
غزة.. المقاومة تسقط منطادًا 
تجسسيًا لالحتالل

االنباط-وكاالت

ام�س  الفل�سطينية،  املقاومة  متكنت 

اجل��م��ع��ة، م��ن ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى منطاد 

يف  اإ�سقاطه  بعد  جت�س�سي،  »اإ�سرائيلي« 

بلدة بيت حانون �سمايل قطاع غزة

وك���������س����ف����ت م�����������س�����ادر ع�����ري�����ة ع��ن 

»خم�����اوف اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة« م���ن ت�����س��ري��ب 

م��ع��ل��وم��ات ا���س��ت��خ��ب��ارات��ي��ة »خ���ط���رة«، 

ت�سوير  اأجهزة  على  املقاومة  وح�سول 

»خ�سيتها  اإىل  اإ���س��اف��ة  اجل���ودة،  عالية 

اأج��ه��زة ت�سوير  ام��ت��اك ح��م��ا���س  م��ن 

وجت�س�س غر موجودة لديها«

عيان  �سهود  اأك��د  اأخ���رى؛  جهة  م��ن 

ع�سكرًيا  م��ن��ط��اًدا  اأن  ب��ر���س«  ل���«ق��د���س 

�سمال قطاع غزة، مع  �سقط 
ُ
اأ جت�س�سًيا 

اأن رجال  اإىل  معداته كاملة، م�سرين 

املنطاد، ونقلوه  املقاومة �سيطروا على 

ُقبيل  ال��ق��ط��اع،  داخ���ل  اآخ���ر  م��ك��ان  اإىل 

الإ�سرائيلي  الح��ت��ال  ط��ائ��رات  ق��ي��ام 

ودباباته باإطاق ال�سواريخ والقذائف 

يف املكان الذي اأ�سقط فيه املنطاد

جي�س  با�سم  املتحدث  اأن  اإىل  ي�سار 

مقت�سب،  بيان  يف  اع��رف،  الح��ت��ال 

ب�����س��ق��وط امل��ن��ط��اد ال��ع�����س��ك��ري ���س��م��ايل 

ق��ط��اع غ����زة، زاع���ًم���ا اأن����ه »ت���اب���ع ح��دث 

���س��ق��وط امل���ن���ط���اد ���س��م��ال ق���ط���اع غ���زة، 

ول ي���وج���د خ���ط���ر ك���ب���ر م����ن ت�����س��رب 

امل����ع����ل����وم����ات، وي����ج����ري ال���ت���ح���ق���ي���ق يف 

احلادث«

واأك������د ����س���ه���ود ع���ي���ان يف ب���ل���دة ب��ي��ت 

ح���ان���ون مل���را����س���ل »ق���د����س ب����ر�����س«، اأن 

ط���ائ���رة ا���س��ت��ط��اع ت��اب��ع��ة ل��اح��ت��ال 

اأط����ل����ق����ت ������س�����اروًخ�����ا ق������رب ع��ن��ا���س��ر 

على  الفل�سطيني«  امل��ي��داين  »ال�سبط 

عنا�سر  ان�سحاب  وبعد  القطاع،  حدود 

اأطلقت  املكان،  من  امليداين«  »ال�سبط 

اآخ����ر ع��ل��ى نف�س  ال���ط���ائ���رة ����س���اروًخ���ا 

املكان، دون الإباغ عن وقوع اإ�سابات

ق������وات  اأن  ذك���������ره  اجل������دي������ر  م������ن 

اإ�سقاط املنطاد،  الحتال، بعد حادثة 

اأن���زل���ت م��ع��ظ��م امل��ن��اط��ي��د ال��ع�����س��ك��ري��ة 

ال�سرقية  احل��دود  ط��ول  على  املنت�سرة 

وال�����س��م��ال��ي��ة ل��ل��ق��ط��اع، ف��ي��م��ا مت��رك��زت 

ع������دة اآل�����ي�����ات ع�������س���ك���ري���ة ع���ل���ى ط���ول 

به  اأف���اد  م��ا  وف��ق  احل����دودي،  ال�سريط 

مرا�سل »قد�س بر�س«

م���ن ج��ه��ة اأخ������رى؛ ق���ال���ت م�����س��ادر 

ب��ر���س«  ل���«ق��د���س  م��ط��ل��ع��ة  فل�سطينية 

امل��ق��اوم��ة،  اغتنمته  ال���ذي  »امل��ن��ط��اد  اإن 

امل���ل���يء   300 ����س���ت���ار  ����س���ك���اي  ن�����وع  م����ن 

ب���غ���از ال��ه��ي��ل��ي��وم اخل����ام����ل، وي��ح��ت��وي 

 ،Speed A ن���وع  ع��ل��ى ك��ام��را م��ن 

ومنظومة مراقبة متكاملة«

امل��ن��ط��اد  اأن  اإىل  امل�����س��ادر  واأ�����س����ارت 

بتقنية  ت�سور  كامرات  خم�س  يحمل 

ح���راري���ة  ث���اث���ة  م���ن���ه���ا  درج�������ة،   360

م��ت��ط��ورة، وك���ام���را ���س��ب��اب، وك��ام��را 

التقاط  باإمكانه  اأن  اإىل  اإ�سافة  عادية، 

�سور على بعد 40 كم

ال��ت��ي  ال����ك����ام����رات  اأن  واأ�����س����اف����ت 

يحملها املنطاد ل يوجد يف قطاع غزة 

دخول  من  وممنوعة  »اإط��اًق��ا،  مثلها 

غزة«

ال�سبت    19  ذو القعدة  1443 هـ  - املوافق   18  حزيران  2022 م - العدد  6079    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة

االنباط-وكاالت

اعرف برملان اإقليم كاتالونيا الإ�سباين باأن 

“اإ�سرائيل” )كيان الحتال( ترتكب جرمية 
الف�سل العن�سري يف حق ال�سعب الفل�سطيني

ال�سادر، اخلمي�س، عن جلنة  القرار  واأك��د 

الذي  النظام  اأن  العمل اخلارجي وال�سفافية، 

تطبقه “اإ�سرائيل” على الأرا�سي الفل�سطينية 

املحتلة، خمالف للقانون الدويل، ويعّد جرمية 

ف�سل عن�سري

وحكومة  كاتالونيا  حكومة  ال��ق��رار  ودع���ا 

اجل���ه���ود  ج���م���ي���ع  ا�����س����ت����خ����دام  اإىل  م�����دري�����د 

الدبلوما�سية، لإجبار ال�سلطات “الإ�سرائيلية” 

على تنفيذ التو�سيات ال�سادرة عن منظمتي 

العفو الدولية وهيومن رايت�س ووت�س

كما دعا اإىل �سمان اأن تكون حقوق الإن�سان 

يف قلب جميع التفاقيات الثنائية واملتعددة

التفا�صيل �ص »3«

 في سابقة أوروبية.. برلمان كتالونيا يعلن إسرائيل 
دولة فصل عنصري

انتخابات نقابة األطباء، ضعف إقبال، 
واألسباب؟!!!

