دي�����س��م��رب/   20 م��ن��ذ  ت��راج��ع 

دوالر   89.50 العاملي  القيا�ض  خ��ام  والم�����ض 

للربميل يوم اخلمي�ض، امل�ستوى االأعلى منذ 

اأكتوبر/ ت�سرين االأول 2014.

وان��خ��ف�����س��ت ال��ع��ق��ود االآج��ل��ة خل���ام غ��رب 

اإىل   ،%1.69 االأم���ريك���ي  ال��و���س��ي��ط  تك�سا�ض 

84.09 دوالر للربميل. وهبطت عقود اخلام 

اأي�سا  وه��و   ،%3.2 �سابق  وق��ت  االأم��ريك��ي يف 

كانون  دي�سمرب/  م��ن   20 ت��راج��ع منذ  اأك��رب 

منذ  م�ستوى  الأع��ل��ى  ارت��ف��اع��ه��ا  بعد  االأول، 

اأكتوبر/ ت�سرين االأول 2014 يوم االأربعاء.

وي��ب��دو اأن زي���ادة اأ���س��ع��ار اخل���ام يف االآون���ة 

االأخ��رية فقدت الزخم يوم اخلمي�ض عندما 

اأنهى برنت واخلام االأمريكي جل�سة التداول 

بخ�سائر ب�سيطة.

اأك��رث من  ارتفعا  القيا�ض قد  وك��ان خاما 

10% منذ بداية العام و�سط خماوف من �سح 

االإمدادات.

الواليات  البنزين يف  وارتفعت خمزونات 

العامل،  يف  للنفط  م�ستهلك  اأك��رب  املتحدة، 

اأع���ل���ى  اإىل  و�����س����وال  ب���رم���ي���ل،  م���ل���ي���ون   5.9

بح�سب   ،2021 �سباط  فرباير  منذ  م�ستوى 

وزادت  االأم��ريك��ي��ة.  الطاقة  معلومات  اإدارة 

االأ�سبوع  األ��ف برميل   515 خم��زون��ات اخل��ام 

املا�سي خمالفة التوقعات يف القطاع.

انخفا�سا  اأي�سا  االإدارة  بيانات  واأظ��ه��رت 

حم������دودا يف ا���س��ت��ه��الك اخل�����ام يف م�����س��ايف 

التكرير مما ي�سري اإىل تراجع يف الطلب.

وت�ساعدت املخاوف ب�ساأن االإمدادات هذا 

احلوثي  ميلي�سيا  هاجمت  اأن  بعد  االأ�سبوع 

اليمنية دولة االإم��ارات، ثالث اأكرب منتج يف 

ثاين  رو�سيا،  ح�سدت  بينما  اأوب���ك،  منظمة 

باأعداد  ق��وات  العامل،  يف  للنفط  منتج  اأك��رب 

كبرية بالقرب من حدود اأوكرانيا مما يثري 

خماوف من غزو حمتمل.

الدولية  الطاقة  وك��ال��ة  قالت  ذل��ك  وم��ع 

ي��ت��ج��اوز  اأن  امل��ت��وق��ع  اإن م���ن  االأرب����ع����اء  ي���وم 

من  اأن  اإذ  قريبا  الطلب  النفطي  املعرو�ض 

املنتجني اخلام عند  اأن ي�سخ بع�ض  املنتظر 

اأو فوقها،  امل�����س��ت��وي��ات ع��ل��ى االإط����الق  اأع��ل��ى 

املتحور  ان��ت�����س��ار  رغ���م  ال��ط��ل��ب  ي�سمد  فيما 

اأوميكرون من فريو�ض كورونا.

االقت�صادي
30

لبنان يوّقع عقدًا الستيراد كهرباء من األردن األسبوع المقبل

بحث مشروع الربط الكهربائي االردني المصري الخليجي

النفط يتراجع بأكثر من 1.5% بعد زيادة المخزونات األميركية

بيتكوين دون 40 ألف دوالر.. أدنى 
مستوى في 5 أشهر

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب
 بـ 0.9% خالل أسبوع

أسهم نيتفليكس تتراجع 20% رغم 
تحقيق أرباح فاقت التوقعات

ألمانيا غاضبة من تليغرام.. طالبت 
أبل وغوغل بحظره

االنباط-وكاالت

حادة  خ�سائر  بيتكوين  بعملة  حلقت 

 40 م�ستوى  دون  لتهبط  اجلمعة  ام�ض 

األف دوالر وهو اأدنى م�ستوى يف 5 اأ�سهر.

نحو  امل�سفرة  العمالت  اأكرب  وخ�سرت 

40% م���ن م�����س��ت��واه��ا ال��ق��ي��ا���س��ي ع��ن��د 69 

املا�سي.  نوفمرب  يف  وامل�سجل  دوالر  األف 

ومت   ،%7.19 بن�سبة  بيتكوين  وتراجعت 

دوالر   39،087.0 ح���وايل  ع��ن��د  ت��داول��ه��ا 

ام�ض اجلمعة.

اق���رتح  اأن  ب��ع��د  االن���خ���ف���ا����ض  وج�����اء 

البنك املركزي الرو�سي اخلمي�ض فر�ض 

امل�سفرة  العمالت  ا�ستخدام  على  حظر 

وتعدينها. ورو�سيا هي واحدة من مواقع 

تعدين “بيتكوين” الرائدة يف العامل.

ع��وائ��د  اأن  اأم���ريك���ا  اأوف  ب��ن��ك  وي���رى 

العمالت امل�سفرة �سترتاجع بعد نحو 18 

والتقلبات  القوي  الهبوط  يف ظل  �سهراً 

انتهاء  مع  احل��ايل  العام  خ��الل  املتوقعة 

ال�سيولة  وت���راج���ع  ال��ت��ح��ف��ي��ز  ���س��ي��ا���س��ات 

�سداد  على  االأ�سواق  قدرة  عدم  وبالتايل 

الديون.

وي���ح���ذر ب��ن��ك ب��ارك��ل��ي��ز اأي�������س���اً، من 

اال�ستثمار يف العمالت امل�سفرة يف 2022، 

اأن���ه���ا حت��م��ل خم��اط��ر مرتفعة  م��ع��ت��رباً 

للغاية.

وان�سم بنك يو بي اأ�ض، اإىل املحذرين 

امل�����س��ف��رة  ال���ع���م���الت  ت��ق��ل��ب��ات  اأن  وي�����رى 

جت��ع��ل��ه��ا م�������س���ّرة خ�����س��و���س��اً ل����روؤو�����ض 

االأموال ال�سغرية، واأن على امل�ستثمرين 

اح��ت�����س��اب ال���ع���وائ���د امل���ع���ّدل���ة خ��ل��ف ه��ذه 

يف  باال�ستثمار  البنك  وين�سح  التقلبات. 

�سركات التكنولوجيا املالية.

االنباط-وكاالت

اأعلى م�ستوياته يف  حوم الذهب قرب 

�سهرين، ام�ض اجلمعة، اإذ عزز الت�سخم 

النفي�ض  املعدن  اجليو�سيا�سية  واملخاطر 

يتجه  بينما  اآم���ن���ا،  م���الذا  يعترب  ال���ذي 

البالديوم لتحقيق اأف�سل اأ�سبوع له منذ 

مار�ض/ اآذار بف�سل قوة الطلب.

امل��ع��ام��الت  ال��ذه��ب يف  وت��راج��ع �سعر 

دوالر   1835.13 اإىل   %0.2 ال���ف���وري���ة 

االأمريكية  العقود  وتراجعت  لالأون�سة. 

 1835.40 اإىل   %0.4 ل��ل��ذه��ب  االآج����ل����ة 

دوالر.

ه���ذا   %0.9 ب��ن��ح��و  ال����ذه����ب  وارت����ف����ع 

الأعلى  االأ���س��ع��ار  ق��ف��زت  بعدما  االأ���س��ب��وع 

م�ستوى يف �سهرين عند 1847.72 دوالر 

اأم�ض اخلمي�ض مع تراجع عوائد �سندات 

اخلزانة االأمريكية الأجل 10 �سنوات.

وين�سب تركيز امل�ستثمرين االآن على 

اج��ت��م��اع جمل�ض االح��ت��ي��اط��ي االحت���ادي 

يناير/  و26   25 يومي  املقرر  االأم��ريك��ي 

اأ�سعار  رف��ع  يعتزم  فيما  ال��ث��اين،  ك��ان��ون 

الفائدة ملواجهة الت�سخم.

امل��ع��ام��الت  ال��ب��الدي��وم يف  وق��ف��ز �سعر 

دوالر   2075.68 اإىل   %0.8 ال���ف���وري���ة 

مكا�سب  لتحقيق  طريقه  يف  لالأون�سة 

وارت���ف���ع   .%10 م����ن  ب����اأك����رث  اأ����س���ب���وع���ي���ة 

يف  دوالر   1040.40 اإىل   %0.1 البالتني 

يونيو/  منذ  له  اأ�سبوع  الأف�سل  طريقه 

حزيران املا�سي.

 24.44 ع��ن��د  الف�سة  ا���س��ت��ق��رت  بينما 

لت�سجيل  ���س��ب��ي��ل��ه��ا  يف  ل���الأوق���ي���ة  دوالر 

اأن  بعد  عام  يف  اأ�سبوعية  مكا�سب  اأف�سل 

ارتفعت بن�سبة %6.4.

االنباط-وكاالت

�سهم  �سهدها   %20 ب���  ح��ادة  تراجعات 

باالأم�ض   Netflix نيتفليك�ض  �سركة 

يف ت�����داوالت ب��ع��د االإغ������الق، وذل����ك بعد 

 2.5 م�سرتكيها  قاعدة  بزيادة  توقعاتها 

م��ل��ي��ون م�����س��رتك ج���دي���د خ����الل ال��رب��ع 

االأول من العام اجلاري، وهو ما جاء اأقل 

بكثري من توقعات املحللني.

اأ�سافت  اأن  التقديرات بعد  تاأتي هذه 

وثالثمئة  ماليني  ثمانية   Netflix
العام  االأخ��ري من  بالربع  األ��ف م�سرتك 

ب�سكل طفيف  اأق��ل  م��ا ج��اء  املا�سي وه��و 

عن التوقعات.

م����ع ذل�����ك ���س��ج��ل��ت ال�������س���رك���ة ن��ت��ائ��ج 

2021 حيث  ب��ال��رب��ع االأخ����ري م��ن  ق��وي��ة 

بكثري  التوقعات  ال�سافية  االأرب��اح  فاقت 

 607 اإىل   %12 ب��ن�����س��ب��ة  من����وا  وح��ق��ق��ت 

اأم���ا االإي������رادات ف��ج��اءت  م��الي��ني دوالر. 

متما�سية مع التوقعات ومنت 16% لتبلغ 

7.7 مليار دوالر.

ن��ت��ف��ل��ي��ك�����ض  وت���ف�������س���ي���ال، مل حت���ق���ق 

امل�سرتكني  ل��ع��دد  �سرتيت  وول  توقعات 

وقدمت  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  نهاية  اجل���دد يف 

ت��وق��ع��ات اأ���س��ع��ف م��ن امل��ت��وق��ع يف اأوائ����ل 

اإذ ت�ساعدت حدة املناف�سة يف   ،2022 عام 

املعركة على م�ساهدي خدمات البث عرب 

االإنرتنت.

اأ�سافت اأكرب خدمة بث يف العامل 8.3 

م��ل��ي��ون م�����س��رتك م��ن اأك��ت��وب��ر/ ت�سرين 

االأول اإىل دي�سمرب/ كانون االأول، عندما 

اأ���س��درت جمموعة ك��ب��رية م��ن ال��ربام��ج 

بالنجوم  مر�سعة  اأف��الم  منها  اجلديدة 

حمراء”  “مذكرة  اأو  نوتي�ض(  )رد  مثل 

اإىل  ت��ن��ظ��ر  “ال  اأو  اأب(  ل����وك  و)دون������ت 

من  ج��دي��د  م��و���س��م  ع��ن  ف�سال  اأعلى”، 

م�سل�سل )ذا ويت�سر(، وفقا لرويرتز.

ال�����س��رك��ة يف  اإج��م��ايل م�سرتكي  وب��ل��غ 

العامل 221.8 مليون يف 2021.

االنباط-وكاالت

طالبت وزيرة الداخلية االأملانية، 

اأبل  �سركتي  من  كاًل  فيزر،  نان�سي 

وغوغل بحظر تطبيق تليغرام من 

نقلته  ملا  وفقا  التطبيقات،  متجر 

اأجنبية. اإعالم  و�سائل 

ال��ط��ل��ب ع��ل��ى خلفية  ي��اأت��ي ه���ذا 

دع�����������وات ال����ع����ن����ف وال���ت���ح���ري�������ض 

ُت��ن�����س��ر ع��رب ال��ت��ط��ب��ي��ق، وفقا  ال��ت��ي 

للوزيرة.

وق��������ال وزي��������ر داخ����ل����ي����ة والي�����ة 

اإن  بي�ستوريو�ض  بوري�ض  �سك�سونيا 

للحرائق  حمفزا  اأ�سبح  التطبيق 

واأن�سار  ال��راي��خ  ملواطني  بالن�سبة 

ن���ظ���ري���ة امل������وؤام������رة وامل���ت���ط���رف���ني 

اليمينيني.

اأع��ق��اب م�ساورات  ذل��ك يف  وج��اء 

ح��ك��وم��ات  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزراء  م��ع 

ال���والي���ات ال��ت��ي ي��رتاأ���س��ه��ا احل��زب 

الدميقراطي. اال�سرتاكي 

ال��داخ��ل��ي��ة يف ورق��ة  وق���ال وزراء 

ت��ل��ي��غ��رام، وم���ن على  اإن  م�����س��رتك��ة 

���س��اك��ل��ت��ه م����ن ال�������س���رك���ات، ت��خ��دم 

من�سة  بو�سفها  اأمل��ان��ي��ا  يف  ال��ن��ا���ض 

اجلانبي  التفكري  الأن�سار  توا�سل 

وم���ن���ك���ري ك�����ورون�����ا وال��ي��م��ي��ن��ي��ني 

املتطرفني.