 أبناء الطوائف المسيحية يؤدون الحج المسيحي 
في كنيسة سيدة الجبل في عنجرة

االنباط- عجلون

 اأدى اآللف من اأبناء الطوائف امل�سيحية 

من خمتلف حمافظات اململكة ام�س اجلمعة، 

احل����ج امل�����س��ي��ح��ي يف ك��ن��ي�����س��ة ���س��ي��دة اجل��ب��ل 

الكني�سة  قبل  من  املعتمدة  عنجرة  مبدينة 

ووزارة  الفاتيكانية  احل���ج  ودائ����رة  املحلية 

ال�سياحة والآثار وهيئة تن�سيط ال�سياحة.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط - جواد اخل�رضي

ان��ط��ل��ق��ت ال����ي����وم اجل���م���ع���ة امل����واف����ق 17 

ن��ق��اب��ة الأط��ب��اء  ان��ت��خ��اب��ات   2022 ح���زي���ران 

النقيب  م��ق��ع��د  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ن��اف�����س  الأردن���ي���ن 

منهم  اثنان  اأطباء  ثاثة  له  تر�ّسح  وال��ذي 

بينما   ، م�ستقل   والثالث  قوائم  راأ���س  على 

لع�سوية  ع�����س��وا  وع�����س��رون  خم�سة  ت��ر���س��ح 

 ، مقعدا  ع�سر  اإث��ن��ا  على  للتناف�س  النقابة 

مب��ا ف��ي��ه��م م��ق��ع��د جم��ل�����س ال��ق��د���س وال���ذي 

ي��ح�����س��ل ع����ادًة ع��ل��ى اأع��ل��ى الأ����س���وات ك��ون��ه 

ملقعد  الناخبن  اأ�سوات جميع  على  يح�سل 

ال�سريف. القد�س 

»الأن��������ب��������اط« وم�������ن خ�������ال ت��غ��ط��ي��ت��ه��ا 

�سجلت  اليوم اجلمعة يف معان  لاإنتخابات 

ال���ع���دي���د م���ن م��ط��ال��ب الأط����ب����اء وم����ن هو 

عدد  التقت  الأطباء،  نقابة  واأع�ساء  نقيب 

عدد  اأن  بّينوا  حيث  الناخبن  الأطباء  من 

طبيب  األف  خم�سون  الأطباء  نقابة  اأع�ساء 

لهم  ي��ح��ق  ط��ب��ي��ب   141٥2 م��ن��ه��م  ت��ق��ري��ًب��ا 

اأقل من  الت�سويت، حيث يعتر هذا الرقم 

من  والتي  اليوم  انتخابات  هي  كما  الثلث 

املتوقع اأًل ي�سل عدد املقرعن اإىل الثلث.

»الأنباط« بحثت من خال اللقاء 

التفا�صيل �ص »2«

 مديريات الشباب تنفذ أنشطة متعددة 
في المحافظات

 وزيرة الثقافة: لألردن دائما دور استثنائي في 
حماية صوت االعتدال والصمود أمام التحديات

 »الصهاينة يهددون حياتي«.. ناشطة أميركية تروي 
تفاصيل صادمة بسبب موقفها الداعم لفلسطين

 في أعماق الجبال.. الكشف عن بناء إيران منشأة نووية 
جديدة ومتطورة ضد القنابل الخارقة والهجمات اإللكترونية

 روسيا ُتحذر من مخاطر العملية العسكرية التركية 
في سوريا: قد تتسبب بمواجهة مع الجيش السوري

االنباط- عمان

وا���س��ل��ت م��دي��ري��ات ال�����س��ب��اب وامل��راك��ز 

التعريفية  اجلل�سات  تنفيذ  لها  التابعة 

والأن�سطة ال�سبابية والثقافية وال�سحية 

وجاهيا وعر و�سائل الت�سال احلديثة.

ام�����س  ال�����س��ب��اب  وزارة  ل��ب��ي��ان  ووف���ق���ا 

اجل����م����ع����ة، ن����ف����ذت م����دي����ري����ة الت�������س���ال 

مع  بالتعاون  ال�سباب،  وزارة  يف  ال�سبابي 

حوارية  جل�سة  التقنية  الطفيلة  جامعة 

امل��ب��ن��ي على  امل����راأة  ���س��د  “العنف  ب��ع��ن��وان 

النوع الجتماعي”، مب�ساركة 80 م�ساركا 

وم�ساركة.

واأ�سار مدير الت�سال ال�سبابي حممد 

اأهمية  اإىل  اجل��ع��اف��رة، خ��ال احل��واري��ة، 

امل�����س��ارك��ة وال���و����س���ول جل��م��ي��ع م��ن��اط��ق��ة 

امل��م��ل��ك��ة، ب���ه���دف ت��وع��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ح��ول 

حقوق املراأة والقوانن واملواثيق.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

ال��ث��ق��اف��ة ه��ي��ف��اء النجار  ق��ال��ت وزي����رة 

الثقافة  م��وؤمت��ر  بافتتاحية  م��داخ��ل��ة  يف 

دور  دائما  ل��اأردن  اإن  الورومتو�سطية؛ 

ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي يف ح��م��اي��ة ���س��وت الع���ت���دال 

وال�ستمرار يف  التحديات  اأمام  وال�سمود 

امل�ستمر. التحديث والتطوير  نهج 

ج�����اء ذل�����ك خ�����ال م�������س���ارك���ة ال��ن��ج��ار 

يف اأع���م���ال اجل��ل�����س��ة الف��ت��ت��اح��ي��ة م�����س��اء 

ال��ث��ق��اف��ة  وزراء  م����وؤمت����ر  يف  اخل���م���ي�������س 

ال����ذي  يف م��ن��ط��ق��ة الوروم���ت���و����س���ط���ي���ة 

نابويل  مدينة  يف  ال��ي��وم  اع��م��ال��ه  يختتم 

الثقافة  وزراء  فيه  وي�سارك  الإيطالية، 

البحر  ودول  الأوروب�����ي  الحت���اد  دول  يف 

املنظمات  م��ن  وع���دد  امل��ت��و���س��ط  الأب��ي�����س 

�سحفي  لبيان  الدولية.ووفقا  والهيئات 

�سادر عن الوزارة اليوم اجلمعة، اأكدت

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاالت

ال��ن��ا���س��ط��ة الأم����رك����ي����ة ك����ال وال�������س 

يف  ن�ساطها  خلفية  على  تهديدات  تلقت 

ل  )اجل��زي��رة(  اإ�سرائيل  مقاطعة  حركة 

عرت  الكلمات  ب��ه��ذه  بالأمان”،  اأ���س��ع��ر 

عن  وال�س”  “كال  الأمركية  النا�سطة 

التي  امل��ت��ك��ررة  امل�سايقات  م��ن  ا�ستيائها 

حتدث لها يف بيئة العمل ب�سبب موقفها 

الفل�سطينية للق�سية  الداعم 

وغ�����ردت وال�������س -وه����ي م��ت��ط��وع��ة يف 

ح�سابها  عر  اإ�سرائيل-  مقاطعة  حركة 

على توير قائلة “مل اأعد اأ�سعر بالأمان 

ي�سايقون �ساحب  ال�سهاينة  لأن  بعملي 

ب�سبب  وذل��ك  لديه،  اأعمله  ال��ذي  العمل 

لفل�سطن« املوؤيد  ن�ساطي 

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-وكاالت

 قال املبعوث الرو�سي اإىل �سوريا األك�سندر 

العملية  اإّن  اجل��م��ع��ة،  ال���ي���وم  لف��رن��ت��ي��ي��ف، 

�سوريا  �سمال  املحتملة  ال��رك��ي��ة  الع�سكرية 

اإذ  لركيا،  ج��دي��دة  اأمنية  تهديدات  �ستخلق 

اإّن حزب العمال الكرد�ستاين وقوات ق�سد لن 

تختفي يف ظل هذا ال�سيناريو

الركية  العملية  اأّن  لفرنتييف  واع��ت��ر 

املحتملة يف �سمال �سوريا قد تدفع الكرد اإىل 

تاأ�سي�س دولة م�ستقّلة، و�سيكون لذلك عواقب 

على املنطقة ، م�سيفاً: قلنا لزمائنا الأتراك 

اإّن هذا قد يوؤدي اإىل زيادة امل�ساعر النف�سالية 

بن الكرد وحتفيزهم على اإقامة دولة،

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-وكاالت

يتابعون  اإن��ه��م  اأمريكيون  م�سوؤولون  ق��ال 

اأعماق  يف  جديدة  اإيرانية  نووية  من�ساأة  بناء 

اجلبال، بالقرب من من�ساأة نطنز

نيويورك  ل�سحيفة  امل�����س��وؤول��ون  واأ���س��اف 

اأن املن�ساأة على  اأنهم لي�سوا قلقن من  تاميز 

اإىل  الك��ت��م��ال، لفتن  �سنوات م��ن  ع��دة  بعد 

من�ساأة  ا�ستبدال  ه��و  بنائها  م��ن  الغر�س  اأن 

للق�سف قبل  تعر�ست  التي  امل��رك��زي  ال��ط��رد 

نحو عامن وت�سر التقديرات اإىل اأن املن�ساأة 

خم�س�سة لتخ�سيب اليورانيوم ومن املتوقع 

اأن حتل حمل املن�ساأة التي هاجمتها اإ�سرائيل 

يف نطنز يف اأبريل 2020

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-وكاالت

اإ�سرائيل حالة غر م�سبوقة من التوتر والرقب،  تعي�س 

انطلقت  ح��ال  يف  ال�ساخنة  امليدانية  الأو���س��اع  له  �ستوؤول  ملا 

حالة  وف�سلت  غ���زة،  ق��ط��اع  م��ع  الع�سكرية  امل��واج��ه��ة  ���س��رارة 

ف�سائل  ودخلت  ع��ام،  من  اأك��ر  منذ  القائمة  اله�سة  الهدوء 

املقاومة على خط النار

دول�����ة الح����ت����ال ورغ�����م ك���ل حم���اولت���ه���ا مل��ن��ع وق����ع ه��ذا 

اأمنها  ع��ل��ى  والأ����س���واأ  الأخ��ط��ر  ب��اأن��ه  ت��ع��ده  ال���ذي  ال�سيناريو 

اأر�س  على  الدلئل  كل  اأن  اإل  واقت�سادها،  و�سعبها  وجي�سها 

ال��واق��ع ت��وؤك��د اأن حلظة اإع���ان احل���رب ق��د اق��رب��ت ك��ث��ًرا، 

على  بالرد  الفل�سطينية  الف�سائل  تهديدات  ظل  يف  خا�سة 

وا�ستهدفت  تتوقف  مل  والتي  ال�ستفزازية  الحتال  جرائم 

واحدة  للحظة  تتوقف  مل  العرية  ال�سحف  واحلجر  الب�سر 

يف ر�سم �سيناريوهات احلرب واملواجهة مع غزة، 

التفا�صيل �ص »3«

مفاجأة ُتجهزها المقاومة ٠٠ االحتالل يخشى 
أخطر السيناريوهات ويجهز جيشه

 تفاصيل المعركة ٠٠ اقتحام وخطف وضرب أهداف إستراتيجية



املحلي
20

انتخابات نقابة األطباء، ضعف إقبال، واألسباب؟!!!

 وزيرة الثقافة: لألردن دائما دور استثنائي في حماية 
صوت االعتدال والصمود أمام التحديات

 أبناء الطوائف المسيحية يؤدون الحج المسيحي في كنيسة 
سيدة الجبل في عنجرة

السفير الفايز يقدم أوراق اعتماده للرئيس الليتواني

 وزيرة الثقافة تنعى الفنان 
هشام هنيدي

 مياه المفرق تستأجر 3 آبار مياه 
لتحسين الوضع المائي في المحافظة

نجاح عملية زراعة كلى لشاب
 في البشير

 مديريات الشباب تنفذ أنشطة 
متعددة في المحافظات

االنباط- عمان

 ن��ع��ت وزي����رة ال��ث��ق��اف��ة ه��ي��ف��اء النجار 

ه�شام  الأردين  ال��ف��ن��ان  اجل��م��ع��ة،  ام�����س 

ه��ن��ي��دي ال����ذي ت���ويف ���ش��ب��اح ال���ي���وم بعد 

معاناة مع املر�س.

ووف����ق����ا ل���ب���ي���ان ���ش��ح��ف��ي �����ش����ادر ع��ن 

الوزارة، ا�شتذكرت النجار مناقب الفنان 

ال����راح����ل ال�����ذي ح��ق��ق ح�������ش���ورا خ��ا���ش��ا 

وكوميدية،  وب��دوي��ة  تاريخية  اأدوار  يف 

متيزه  عن  ف�شال  معا�شرة،  واجتماعية 

املميز،  ب�شوته  اإذاع��ي��ة  اأعمال  تقدمي  يف 

وم�����ش��رة اإب��داع��ي��ة ا���ش��ت��م��رت م��ا ي��ق��ارب 

الأربعة عقود.

وق���دم���ت ال��ن��ج��ار ال���ت���ع���ازي لأ���ش��رت��ه 

وزمالئه وحمبيه، داعية املوىل عز وجل 

اأن يتغمد الفقيد بوا�شع رحمته ور�شوانه 

واأن يلهم ذويه ال�شرب وال�شلوان.

يذكر اأن الراحل ه�شام هنيدي، ممثل 

كلية  من  تخرج   .1946 ع��ام  ول��د  اأردين، 

1969، ثم  احلقوق بجامعة القاهرة عام 

ال��ف��ن��ون، حيث ح�شل  درا���ش��ة  اإىل  اإجت���ه 

ال�شينمائي  الخ���راج  يف  املاج�شتر  على 

م�����ش��واره  وب����داأ   ،1980 ع���ام  مو�شكو  م��ن 

املا�شي،  القرن  من  ال�شتينات  يف  الفني 

التاريخية  الأع��م��ال  ال��ع��دي��د م��ن  وق���دم 

وال��درام��ي��ة وال��ب��دوي��ة م��ث��ل: )م��ق��ام��ات 

احلريري(، )�شاري(، )منر بن عدوان(، 

)اآخر اأيام اليمامة(، )الأخر�س والقالدة 

)�شقر  املن�شور(،  )اأبوجعفر  اخل�شبية(، 

�شارك  كما  الطويل(،  )ال���درب  قري�س(، 

يف عدة اأعمال م�شرحية منها )قن�س بن 

وح�شل  احلام�س(  )العنب  و  �شعفاط( 

وزارة  م��ن  امل�شرح  مهرجان  ج��ائ��زة  على 

الثقافة الأردنية عام 2006.

االنباط- املفرق

 قال مدير اإدارة مياه املفرق الدكتور 

ب�����ش��دد  الإدارة  اإن  ب�����ش��ب��و���س،  ب��ا���ش��ل 

ا�شتئجار 3 اآيار مياه من القطاع اخلا�س 

بهدف حت�شني الواقع املائي يف املحافظة 

.