ال�سبت   22 / 1 / 2022
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االنباط-وكاالت

ان����ت���������س����اٌر ج������دي������ٌد ُي���������س����ّج����ل����ه الأ�������س������رى 

ال�سهيويّن:  الكيان  �سجون  يف  الفل�سطينيني 

ي�سري  العربّي-الفل�سطينّي  الأ�سري  ُرِزَق  فقد 

اجل������ولين م���ن م���دي���ن���ة اخل���ل���ي���ل يف ال�����س��ّف��ة 

اأم�����س اخل��م��ي�����س، بطفلني  املُ��ح��ت��ّل��ة،  ال��غ��رب��ّي��ة 

ت��واأم��ني عرب نطف حم��ررة من داخ��ل �سجون 

الإ�سرائيلّي الحتالل 

وم���ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر يف ه���ذا ال�����س��ي��اق اأّن 

الأ����س���ري اجل����ولين ه��و اأح���د حم���رري �سفقة 

الح���ت���الل  ل��ك��ن   ،2011 ع����ام  الأح��������رار  وف�����اء 

2013 وحكم  ع���ام  اع��ت��ق��ال��ه  اأع���اد  الإ���س��رائ��ي��ل��ّي 

عليه بال�سجن ملدة 6 �سنوات اإ�سافة ملدة حكمه 

ال�سابق ملدة 16 عاًما

املا�سي  العام  من  )اأغ�سط�س(  اآب  �سهر  ويف 

2021، دخل الأ�سري اجلولين )37 عاًما(، من 

���س��ك��ان حم��اف��ظ��ة اخل��ل��ي��ل، ع��ام��ه ال��ت��ا���س��ع على 

التوايل يف �سجون الحتالل

وو����س���ل ع���دد اأط���ف���ال الأ����س���رى ال���ذي���ن مّت 

اإجنابهم عرب النطف املحررة اإىل 104 اأطفال، 

من  ل��ط��ف��ل  ولدة  ح��ال��ة  اأول  �سجلت  اأْن  ب��ع��د 

لعام  )اآب(  اأغ�سط�س   14 يف  امل��ح��ررة  ال��ن��ط��ف 

2012، لأ�سرٍي حمكوٍم باملوؤبٍد

وكان الأ�سري الفل�سطيني وليد دقة املعتقل 

يف ال�����س��ج��ون الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة م��ن��ذ 34 ع��اًم��ا، قد 

ُرِزق قبل عامنْي بطفلة اأ�سماها ميالد ، وذلك 

�سالمة  �سناء  زوج��ت��ه  اإىل  نطفه  تهريب  بعد 

�سنوات وحالت م�سلحة  به منذ  ارتبطت  التي 

لهما  ال�����س��م��اح  دون  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�����س��ج��ون 

باللتقاء

وي���ع���د الأ�����س����ري ول���ي���د دق�����ة م����ن الأ�����س����رى 

اأو�سلو،  اتفاق  توقيع  قبل  املعتقلني  القدامى 

اإطالق �سراحهم �سمن  اإ�سرائيل  حيث رف�ست 

ال���ت���ي ج����رت حتى  ال���ت���ب���ادل  اأي م���ن ���س��ف��ق��ات 

اأنهم  ب��دع��وى  الفل�سطيني،  اجل��ان��ب  م��ع  الآن 

الإ�سرائيلية يحملون اجلن�سية 

واخ��ت��ري ا���س��م م��ي��الد ل��ل��م��ول��ودة اجل��دي��دة 

ل��ر���س��ال��ة م��وؤث��رة كتبها الأ���س��ري دق��ة  حت��ق��ي��ًق��ا 

فيها  عرّب  بعد،  يولد  مل  لطفل  معتقله  داخ��ل 

عن م�ساعره اجليا�سة وحلمه باأْن يكون اأًبا واأْن 

يخرتق جدران �سجنه اإىل احلرية

بلدته  م��ن   1986 ع���ام  دق���ة  ول��ي��د  واع��ت��ق��ل 

املحتل،  الفل�سطيني  الداخل  يف  الغربية  باقة 

وه��و  ع��اًم��ا،   39 مل���ّدة  بال�سجن  حكما  ويق�سي 

واح���د م��ن ث��الث��ني م��ن الأ���س��رى ال��ق��دام��ى اأْو 

عنهم  يفرج  مل  الذين  الرابعة  الدفعة  اأ�سرى 

م��رات  ث��الث  فعل  كما  الإ�سرائيلي  الح��ت��الل 

م��ع ث��الث دف��ع��ات ق���درت ب����86 اأ���س��ريا انطلقت 

بتفاهمات  حينها  عرفت  م��ا  �سمن   2013 ع��ام 

املفاو�سات

 ، ال�سهرية لطفل مل يولد بعد  ويف ر�سالته 

كتب وليد دقة بعد ربع قرن من اعتقاله يقول 

ق�سد  دون  ال�سجان  يرهب  بات  حلم  اأْو  لفكرة 

اأو علم، وقبل اأن يتحقق.. اأكتب لأي طفل كان 

اأو طفلة، اأكتب لبني الذي مل ياأت اإىل احلياة 

اأن  نريد  فهكذا  امل�ستقبل،  مليالد  اأكتب  بعد.. 

ن�سميه/ن�سميها

االنباط-وكاالت

50 األ�����ف ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ����س���الة ام�����س  ���س��ل��ى 

اجل��م��ع��ة يف امل�����س��ج��د الأق�������س���ى امل���ب���ارك رغ��م 

اإج�����راءات ق���وات الح��ت��الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي على 

ط���رق وم���داخ���ل ال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة يف ال��ق��د���س 

املحتلة

وق����ال����ت دائ�������رة الأوق���������اف الإ����س���الم���ي���ة يف 

القد�س، اإن قرابة 50 األف م�سلي اأدوا اجلمعة 

يف امل�سجد الأق�سى

ق�����وات الح���ت���الل  اأن  الأوق�������اف  واأ����س���اف���ت 

مت����رك����زت ع���ن���د ب�����واب�����ات الأق���������س����ى وف��ت�����س��ت 

ومنعت  ال�سخ�سية،  هوياتهم  ودققت  امل�سلني 

ال�سالة  اأداء  م��ن  الفل�سطينيني  م��ن  العديد 

يف  العظيم  الفجر  �سالة  الفل�سطينيون  واأدى 

اأطلقته  لنداء  تلبية  الأق�سى،  امل�سجد  رح��اب 

م��وؤ���س�����س��ات م��ق��د���س��ي��ة، ردا ع��ل��ى الن��ت��ه��اك��ات 

الح���ت���الل���ي���ة والق���ت���ح���ام���ات ال���ت���ي ي��ن��ف��ذه��ا 

عام  املحتل  النقب  مع  وت�سامناً  م�ستوطنون، 

.1948

االنباط-وكاالت

وامل���غ���رتب���ني  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  ا���س��ت��ن��ك��رت 

الفل�سطينيني ام�س اجلمعة، تغول قوات وبلدية 

ج��ي�����س الح���ت���الل ع��ل��ى ���س��ك��ان ال�����س��ي��خ ج����راح يف 

القد�س املحتلة.

وق���ال���ت، ال������وزارة يف ب���ي���ان، اإن ه���دم م��ن��زيل 

����س���احل���ي���ة يف ال�������س���ي���خ ج������راح واإق�����ام�����ة ب��ل��دي��ة 

الح���ت���الل وامل�����س��ت��وط��ن��ني ب��ق��ي��ادة ن��ائ��ب رئي�س 

عائلة  اأر���س  على  �سياج  كينك  املتطرف  البلدية 

�سل�سلة  هو  عليها،  وال�ستيالء  مل�سادرتها  �سامل 

ج��راح  ال�سيخ  حل��ي  ال���س��ت��ه��داف  م��ن  متوا�سلة 

ب���ه���دف اخ�����الءه وت��ه��ج��ري م��واط��ن��ي��ه و���س��رق��ت��ه 

وتهويده بالكامل

وح���م���ل���ت اخل����ارج����ي����ة، ح���ك���وم���ة الح���ت���الل 

امل�����س��وؤول��ي��ة ال��ك��ام��ل��ة وامل��ب��ا���س��رة ع���ن اجل��رائ��م 

على  امل�ستمر  وع��دوان��ه��ا  ال��ق��د���س،  يف  املتوا�سلة 

ومقد�ساتهم  وم��ن��ازل��ه��م  واأر���س��ه��م  امل��ق��د���س��ي��ني 

ومم��ت��ل��ك��ات��ه��م ع���ام���ًة، و���س��د اأه����ل ال�����س��ي��خ ج��راح 

و�سلوان ب�سكل خا�س

واع�����ت�����ربت اخل����ارج����ي����ة، ال�����ع�����دوان ر����س���ال���ة 

ال��دول  م��واق��ف  على  يتاأخر  مل  ورد  اإ�سرائيلية 

ال��ذي ظهر يف جل�سة جمل�س  ال��دويل  والإجماع 

لال�ستيطان  الوا�سعة  واإدان��ت��ه��ا  الأخ���رية  الأم��ن 

وهدم املنازل يف حي ال�سيخ جراح

وط��ال��ب��ت ال������وزارة ب��ت��دخ��ل دويل واأم���ريك���ي 

عاجل لوقف هذا العدوان املتوا�سل الذي يرتقي 

مل�ستوى جرمية التطهري العرقي وجرائم حرب 

و�سد الإن�سانية يحا�سب عليها القانون الدويل

ودعت مل�ساءلة وحما�سبة دولة الحتالل على 

خا�سة  ال���دويل،  للقانون  اجل�سيمة  انتهاكاتها 

التي  ال�سكلية  الدولية  املواقف  من  تتخذ  واأنها 

ل ترتجم اىل خطوات عملية للتمادي يف اأ�سرلة 

تدمري  وتوا�سل  املحتلة،  القد�س  و�سم  وتهويد 

فل�سطينية  دول��ة  لإقامة  فر�سة  اأو  اإمكانية  اأي��ة 

م�ستقلة

النباط-عمان

يبدو اأن حركة فتح بداأت تتجهز ر�سمًيا للمرحلة 

ال��رئ��ي�����س  غ���ي���اب  ب��ع��د  �ستعي�سها  ال���ت���ي  احل�����س��ا���س��ة 

الفل�سطيني، وزعيم احلركة الرئي�س حممود عبا�س 

�ساحب ال�)86عاًما( عن امل�سهد ال�سيا�سي، والتي بات 

تقرتب اأكرث من اأي وقت م�سى.

اأطلق  التي  املعركة  ب��داأت غمار ه��ذه  حركة فتح 

عليها البع�س من قيادتها ب� الوجودية واحلا�سمة ، 

باملزيد من اخلطوات التي حتكم �سيطرتها وو�سع 

يدها احلديدة الثقيلة على باقي موؤ�س�سات ال�سلطة 

الفل�سطينية، فباتت ل توجد موؤ�س�سة تابعة لل�سلطة 

اأو احلكومة يف الداخل واخل��ارج اإل ويد حركة فتح 

عليها

ال��ذي كان  وب��خ��الف احل��دي��ث  املا�سي،  الثالثاء 

ي��دور عن خالفات فتحاوية داخلية ح��ول منا�سب 

جديدة يف موؤ�س�سات ال�سلطة، فاجاأت احلركة اجلميع 

واأ�سعلت  باأكمله  الفل�سطيني  ال�سارع  قلبت  بقرارات 

غ�سب الف�سائل والقوى الوطنية، واأثارت حالة من 

ورئي�سها  للحركة  اتهامات  و�سط  الكبرية،  اجل��دل 

باإحكام ال�سيطرة على منظمة التحرير التي تعترب 

لفتح  ا  خا�سً ملًكا  ولي�ست  الف�سائل  لباقي  املظلة 

والرئي�س اأبو مازن

اأعلنت يف  امل��رك��زي��ة حل��رك��ة فتح  اللجنة  وك��ان��ت 

اجتماعها يف مقر املقاطعة برام اهلل الثالثاء املا�سي، 

حممود  ال�سلطة  برئي�س  ب��الإج��م��اع  ثقتها  جتديد 

ملنظمة  التنفيذية  واللجنة  للحركة  رئي�ًسا  عبا�س 

لرئا�سة  فتوح  روح���ي  تر�سيح  ج��رى  كما  التحرير، 

اللجنة  لع�سوية  ال�سيخ  وح�سني  الوطني،  املجل�س 

التنفيذية، وعزام الأحمد لتنفيذية املنظمة

امل��رك��زي��ة حلركة فتح عن  اإع���الن اللجنة  واأث����ار 

فتح  بالإجماع مر�سحا حلركة  فتوح  روح��ي  اختيار 

اأي�سا  ال�سيخ  وح�سني  الوطني،  املجل�س  رئا�سة  اإىل 

عن  التحرير،  منظمة  تنفيذية  لع�سوية  بالإجماع 

الطريقة التي تتخذ فيها القرارات داخل املركزية، 

ال��ت�����س��اوؤلت م���ا اإذا ك��ان��ت ب��الن��ت��خ��اب ال�����س��ري، اأو 

اآخرين  مر�سحني  وج��ود  وح��ول  العلني،  الت�سويت 

لهذه املنا�سب مل يحالفهم احلظ

وقالت م�سادر حملية: اإن الأ�سماء كانت جاهزة 

قبل الجتماع، وق��د ج��رى ت�سميتها بالجتماع من 

اأع�ساء  ���س��األ  ال���ذي  ع��ب��ا���س،  الرئي�س حم��م��ود  قبل 

املركزية عن موافقتهم عليها من عدمها، وقد جرى 

الت�سويت ل�سالح ال�سيخ، وفتوح، وعزام برفع الأيدي

واأو���س��ح��ت اأن����ه مل ت��ك��ن ه��ن��اك اأي م�����س��ارك��ة يف 

فتح  حل��رك��ة  امل��رك��زي��ة  اللجنة  لع�سوي  الت�سويت 

الأ����س���ريي���ن ال��ق��اب��ع��ني يف ���س��ج��ن ه������دارمي م����روان 

الربغوثي، وكرمي يون�س ب�ساأن مر�سح رئا�سة املجل�س 

الوطني، وع�سوية اللجنة التنفيذية، �سواء من خالل 

حمامني اأو طرق اأخرى، وكذلك مل تتم ا�ست�سارتهما 

ال�ستفهامات حول  يثري  ما  وهو  م�سبقا،  بالأ�سماء 

مفهوم الإجماع الذي ورد يف بيان مركزية فتح

الرئي�س  ال��ذي ميثله  التيار  اأن  امل�سادر،  واأك���دت 

عبا�س، وح�سني ال�سيخ، وهو التيار الأقوى يف حركة 

فتح، بفر�س الأ�سماء بالطريقة امل�سار اإليها �سابقا، 

اللجنة  اأع�ساء  م��ن  لأرب��ع��ة  امل�سبقة  املعار�سة  رغ��م 

املركزية

وُن�سر يف 11 يناير اجل��اري 2022، اأي قبل جل�سة 

مركزية فتح باأ�سبوع تقريرا، اأ�سارت فيه اإىل وجود 

ما  منها  ال��داخ��ل��ي��ة،  فتح  برتتيبات  تعلق  خ��الف��ات 

الوطني  للمجل�س  الرئا�سية  الهيئة  بتغيري  يتعلق 

املر�سحني  اأب����رز  واأن  ال��رئ��ي�����س،  من�سب  ي�سمل  مب��ا 

لذلك هما روحي فتوح وعزام الأحمد، وهو ما يلقى 

معار�سة �سديدة من بع�س الأطراف يف احلركة، هذا 

بالإ�سافة اإىل وج��ود خالفات على ال�سخ�سية التي 

اللجنة  �سر  اأم��ان��ة  �ستحل مكان �سائب عريقات يف 

التنفيذية ملنظمة التحرير

قرارات مثرية للجدل وتهم ف�ساد تالحق فتوح

و���س��ي�����س��غ��ل ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ب اأم�����ني ���س��ر اللجنة 

التنفيذية للمنظمة خلفا ل�سائب عريقات الذي تويف 

يف نوفمرب/ت�سرين الثاين 2020، كما جاء يف اإعالن 

حركة فتح

در ا�سم ال�سيخ مل يكن وليد هذا الرت�سح،  وت�سّ

ف��خ��الل ال��ع��ام��ني امل��ا���س��ي��ني ب���رز ا���س��م ال��رج��ل على 

عبا�س،  حممود  الفل�سطيني  للرئي�س  الأق���رب  اأن���ه 

و�ساحب احل��ظ الأك���رب خلالفته، وه��و م��ا يدعمه 

هذا الرت�سح اأكرث، فهو الأقرب للفوز مبن�سب اأمني 

�سر املنظمة اأي نائب رئي�س املنظمة، ورئي�س ال�سلطة 

وم��ن يحل حمله يف   ، عبا�س  الفل�سطينية حممود 

حال غيابه اأو موته حتى اإجراء النتخابات

وبح�سب م�سادر فتحاوية، فاإن تعيني ال�سيخ جاء 

�سمن توافق بينه وبني رئي�س جهاز املخابرات العامة، 

لل�سيطرة على جميع مفا�سل  ماجد ف��رج، متهيداً 

فتح وال�سلطة، وقْطع الطريق اأمام طموحات ع�سو 

اللجنة املركزية للحركة جربيل الرجوب، وتوطئة 

لإق�ساء تّيار م��روان الربغوثي من املوؤمتر الثامن 

املُزمع عقده يف نهاية اآذار املقبل

ينفتح  التنفيذية،  يف  ع�سواً  ال�سيخ  وبانتخاب 

الباب اأمامه لتويل من�سب اأمني �سّر التنفيذية خلَفاً 

متاأّثراً  املا�سي  العام  ت��ويّف  ال��ذي  عريقات،  ل�سائب 

باإ�سابته بفريو�س كورونا ، ما ميّهد خلطوة لحقة 

تتمثل يف توليه امللّف ال�سيا�سي يف ال�سلطة واملنّظمة 

بعد وفاة عبا�س، فيما يتوىل فرج امللّف الأمني، بعد 

وق��ي��ادة  الأم��ن��ي��ة  الأج��ه��زة  على  �سيطرته  ا�ستكمال 

الأق��ال��ي��م يف احل��رك��ة يف ال�����س��ّف��ة امل��ح��ت��ل��ة، وف���ق ما 

اأو�سحت امل�سادر نف�سها

م��ن ج��ان��ب��ه اأك����د ال��ق��ي��ادي يف اجل��ب��ه��ة ال�سعبية 

فتح  حركة  اأن  ال��ط��ن��اين،  اأح��م��د  فل�سطني  لتحرير 

ب��اأن منظمة التحرير الفل�سطينية  ح�سمت خيارها 

رهينة عندها، وحكمت على حوار اجلزائر بالف�سل

ب��اأن  اإن ف��ت��ح ح�سمت خ��ي��اره��ا  ال��ط��ن��اين،  وق����ال 

املنظمة رهينة عندها ول جمال ول مكان لأي �سيغة 

ت�ساركية حقيقية، بل املطلوب من اجلميع اأن يعمل 

يف املنظمة عند فتح وبربناجمها اأو ب��الأدق برنامج 

رئي�سها

ح��وار  م�سري  ح�سمت  ف��ت��ح  ح��رك��ة  اأن  واأ����س���اف 

بالف�سل،  عليه  وحكمت  م�سبقاً  امل��رت��ق��ب  اجل��زائ��ر 

م�سدًدا على اأن اختيارات حركة فتح ملن ميثلها اأنها 

رف�ساً  والأك����رث  بالنق�سام  مت�سكاً  الأك���رث  اخ��ت��ارت 

للوحدة، م�سرًيا اإىل اأن الرئي�س عبا�س يوؤكد مبا ل 

يدع جمالً لل�سك اأنه ما�سي يف خيار التن�سيق الأمني 

واو�سلو كم�سار �سيا�سي بتقدمي ال�سخ�سية الأبرز منذ 

�سنوات التي متثل ال�سلطة يف العالقة مع الحتالل 

والإدارة املدنية ملوقع اأمانة �سر اللجنة التنفيذية

اأب���و م���ازن يجنح ب��اجت��اه حت�سني  ول��ف��ت اىل اأن 

ن��ف�����س��ه وم�����س��اره ال�����س��ي��ا���س��ي و���س��ي��ا���س��ات��ه ال��داخ��ل��ي��ة 