واأ�����ش����اف ل��وك��ال��ة الأن����ب����اء الأردن���ي���ة 

)برتا( ام�س اجلمعة، اأن عدد امل�شرتكني 

الف   51 يبلغ  امل��ف��رق  م��ي��اه  اإدارة  �شمن 

املتعلقة  ال�����ش��ك��اوى  ن�شبة  واأن  م�شرتك 

ب��ال��ت��زوي��د امل��ائ��ي ل ت��ت��ع��دى 8 ب��الل��ف، 

ت�شنف  املفرق  حمافظة  اأن  اإىل  م�شرا 

م��ن اأف�����ش��ل امل��ح��اف��ظ��ات ب��و���ش��ول امل��ي��اه 

املعمول  ال��دور  لنظام  وفقا  للم�شرتكني 

به .

بع�س  ه���ن���اك  اأن  ب�����ش��ب��و���س،  وب����ني 

املائي  التزويد  بعملية  الفردية  امل�شاكل 

اأن��ه يف  اإىل  والتي تعالج يف حينها، لفتا 

امل��ي��اه للم�شرتكني  اإي�����ش��ال  يتم  ح��ال مل 

فيتم تزويدهم بوا�شطة ال�شهاريج.

االنباط- عمان

الدكتور  كلى  باطني  اأخ�شائي  ق��ال   

عبا�س القطارنة، اإن م�شت�شفيات الب�شر 

واأج��رت  الكلى  زراع��ة  عمليات  ا�شتاأنفت 

ل�شاب عمره  بالأم�س عملية زراعة كلية 

19 عاما كان يعاين من ف�شل كلوي منذ 

عامني.

وذك����ر ال��ق��ط��ارن��ة يف ب��ي��ان ام�������س، اأن 

كلية  زراع��ة  لعملية  اأم�س  خ�شع  ال�شاب 

ت���ربع ب��ه��ا وال����ده وت��ك��ل��ل��ت ب��ال��ن��ج��اح وم��ا 

ال�شفاء  �شرير  على  ي��رق��د  امل��ري�����س  زال 

ويخ�شع لالإ�شراف الطبي.

وق���د اأ����ش���رف ع��ل��ى احل��ال��ة اأخ�����ش��ائ��ي 

واأج��رى  القطارنة  الدكتور  كلى  باطني 

اأمرا�س  اأول  ا�شت�شاري  من  كل  العملية 

وا�شت�شاري  العك�س،  نبيل  الدكتور  الكلى 

اأب�����و ط��ر،  ال���دك���ت���ور ع���دن���ان  ك��ل��ى  اأول 

واأخ�����ش��ائ��ي ج��راح��ة الأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة 

واأخ�شائي  القريوتي،  م��اأم��ون  الدكتور 

اجل��ي��زاوي  �شامر  الدكتور  كلى  ج��راح��ة 

بالإ�شافة اإىل اأطباء وكوادر التمري�س.

اأج��رت  الب�شر  م�شت�شفيات  اأن  يذكر 

 2015 ع��ام  يف  كلى  زراع���ة  عمليات  اأوىل 

وبلغ عدد حالت زراعة الكلى لغاية الآن 

 90 80 حالة جت��اوزت ن�شبة النجاح فيها 

باملئة.

االنباط- عمان

وا���ش��ل��ت م���دي���ري���ات ال�����ش��ب��اب وامل���راك���ز 

التعريفية  اجل��ل�����ش��ات  تنفيذ  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة 

وال�شحية  والثقافية  ال�شبابية  والأن�شطة 

وجاهيا وعرب و�شائل الت�شال احلديثة.

ووفقا لبيان وزارة ال�شباب ام�س اجلمعة، 

ال�شبابي يف وزارة  نفذت مديرية الت�شال 

ال�����ش��ب��اب، ب��ال��ت��ع��اون م��ع ج��ام��ع��ة الطفيلة 

“العنف  ب��ع��ن��وان  ح��واري��ة  جل�شة  التقنية 

امل��راأة املبني على النوع الجتماعي”،  �شد 

مب�شاركة 80 م�شاركا وم�شاركة.

حممد  ال�شبابي  الت�شال  مدير  واأ�شار 

اأهمية  اإىل  اجل��ع��اف��رة، خ���الل احل���واري���ة، 

امل�شاركة والو�شول جلميع مناطقة اململكة، 

امل��راأة  حقوق  ح��ول  املجتمع  توعية  بهدف 

والقوانني واملواثيق التي حتميها يف جميع 

اأ�شكال العنف املبني على النوع الجتماعي.

م���ن ج��ه��ت��ه، اأك����د ع��م��ي��د ����ش���وؤون طلبة 

اجلامعة الدكتور حممد املحا�شنة، اأهمية 

والرتبية  ال�شحيحة  الثقافية  التن�شئة 

الأخ��الق  على  املرتكزة  واملناهج  ال�شليمة 

وامل����ب����ادئ ل��ت�����ش��ك��ي��ل ال�����ش��خ�����ش��ي��ة وال��ب��ن��ي��ة 

ال�شليمة لنبذ العنف.

ون��ظ��م��ت م���دي���ري���ة امل����راك����ز ال�����ش��ب��اب��ي��ة 

والك�شافة بالتعاون مع مكتب جائزة �شمو 

الأم�����ر احل�����ش��ن ب���ن ط����الل ع���رب و���ش��ائ��ل 

الت�شال املرئي، دورة لقادة جائزة احل�شن 

ل��ل�����ش��ب��اب ع��ل��ى ا���ش��ت��خ��دام ���ش��ج��ل اجل��ائ��زة 

املحو�شب والرحالت الفرتا�شة والتقييم 

الإلكرتوين.

ونفذ مركز �شباب عنجرة دورة تدريبية 

متثل  ك�شفية”،  ف��رق��ة  “تاأ�شي�س  بعنوان 

الفرق الك�شفية يف املركز من حيث الربامج 

والأن�شطة، مب�شاركة 20 ك�شافا �شمن الفئة 

العمرية من 12 اىل 14 عاما.

ك��م��ا ن��ف��ذ م��رك��ز ���ش��اب��ات ����ش���وف، ي��وم��ا 

طبيا جم��ان��ي��ا، ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��ي��دي كر 

على  الطبي  ال��ي��وم  ا�شتمل  حيث  كلينك، 

والن�شائية،  لالأطفال،  متخ�ش�شة  عيادات 

واجللدية، والطب العام، والعالج الطبيعي، 

بالإ�شافة اىل فحو�شات خمربية.

كما نفذ مركز �شباب و�شابات حي الأمر 

ال��زرق��اء،  حمافظة  ملديرية  التابع  حممد 

اأج��ل  م��ن  “معا  ب��ع��ن��وان  �شبابية  م���ب���ادرة 

اأع�شاء  م��ن  وا�شعة  مب�شاركة  احلماية”، 

املركز والأهايل امل�شاركني يف الربنامج.

وا����ش���ت���م���ل���ت ف���ع���ال���ي���ات امل������ب������ادرة، ع��ل��ى 

حول  تفاعلية  وح��واري��ة  تعريفية  جل�شات 

واآث���ار  واأن���واع���ه،  واأ���ش��ب��اب��ه،  العنف،  مفهوم 

الفرد  على  والجتماعية  ال�شحية  العنف 

واملجتمع، بالإ�شافة اإىل احللول املقرتحة 

للتخفيف من العنف املجتمعي.