باختيار املوالني له ولأف��ك��اره، ول يرتك اأي هام�س 

اق�ساء  اأن  على  م�سدًدا  للمعار�سة،  او  لالجتهاد  ل 

التنظيمي  احل�سور  ذات  الفتحاوية  ال�سخ�سيات 

وال���ت���اري���خ ال��ن�����س��ايل م���ن ال��رت���س��ي��ح م��ث��ل حم��م��ود 

العالول وم��روان الربغوثي هو ح�سم م�سبق ملر�سح 

احلركة القادم خلالفة اأبو مازن واإخ��راج املذكورين 

من املعادلة

املقاومة  حل��رك��ة  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  وق���ال 

الإ�سالمية حما�س د. مو�سى اأبو مرزوق، اإّن جتديد 

الثقة لرئا�سة ال�سلطة مكانه اأ�سوات ال�سعب ولي�س 

بت�سويت اأع�ساء اللجنة املركزية حلركة فتح

ال�سعب  م��وؤ���س�����س��ات  م��ع  تتعامل  ف��ت��ح  واأ����س���اف: 

ما  بها  تفعل  خا�سة،  ملكية  اأنها  على  الفل�سطيني 

تريد، دون الرجوع ل�سعبنا وقواه احلية، معترًبا ذلك 

ا�ستفراًدا، و اأحد اأهم اأ�سباب الأزمات الفل�سطينية

الفل�سطيني  بالرئي�س  الثقة  جتديد  اإّن  وت��اب��ع: 

اأع�ساء مركزية  ال�سعب، ل ت�سويت  اأ���س��وات  مكانه 

فتح، واإل فلتعلن حركة فتح اأّن جلنتها املركزية هي 

اأعلى �سلطة يف البالد، ول �سلطة غريها ملوؤ�س�سة اأو 

اأّن تقا�سم مقاعد اللجنة التنفيذية  �سعب . موؤكًدا 

ملنظمة التحرير ُيفرت�س اأن يكون وفق اآلية �سفافة 

ونزيهة، ل وفق ما ينتجه التدافع الداخلي يف حركة 

فتح

ويف ذات ال�سياق راأى ع�سو اللجنة املركزية حلركة 

فتح -�سابقا- نا�سر القدوة، اأن هناك م�سكلة يف غياب 

العمل املوؤ�س�ساتي لدى ال�سلطة ومنظمة التحرير، 

م�سكوك  ب��الإج��م��اع  ق���رارات  كلمة  اأن  على:  م�سددا 

لنف�س احلالة  ت��ك��رار  ي��ج��ري  م��ا  اأن  م���وؤك���ًدا   ، فيها 

معقول،  تنظيمي  عمل  اأي  بغياب  �سابقا،  امل��وج��ودة 

توجد  : ل  داخلية، م�سيًفا  اأي دميقراطية  وغياب 

موؤ�س�سة ا�سمها جلنة مركزية عندما تتخذ القرارات 

بدون و�سعها على جدول اأعمال، ودون مربر، ودون 

ت�سويت، ودون متابعة، ودون التزام بن�سو�س النظام 

الداخلي وتابع: و�سلنا اإىل مرحلة مت فيها جتاوز كل 

التحرير،  يتعلق مبنظمة  فيما  احلمراء  اخلطوط 

فنحن ن�سر على تعميق املاأزق، وعلى الذهاب اإىل ما 

ي�سمى جمل�س مركزي، بدل من ا�ستعادة قوانا ب�سكل، 

ج��دي، والدعوة حل��وارات حقيقية، وجمل�س وطني 

جديد، وبرنامج �سيا�سي

وبنّي، اأن ما يجري يعك�س غياب العمل املوؤ�س�ساتي، 

وح��ال��ة اله����رتاء وال��رته��ل وال��ت��م��زق ال��ت��ي اأ�سابت 

منظمة التحرير، مت�سائال كيف ميكن انتخاب رئا�سة 

املجل�س الوطني يف ظل غياب املجل�س الوطني، وهذا 

والتمزق،  النق�سام،  حالة  من  يزيد  خطري  طريق 

و�ستكون له نتائج وخيمة؟

من جانبه اأكد موؤ�س�س جتمع الكل الفل�سطيني 

ب�سام القوا�سمة، اأن قرارات اللجنة املركزية الأخرية 

تفتقد لل�سرعية، خا�سة فيما يتعلق برت�سيح روحي 

اأنها  على  م�سددا  ال��وط��ن��ي،  املجل�س  لرئا�سة  ف��ت��وح 

خمالفة للقانون والأنظمة القانونية الفل�سطينية ، 

وقال اإن فتوح تدور حوله �سبهات ف�ساد مل يتم البت 

والف�سل فيها ومنها تهريب املوبايالت ، م�سددا على 

اأن هذه القرارات م�سيئة ل�سعبنا الفل�سطيني

واأك��د اأن هناك جمموعة متنفذة تختطف اإرادة 

 ، ال��ق��رارات ي�سيئون لها  فتح احلقيقية، وه��م بهذه 

�سخ�سيات  لنتخاب  بحاجة  �سعبنا  اأن  على  م�سدًدا 

�سرعية،  �سلطات  وم��ن خ��الل  بطريقة دميقراطية 

ال��ق��رارات  داعيا ق��وى وف�سائل �سعبنا لرف�س ه��ذه 

غري ال�سرعية

ال��ق��رارات بهذه الطريقة هي  اأن ه��ذه  واأ���س��اف 

حماولة لاللتفاف على اإرادة �سعبنا واغت�ساب اإرادته 

وحقوقه وبالذات ال�سيا�سية منها، مردفا ل يعقل اأن 

يتم تهمي�س اإرادة �سعب يبلغ حوايل 16 مليون من�سة 

بهذه الطريقة بالتعيني

يف  �سعبنا  ميثل  اأن  لب��د  الوطني  املجل�س  وتابع 

الداخل واخل��ارج، ثم جترى النتخابات، وبعد ذلك 

يتم ح�سم واختيار رئي�س املجل�س الوطني حتى يكون 

بهذه  التعيني  اأن  على  م�����س��دًدا   ، وق��ان��وين  �سرعي 

اأن كل ال�سلطات امل��وج��ودة، هي  الطريقة ي�سري اإىل 

منتهية الولية، وغري �سرعية، ول متثل �سعبنا

ا�ستعال الغ�سب على مواقع التوا�سل

وع��رًب ن�سطاء مبواقع التوا�سل الجتماعي عن 

رف�سهم لتفرد حركة فتح واإق�سائها لف�سائل منظمة 

التحرير، بعد اإعادة انتخاب الرئي�س حممود عبا�س 

رئي�ًسا للجنة التنفيذية ورئي�ًسا لفل�سطني، وتر�سيح 

روحي فتوح لرئا�سة املجل�س الوطني، وح�سني ال�سيخ 

عزام  تر�سيح  وجتديد  التنفيذية،  اللجنة  لع�سوية 

الأحمد لتنفيذية منظمة التحرير

واعترب الن�سطاء يف تغريداتهم اتخاذ حركة فتح 

هذه اخلطوة تفرًدا واإ�سراًرا على ا�ستبعاد اأي طرف 

ي�سعى للم�ساركة يف �سناعة القرار

وكتب هوؤلء على عدة من�سات مبواقع التوا�سل، 

اإق�ساء  وع��دم  النق�سام  واإن��ه��اء  بالوحدة  مطالبني 

عن  معربين  الفل�سطينية،  ال�ساحة  عن  ف�سيل  اأي 

رف�سهم التفرد بالقرارات الوطنية

عرب  مقبل  اإب��راه��ي��م  وال�سحفي  النا�سط  وق���ال 

في�س بوك ، فتح برت�سيحها ع��زام الأحمد وح�سني 

تاأبيد  على  جُت��م��ع  فاإنها  التنفيذية  للجنة  ال�سيخ 

النق�سام وموا�سلة التعاون الأمني مع العدو

ب�������دوره، ق����ال حم��م��د اأب�����و ع����رق����وب: اجل��م��اع��ة 

وا�سحني و�سوح ال�سم�س يف م�سارهم، من الرئي�س 

ال����ذي ك��ت��ب ب��خ��ط ي���ده ع��ل��ى ورق����ة منيب امل�سري 

راأي  على  بعبا�س  املحطية  وال���دائ���رة  للم�ساحلة، 

كبريهم الذي علمهم ال�سنعة، ول اأرى اأي تلون يف 

�سيا�ساتهم ويطبقونها على اأمت وجه

وتابع العتب على الطرف الأخ�سر الذي ما زال 

يوؤمن بال�سراكة وخواتها وم�ستقاتها

اإع��ادة  خ��رب  فل�سطني  تلفزيون  �سفحة  ون�سرت 

انتخاب قيادات حركة فتح للمنا�سب دون غريها من 

ف�سائل املنظمة

بني  انق�سمت  التي  الن�سطاء  تعليقات  وانهالت 

متهمني  التلفزيون،  من�سور  على  والتهكم  الغ�سب 

حركة فتح بالتفرد والإق�ساء

وعلق النا�سط حممد اأوغلو على من�سور تلفزيون 

الفتحاوية  الدميقراطية  عا�ست  فكتب:  فل�سطني، 

ب����دوره، ق��ال حممد الفرا  اإل نف�سها  ت��رى  ال��ت��ي ل 

متهكًما، اأح����ال ���س��ب��اب اأ���س��ال ف�����س غ��ريه��م م��وؤه��ل 

ومت�سائاًل،  غا�سًبا  فكتب  ع���ودة  علي  اأم���ا  للقيادة 

وامل�ستوطنني اإيل عنا بحوارة �سو احلل معهم؟؟

تعليقات  ع��رب  �سم�س  زي��ن��ب  ال��ن��ا���س��ط��ة  وك��ت��ب��ت 

من�سور التلفزيون، �سو يعني م�سطلح جتديد الثقة 

ه��ادا م��ن وي��ن جايبينه ملغوم، وي��ن موقع ال�سعب 

من الإعراب؟ م�س معرتفني بانتخابات؟ وين موقع 

املجتمع الدويل من هاي البريوقراطية!

ال�سواغر  يعني  اجل��ن��دي،  خليل  النا�سط  وعلق 

مل��ن ه��و يف من�سب وبتعطيه  اأ�سبحت ح��ك��راً  فقط 

البدائل، فتح ي  افتقدنا  من�سب فوق من�سبه، هل 

جماعة ولدة واهلل فيها �سباب فتحاوية مبيت )مائة( 

راجل ب�س بدهم فر�سة

تنتهي  اأمل  ال���ه���ادي  ه���دى  النا�سطة  وت�����س��اءل��ت 

�سالحيته بعد؟ األي�س يف فل�سطني غريه؟ اأمل يياأ�سوا 

اأن فل�سطني لي�ست للبيع واأن منا�سليها الأحرار اأوىل 

بها وقال الكاتب واملحلل ال�سيا�سي فايز اأبو �سمالة 

عرب تويرت ، حركة فتح تقرر جتديد الثقة ملحمود 

لل�سلطة،  ورئي�ساً  التحرير  ملنظمة  رئي�ساً  عبا�س 

وحركة فتح تقرر تعيني روحي فتوح رئي�ساً للمجل�س 

ال�سيخ  ت��ق��رر تعيني ح�سني  ال��وط��ن��ي، وح��رك��ة فتح 

ع�سوا يف اللجنة التنفيذية للمنظمة، بعد كل هذه 

القرارات ماذا اأبقت حركة فتح لل�سعب الفل�سطيني؟ 

هذا ا�ستخفاف بالنا�س واحتقار لهم

اأما املحلل ال�سيا�سي اإياد جرب فغرد عرب ح�سابه 

اأب��رز ما ميكن التعليق عليه يف نتائج   ، على تويرت 

اج��ت��م��اع ال��ل��ج��ن��ة امل��رك��زي��ة ل��ي�����س جت��دي��د ال��ث��ق��ة يف 

الوطني،  حممود عبا�س ول روح��ي فتوح للمجل�س 

ال�سيخ!!  ح�سني  هو  الأب���رز  متوقعه.  م�سائل  فهذه 

لحظوا اأن تويل ح�سني ال�سيخ لل�سوؤون املدنية جعله 

خيار حركة فتح على ح�ساب ماجد ف��رج ال��ذي ظل 

ب��دوره، غرد  املرتقب  ل�سنوات طويلة خليفة عبا�س 

ح�ساب با�سم اأ�سا�سامولبو ، هو بحكي عن قادة حممود 

عبا�س وحركة فتح، هاي احلركة ما بتمثل ال�سعب 

 2006 انتخابات  يف  ب�ساطة  بكل  لإن���و  الفل�سطيني 

انتخبنا حما�س، وفتح خ�سرت اخلون العرب ما بحبو 

يتعاملوا ال مع منبطخني مثلهم فحاربوا حما�س 

وحا�سروها ودعموا فتح عدوة ال�سعب الفل�سطيني.