ونفذ مركز �شابات الطيبة، ور�شة عمل 

حول رعاية الأبناء، مب�شاركة 20 �شابة من 

على  الور�شة،  فعاليات  ا�شتملت  اإذ  امل��رك��ز، 

وفهم  الطفل،  ع��امل  اإىل  ال��دخ��ول  و�شائل 

الح��ت��ي��اج��ات الأ���ش��ا���ش��ي��ة ال��الزم��ة ل��ه من 

بالإ�شافة  ال�شليم،  وال��ت��ط��ور  النمو  اأج���ل 

اإىل اأهمية التوا�شل واحلوار مع الأطفال، 

ومراعاة الفوارق الفردية، وتوجيه ال�شلوك 

والهتمام ب�شحتهم النف�شية.

ونفذ مركز �شباب البرتا، جل�شة توعوية 

 20 مب�شاركة  الط��ف��ال،  �شد  العنف  ح��ول 

�شابا من اأع�شاء املركز.

وحتدث رئي�س فرع اأحداث معان النقيب 

ركان الوراورة، عن اأنواع ال�شاءات التي قد 

يتعر�س لها الطفل من الأه��ل والأق��رب��اء 

الطفل  ب��دوره��ا تفقد  وال��ت��ي  اأو غ��ره��م، 

الح�شا�س بالأمان الذي توفره الأ�شرة.

واأو�شح الآثار املرتتبة من جراء العنف 

على الطفل، ومنها العزلة واخلجل وعدم 

والتي  اخل���وف،  ب�شبب  الآخ��ري��ن  م�شاركة 

ت������وؤدي اىل الن�������ش���م���ام اإىل  ب����دوره����ا ق���د 

جماعات منحرفة.

اأوىل جل�شات  �شابات ماركا  ونفذ مركز 

برنامج ال�شباب وال�شلم املجتمعي يف جمال 

ك�شب التاأييد من اأجل ال�شالم، بح�شور 30 

م�شاركا وم�شاركة.

مركز  امل��ف��رق/  �شباب  مديرية  ون��ف��ذت 

�شاحات  يوما تطوعيا يف  احل��م��راء،  �شباب 

امل��دي��ري��ة وجم��م��ع �شمو الأم����ر ع��ل��ي بن 

احل�شني الريا�شي، مب�شاركة 20 �شابا من 

اأاع�شاء املركز.

مع  بالتعاون  ناعور  �شباب  مركز  ونفذ 

مكافحة  “دائرة  ال���ع���ام  الأم�����ن  م��دي��ري��ة 

املخدرات”، ن�شاطا متثل بت�شكيل كلمة “ل 

لهذه  رف�شهم  ع��ن  تعبرا  للمخدرات”، 

الظاهرة، ور�شالة موجهة لل�شباب بالبتعاد 

على  املحافظة  لغايات  الظاهرة  ه��ذه  ع��ن 

�شالمتهم، ملا لها من ا�شرار من النواحي 

ال�شحية والجتماعية والقت�شادية.

االنباط - جواد اخل�رضي

انطلقت اليوم اجلمعة املوافق 17 حزيران 

الأردن��ي��ني  الأط��ب��اء  نقابة  ان��ت��خ��اب��ات   2022

تر�ّشح  وال��ذي  النقيب  مقعد  على  للتناف�س 

له ثالثة اأطباء اثنان منهم على راأ�س قوائم 

وال��ث��ال��ث م�����ش��ت��ق��ل  ، ب��ي��ن��م��ا ت��ر���ش��ح خم�شة 

للتناف�س  النقابة  لع�شوية  ع�شوا  وع�شرون 

ع��ل��ى اإث��ن��ا ع�����ش��ر م��ق��ع��دا ، مب��ا ف��ي��ه��م مقعد 

على  ع���ادًة  وال���ذي يح�شل  ال��ق��د���س  جمل�س 

اأ���ش��وات  الأ���ش��وات كونه يح�شل على  اأع��ل��ى 

جميع الناخبني ملقعد القد�س ال�شريف.

»الأن���������ب���������اط« وم�������ن خ�������الل ت��غ��ط��ي��ت��ه��ا 

�شجلت  معان  يف  اجلمعة  اليوم  لالإنتخابات 

العديد من مطالب الأطباء ومن هو نقيب 

واأع�����ش��اء ن��ق��اب��ة الأط���ب���اء، ال��ت��ق��ت ع���دد من 

الأطباء الناخبني حيث بّينوا اأن عدد اأع�شاء 

تقريًبا  األ��ف طبيب  الأط��ب��اء خم�شون  نقابة 

الت�شويت،  لهم  يحق  طبيب   14152 منهم 

الثلث كما  اأق��ل من  الرقم  حيث يعترب ه��ذا 

اأًل  املتوقع  م��ن  وال��ت��ي  ال��ي��وم  انتخابات  ه��ي 

ي�شل عدد املقرتعني اإىل الثلث.

»الأن���ب���اط« بحثت م��ن خ��الل ال��ل��ق��اء مع 

ع���دد م���ن الأط���ب���اء يف حم��اف��ظ��ة م��ع��ان عن 

من  وع���دد  الت�شويت  ع��ل��ى  الإق���ب���ال  �شعف 

الإجابات وا�شحة  الت�شويت، كان  يحق لهم 

نقابة  ي��ري��دون  اأنهم  على  اأجمعوا  اإذ  متاًما 

وطنية مهنية تخدم قطاع الأطباء العاملني 

على  وتعمل  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني  يف 

منه  تعاين  ال��ذي  العجز  م��ن  النقابة  اإن��ق��اذ 

والذي يوازي 19 مليون دينار تقريًبا، وعلى 

غر  اأم����وال  متتلك  النقابة  اأن  م��ن  ال��رغ��م 

منقولة تتجاوز اأربعة اأ�شعاف العجز املايل.

الأطباء  اآخ��ر حتدث عدد من  من جانٍب 

ل�شحيفة »الأنباط« حول عدد من الق�شايا 

م��ن��ه��ا الإ���ش��ت��ي��اء ال����ذي اأب�����داه اأط���ب���اء وزارة 

ال�����ش��ح��ة م���ن ع���دم ق��درت��ه��م ع��ل��ى ال��رت���ش��ح 

النقابة ل ي�شمح  النقيب لأن قانون  ملن�شب 

ل���الأط���ب���اء ال��ع��ام��ل��ني ب��ال��ق��ط��اع ال���ع���ام من 

الرت�شح ملن�شب النقيب.

املتقاعدين  الأطباء  كما حتدث عدد من 

اأكدوا  اإذ  لالأنباط حول الرواتب التقاعدية 

املتقاعدين  الأط��ب��اء  مع  تتعامل  النقابة  اأن 

ي��رث(  ي��رث وحممد ل  م��ب��داأ )حممد  على 

ق��ائ��ل��ني ه��ن��اك م��ن ل ت�����ش��رف ل��ه��م روات���ب 

تقاعدية والبع�س ي�شرف له ن�شف الراتب 

واآخرون يح�شلون على رواتبهم كاملة غر 

رواتب  دفع  ب�شرورة  طالبوا  لذا  منقو�شة، 

املتقاعدين  �شهرًيا وبالكامل وهو ما يقارب 

مبلغ املليون دينار.