فكرة وحلم باتا ُيرِهبان السّجان.. انتصاٌر جديٌد لألسرى في باستيالت 
االحتالل: األسير ُيسري الجوالني ُيرزق بتوأٍم من نطفٍة ُمهّربٍة

50 ألفًا يصلون الجمعة في األقصى

الخارجية الفلسطينية تستنكر تغول بلدية االحتالل على سكان الشيخ جراح

الفساد يالحق فتوح والشيخ يثير الجدل والشارع مصدوم

هل انتهى عهده 00 معركة خالفة عباس تبدأ مبكرا
قرارات صادمة لـ»مركزية فتح« تشعل الغضب واتهامات بسرقة مؤسسات السلطة

وزير الحرب اإلسرائيلي يعلن إصابته 
بفيروس كورونا

حالة األسير أبو حميد المنوم منذ 17 يوما ال تزال خطرة.. 
و«أسرى الشعبية« يبدأون خطوات احتجاجية

االنباط-وكاالت

اأع���ل���ن وزي����ر احل����رب الإ���س��رائ��ي��ل��ي بيني 

غ��ان��ت�����س، ام�����س اجل��م��ع��ة اإ���س��اب��ت��ه ب��ف��ريو���س 

كورونا

“تويرت:  ع��رب  ت��غ��ري��دة  يف  غانت�س  وق���ال 

اخلا�سة  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  اختبار  “نتيجة 
بي اإيجابية.. اأ�سعر اأنني بحالة جيدة لأنني 

�ساأدير  القادمة  الأي���ام  يف  التطعيم.  تلقيت 

ال�����س��وؤون الأم��ن��ي��ة م��ن م��ن��زيل. ح��اف��ظ على 

���س��ح��ت��ك وات��ب��ع الإر�����س����ادات واذه����ب لتلقي 

التطعيم«

واأعلن وزير اخلارجية الإ�سرائيلي يائري 

ب��ك��ورون��ا، وق��ال يف  اإ�سابته  اأي���ام  لب��ي��د، قبل 

اإ�سابتي  م��ن  ال��ت��اأك��د  مت  “بالفعل  ت��غ��ري��دة: 

ب���ك���ورون���ا. ل���دي ���س��ع��ور رائ����ع لأن���ن���ي تلقيت 

ال��ل��ق��اح. اذه���ب���وا ل��ت��ل��ق��ي ال��ت��ط��ع��ي��م، ارت����دوا 

الأقنعة، �سنخو�س هذا معا«

وك�����ان م��ك��ت��ب لب���ي���د اأع����ل����ن ي�����وم دخ����ول 

خمالطته  بعد  ال�سحي  احلجر  اإىل  الأخ��ري 

ل�سخ�س ثبتت اإ�سابته بفريو�س كورونا.

النباط-وكالت

ل ت��������زال احل�����ال�����ة ال�������س���ح���ي���ة ل���الأ����س���ري 

الفل�سطيني املري�س نا�سر اأبو حميد، خطرية 

ل��ل��غ��اي��ة، ح��ي��ث ل ي����زال م��ن��وم��ا ع��ل��ى �سرير 

العالج يف غرفة العناية  املكثفة باأحد م�سايف 

جرثومي،  بالتهاب  اإ���س��اب��ت��ه  بعد  اإ���س��رائ��ي��ل، 

من  عالجه  يف  الإ�سرائيلي  التق�سري  �سببه 

م���ر����س ال�������س���رط���ان، يف وق����ت ت��ت��وا���س��ل فيه 

ال��ع��دي��د م���ن اخل���ط���وات الح��ت��ج��اج��ي��ة من 

رف�سا  ال�����س��ج��ون،  اإدارة  ���س��د  الأ����س���رى،  ق��ب��ل 

لعتقالهم والتنكيل بهم.

ويوكد ح�سن عبد ربه الناطق با�سم هيئة 

منذ  املتواجد  حميد،  اأبو  اأن  الأ�سرى،  �سوؤون 

17 يوما يف امل�سفى، ما زال بو�سع �سحي حرج 

للغاية يف م�ست�سفى برزلي الإ�سرائيلي، بعد 

اإ�سابته بالتهاب حاد يف الرئتني نتيجة تلوث 

جرثومي

وي��ع��اين اأب���و حميد اأي�����س��ا م��ن ان��ع��دام يف 

اأن����ه ل ي�ستجيب  امل��ن��اع��ة، وي���وؤك���د ع��ب��د رب���ه 

حيث  امل��ت��وف��رة،  املعلومات  ح�سب  للعالجات 

ل ي������زال م���و����س���ول ع���ل���ى اأج����ه����زة ال��ت��ن��ف�����س 

ال�سطناعي

و�سع  ب�سبب  اأن���ه  ن��اج��ي،  �سقيقه  وي��وؤك��د 

حالة  يف  الأط���ب���اء  يبقيه  اخل��ط��ري،  �سقيقه 

اإخ��راج  ق��درة ج�سده على  لعدم  تنومي، نظراً 

ال�سوائل التي تتجمع يف رئتيه

وم���ن امل��ق��رر ح�سب م��ا اأب��ل��غ��ت ع��ائ��ل��ة اأب��و 

امل�����س��رف��ون حاليا  ي��ق��رر الأط���ب���اء  اأن  ح��م��ي��د، 

ال�سوائل  جت��م��ع  ع���الج  كيفية  ع��الج��ه،  ع��ل��ى 

اأبلغوهم  الأط��ب��اء،  اإن  وق��ال  نا�سر،  رئتي  يف 

اأنهم �سيلجاأون اإىل �سفط ال�سوائل من رئتيه 

اأو من خالل  اأدوات طبية خا�سة،  من خالل 

فتحة يف عنقه، اأو عن طريق تدخل جراحي، 

باعتبار الأخري اخليار الأقرب

وك�����ان الأط����ب����اء يف م�����س��ت�����س��ف��ى ب������رزلي ، 

اأبلغوا �سقيق نا�سر، قبل ثالثة اأيام اأن رئتيه 

تعمالن بن�سبة 30%، وهو يف حالة تنومي، لأن 

اأي جهد قد يوؤثر على اأدائهما

ورغم و�سع نا�سر اأبو حميد اخلطري، اإل 

اأن �سلطات الحتالل مل توافق حتى اللحظة 

باإطالق  الفل�سطينية  ال�سلطة  طلبات  على 

�سراحه، ونقله للعالج يف اخلارج

امل�����س��ان��دة  ال�سعبية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ت����زال  ول 

املناطق  كافة  تتوا�سل يف  اأب��و حميد  لالأ�سري 

الفل�سطينية، تلبية لدعوات قيادة الف�سائل، 

ال��ت��ي اأك�����دت ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ه����ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات، 

بال�سغط على الحتالل دوليا، من  وطالبت 

اأجل اإطالق �سراح نا�سر

ال�سجان  قمع  على  الح��ت��ج��اج  �سياق  ويف 

الن�سالية  الفعاليات  تتوا�سل  الإ�سرائيلي، 

ل��الأ���س��رى الإداري�������ني يف ���س��ج��ون الح��ت��الل 

اأ�سري،   500 ال���  ق��راب��ة  وع��دده��م  الإ�سرائيلي، 

الح��ت��الل  مل��ح��اك��م  مقاطعتهم  يف  وامل��ت��م��ث��ل��ة 

لليوم ال� 21 على التوايل

وي���ط���ال���ب ه�������وؤلء يف ب���رن���اجم���ه���م ال����ذي 

هذا  باإنهاء  حرية  قرارنا  �سعار  عليه  اأطلقوا 

اأي  ال��ذي ل يرتكز على  النوع من العتقال، 

تهم، ومي�سي فيه الأ�سري مدة اأ�سره مبوجب 

اأن  بند  اإ�سرائيلي، حتت  ع�سكري  لقائد  قرار 

التهمة �سرية

الأ�سرى  م�سوؤول جلنة  اأعلن  ال�سياق،  ويف 

يف اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني عو�س 

ال�سلطان، عن بدء اأ�سرى تنظيمه، ب� اإجراءات 

ال�����س��ج��ون  م�����س��ل��ح��ة  اإدارة  ���س��د  م��ت��دح��رج��ة 

ب�سبب ا�ستمرار مماطلتها يف ال�ستجابة لعدة 

الت��ف��اق  م��ن  تن�سلها  راأ���س��ه��ا  وع��ل��ى  مطالب 

ب��خ�����س��و���س ن��ق��ل م�������س���وؤول ف����رع اجل��ب��ه��ة يف 

ال�سجون وائل اجلاغوب من العزل اجلماعي 

اإىل  اإ�سافًة  اآخ��ر،  �سجن  اإىل  ه��دارمي  ب�سجن 

عدة مطالب اأخرى متعلقة با�ستمرار �سيا�سة 

ال��ت��ن��ق��الت ال��ع�����س��وائ��ي��ة ل��الأ���س��رى واق��ت��ح��ام 

الأق�سام، وبع�س الق�سايا الأخرى

ال�سبت   22 / 1 / 2022
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االنباط-وكاالت

ام�س  الأم��ري��ك��ي��ة  اإن“  اإن  ”�سي  �سبكة  راأت 

ب��اي��دن  ج��و  الأم��ري��ك��ي  الرئي�سني  اأن  اجل��م��ع��ة، 

وال��رو���س��ي ف��ادمي��ر ب��وت��ني دخ���ا يف ”حرب 

ال�سعب  ومن  اأوكرانيا  ب�ساأن  خطرة“  نف�سية 

اخلروج منها.

احل����رب  ت���ل���ك  اأن  اإىل  ال�����ش��ب��ك��ة،  واأ������ش�����ارت 

من نقطة  ب�شرعة  تقرتب  باتت  ”املت�شاعدة“ 
ذات  الأزم����ة  م��ن  ال�شلمي  اخل���روج  فيها  ي��ك��ون 

اأم���ًرا  الأم��ري��ك��ي��ن  على  احلقيقية  ال��ت��داع��ي��ات 

م�شتحيل. �شبه 

ب��ال��ق��وة  امل����دع����وم  ب����اي����دن،  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 

يخو�ض  ال��غ��رب��ي،  للتحالف  الكاملة  ال��رم��زي��ة 

اأوك��ران��ي��ا  ال���ذي ي�شتخدم  ب��وت��ن  م��واج��ه��ة م��ع 

على  املتحدة  ال��ولي��ات  اإج��ب��ار  ملحاولة  كرهينة 

املح�شومة“  ”النتيجة  ب�شاأن  التفاو�ض  اإع���ادة 

الباردة. للحرب 

ول  خ��ط��رة  نف�سية  ح���رب  ”اإنها  وق���ال���ت: 

يبدو اأن اأيا منهما �شيرتاجع؛ لأن الأمر اأ�شبح 

ال�شيا�شية  امل��خ��اط��ر  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر  مم��ك��ن  غ��ر 

الهائلة التي راهن عليها كالهما“.

واأ�شارت ال�شبكة يف تقريرها اإىل اأن املواجهة 

م�شكلة  وك��اأن��ه��ا  ت��ب��دو  ق��د  ال�شرقية  اأوروب����ا  يف 

طرف اآخر، اإذ اإن الأمريكين يواجهون جائحة 

ال�سيا�سية  معاركهم  وي�سنون  مرتفًعا  وت�سخًما 

اخلا�شة يف الوقت الذي اأكد فيه بايدن اأنه لن 

ير�شل قوات اأمريكية اإىل اأوكرانيا.

وتابعت: ”لكن احلقيقة هي اأن اأكرب قوتن 

ن��ووي��ت��ن يف ال���ع���امل ت��ت��ن��اف�����ش��ان ع��ل��ى اخ��ت��ب��ار 

���ش��ق��وط الحت���اد  الأك����ر خ��ط��ورة م��ن��ذ  الإرادة 

ال�شوفيتي.. قد يوؤدي الغزو الرو�شي لأوكرانيا 

ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ب���ن اجل���ي���و����ض  اأك�����رب ����ش���دام  اإىل 

ال��ن��ظ��ام��ي��ة يف اأوروب��������ا م��ن��ذ احل�����رب ال��ع��امل��ي��ة 

الثانية“.

واع���ت���ربت ال�����ش��ب��ك��ة اأن م���ا ه���و ع��ل��ى امل��ح��ك 

الغرب  م�شداقية  ه��ي  لالأمريكين  بالن�شبة 

و�شمعة الوليات املتحدة كقوة عاملية، واإمكانية 

ح������دوث ع����واق����ب ث���ان���وي���ة ت����وؤث����ر ب�������ش���دة ع��ل��ى 

الطاقة  اأ���ش��ع��ار  ارت��ف��اع  فيها  مب��ا  الأم��ري��ك��ي��ن 

ب�سبب الأزمة.

ل��ل��رتاج��ع عن  اأن���ه يف حم��اول��ة  اإىل  ول��ف��ت��ت 

”حافة الهاوية“، على حد و�شفها، التقى وزير 
اخلارجية  ووزي���ر  بلينكن  اأن��ت��وين  اخل��ارج��ي��ة 

الرو�شي �شرجي لفروف يف جنيف اجلمعة.

تتخلى  ل  املتحدة  ال��ولي��ات  ”لكن  وق��ال��ت: 

ال��ت��ي ط��ال��ب بها  ال��ت��ن��ازلت  ق��ب��ول  ع��ن رف�شها 

ب��وت��ن، وال��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا اأن ت��ع��ر���ض ال��ن��ات��و 

ت��ه��دي��دات  تنجح  مل  اأن���ه  ك��م��ا  ب�����ش��دة..  للخطر 

الوليات املتحدة بفر�ض عقوبات غر م�شبوقة 

ومعاقبة على رو�شيا اإذا ما اجتاحتها بالإ�شافة 

لبوتن..  خمرج  لتقدمي  املبذولة  اجلهود  اإىل 

اإن رو�شيا  ويف الواقع، تقول احلكومة يف كييف 

اأن  اأكملت تقريًبا ح�شد القوات الذي من �شاأنه 

ي�شمح بغزو وا�شع النطاق“.

وتابعت: ”الرجل القوي يف الكرملن، الذي 

اأوك��ران��ي��ا،  100،000 ج��ن��دي ع��ل��ى ح���دود  ل��دي��ه 

البوكر.  لعبة  خ��الل  من  يخمن  العامل  يجعل 

يحبها  التي  الطريقة  بال�شبط  هي  …هذه 
بوتن بالتعامل مع اخل�شوم… ويعتقد بع�ض 

ي��خ��ادع ويخلق  ال��رو���ش��ي  ال��زع��ي��م  اأن  امل��ح��ل��ل��ن 

ت��ه��دي��د ال���غ���زو ل��ك�����ش��ب ق���وة ع��ظ��م��ى م��ت�����ش��اوي��ة 

يرى  فيما  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ع  امل��ح��ادث��ات  يف 

اآخرون حماولة لزعزعة ا�شتقرار اأوكرانيا دون 

يف  ال�شعبية  اأج��ل  من  قومية  م�شرحية  اأو  غزو 

الداخل.“

بوتن  ب��اأن  اعتقادها،  ع��ن  ال�شبكة  واأع��رب��ت 

�شعيفة  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  ا  اأي�شً ي�شعر  ق��د 

حاليا، واأوروبا منق�شمة واأنه ”اإذا ما اأراد �شحق 

اأوكرانيا املوالية للغرب فاإن الوقت هو الآن.“

وق��ال��ت: ”لذلك ف��اإن��ه م��ع رف�����ض ال��ولي��ات 

امل��ت��ح��دة مل��ط��ال��ب��ه، وم���ع ا���ش��ت��ه��الك ال��ك��ث��ر من 

ه��ي��ب��ت��ه يف الأزم�����ة، ي��ب��دو م��ن غ��ر امل��رج��ح اأن 

بوتن �شيحزم اأمتعته ويعود اإىل بيته.“

االنباط-وكاالت

تعار�ض  اأن��ه��ا  اجلمعة  ام�ض  ال�شن   اأعلنت 

الوطنية  اجلمعية  تبنته  ال���ذي  ال��ق��رار  ب�شدة 

ال�شلطات  معاملة  ويعترب  اخلمي�ض  الفرن�شية 

ال�����ش��ي��ن��ي��ة لأق���ل���ي���ة الأوي�����غ�����ور امل�����ش��ل��م��ة اإب�����ادة 

جماعية.

�شنة،  م�شلمون  ومعظمهم  الأويغور  وي�شكل 

�شينجيانغ  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  الت��ن��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة 

)���ش��م��ال غ����رب ال�������ش���ن(، وه����ي م��ن��ط��ق��ة �شبه 

�شحراوية ت�شهد منذ وقت طويل هجمات

ق��راًرا  اخلمي�ض  الفرن�شيون  ال��ن��واب  وتبنى 

غر ملزم ين�ّض على اأن تقّر اجلمعية الوطنية 

ر�شمًيا بالعنف الذي ترتكبه �شلطات جمهورية 

ال�شن ال�شعبية يف حق الأويغور على اأنها ترقى 

اإىل جرائم �شد الإن�شانية واإبادة و تندد بها

القيام  اإىل  الفرن�شية  احلكومة  الن�ض  ودعا 

نف�سها باخلطوة 

اخل���ارج���ي���ة  وزارة  ب���ا����ش���م  امل���ت���ح���دث  وق������ال 

الن�ض  اإن  لل�شحافين  ليجيان  ت�شاو  ال�شينية 

ال�����ش��ل��ي��م يف م�شائل  وامل��ن��ط��ق  ال���واق���ع  ي��ت��ج��اه��ل 

اأن  دوري  �شحايف  موؤمتر  يف  واأ�شاف   . القانون 

ذلك ي�شكل تدخال �شارخا يف ال�شوؤون الداخلية 

ال�شينية. ال�شن تعار�شه ب�شدة

هجمات  �شينجيانغ  منطقة  �شهدت  ولطاملا 

انف�شالين  اأو  اإ���ش��الم��ي��ن  اإىل  ُن�����ش��ب��ت  دام��ي��ة 

ل�شيا�شة  �شنوات  منذ  املنطقة  وتخ�شع  اأويغور. 

مراقبة م�شددة

تف�شر  ع��ل��ى  مبنية  غ��رب��ي��ة  ت��ق��اري��ر  وت��ت��ه��م 

وث���ائ���ق ر���ش��م��ي��ة و����ش���ه���ادات ���ش��ح��اي��ا وحت��ال��ي��ل 

اإح�����ش��ائ��ي��ة، ب��ك��ن ب��اح��ت��ج��از اأك����ر م��ن مليون 

تاأهيل  اإع����ادة  م��راك��ز  الأوي���غ���ور يف  م��ن  �شخ�ض 

���ش��ي��ا���ش��ي ومب��م��ار���ش��ة ع��م��ل��ي��ات ت��ع��ق��ي��م ق�����ش��ري 

بحقهم وفر�ض العمل الق�شري عليهم

اأن هذه  التهامات موؤكدة  وتنفي بكن هذه 

هدفها  املهني  للتدريب  مراكز  هي  املع�شكرات 

لإبعادهم  وظائف  اإيجاد  على  ال�شكان  م�شاعدة 

عن �شلوك طريق التطرف الإ�شالمي.

االنباط-وكاالت

اأرب��ع��ة مت�شامنن  اجل��م��ع��ة،  اأ���ش��ي��ب،ام�����ض  

اإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ن ب���ج���روح وك�������ش���ور ع���ق���ب ه��ج��وم 

ال�شجار  زراعتهم  خالل  عليهم  للم�شتوطنن 

يف بلدة بورين جنوب نابل�ض.

وق�����ال م�������ش���وؤول م��ل��ف ال���ش��ت��ي��ط��ان ���ش��م��ال 

ال�������ش���ف���ة، غ�������ش���ان دغ���ل�������ض، ان جم���م���وع���ة م��ن 

مت�شامنن  هاجموا  رونن  جفعات  م�شتوطني 

من جمعية حاخامن من اجل حقوق الن�شان، 

اأدى  ال���ذي  الأم����ر  ب��ال�����ش��رب،  عليهم  واع���ت���دوا 

اأثناء  وك�شور،  بجروح  منهم  اأربعة  اإ�شابة  اإىل 

زراعتهم ال�شجار يف ارا�شي بورين

وا����ش���اف ان امل�����ش��ت��وط��ن��ن اح���رق���وا م��رك��ب��ة 

اأثناء  اأخ��رى  مركبة  وك�شروا  املت�شامنن  اأح��د 

العتداء.

االنباط-وكاالت

ك�شفت �شحيفة نيويورك تاميز اأن �شد الطبقة ال�شوري 

يف  الإ���ش��الم��ي��ة  ال��دول��ة  تنظيم  مقاتلو  عليه  �شيطر  ال���ذي 

الأمريكي  الغارات، لكن اجلي�ض  �شوريا مل يكن على قائمة 

�شربه على اأية حال.

خان  وعظمت  فيليب�ض  دي��ف  اأع���ده  ال���ذي  التقرير  ويف 

واإريك �شميدت، قالوا فيه اإن انفجارات اندلعت يف اأكرب �شد 

بالبالد بذروة املواجهات �شد تنظيم الدولة، فال�شد املكون 

على طول  ويحتفظ مبياه  الفرات  نهر  على  18 طابقا  من 

الركيزة  كان  النا�ض،  اآلف  ي�شكنه  واد  على  ويطل  ميال   25

الإ�شرتاتيجية التي �شيطر عليها تنظيم الدولة

عمال  ل�شقوط   2017 اآذار/م���ار����ض   26 ان��ف��ج��ارات  واأدت 

واح��دة  قنبلة  اإن  عيان  �شهود  وي��ق��ول  ال��ظ��الم.  و���ش��اد  ال�شد 

اأ���ش��ق��ط��ت خ��م�����ش��ة ط���واب���ق. وم���ع ان��ت�����ش��ار ال���ن���ران وتعطل 

مل��ي��اه ال�شد  اأي م��ن��ف��ذ  ي��ك��ن ه��ن��اك  الأج���ه���زة احل��ي��وي��ة، مل 

املياه  م�شتوى  لرت��ف��اع  اأدى  مم��ا  منه،  تتدفق  ك��ي  العمالق 

لتحذير  ال�شوت  م��ك��ربات  ال�شد  �شلطات  وا�شتخدمت  فيه 

الهروب.  منهم  وطلبت  امل�شب  يف  يعي�شون  الذين  ال�شكان 

وحمل تنظيم الدولة واحلكومة ال�شورية والرو�ض الوليات 

املتحدة م�شوؤولية التفجر. ولكن ال�شد كان على قائمة عدم 

القوات  قائد  وق��ال  املحمية.  واملن�شاآت  الع�شكرية  ال�شربات 

احلديث  اإن  تاون�شند  �شتيفن  اجل��رال  حينه  يف  الأمريكية 

عن دور اأمريكي قام على تقارير جمنونة . وقال موؤكدا �شد 

وحدة  يف  عنا�شر  اأن  مع   ، للتحالف  هدفا  يكن  مل  الطبقة 

املهام اخلا�شة  العمليات اخلا�شة اطلق عليها قوة  يف قوات 

القنابل  اأ�شخم  م�شتخدمة   ال�شد  ا�شتهدفت   التي  هي   19

واح��دة  الأم��ري��ك��ي،  اجلي�ض  تر�شانة  يف  املتوفرة  التقليدية 

منها بي األ يو -109 اخلارقة للتح�شينات وامل�شممة لتدمر 

املباين الإ�شمنتية ال�شميكة، ح�شب م�شوؤولن بارزين

وقاموا بتنفيذ الهجوم رغم التحذيرات من عدم �شرب 

اآلف  يغمر  لفي�شان  ت���وؤدي  ق��د  دفاعاته  انهيار  لأن  ال�شد، 

الهجمات،  ال�شد وكونه حمميا من  املدنين. ونظرا لو�شع 

ع�شكرية  م�شتويات  على  ات��خ��اذه  يجب  ك��ان  �شربه  ف��ق��رار 

اخلا�شة  املهام  ق��وه  اإن  قالوا  �شابقن  م�شوؤولن  لكن  عليا، 

ع���ادة يف  اإل��ي��ه��ا  ال��ل��ج��وء  يتم  ا���ش��ت��خ��دم��وا  عملية خمت�شرة 

على  ب��دون احل�شول  بال�شرب  ت�شمح  والتي  الطوارئ  وقت 

اأخرى،  بغارات  ال�شد  نحو  اندفعوا  عمال  ثالثة  وقتل  اإذن. 

ال�شحيفة  وقالت  فيه.  يف  العاملن  �شهادات  ح�شب  وذل��ك 

عن  الك�شف  ع��دم  ب�شرط  حت��دث��ا  ال�شابقن  امل�����ش��وؤول��ن  اإن 

هويتهما قال اإن بع�ض ال�شباط الذين اأ�شرفوا على الغارات 

قوه  ت�شرفات  عن  الك�شف  وياأتي  تهورا.  ال�شربة  اعتربوا 

املهام اخلا�شة- 19 بعد �شل�شلة من الت�شرفات التي و�شفتها 

ال�����ش��ح��ي��ف��ة يف ال���ع���ام امل��ا���ش��ي وق��ت��ل امل��دن��ي��ن يف امل��واج��ه��ة 

الأخ���رة م��ع تنظيم ال��دول��ة يف ب��ل��دة ب��اغ��وز، ق��رب احل��دود 

املتقاعد  العقيد  م��وراي،  �شكوت  وقال  العراق.  ال�شورية مع 

من �شالح اجلو اإنه حتى يف ظل التخطيط احلذر، ف�شرب 

�شد بقنبلة �شخمة كان �شينظر اإليه القادة باخلطر وغر 

�شد  رط��ل   2.000 زنتها  قنبلة  ا�شتخدام  واأ���ش��اف  املقبول. 

هدف مقيد مثل ال�شد اأمر �شعب وكان يجب عدم نقلها على 

طائرة   و اأ�شواأ من هذا فقد كانت الذخرة �شتت�شبب بانهيار 

ال�شد وبعد الغارات حالف عمال ال�شد احلظ عندما اكت�شفوا 

قنبلة بي األ يو -109 ملقاة على جانبها ولكنها مل تنفجر، 

ولو انفجرت لنهار كل ال�شد

عمليات  على  اأ�شرفت  التي  املركزية  القيادة  واع��رتف��ت 

رطل   2.000 زنتها  قنبلة  ب��اإل��ق��اء  ال��دول��ة  تنظيم  م��واج��ه��ة 

ولكنها نفت اأن الهدف كان ال�شد اأو اأنها جتاهلت الإجراءات 

القنبلة   اإن  املركزية  القيادة  با�شم  املتحدث  وق��ال  املطلوبة. 

تلقت  ال��ق��ي��ادة  واأن  ف��ق��ط.  بال�شد  ملحقا  ب��رج��ا  ا�شتهدفت 

العملية على غارات  واأنها وافقت قبل  ال�شربة   بالغا قبل 

القيادة  با�شم  املتحدث  اإرب��ان،  بيل  الكابنت  حم��دودة. وق��ال 

اأكدت التحليالت اأن الغارات  على الأبراج املقامة على ال�شد 

ال�شد مل  اأن  ، م�شيفا  نف�شه  الطبقة  ل�شد  ت��وؤدي ب�شرر  لن 

اأن التحليل ثبتت �شحته . وقال الكابنت  اأكد  ينهر وهو ما 

ارب����ان امل��ه��م��ة وال���غ���ارات ال��ت��ي ���ش��اع��دت��ه��ا، عملت ع��ل��ى ع��ودة 

�شرق  �شمال-  ل�شكان  هو  كما  الطبقة  و�شد  عليه  ال�شيطرة 

�شوريا ومنعت تنظيم الدولة من ا�شتخدامه ك�شالح . و لو 

اأنهم  �شمح لهم بعمل هذا قد توقع حتليلنا يف ذلك الوقت 

امل�شوؤولن  لكن   . �شوريا  ل�شكان  اأك��رب  مبعاناة  �شيت�شببون 

ال��ل��ذي��ن ���ش��ارك��ا يف ال��ع��م��ل��ي��ات اأث���ن���اء ذل���ك و���ش��ه��ود ال��ع��ي��ان 

لل�شحيفة و�شفوا و�شعا خطرا  الذين حتدثوا  ال�شورين 

واأخطر مما زعمت القيادة الأمريكية

فقد اأدت الغارات لتدمر معدات ال�شد الذي توقف عن 

العمل، وارتفعت من�شوبه اإىل 50 قدما ب�شكل كاد يتدفق اإىل 

املهند�شون.  قال  بكارثة ح�شبما  �شيت�شبب  كان  خارجه، مما 

الرتكية  ال�شلطات  فيه  قامت  بدرجة  الو�شع خطرا  وكان 

بقطع املياه من املنبع، واأعلن اأعداء احلرب، تنظيم الدولة، 

وقف  ع��ن  املتحدة  وال��ولي��ات  والأك����راد  ال�شورية  احلكومة 

على  العمل  املدنين  للمهند�شن  ال�شماح  اأج��ل  من  اإط��الق 

اإن  ال�شد  على  عملوا  الذين  املهند�شون  وق��ال  الكارثة.  منع 

حتركهم ال�شريع والذي مت تهديد ال�شالح اأدى لإنقاذ ال�شد 

والنا�ض الذين يعي�شون حتته. وقال مدير ال�شد ال�شابق اإنه 

عدد  ل��زاد  و  اخل��ي��ال  خ��ارج  التدمر  لكان  التحرك  يتم  مل 

ال�شحايا عن عدد ال�شورين الذين ماتوا اأثناء احلرب

وتقول ال�شحيفة اإن الوليات املتحدة ذهبت اإىل احلرب 

حل��م��اي��ة امل��دن��ي��ن وامل��ن�����ش��اآت احل��ي��وي��ة، و���ش��رب م��ن�����ش��اأة مل 

على  وم��واف��ق��ة  فح�شا  اقت�شى  الأه����داف  قائمة  على  تكن 

ا�شتغالل هذه  الدولة حاول  تنظيم  اأن  اإل  امل�شتويات،  اأعلى 

القواعد وا�شتخدم املن�شاآت املدنية كمخازن لل�شالح ومراكز 

تبنته قوة  الذي  الطبقة. وكان احلل  �شد  للقيادة مبا فيها 

املهام اخلا�شة هو و�شع قواعد حماية املدنين جانبا، ح�شب 

م�شوؤولن حالين و�شابقن. وبعد فرتة بداأت القوة بتربير 

كل الغارات على اأ�شا�ض الطوارئ وحماية النف�ض ومن اأجل 

اإنقاذ اجلنود من اأو�شاع مهددة، حتى لو مل يكونوا يف حالة 

مبن  ب�شرعة  الأه���داف  ت�شرب  لكي  لها  ه��ذا  و�شمح  خطر. 

فيها تلك التي ل ت�شملها قائمة الأهداف. و�شربت الغارات 

وقتل  واأ���ش��واق��ا  وم���دار����ض  م�شاجد  ب��ه��ا  الت�شريع  مت  ال��ت��ي 

�شابقن فيها،  والأطفال، ح�شب عنا�شر  الن�شاء  اأع��دادا من 

بالإ�شافة للوثائق التي ح�شلت عليها ال�شحيفة  والتقارير 

من مواقع الغارات يف �شوريا. لكن الهجوم على الطبقة هو 

الدفاع عن  ا�شتخدام قواعد  والوقاحة يف  التهور  مثال عن 

النف�ض وكان �شيت�شبب بكارثة فيه

ال�شيطرة  اأن  املتحدة  ال��ولي��ات  راأت  احل��رب  بداية  وم��ع 

ويبعد  ال�شوفييتي  الإحت���اد  عهد   يف  بني  ال��ذي  ال�شد  على 

لل�شيطرة  كمفتاح  ال��رق��ة،  اخل��الف��ة،  عا�شمة  ع��ن  ميال   30

 2013 ع��ام  عليه  املعار�شة  جماعات  و�شيطرت  املدينة.  على 

عام  فيها  تو�شع  ال��ت��ي  مناطقه  اإىل  �شمه  التنظيم  ول��ك��ن 

2014. واحتفظ التنظيم بقوة �شغرة حيث منحت اأبراجه 

نقطة  ظ��ل  ولكنه  حماية.  ال�شميكة  الإ�شمنتية  وج��دران��ه 

العمال يوفرون  املدنية، حيث ظل  مهمة لتوفر اخلدمات 

امتدت  ال��ت��ي  ال���ري  عمليات  وتنظيم  الكهربائية  ال��ط��اق��ة 

حملته  التحالف  �شن  وعندما   2017 ع��ام  ويف  امل���زارع.  على 

لل�شيطرة على مناطق التنظيم كان يرى اأهمية بال�شيطرة 

عليه ملنع املقاتلن من اإغراق ال�شكان الذين يعي�شون يف تيار 

امل�شب. وك��ان��ت ق��وة امل��ه��ام اخل��ا���ش��ة-19 تعمل على الر���ض 

ح�شب  ال�شربة،  قبل  عليه  لل�شيطرة  خطط  عدة  و�شممت 

م�����ش��وؤول��ن. وط��ل��ب��ت ال��ق��وة ت��ق��ري��را متخ�ش�شا م��ن وح��دة 

املهند�شن اخلا�شة يف مكتب امل�شادر والبنى التحتية التابع 

حجم  وتقييم  الن�شح  وط��ل��ب��ت  الع�شكرية  ل��الإ���ش��ت��خ��ب��ارات 

القنابل التي ميكن ا�شتخدامها. وكان رد الوكالة الع�شكرية 

�شريعا: ال�شد لي�ض هدفا لل�شرب

اإن��ه ميكن  املهند�شون  اأرب��ع �شفحات قال  ويف تقرير من 

رط���ا ل�سرب   20 ت���زن  ال��ت��ي  ���ش��واري��خ هيلفاير  ا���ش��ت��خ��دام 

اجل���وان���ب ال�����ش��رق��ي��ة م��ن ال�����ش��د ل��ك��ن ه��ن��اك خم��اط��ر حالة 