على الرغم من ذلك بينوا اأن ما يرد من 

ا�شرتاكات ي�شل اإىل ما يقارب ن�شف مليون 

دينار �شهرًيا، البع�س عزا ذلك لعدم اللتزام 

قطاع  ل���دى  خ��ا���ش��ة  ال���ش��رتاك��ات  بت�شديد 

مل��ا يلم�شوه مما  ال�����ش��ب��اب واجل����دد  الأط���ب���اء 

ح�شل ويح�شل مع زمالء قدامى، من جانٍب 

نقابة  ا�شتثمارات  اأن  اإىل  البع�س  ن��ّوه  اآخ��ر 

ال�شالح  غ��ر جم��دي��ة ول حت��ق��ق  الأط���ب���اء 

العام لالأطباء والنقابة، وحول �شوؤالهم عن 

عدم جدوى ا�شتثمارات اأجاب بع�س الأطباء 

ي��وج��ه للنقباء  اأن  ي��ج��ب  ال�����ش��وؤال  ب���اأن ه���ذا 

عليه  لالإجابة  النقابة  واأع�����ش��اء  ال�شابقني 

والوقوف على الأ�شباب. بينما دعا عدد من 

النت�شاب جدًيا  ب�شرورة  زمالوؤهم  الأطباء 

ال���ش��رتاك��ات  ت�شديد  على  والعمل  للنقابة 

وطنية  نقابة  انتخاب  على  قادرين  ليكونوا 

يف   . الأط��ب��اء  اليه  ي�شبوا  م��ا  حتقق  مهنية 

ذات ال�شياق اأكد البع�س من جمل�س النقابة 

» جمل�س الفروع » على ما تقدموا به �شابقاً 

اأرادت  اإذا  احلكومة  تعمل  اأن  �شرورة  على   ،

مليون   15 مبلغ  بدفع   ، الأطباء  دعم قطاع 

م��ن ���ش��ن��دوق ه��م��ة وط���ن ال����ذي ل��ه ل��ه دور 

ه��ام خ��الل اأزم���ة ك��ورون��ا وحت��وي��ل ال��روات��ب 

الإج��ت��م��اع��ي  ال�����ش��م��ان  ملوؤ�ش�شة  ال��ت��ق��اع��دي��ة 

التقاعدي الذي تقوم  الراتب  واإغالق ملف 

ب�شرفه نقابة الأطباء .

االنباط- عمان

ق���ال���ت وزي������رة ال��ث��ق��اف��ة ه��ي��ف��اء ال��ن��ج��ار 

يف م���داخ���ل���ة ب��اف��ت��ت��اح��ي��ة م���وؤمت���ر ال��ث��ق��اف��ة 

دائ��م��ا دور  ل�����الأردن  اإن  الوروم��ت��و���ش��ط��ي��ة؛ 

ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي يف ح���م���اي���ة ����ش���وت الع����ت����دال 

وال�شمود اأمام التحديات وال�شتمرار يف نهج 

التحديث والتطوير امل�شتمر.

ج����اء ذل����ك خ����الل م�����ش��ارك��ة ال���ن���ج���ار يف 

اخلمي�س  م�شاء  الفتتاحية  اجلل�شة  اأعمال 

م��ن��ط��ق��ة  يف  ال���ث���ق���اف���ة  وزراء  م����وؤمت����ر  يف 

الورومتو�شطية الذي يختتم اعماله اليوم 

فيه  وي�شارك  الإيطالية،  نابويل  مدينة  يف 

وزراء الثقافة يف دول الحتاد الأوروبي ودول 

البحر الأبي�س املتو�شط وعدد من املنظمات 

والهيئات الدولية.

ال��وزارة  عن  �شادر  �شحفي  لبيان  ووفقا 

اليوم اجلمعة، اأكدت النجار يف املداخلة التي 

حملت عنوان “تعزيز املرونة وبناء الزدهار 

وزارة  اأن  وال�شتفادة من التحول الرقمي”، 

ما  ك��ل  دع��م  على  تعمل  اململكة  يف  الثقافة 

ال��وط��ن��ي��ة الأردن���ي���ة  ال��ق��ي��م  ب��ح��م��اي��ة  يت�شل 

ون�����ش��ر ث��ق��اف��ة ال��ت��ف��ك��ر ال��ن��ق��دي وال���ري���ادة 

والبداع والبتكار يف املجالت كافة.

من  ال���رق���م���ي  ال���ت���ح���ول  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 

�شاحة  ال��ث��ق��اف��ة  م���ن  ج��ع��ل  اأردين،  م��ن��ظ��ور 

ت���ف���اع���ل ب��ف�����ش��ل ال����رتاب����ط ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي، 

الثقافة  من  ب�شال�شة  النتقال  اأ�شبح  حيث 

اإىل ثقافة عاملية ممكنا من خالل  الوطنية 

التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  يف  احل��ك��وم��ي  ال���ش��ت��ث��م��ار 

الرقمية. واأ�شارت اإىل التاأثر ال�شلبي الذي 

ت��رك��ت��ه ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا وت��داع��ي��ات��ه��ا على 

العديد من الفنانني الأردنيني والعاملني يف 

وراء ذلك  ال�شبب  اأن  ال��رتاث، مبينة  جمال 

ي�شمل ات�شاع “الفجوة الرقمية” التي ميكن 

متنا�شب  غ��ر  ب�شكل  ال��ن��ا���س  على  ت��وؤث��ر  اأن 

التنمية  ن��ح��و  ال��ت��ق��دم  ت��ع��ق��ي��د  وت���زي���د م���ن 

الب�شرية، على امل�شتوى الوطني بالرغم من 

وجود ا�شرتاتيجية حتول رقمي قوية.

وقالت اإننا ما نزال نواجه م�شكالت تتعلق 

الرقمية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  اإىل  ب��ال��و���ش��ول 

وت��وزي��ع��ه��ا، ون��ق�����س امل�����وارد، و���ش��ح��ب ب��رام��ج 

ال��ت��م��وي��ل م��ن ب��ني ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ح��دي��ات 

الأخرى، لفتة اإىل اأن وزارة الثقافة اأطلقت 

والتي   2020 ع��ام  الرقمية  )�شغفي(  من�شة 

تعنى ب��رف��ع م��ه��ارات ال�����ش��ب��اب واب��داع��ات��ه��م 

وتعزيز ال�شحة والدعم النف�شي خالل فرتة 

التجول  حظر  �شببها  التي  ال�شديد  ال�شيق 

والإغالق على ال�شعيد الوطني.

ف��ر���ش��ة  ن���واج���ه  “اأننا  ال��ن��ج��ار  وخ��ت��م��ت 

فريدة ل�شتخدام كل ما هو متاح يف متناول 

اأيدينا لغتنام التحول الرقمي لدعم ركائز 

املحلية  امل��ج��ت��م��ع��ات  يف  ال��ب�����ش��ري��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 

والعاملية املرتابطة”

االنباط- عجلون

 اأدى اآللف من اأبناء الطوائف امل�شيحية 

م����ن خم���ت���ل���ف حم����اف����ظ����ات امل���م���ل���ك���ة ام�����س 

�شيدة  كني�شة  يف  امل�شيحي  احل���ج  اجل��م��ع��ة، 

اجل��ب��ل مب��دي��ن��ة ع��ن��ج��رة امل��ع��ت��م��دة م��ن قبل 

الفاتيكانية  احل��ج  ودائ���رة  املحلية  الكني�شة 

تن�شيط  وه��ي��ئ��ة  والآث������ار  ال�����ش��ي��اح��ة  ووزارة 

ال�شياحة.