البنى  �شد  حجمها  ك��ان  مهما  �شواريخ  اأو  قنابل  ا�شتخدام 

امل�����ش��وؤول��ون  وق���ال   امل��ي��اه.  بتدفق  تتحكم  ال��ت��ي  الإ�شمنتية 

ال�شابقون اإن التقرير حذر من اأية �شربة قد توؤدي لتعطل 

مع  التقرير  وت��واف��ق  ال��ن��ا���ض.  األف  مبقتل  وتت�شبب  ال�شد 

 2017 الثاين/يناير  ك��ان��ون  يف  املتحدة  ل��الأمم  اآخ��ر  تقرير 

والذي حذر من �شرب ال�شد لأنه قد  يوؤدي لتعطله وغرق 

اأعد  100 ميل. وكان التقرير قد  املجتمعات التي تبعد عنه 

قبل اأ�شابيع من الغارة وو�شل اإىل القوة. اإل ان فريقا منها 

قرر يف الأ�شبوع الأخر من اآذار/مار�ض 2017 توجيه �شربة 

امل��ت��وف��رة.  ول يعرف  ال��ق��ن��اب��ل  اأ���ش��خ��م  لل�شد وب��ا���ش��ت��خ��دام 

القوات  ك��ان  ال��وق��ت  ذل��ك  لل�شرب، ففي  دع��ا  ال��ذي  ال�شبب 

الأمريكية والتي تدعمها ت�شيطر على اجلانب ال�شمايل من 

ال�شد وقوات تنظيم الدولة ت�شيطر على الطرف اجلنوبي

وقال الكابنت اأن قوات التحالف حاولت ال�شيطرة عليه، 

خ�شائر  لتكبدها  اأدى  ب�شكل  كثيفة  لنران  تعر�شت  ولكنها 

فادحة ولهذا قررت �شربه، لكن عمال ال�شد مل ي�شاهدوا اأو 

ي�شمعوا عن �شحايا قبل يوم من الغارة. وما هو وا�شح ان 

قوة املهام اخلا�شة-19 طلبت الغارة دفاعا عن النف�ض ب�شكل 

العليا. وبح�شب تقرير مت  امل�شتويات  اإىل  العودة  حللها من 

ك�شف عن  املعلومات  قانون حرية  على  بناء  عليه  احل�شول 

ال�شد  التي حقلت عاليا فوق  امل�شغلن مقاتلة بي-52  طلب 

وطلبوا �شربات على ثالث مواقع.  ولكن التقرير ل يتحدث 

تكبدت  اأنها  اأو  العدوة  القوات  لنران   القوات  تعر�ض  عن 

خ�شائر. ويقول التقرير اإن الطلب جاء حلرمان العدو من 

الأر�س

اإن م�شاألة احلرمان ت�شر اإىل  ويقول م�شوؤولن �شابقان 

مقاتلي  م��ن  الهزمية  خطر  يف  تكن  مل  التحالف  ق��وات  اأن 

امل��ه��ام اخلا�شة ه��و عملية وقائية  ال��ع��دو، وك���ان ه��دف ق��وة 

اإن �شن هجوم حتت  الأب���راج. وق��ال  املقاتلن من  وح��رم��ان 

لختالف  نظرا  للده�شة  مثرا  ك��ان  النف�ض  حماية  ذريعة 

اإغ��الق  املتحدة  ال��ولي��ات  ق��ررت  اأ�شابيع  فبعد  الإج����راءات. 

موافقة  عملية  الأم���ر  واقت�شى  ال��رق��ة،  ق��رب  ق��ن��وات  نظام 

ما مل يحدث مع  وه��ذا  الأه���داف.  م�شتفي�شة من جمل�ض 

قد  ال��ق��وة  تكون  اأن  ال��دف��اع  وزارة  يف  م�����ش��وؤول  ونفى  ال�شد. 

جتاوزت التعليمات، م�شرا اأن الهجوم مت من خالل الإطار 

املحدد ملواجهة تنظيم الدولة ومل تكن هناك حاجة لطلب 

موافقة القيادة. ويف البداية طلب من بي-52 اإطالق قنابل 

التنظيم  اإخ��راج مقاتلي  تنفجر يف اجلو، وعندما ف�شلت يف 

 2.000 ق��ن��اب��ل زن���ة ك��ل واح����دة منها   3 اإ���ش��ق��اط  ط��ل��ب منها 

ق��ادرة على اخ��رتاق التح�شينات حالة  رطال وواح��دة منها 

مل�شها الإ�شمنت. وقامت قوات املهام اخلا�شة بق�شف �شديد 

وخربوا  لحقا  هربوا  التنظيم  مقاتلي  لكن  الأب���راج.  على 

توربينات ال�شد التي مل تكن عاملة اأثناء ان�شحابهم

من  تبع  وم��ا  الق�شف  اآث���ار  كهربائي  مهند�ض  وو���ش��ف 

مكاملات بن م�شوؤولن رو�ض والقيادة املركزية الأمريكية يف 

قطر وحتذيراتهم باأن الوقت ق�شر ملنع كارثة انهيار ال�شد. 

وبعد اأقل من 24 �شاعة على ال�شربة مت الإتفاق على وقف 

العمليات العدوانية، ثم حترك فريق من 16 عامال، بع�شهم 

وعملوا  ال�شورية.  واحلكومة  والتحالف  الدولة  تنظيم  من 

�شوريا  ق��وات  ونفت  امل��ي��اه.  ارت��ف��اع من�شوب  م��ع  بجهد كبر 

الدميقراطية تعر�ض ال�شد لهجوم وقالت اإنه دعاية. وقالت 

خفيفة  باأ�شلحة  ال�شد  �شرب  التحالف  اإن  با�شمه  املتحدثة 

بحيث ل ت�شبب ال�شرر له. ونفى القائد الع�شكري تاون�شند 

تعر�ض ال�شد للهجوم. ومل يتم اتخاذ اإج��راءات �شبط �شد 

على  بناء  الغارات  بطلب  ا�شتمرت  التي  اخلا�شة  املهام  قوة 

نف�ض املربر، احلالة الطارئة والدفاع عن النف�ض.

»سي إن إن:« بايدن وبوتين دخال في »حرب نفسية خطيرة«

الصين تعارض بشدة قرار النواب الفرنسيين حول إبادة األويغور

إصابة أربعة متضامين وإحراق مركبتهم بهجوم للمستوطنين في بورين

الواليات المتحدة ضربت سد الطبقة السوري بقنابل زنتها ألفي رطل وكادت تتسبب بكارثة

هجوم عنيف ل »داعش« يسقط
 11 جنديا من الجيش العراقي

18 قتيال من قوات سوريا الديموقراطية و16 من تنظيم 
الدولة االسالمية في اشتباكات سجن الحسكة

االنباط-وكاالت

ام�����س  ال�����ع�����راق،  RT يف  م���را����ش���ل  اأف�������اد 

بهجوم  ع��راق��ي��ا  ج��ن��دي��ا   11 مبقتل  اجل��م��ع��ة، 

�شرقي  دي����اىل  حم��اف��ظ��ة  يف  داع�����ض  لتنظيم 

الباد

وذك����ر اأن جم��م��وع��ة م���ن ع��ن��ا���ش��ر داع�����ض 

ت�����ش��م ن��ح��و 10 م��ق��ات��ل��ن، ���ش��ن��ت ف��ج��ر ام�����ض 

اجل��ي�����ض  يف  الأوىل  ال���ف���رق���ة  ع���ل���ى  ه���ج���وم���ا 

العراقي، وقتلت 11 جنديا

الهجوم  يف  ا�شتخدم  التنظيم  اأن  واأ�شاف، 

اأ�شلحة متو�شطة، بالإ�شافة اإىل قنا�ض

���ش��درت  ع��ل��ي��ا  ت��وج��ي��ه��ات  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 

ت��ع��زي��زات ع�����ش��ك��ري��ة اإىل حم��اف��ظ��ة  ب���اإر����ش���ال 

دياىل على خلفية الهجوم.

االنباط-وكاالت

18 ع��ن�����ش��راً م���ن ال����ق����وات الأم��ن��ي��ة  ق��ت��ل 

ال�شالمية،  الدولة  تنظيم  من  و16  الكردية 

على ما افاد املر�شد ال�شوري حلقوق الإن�شان، 

اخلمي�ض  م�شاء  منذ  م�شتمرة  ا�شتباكات  يف 

داخل وخارج �شجن يف مدينة احل�شكة ب�شمال 

�سرق �سوريا.

واف�����اد ب��ي��ان ل��ل��م��ر���ش��د ال�����ش��وري حل��ق��وق 

الن�شان الذي يتخذ من بريطانيا مقراً باأنه 

وّثق مزيداً من اخل�شائر الب�شرية على خلفية 

ال��ه��ج��وم، اإذ ارت���ف���ع ت���ع���داد ق��ت��ل��ى الأ���ش��اي�����ض 

18، ممن ق�شوا جميعاً  اإىل  ال�شجن  وحرا�ض 

م�شاء  منذ  املنطقة  ت�شهدها  التي  بالأحداث 

اخلمي�س

ويف املقابل، ُقِتل 16 على الأقل من مقاتلي 

القوات  مع  ا�شتباكات  يف  ال�شالمية  الدولة 

ما  بح�شب   ، وخارجه  ال�شجن  داخل  الكردية 

اأفاد مدير املر�شد رامي عبد الرحمن وكالة 

فران�س بر�س

واأع��ل��ن��ت ق����وات ���ش��وري��ا ال��دمي��ق��راط��ي��ة ) 

ق�����ش��د ( ال��ت��ي ت�����ش��رف ع��ل��ى ال�����ش��ج��ن اجلمعة 

نفذها  جماعية  ف��رار  حم��اول��ة  اأحبطت  اأن��ه��ا 

مرتزقة التنظيم يف �شجن غويران باحل�شكة، 

م�����ش��اء  ن���ف���ذه اجل���ه���ادي���ون  اأول  ه���ج���وم  ب��ع��د 

اخلمي�ض واأدى اإىل فرار عدد من ال�شجناء

وا����ش���اف���ت اجل��م��ع��ة اأن���ه���ا األ���ق���ت ال��ق��ب�����ض 

حيث   ، ال�شجن  حميط  يف  م��رت��زق��اً   89 على 

ال�شتباكات م�شتمرة ، بح�شب بيان اأ�شدرته

ال�شاعات  خ��الل  قتلت  اأن��ه��ا  اإىل  وا���ش��ارت 

مهاجمن  خم�شة  اجلمعة  �شباح  من  الأوىل 

بينهم مرتزق من اجلن�شية ال�شينية

نفذوا  الذين  التنظيم  مقاتلي  اأن  وذك��رت 

م��ن��ازل  يف  يختبئون  ك��ان��وا  اخل��م��ي�����ض  ه��ج��وم 

املدنين يف حي الزهور القريب من ال�شجن

ال��ظ��روف  ب���  اأن م��ا و���ش��ف��ت��ه  اإىل  وا����ش���ارت 

اخلمي�ض  منذ  امل�شتمرة  ال�شتثنائية  الأمنية 

ت�����ش��م��ل حم��ي��ط ���ش��ج��ن احل�����ش��ك��ة والأح����ي����اء 

القريبة منه

التي  التنظيم  اأن خاليا  بيان  ولحظت يف 

ت��ت��خ��ذ م��ن م��ن��ازل امل��دن��ي��ن يف ح���ّي ال��زه��ور 

خ���ن���ادق ل��ه��ا ت��ط��ل��ق ال���ن���ار ب�����ش��ك��ل م��ك��ث��ف يف 

املعتقلن  اإىل  اأم��ل  ر�شائل  لتوجيه  حم��اول��ة 

داخل ال�شجن

ت�����ش��ت��خ��دم  اخل����الي����ا  ه�����ذه  اأن  واع����ت����ربت 

امل��دن��ي��ن يف ح��ّي ال��زه��ور وب��ع�����ض امل��ن��اط��ق يف 

ب�شرية  ك�����دروع  ل��ل�����ش��ج��ن  ال�����ش��م��ال��ي��ة  اجل��ه��ة 

ت�شفية  عن  تتحدث  ميدانية  تقارير  و�شط 

اخلاليا  تلك  عار�شوا  الذين  املدنين  بع�ض 

منازلهم  ت��رك  بعدم  لأوام��ره��ا  ميتثلوا  ومل 

واللجوء اإىل املناطق الأخرى

يف  واحل��ذر  ال��دق��ة  قواتنا  تتوخى  وتابعت 

ق�شارى  وتبذل  ال��ظ��روف،  ه��ذه  مع  التعامل 

يف  اأ�شا�شية  كمهمة  املدنين  حلماية  جهدها 

تخطيط وتنفيذ اأي خمطط ع�شكري واأمني

وك����ان ت��ن��ظ��ي��م ال���دول���ة ال���ش��الم��ي��ة عمد 

تفجر  اإىل  غ��وي��ران  �شجن  على  هجومه  يف 

ومهاجمة  ال�شجن  �شيارة مفخخة يف حميط 

الكردية،  للقوات  التابعن  احلرا�شة  عنا�شر 

فيه،  ال�شجناء  من  ع��دد  لتحرير  حماولة  يف 

الدميقراطية يف  �شوريا  قوات  اأفادت  ما  على 

بيان

وو���ش��ف م��دي��ر امل��ر���ش��د ال�����ش��وري حلقوق 

الن�����ش��ان رام���ي ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��ه��ج��وم ب��اأن��ه 

ي�����ش��ن��ه تنظيم  ن��وع��ه  الأك�����رب والأع����ن����ف م���ن 

على  الق�شاء  اإع��الن  منذ  الإ�شالمية  الدولة 

كل  وخ�شارته   2019 اآذار/م��ار���ض  يف  خالفته 

�شيطرته مناطق 

ال�سبت   22 / 1 / 2022
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منتخب اليد يلتقي فيتنام بالبطولة االسيوية 

المدرب البرازيلي فييرا يقود كرة الوحدات 

الهالل يقترب من استقطاب اوباميانج 

االنباط – عمان 

على  م�ستحقاً  ف����وزاً  ال��ي��د،  ل��ك��رة  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  ح��ق��ق 

املنتخب ال�سنغافوري بنتيجة ٤٠-١٩، يف ختام دور املجموعات 

م��ن ال��ب��ط��ول��ة الآ���س��ي��وي��ة ال���� ٢٠ وامل��ق��ام��ة يف م��دي��ن��ة ال��دم��ام 

املباراة  جمريات  على  الوطني  منتخبنا  و�سيطر  ال�سعودية. 

وا�ستحق النت�سار بفارق ٢١ هدفاً لُينهي دور املجموعات بفوز 

وخ�سارتني اأمام كل من الكويت وكوريا اجلنوبية ويحتل املركز 

منتخبنا  و�سجل  الرتتيبية  املراكز  على  للعب  وينتقل  الثالث 

الوطني اأهدافه يف مباراة اليوم عرب كل من الالعبني : اأحمد 

العقرباوي  وعبدالرحمن   )٧( معابرة  و�سامل   )٨( الأن�ساري 

)٥( وح�سن ال�سفوري )٥( جمد بني هاين )٤( ومعاذ طه )٣( 

العيا�سرة  ويو�سف   )٢( الدبعي  ومعت�سم   )٢( الب�س  واأحمد 

)١( واأحمد العتيبي )١( وعادل بكر )١( و�سدام فريحات )١( 

 ٩ الرتتيبية )من  الأدوار  الوطني يف  و�سيلتقي منتخبنا  هذا 

اإىل ١٦( م�ساء ال�سبت مع منتخب فيتنام عند ال�ساعة اخلام�سة 

ولغاية   ٩ املراكز من  لقاءات حتديد  الأردن يف  بتوقيت  م�ساًء 

لقاءات  يف  الثانية  مباراته  الوطني  املنتخب  يخو�س  كما   ،١٢

امل��راك��ز ي��وم غد الأح��د بلقاء املنتخب الإم��ارات��ي عند  حتديد 

ال�ساعة الثالثة م�ساء، ثم يالقي املنتخب الهندي يوم الثالثاء 

املقبل عند ال�ساعة اخلام�سة م�ساء. 

كما يلتقي بذات اليوم منتخبا الإمارات والهند عند ال�ساعة 

 ١٣ الواحدة من بعد الظهر، فيما يلتقي لتحديد املراكز من 

ظهرا،   ١١ ال�ساعة  عند  وعمان  ا�سرتاليا  منتخبا   ١٦ ولغاية 

ومنتخبا �سنغافورة وهونغ كونغ عند ال�ساعة اخلام�سة م�ساء. 

واإي��ران  وال�سعودية  وقطر  اجلنوبية  كوريا  منتخبات  وكانت 

وال��ع��راق واأوزب��ك�����س��ت��ان وال��ب��ح��ري��ن وال��ك��وي��ت، ق��د ت��اأه��ل��ت اإىل 

التناف�س  التي دخلت يف مرحلة  املنتخبات  الثمانية، وهي  دور 

 ،٢٠٢٣ العامل  بطولة  اإىل  املوؤهلة  اخلم�س  بالبطاقات  للظقر 

والتي ت�ست�سيفها بولندا وال�سويد.

 ويذكر اأن املنتخب الوطني جاء باملركز الثالث يف املجموعة 

٢ نقطتني، بعد الفوز الكبري وامل�ستحق الذي  الأوىل بر�سيد 

�سجله على منتخب �سنغافورة بنتيجة ٤٠-١٩، يف الوقت الذي 

بر�سيد  املجموعة  فرق  الكوري اجلنوبي  املنتخب  فيه  ت�سدر 

 ،٢٦-٢٦ بنتيجة  الكويتي  املنتخب  على  تغلب  اأن  بعد  نقاط   ٦

ج��اء  بينما  ن��ق��اط،   ٤ بر�سيد  ال��ث��اين  ب��امل��رك��ز  الأخ����ري  ليحل 

من  خال  بر�سيد  والأخ��ري  الرابع  باملركز  �سنغافورة  منتخب 

النقاط.

االنباط – عمان 

اأك���د رئ��ي�����س ن���ادي ال���وح���دات د.ب�����س��ار احل���وام���دة، اأن اإدارة 

الربازيلي  الفني  امل��دي��ر  م��ع  التعاقد  اأجن���زت  ال��وح��دات  ن��ادي 

�سيلفانو  ج��و  الأداء-  –حملل  م�ساعده  ووم��واط��ن��ي��ه  ف��ي��ريا، 

وال��ذي يحدث لأول م��رة يف ن��ادي ال��وح��دات، وم��درب اللياقة 

البدنية كارلو�س هيرنيكو، لقيادة فريق الكرة يف املو�سم٢٠٢٢، 

م�سريا اأن جمل�س الإدارة در�س بعناية فائقة تن�سيبات اللجنة 

حول  اتفاق  اإىل  وتو�سل  املدربني،  من  القدم  لكرة  الريا�سية 

اأن ي�سل خ��الل ال�سبوع  امل��ت��وق��ع  ف��ي��ريا وط��اق��م��ه  ال��ربازي��ل��ي 

ال��وح��دات  ط��م��وح��ات  ج���اء بحجم  ال��ت��ع��اق��د  اأن  مبينا  امل��ق��ب��ل، 

 .٢٠٢٢ املو�سم  يف  والقارية  املحلية  لال�ستحقاقات  وجماهريه 

ومي��ل��ك ال��ربازي��ل��ي ف��ي��ريا ال����ذي ي��ب��ل��غ م��ن ال��ع��م��ر ٦٩ ع��ام��ا، 

جتربة تدريبية ثرية يف املالعب العربية، من ا�سهرها قيادته 

٢٠٠٧، واأ�سرف على تدريب  اآ�سيا  ملنتخب العراق بالفوز بلقب 

الإ�سماعيلي امل�سري واحتاد كلباء الإمارتي والزمالك امل�سري 

يف اآخ���ر م��وا���س��م، يف ال��وق��ت ال���ذي اأك���د فيه ال��ربازي��ل��ي فيريا 

وبطولته  تاريخه  عند  واقفا  الوحدات،  بتدريب  �سعادته  عن 

اإىل  امل��ع��اون  وج��ه��ازه  يوفق  اأن  متمنيا  اجل��ارف��ة،  وجماهريته 

اإعادة فريق الوحدات اإىل �سدة الألقاب املحلية، والذهاب بعيدا 

بدوري اأبطال اآ�سيا يف ني�سان املقبل.

الريا�ض – وكاالت 

اق���������رتب اجل������اب������وين ب����ي����ري اإمي�����ريي�����ك 

اأوب����ام����ي����اجن، م���ن م����غ����ادرة اآر����س���ن���ال خ��الل 

بعدما  اجل��اري��ة،  ال�ستوية  النتقالت  ف��رتة 

الدويل  وارتبط  مغرًيا.  عربًيا  ا  عر�سً تلقى 

اجل���اب���وين م����وؤخ����ًرا ب��ع��دة اأن���دي���ة اأوروب���ي���ة 

وع���رب���ي���ة، م���ن ب��ي��ن��ه��ا ال���ه���الل ال�����س��ع��ودي، 

بتوقيعه.وح�سب  للظفر  بقوة  ي�سعى  ال��ذي 

�سحيفة »ديلي ميل«، فاإن الهالل عازم على 

اأوبامياجن بالكامل، مما  التكفل بدفع راتب 

باملوافقة  اجل��ان��رز  اإدارة  اإق��ن��اع  يف  ي�سهم  قد 

ع��ل��ى ال��ع��ر���س. وي��ح�����س��ل اأوب���ام���ي���اجن على 

اإ�سرتليني،  األ���ف   ٣٥٠ يبلغ  اأ�سبوعي  رات���ب 

الأع��ل��ى  الالعبني  قائمة  راأ����س  على  و�سعه 

اأجًرا يف الفريق الإجنليزي. ويرغب الزعيم 

عاًما   ٣٢ ال���  �ساحب  ا�ستعارة  يف  ال�سعودي 

حتى نهاية املو�سم، مع ت�سمن العقد، خيار 

اأوب��ام��ي��اجن  وب����داأ   .٢٠٢٢ �سيف  يف  ال�����س��راء 

املقدمة  العرو�س  كافة  درا���س��ة  يف  وممثلوه 

النهائي  القرار  اتخاذ  املتوقع  ومن  لالعب، 

ب�ساأن وجهته املقبلة يف غ�سون الأيام املقبلة.

الخالدي ينهي مشواره مع السلط 

مونديال االندية على قنوات ابو ظبي 

أوساكا تخسر وتودع استراليا للتنس 

االنباط – عمان 

 ك�سف املهاجم الدويل ركان اخلالدي، 

ال�سلط  فريق  ح�سابات  خ��ارج  اأ�سبح  اأن��ه 

املا�سي.  املو�سم  القدم، والذي مثله  لكرة 

موقع  على  ح�سابه  عرب  اخل��ال��دي  وكتب 

اأنه  موؤخًرا  “ن�سرت  بوك  في�س  التوا�سل 

مت جتديد عقدي مع ال�سلط حتى املو�سم 

على  الت���ف���اق  “بعد  واأ�����س����اف  امل���ق���ب���ل«. 

فيما  التوقيع، اخلرية  يتم  التجديد، مل 

اختاره اهلل«. واأكمل “كل الحرتام لنادي 

ال�����س��ل��ط، وحت���دي���ًدا ج��م��اه��ريه ال��وف��ي��ة، 

ك��ن��ت ���س��ع��ي��ًدا يف ك���ل حل��ظ��ة اأم�����س��ي��ت��ه��ا 

م����ع ال����ف����ري����ق«. وي���ع���ت���رب اخل����ال����دي م��ن 

م�سريته  ب��داأ  حيث  املميزين،  املهاجمني 

الأردن  منتخب  ومثل  الرمثا،  فريق  مع 

الأهلي  ل�سالح  اللعب  قبل  �سنوات،  لعدة 

و�سحاب وال�سلط.

ابو ظبي – وكاالت 

ل��الإع��الم،  ظ��ب��ي  اأب���و  موؤ�س�سة  اأع��ل��ن��ت 

الريا�سية، على  اأبو ظبي  قنوات  ح�سول 

حقوق ب��ث ك��اأ���س ال��ع��امل ل��الأن��دي��ة ٢٠٢١، 

واأو�سحت  والكويت.  الإم��ارات وم�سر  يف 

لتعزيز  ال�سركة،  �سعي  ذلك مت �سمن  اأن 

امل���ح���ت���وى ال���ري���ا����س���ي وال���رق���م���ي ال����ذي 

ت���ق���دم���ه ل��ل��ج��م��ه��ور، مب����ا ي��ت��م��ا���س��ى م��ع 

اأه��داف��ه��ا ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة. واأ����س���ارت اإىل 

اأن����ه ���س��ي��ب��داأ ب��ث امل��ب��اري��ات ال��ت��ي ت��ق��ام يف 

اأب����و ظ��ب��ي خ���الل ال���ف���رتة م���ن ٣ اإىل ١٢ 

تطبيق  ع���رب  امل���ق���ب���ل،  ف���رباي���ر/����س���ب���اط 

م�ساهدة  خدمة   STARZPLAY
الفيديو ح�سب الطلب، الرائدة يف منطقة 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. وي�سارك 

ب�����س��ف��ت��ه ممثل  ال��ب��ط��ول��ة،  اجل���زي���رة يف 

ب��درع  ف��وزه  ال��دول��ة امل�سيفة، وذل��ك بعد 

املو�سم  للمحرتفني  الإم���ارات���ي  ال���دوري 

حامل  ت�سيل�سي  ي�����س��ارك  ك��م��ا  املا�سي.  

اأوروب������ا، وب��امل��ريا���س  اأب���ط���ال  ل��ق��ب دوري 

الالتينية، ومونتريي بطل  اأمريكا  بطل 

الكونكاكاف، والأهلي امل�سري حامل لقب 

دوري اأبطال اأفريقيا، والهالل ال�سعودي 

التاهيتي ممثل  وب��ريي  اآ�سيا،  ق��ارة  بطل 

اأوقيانو�سيا.

�سيدين – وكاالت 

نعومي  اليابانية  اللقب  حاملة  ودعت 

من  املفتوحة  اأ���س��رتال��ي��ا  بطولة  اأو���س��اك��ا 

الدور الثالث اجلمعة على يد الأمريكية 

اأني�سيموفا  اأني�سيموفا.ومتكنت  اأم��ان��دا 

من حرمان اأو�ساكا، املر�سحة ال�١٣ للفوز 

بالبطولة، من الدفاع عن لقبها بتغلبها 

عليها بنتيجة ٤-٦ و٦-٣ و٧-٦ يف �ساعتني 

اأو�ساكا  ف�سلت  وبخ�سارتها،  دقيقة.  و١٥ 

التن�س  لعبات  بني  عامليا  ال���١٤  امل�سنفة 

اأ���س��رتال��ي��ا  للقب  �سعيها  يف  امل��ح��رتف��ات، 

عامي  بعد  م�سوارها  يف  الثالث  املفتوحة 

يف  ل��ه��ا  اخل��ام�����س  وال��ل��ق��ب  و٢٠٢١   ٢٠١٩

اأني�سيموفا  اأم��ا  �سالم.  اجلراند  بطولت 

ثمن  يف  ف�ستواجه  عامليا  ال����٦٠  امل�سنفة 

النهائي امل�سنفة الأوىل عامليا الأ�سرتالية 

�سابق  وق��ت  يف  اطاحت  التي  بارتي  اآ�سلي 

 ٦-٢ بالإيطالية كاميال جورجي بنتيجة 

و٦-٣ يف �ساعة ودقيقة.

مواجهة متجددة بين الريال وبلباو بكأس اسبانيا 
مدريد -وكاالت

ملعب  يف  املقبل  ال�سهر  مدريد  وري��ال  بلباو  اأثلتيك   يتواجه 

»�سان مامي�س« يف ربع نهائي كاأ�س ملك اإ�سبانيا، وفقا ملا اأ�سفرت 

مدريد  ري��ال  وتاأهل  اجلمعة.  اأجريت  التي  البطولة  قرعة  عنه 

لربع النهائي بعد تغلبه على اإلت�سي ٢-١ بينما اطاح اأثلتيك بلباو 

برب�سلونة بنتيجة ٣-٢. وجتمع باقي مباريات ربع النهائي ريال 

�سو�سييداد مع ريال بيتي�س، وفالن�سيا مع قاد�س، ورايو فاييكانو 

 ١ اأي��ام  واح��دة  م��ب��اراة  النهائي من  رب��ع  دور  مع مايوركا. ويقام 

اإ�سبانيا  كاأ�س ملك  بر�سلونة  وودع  املقبل.  و٢ و٣ فرباير/�سباط 

�سمن  اخلمي�س،   ٢-٣ بيلباو  اأتلتيك  م�سيفه  اأم���ام  ب��اخل�����س��ارة 

واإنييجو  “ثنائية”  مونايني  اإي��ك��ر  �سجل  ال����١٦.  دور  مناف�سات 

اأحرز  ٢ و٨٦ و١٠٦، بينما  البا�سكي يف الدقائق  مارتينيز للفريق 

فريان توري�س وبيدري هديف البار�سا يف الدقيقتني ٢٠ و٩٣.و قاد 

اإيدين هازارد، فريقه ريال مدريد للفوز ٢-١ على اإلت�سي، م�ساء 

�سجل  اإ�سبانيا.  ملك  نهائي كاأ�س  لربع  والعبور  اخلمي�س،  اليوم 

لريال مدريد، اإي�سكو وهازارد يف الدقيقتني ١٠٨ و١١٥، اأما هدف 

اإلت�سي اأحرزه فريدو يف الدقيقة ١٠٣. 

ال�سبت   22 / 1 / 2022
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»هوي بخير«.. نقابة الفنانين تنفي وفاة دريد لحام

توهج في الشمس قد يفقد االتصاالت بالطائرات

االنباط-وكاالت

عن  �شائعات  املا�شية،  ال�شاعات  خللال  انت�شرت  بعدما 

جراحة  م�شاعفات  اإثر  حلام،  دريد  ال�شوري  الفنان  وفاة 

قلبية، نفت نقابة الفنانني يف �شوريا الأمر متاماً.

اأن  اجلللمللعللة،  املل�للس  في�شبوك  يف  ح�شابها  عللر  واأعلللللنللت 

م�شل�شل  يف  دوره  ت�شوير  يتابع  وهو  جيدة،  ب�شحة  حلام 

وكتابة  ال�شام،  اإميار  �شركة  اإنتاج  من  احلب”،  قيد  “على 
فادي قو�شقجي، واإخراج با�شم �شلكا.

كللمللا اأعلللللللنلللت رئلليلل�للشللة فللللرع دملل�للشللق لللنللقللابللة الللفللنللانللني 

نقابة  ي�شدر عن  اأي خر ل  اأن  ال�شوريني متا�شر غامن، 

منها  اإ�شارة  يف  لها،  �شحة  ل  اإ�شاعات  جمرد  هو  الفنانني 

وفاة  ب�شاأن  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  تداولته  ما  اإىل 

حلام.

جتمعه  �للشللورا،  ال�شلكا  با�شم  املللخللرج  ن�شر  جانبه،  مللن 

بالفنان دريد حلام وجمموعة من الفنانني وقال اإنها من 

ت�شوير  قيد احلب” خال  “على  م�شل�شل  ت�شوير  موقع 

امل�شاهد اخلمي�س. اأحد 

دريللد  “الآن..  اللل�للشللور:  على  تعليقه  يف  ال�شلكا  وكللتللب 

حلام.. نادين خوري.. مهيار خ�شور من كوالي�س ت�شوير 

م�شل�شل على قيد احلب«.

تناقلت  كانت  الجتماعي،  التوا�شل  و�شائل  اأن  يذكر 

دريد  بوفاة  تفيد  اأنباء  املا�شية،  القليلة  ال�شاعات  خال 

لدخوله  اأدت  لللهللا  تللعللر�للس  حلللادة  قلبية  اأزمللللة  اإثلللر  حللللام، 

امل�شفى، وتويف خال عملية جراحية يف القلب.