وح�������ش���ر الح����ت����ف����ال حم���اف���ظ ع��ج��ل��ون 

ال��دك��ت��ور خ��ال��د اجل��ب��ور وال��ن��ائ��ب ال��دك��ت��ور 

الكربى  عجلون  بلدية  ورئي�س  ح��داد  فريد 

الزغول ونائب مدير �شرطة عجلون  حمزة 

ال��دوائ��ر  ف���وزي اخل���وال���دة وم����دراء  العقيد 

ال�شخ�شيات  م��ن  وع����دد  وامل��دن��ي��ة  الأم��ن��ي��ة 

ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة، ووج���ه���اء ع��ن��ج��رة، وج��م��وع 

امل��وؤم��ن��ني )ال���الت���ني( م��ن خم��ت��ل��ف مناطق 

اململكة.

ويف ب��داي��ة ال��ق��دا���س، رح��ب م��دي��ر املركز 

ل���ل���درا����ش���ات والإع��������الم الأب  ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي 

رف��ع��ت ب���در ب��ا���ش��م ره��ب��ن��ة ال��ك��ل��م��ة املتج�شد 

البطريرك  بغبطة  امل��زار،  على  ت�شرف  التي 

و�شيادة املطران وجميع امل�شاركني.

اإن��ه فيما حتيي الأ���ش��رة  وق��ال الأب ب��در، 

الأردن������ي������ة يف ه������ذه الأي����������ام ال����ع����دي����د م��ن 

ال�شالة  نرفع  فاننا  الوطنية،  الح��ت��ف��الت 

من اأجل الأردن بقيادة جاللة امللك عبداهلل 

ب��ن عبداهلل  الأم���ر احل�شني  و�شمو  ال��ث��اين 

ملحافظة  ال�شكر  مقدما  العهد،  ويل  الثاين 

ع���ج���ل���ون وجل���م���ي���ع الأج�����ه�����زة ال�����ش��ي��اح��ي��ة 

والأمنية التي اأ�شهمت بالتح�شر مع رعية 

�شيدة اجلبل يف عنجرة لإحياء هذا التقليد 

ال�شنوي اجلميل.

بيت�شا  باتي�شتا  ب��ي��ر  ال��ب��ط��ري��رك  وق���ال 

احلج  اإن  الألهي،  القدا�س  تراأ�س  ال��ذي  بال 

امل�شيحي وال��ذي يقام �شنويا ي�شهم يف زيادة 

عن  ويعرب  امل�شيحية  الطوائف  بني  التاآلف 

باأن الأردن  اإىل اهلل، منوها  ال�شمر للعودة 

يعد منوذجا يحتذى يف العي�س الديني بني 

امل�شلمني وامل�شيحيني.

واأ�شار اإىل اأن ح�شور اهلل تعاىل ل يكمن 

اإمن��ا  ال��ع��ادة  وف��ائ��ق��ة  العجائبية  الأم����ور  يف 

ويف  ال��ي��وم��ي��ة  احل��ي��اة  يف  نلتم�شه  اأن  مي��ك��ن 

الروؤية ل  اأن هذه  الب�شيطة، مبينا  الأعمال 

تتم اإل اإذا كانت م�شرتكة اأي اأن نب�شر اأي�شا 

هذا احل�شور يف الآخرين.

العائلة  اأج��ل  م��ن  ال�شالة  غبطته  ورف��ع 

وم�شلمني  م�شيحيني  من  الواحدة  الأردنية 

ومن اأجل ال�شلطات املدنية التي تعمل دائما 

على تعزيز اأوا�شر اأفراد هذه العائلة.

واأ�����ش����ار راع�����ي ك��ن��ي�����ش��ة ���ش��ي��دة اجل���ب���ل يف 

اأهمية  اإىل  فرن�شي�س  يو�شف  الأب  عنجرة 

احل����ج ال���ت���ي ت��ع��ت��رب ف��ر���ش��ة لل��ت��ق��اء اآلف 

احل���ج���اج م���ن خم��ت��ل��ف حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة، 

داعيا اأن تكون ثمرة احلج �شالما وخرا على 

جميع امل�شاركني وذويهم.

امل�شيحية  الطائفة  اأبناء  من  عدد  والقى 

قراءات وتراتيل دينية من الإجنيل املقد�س 

ركزت على املحبة والت�شامح بني جميع اأتباع 

الديانات.

جوقة  اأحيته  ال��ذي  ال��ق��دا���س،  تخلل  كما 

وك�شافة  ح���داد،  رب��ي��ع  ب��ق��ي��ادة  اجل��ب��ل  �شيدة 

دي��ر ال��الت��ني يف احل�شن، رف��ع الأدع��ي��ة من 

اأجل ا�شتتباب ال�شتقرار يف الأردن، واإحالل 

الوحدة وال�شالم يف العامل ومنطقة ال�شرق 

ال��ق��د���س  وم��دي��ن��ة  فل�شطني  ويف  الأو����ش���ط، 

ال�شريف حتديدا.

اجلبل”  املرميي”�شّيدة  امل���زار  اأن  ي��ذك��ر 

تاأ�ش�س من قبل الأب املرحوم يو�شف نعمات، 

كتكرمي  الالتينية،  البطريركية  كهنة  من 

التقاليد  وبح�شب  ال��ع��ذراء،  م��رمي  لل�شيدة 

البلدة  تلك  واأم��ه يف  امل�شيح  ال�شيد  فقد مر 

بالقرب  وارت��اح��ا يف مغارة يف جبال عجلون 

من املزار، الذي يقع يف تالل جلعاد يف �شرقي 

وادي الأردن. ومن التقاليد امل�شيحية كذلك 

اأن ال�شيد امل�شيح األقى يف عنجرة عظة حول 

قد�شية �شر الزواج.

االنباط- فيلنيو�س

ال��ف��اي��ز،  ع��ل��ي  ال�����ش��ف��ر �شيف اهلل  ق���ّدم   

هولندا،  مملكة  لدى  املعتمد  اململكة  �شفر 

اأوراق اعتماده اإىل رئي�س جمهورية ليتوانيا 

غ��ي��ت��ان��ا���س ن��او���ش��ي��دا ���ش��ف��را ف����وق ال���ع���ادة 

وم��ف��و���ش��ا غ���ر م��ق��ي��م ل��ل��م��م��ل��ك��ة الأردن���ي���ة 

ليتوانيا. الها�شمية لدى جمهورية 

ج���اء ذل���ك خ���الل م��را���ش��م ج����رت، ام�����س 

العا�شمة  يف  الرئا�شي  الق�شر  يف  اجلمعة، 

من  ع��دد  وبح�شور  فيلنيو�س،  الليتوانية 

ووزارة  الرئا�شي  الق�شر  امل�شوؤولني يف  كبار 

الليتوانية. اخلارجية 

ون���ق���ل ال���ف���اي���ز خ����الل ل��ق��ائ��ه ال��رئ��ي�����س 

ن���او����ش���ي���دا حت���ي���ات ج���الل���ة امل���ل���ك ع��ب��داهلل 

الليتواين  لل�شعب  جاللته  ومتنيات  الثاين 

ال�شديق مبزيد من التقدم والزدهار.

نقل  ناو�شيدا  الرئي�س  طلب  جانبه،  من 

الطيبة  ومتنياته  امللك  جاللة  اإىل  حتياته 

ال�����ش��دي��ق  الأردين  وال�������ش���ع���ب  جل���الل���ت���ه 

ب��ال��ت��ق��دم والزده�������ار، م��ع��رب��ا ع���ن اأم���ل���ه يف 

البلدين  ب��ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ع��الق��ات  ت��وط��ي��د 

ال�شديقني يف املجالت كافة.