االنباط-وكاالت

التطبيقية  اجليوفيزياء  معهد  اأعلن 

�للشللديللد يف  تلللوهلللج  اأن اخلللملليلل�للس حللللدث 
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كان  التوهج  هذا  اأن  اإىل  م�شريا  دقيقة، 

ووم�شات  اإكليلية  كتل  بقذف  م�شحوبا 

ل �شلكية من فئات II و IV الطيفية.

فلي�س  الللبلليللانللات  هلللذه  اإىل  ا�للشللتللنللادا 

نظم  عللمللل  يف  عللطللل  حلل�للشللول  م�شتبعدا 

بللعللد م�شي  امللللاحلللة الأر�لللشللليلللة، حلليللث 

تيارات  بللداأت  التوهج،  على  دقيقة   29
القريب  الف�شاء  يف  تتوغل  الروتونات 

من الأر�س.

الأ�لللشلللعلللة  انلللبلللعلللاثلللات  تللللاأثللللري  اأن  كلللملللا 

األيونو�شفري  طبقة  يف  لل�شم�س  ال�شينية 

حلللدوث  اإىل  �لللشللليلللوؤدي  ملللا   ،R2 تلللعلللادل 

ملل�للشللكللات يف نللظللم امللللاحلللة الأر�لللشللليلللة 

والطائرات  بال�شفن  الت�شال  وفللقللدان 

م�شتوى  واأن  الللدقللائللق.  علل�للشللرات  خللال 

اخلللطللر مللن تللدفللق تلليللارات الللروتللونللات 

الن�شطة للتوهج ال�شم�شي هو S1 وهذا 

اأدنى م�شتوى.

قللوة  اأن  �للشللابللقللاً،  اأعلللللن  اأن  �شبق  وقلللد 

مليار  حللوايل  تللعللادل  ال�شم�شي  التوهج 

مليون   150 واأن  هيدروجينية.  قنبلة 

كيلومرت ل تعني �شيئا بالن�شبة للطاقة 

اللل�للشللملل�للشلليللة. وتللعللمللل تلللدفلللقلللات تللليلللارات 

تعطيل  علللللى  الإ�للشللعللاعلليللة  اجللل�للشلليللمللات 

لها  تللعللر�للس  واإذا  الللفلل�للشللائلليللة،  املللركللبللات 

�شخ�س غري حممي ف�شوف تقتله. ولكن 

من  يحمينا  للللاأر�لللس  اجللللوي  الللغللاف 

املغناطي�شية  العوا�شف  واأن  تللاأثللريهللا. 

الللنللاجتللة علللن تللوهللجللات اللل�للشللملل�للس عند 

ا�لللشلللطلللداملللهلللا بللللاملللللجللللال املللغللنللاطلليلل�للشللي 

لاأر�س توؤثر يف �شحة الب�شر.

فتح باب الطائرة عمدا وقفز.. فيديو يوثق “المغامرة المخيفة«
ترجمات - اأبوظبي

اأوملبي  وريا�شي  اأمللريكللي  يوتيوبر  وجللد 

نللفلل�للشلله يف مللركللز حتقيق  الللتللزلللج  �للشللابللق يف 

ترك  اأن  بعد  كاليفورنيا،  بولية  فلليللدرايل 

طائرته تتحطم عمدا.

وكللللللان تلللريلللفلللور جللللاكللللوب قللللد قلللفلللز مللن 

الطائرة قبل �شقوطها ووثق ذلك يف فيديو 

ن�شره على موقع “يوتيوب«.

وبداأ الفيديو على الأر�س، قبل اأن يلقع 

جللاكللوب بللطللائللرتلله اللل�للشللغللرية وحلللده، حيث 

حتدث عن املغامرة الو�شيكة.

وبلللعلللدملللا اأقلللللللعلللت اللللطلللائلللرة و�للللشللللارت يف 

منت�شف ال�شماء، فتح جاكوب باب الطائرة 

بكل برود وقفز منها.

ووثللللللق حللللظلللات هلللبلللوط الللللطللللارة حللتللى 

ارطامها بالأر�س، كما كان يحمل يف ج�شده 

قبل  ال�شماء  يف  طائر  وهو  اأظهرته  كامريا 

اأن ي�شطدم بالأر�س، حيث اأ�شيب بجروح.

ويف املقابل، ت�شاءل عدد من رواد مواقع 

التوا�شل الجتماعي عن ال�شبب الذي دفع 

املتهورة،  التجربة  هللذه  اإىل  “اليوتيوبر” 
وذهب البع�س اإىل حد القول اإنه �شعى من 

وراء ذلك اإىل حتقيق �شهرة.

مليون   1.2 من  اأكللر  الفيديو  وح�شد 

اأ�شابيع قليلة. م�شاهدة، خال 

جاكوب  اإىل  بالن�شبة  الأ�شواأ  الأمللر  لكن 

هو فتح اإدارة الطريان الفيدرالية واملجل�س 

النقل حتقيقا يف احلادث  ل�شامة  الوطني 

اإعلللام  و�للشللائللل  اأوردت  مللا  بللحلل�للشللب  اأخلللللريا، 

اأمريكية.

وقلللللللال ملللتلللحلللدثلللان بلللا�لللشلللم اللللوكلللاللللتلللني 

ميل”  “ديلي  للل�للشللحلليللفللة  الأملللريكللليلللتلللني 

الريطانية، اخلمي�س، اإن التحقيق ل يزال 

م�شتمرا يف احلادثة.

احلللجللم،  �للشللغللرية  املتحطمة  والللطللائللرة 

األللللف دولر   20  5- بللني  ثللمللنللهللا  ويلللللرتاوح 

تلللللاريلللللخ �لللشلللنلللعلللهلللا اإىل  اأمللللللريكللللللي، ويلللللعلللللود 

املا�شي. القرن  اأربعينيات 

اكتشاف شعاب مرجانية نادرة »تبدو 
وكأنها عمل فني« بالقرب من تاهيتي

النباط-وكالت

بعثة  قبل  من  العامل  يف  املرجانية  ال�شعاب  اأكللر  اأحللد  اكت�شاف  مت  والتعليم  الثقافة 

الفرن�شية،  بوليني�شيا  جزر  اأكللر  تاهيتي،  �شواحل  قبالة  املتحدة  الأمم  تدعمها  علمية 

الواقعة يف املحيط الهادي.

اخلمي�س،  اليوم  املذهل،  الكت�شاف  هذا  عن  الإعللان  عند  اليون�شكو،  منظمة  وقالت 

ثاثة  حلللوايل  متللتللد  ورود  �شكل  علللللى  كللبللرية  مللرجللانلليللة  �شعابا  اكت�شفوا  الللغللوا�للشللني  اإن 

كيلومرتات، على اأعماق ترتاوح بني 30 و 65 مرتا

لها  �شكل حماية  بعيدة قد  اأعماق  ال�شعاب يف  اأن وقوع هذه  اإىل  املبكرة  الدلئل  ت�شري 

من العوامل الناجمة عن الحتبا�س احلراري

1Ocean # وقادت مهمة الغو�س التي اأدت اإىل هذا الكت�شاف حملة ت�شمى

األيك�شي�س روزنفيلد، امل�شور الفرن�شي وموؤ�ش�س هذه احلملة:  وقال 

التي متتد  واجلميلة  العماقة  الوردية  املرجانية  ال�شعاب  م�شاهدة  كان مذها  »لقد 

لأبعد ما ميكن للعني اأن تراه. لقد بدت وكاأنها لوحة فنية«

كنز مدفون

فيه  وجللدت  ذي  العمق  ب�شبب  للغاية  معتاد  غري  اأمللرا  اجلديد  الكت�شاف  هللذا  يعتر 

ال�شعاب.  هذه 

حوايل  اأعماق  يف  العامل  يف  املعروفة  املرجانية  ال�شعاب  من  العظمى  الغالبية  توجد 

فقط مرتا   25
يبلغ قطر ال�شعاب املرجانية ال�شبيهة بالورود مرتين ويبلغ عر�س ال�شعاب نف�شها ما 

بني 30 و65 مرتا

املرجانية  ال�شعاب  مللن  العديد  وجللود  اإىل  الكت�شاف  هللذا  “ي�شري  لليون�شكو،  وفللقللا 

يف  ال�شفق  منطقة  با�شم  ُيللعللرف  فيما  مللرتا،   30 عللن  تزيد  اأعللمللاق  على  هللنللاك،  الكبرية 

املحيط، والتي ل نعرف عنها �شيئا«

الذين  للعلماء  املذهل”  “العمل  بل  اأزولي،  اأودري  لليون�شكو،  العامة  املديرة  واأ�شادت 

اإىل  واأ�للشللارت  تاهيتي،  �شواحل  قبالة  مذهلة  مرجانية  �شعاب  وجللود  احتمال  يف  ا�شتبهوا 

اكت�شاف 20 يف املائة فقط من قاع البحر باأكمله

هذا  املحيطات.  اأعماق  من  اأف�شل  ب�شكل  القمر  �شطح  نعرف  “نحن  قائلة:  واأ�شافت 

من  بدعم  يو�شعون،  الذين  للعلماء  املذهل  العمل  يو�شح  تاهيتي  يف  الرائع  الكت�شاف 

اليون�شكو، نطاق معرفتنا مبا تخبئه املحيطات.«

واحدة من اأكر ال�شعاب املرجانية يف العامل قبالة �شاحل تاهيتي ، بولينيزيا الفرن�شية

املرجانية ال�شعاب  اأهمية 

اليون�شكو  مبادرة  من  جللزءا  الكت�شاف  هللذا  جعلت  التي  ال�شتك�شافية  الرحلة  كانت 

للمحيطات لر�شم خرائط 

مهم  غذائي  م�شدر  لأنها  مهما  اأمللرا  احلجم  بهذا  مرجانية  �شعاب  على  العثور  يعد 

للكائنات الأخرى، وبالتايل ميكن اأن ت�شاعد يف البحث حول التنوع البيولوجي

يف  اأي�شا  مهمة  تكون  اأن  املرجانية  ال�شعاب  على  تعي�س  التي  احلية  للكائنات  ميكن 

جمال البحوث الطبية

تاآكل  اأن توفر احلماية من  املرجانية  لل�شعاب  ال�شتدامة، فيمكن  اأما من وجهة نظر 

ت�شونامي ال�شواحل وحتى 

وفاة أيقونة السامبا البرازيلية الزا سواريس عن 91 عامًا
االنباط-وكاالت

تللوفلليللت املللغللنلليللة اللللزا �للشللواريلل�للس وهلللي اإحللللدى رمللوز 

يف  اخلمي�س،  الللرازيللل،  يف  �شهرة  الأكلللر  املو�شيقى، 

ملا  طبقا  جانريو”،  دي  “ريو  الللعللا�للشللمللة  يف  مللنللزلللهللا 

اأعلنته اأ�شرتها، على اأحد مواقع التوا�شل الجتماعي. 

وكانت وفاة الزا �شواري�س/ 91 عاما / طبيعية.

 ،1930 يونيو  يف  فقرية،  لأ�شرة  �شواري�س  وولدت 

الللعلل�للشللوائلليللة يف ريللللو دي جللانللريو.  اأحللللد الأحلللليللللاء  يف 

واأجرها والدها وهو عامل باأحد امل�شانع على الزواج 

عمرها  كللان  عندما  �شنوات،  بع�شر  يكرها  رجللل،  من 

بعد  الثمانية،  اأطفالها  اأول  وولللدت  فقط.  عاما   12
ذلك بعام.

اأما  املو�شيقي،  م�شوارها  بللداأت   ،1953 عللام  ويف 

يف  بامل�شاركة  اأ�شرتها،  لدعم  امللللال،  على  احل�شول  يف 

اإحدى م�شابقات املواهب، يف اإحدى املحطات الإذاعية 

م�شهورة  اأ�شبحت  ال�شتينات،  اأوائللل  وبحلول  املحلية. 

مبختلف اأنحاء الرازيل وهي تغني ال�شامبا.

ا�شتمرت على  التي  الغزيرة،  املهنية  وطوال حياتها 

اأنواعا اأخرى من املو�شيقى،  مدى عقود، مار�شت الزا 

و”اأفرو-فونك”  و”ال�شول”  “اجلاز”  فلليللهللا  مبللا 

 36 م�شجلة،  و”الراب” و”البانك” و”الكرتونيكا”، 

اإىل  اأدى  مما  كبريا،  ا�شتح�شانا  نللال  ا�شتوديو،  البوم 

هيئة  قبل  الألفية” من  “مغنية  لقب  على  ح�شولها 

الإذاعة الريطانية “بي.بي.�شي” يف عام 1999 .

اأ�شطورة  من  متزوجة  كانت  التي  املغنية  وتوفيت 

بعد  عاما،   16 ملدة  جارين�شا،  الرازيلي،  القدم  كرة 
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عثروا عليها بعد 77 عاما..
 قصة الطائرة األميركية »الغامضة«

وكاالت - اأبوظبي

جبال  يف  الثانية  العاملية  احلللرب  من  اأمريكية  ع�شكرية  طائرة  حطام  على  ُعللر 

الهيماليا الهندية النائية بعد 77 عاماً على حتطمها، اإثر عمليات بحث �شاقة اأودت 

بحياة ثاثة مر�شدين.

عندما  ال�شني  جنوب  يف  كومنينغ  مللن  �شخ�شاً   13 تقل   C-46 طللائللرة  وكللانللت 

اختفت يف ظل طق�س عا�شف فوق جبل يف ولية اأرونات�شال برادي�س يف الأ�شبوع الأول 

من العام 1945.

وقال كايتون كول�س، وهو مغامر اأمريكي قاد املهمة بطلب من ابن اأحد �شحايا 

اختفت  لقد  احلللادثللة.  بعد  الطائرة  هللذه  عن  �شيء  اأي  ن�شمع  “مل  املنكوبة  الرحلة 

بب�شاطة«.

اأ�شهراً، وقام بها كول�س وفريق من املر�شدين من جماعة لي�شو  وا�شتغرقت املهمة 

العرقية املحلية اإذ جالوا يف اأعماق الأنهر ون�شبوا خيماً على ارتفاعات عالية يف ظل 

درجات حرارة منخف�شة جّداً.

من  الأوىل  املرحلة  يف  ج�شمهم  حللرارة  انخفا�س  ب�شبب  مر�شدين  ثاثة  وتللويف 

اأثناء التخييم بالتزامن مع عا�شفة ثلجية يف �شبتمر. املهمة 

املا�شي،  ال�شهر  بالثلوج  مغطى  جبل  قمة  على  الطائرة  على  اأخرياً  الفريق  وعر 

حيث متكنوا من التعرف اإىل احلطام من خال رقم ذيل الطائرة.

الطائرة  منت  على  كان  �شابط  ابن  وهو  �شريير،  بيل  من  بالعملية  كول�س  وُكّلف 

عندما حتطمت.

ما  “كل  نيويورك:  اإلكرتونية من  ر�شالة  بر�س عر  فران�س  لوكالة  �شريير  وقال 

اأمر  اإنلله  الطائرة.  مكان  معرفة  ملجّرد  كبرية  ب�شعادة  اأ�شعر  اإنني  هو  قوله  ميكنني 

حمزن ومفرح يف اآن«.

وتابع: “كرت من دون اأب. وكل ما ميكنني التفكري فيه هو والدتي امل�شكينة التي 

 13 تلّقت خراً حول فقدان زوجها ووجدت نف�شها وحيدة مع طفل يبلغ من العمر 

�شهراً«.

الهند  يف  العمليات  ميادين  حللول  الأمريكية  الع�شكرية  الطائرات  مئات  وُفقدت 

وال�شني وبورما خال احلرب العاملية الثانية.

الثانية،  العاملية  احلللرب  خال  طائرات  اليابانية  القوات  نللريان  اأوقعت  حني  ويف 

عّر كول�س عن اعتقاده باأّن غالبية الطائرات �شقطت ب�شبب اجلليد والرياح الناجتة 

عن قوة الأعا�شري وغري ذلك من الظروف اجلوية القا�شية.