ك��م��ا ال��ت��ق��ى ال��ف��اي��ز اأث���ن���اء زي���ارت���ه اإىل 

ج��م��ه��وري��ة ل��ي��ت��وان��ي��ا ع���ددا م��ن امل�����ش��وؤول��ني 

ب���ح���ث خ���الل���ه���ا ����ش���ب���ل ت���ع���زي���ز ال���ع���الق���ات 

ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب����ني ال���ب���ل���دي���ن ال�����ش��دي��ق��ني يف 

املجالت كافة.

ال�سبت   18 / 6 / 2022
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االنباط-وكاالت

ت��ع��ي�����ش اإ���س��رائ��ي��ل ح��ال��ة غ���ر م�����س��ب��وق��ة من 

التوتر والرتقب، ملا �ستوؤول له الأو�ساع امليدانية 

ال�����س��اخ��ن��ة يف ح����ال ان��ط��ل��ق��ت ����س���رارة امل��واج��ه��ة 

الع�سكرية مع قطاع غزة، وف�سلت حالة الهدوء 

ال��ه�����س��ة ال��ق��ائ��م��ة م��ن��ذ اأك����ر م���ن ع����ام، ودخ��ل��ت 

ف�سائل املقاومة على خط النار

دولة الحتالل ورغم كل حماولتها ملنع وقع 

هذا ال�سيناريو الذي تعده باأنه الأخطر والأ�سواأ 

اأن  اإل  واقت�سادها،  و�سعبها  وجي�سها  اأمنها  على 

اأن حلظة  ال��واق��ع توؤكد  اأر���ش  ال��دلئ��ل على  كل 

اإع����الن احل����رب ق��د اق��رتب��ت ك���ث���ًرا، خ��ا���س��ة يف 

ظل تهديدات الف�سائل الفل�سطينية بالرد على 

جرائم الحتالل ال�ستفزازية والتي مل تتوقف 

وا�ستهدفت الب�سر واحلجر

واحدة  للحظة  تتوقف  مل  العربية  ال�سحف 

يف ر�سم �سيناريوهات احلرب واملواجهة مع غزة، 

ب��ل ذه��ب��ت لأك����ر م��ن ذل���ك ح��ن ذك����رت بع�ش 

املواقع باأنه بعد انتهاء زيارة الرئي�ش الأمريكي 

قد  واملنطقة،  لإ���س��رائ��ي��ل  املرتقبة  ب��اي��دن  ج��ون 

يكون ذل��ك وق��ت اإع���الن احل��رب وحت��رك جي�ش 

الحتالل نحو غزة وفتح باب الغتيالت جمدًدا

وت���ق���ول ���س��ح��ي��ف��ة ه��اآرت�����ش ال��ع��ربي��ة، ال��ي��وم 

ال��ع�����س��ك��ري��ة والأم��ن��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  اإن  اجل��م��ع��ة، 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، تخ�سى م��ن ت��اأث��ر اأزم����ة ال��غ��ذاء 

والطاقة العاملية على الو�سع القت�سادي ال�سيئ 

بالفعل يف قطاع غزة، واإعادة ا�ستعاله من جديد

ه���ن���اك خ�سية  ف�����اإن  ال�����س��ح��ي��ف��ة،  وب��ح�����س��ب 

اإىل  ي���وؤدي  ق��د  ذل��ك  اأن  م��ن  وا�سحة  اإ�سرائيلية 

اأمني  م�����س��وؤول  وق���ال  الأم��ن��ي،  الو�سع  تقوي�ش 

هي  غ��زة  يف  املعي�سة  غ��الء  ق�سية  اإن  اإ�سرائيلي 

اليوم من اأكر الق�سايا التي تقلقنا اأكر عندما 

ننظر يف اإم��ك��ان��ي��ة ع���دم ال���س��ت��ق��رار الأم���ن���ي يف 

املنطقة

وت�سر ال�سحيفة اإىل اأن الو�سع بغزة ل زال 

ُيعرف من قبل كبار ال�سباط باأنه �سعًبا للغاية، 

لكن بع�ش تخفيف الإج��راءات واإن كان �سئياًل 

م�سرًة  ه��ن��اك،  ال�سكان  حياة  يح�سن  اأن  ميكن 

لدخول  الإ�سرائيلي  الح��ت��الل  جي�ش  دع��م  اإىل 

اأدى  وه��ذا  اإ�سرائيل،  اإىل  غ��زة  قطاع  م��ن  عمال 

لن��خ��ف��ا���ش م��ع��دل ال��ب��ط��ال��ة ال��ت��ي و���س��ل��ت اإىل 

50% يف بداية عام 2021، اإىل حوايل 44.7%، اإىل 

4 يف  الكهرباء من  �ساعات  زي��ادة  جانب حت�سن 

ال�سادرات  ت�سجيع  اإىل  بالإ�سافة   ،8 اإىل  اليوم 

من املنتجات ال�سناعية ما �سجع على فتح املزيد 

من امل�سانع وتوظيف العمال

من  الح���ت���الل،  دول���ة  يف  ال�سحيفة  وت��ق��ول 

حكم  ب�سبب  لغزة  م�ساعدة  اآلية  اإن�ساء  ال�سعب 

الأم��وال  على  غ��زة  قطاع  يعتمد  ولهذا  حما�ش، 

املحولة اإليه من ال�سلطة الفل�سطينية والبالغة 

تدعي  ح��ي��ث  ���س��ه��رًي��ا،  دولر  م��ل��ي��ون   123 ن��ح��و 

ت�ستخدم  حما�ش  اأن  اإ�سرائيلية  اأمنية  م�سادر 

هذه الأموال ب�سكل اأ�سا�سي لغر�ش اإعادة تاأهيل 

ت�سررت  التي  الع�سكرية  قوتها  وتعزيز  الأنفاق 

العام  القد�ش  �سيف  معركة  خ��الل  كبر  ب�سكل 

املا�سي

اأنه ناولت مناق�سة مغلقة اأخرة  وت�سر اإىل 

الإ�سرائيلية  والأم��ن��ي��ة  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  يف 

حت��ل��ي��اًل ل��ل��واق��ع يف غ���زة ع���ام 2035، وك���ان اأح��د 

الأرقام البارزة التي مت تقدميها يف تلك املناق�سة 

عام  اأن��ه يف  الدميوغرافية، حيث  الق�سية  حول 

1948، كان يعي�ش يف غزة حوايل 96 األف �سخ�ش، 

وف���ًق���ا ل������وزارة احل����رب الإ����س���رائ���ي���ل���ي، وب��ح��ل��ول 

األًفا   350 ح��وايل  بالفعل  هناك  ك��ان   ،1967 ع��ام 

العدد  جت���اوز   ،1987 ع��ام  ويف  ه��ن��اك،  م�سجلن 

يعي�ش  ك��ان   ،2021 ع��ام  ويف  م���رة،  لأول  امل��ل��ي��ون 

حوايل 2.1 مليون �سخ�ش

خلق  اإ���س��رائ��ي��ل  حت���اول  ال�سحيفة:  وت��ق��ول 

واق�����ع يف غ����زة مي��ك��ن اح�����ت�����واوؤه رغ����م امل�����س��اك��ل 

القائمة واملتوقعة، وحتى الآن، مل حتدد القيادة 

ما  والأم��ن��ي��ة  الع�سكرية  للموؤ�س�سة  ال�سيا�سية 

ي��ج��ب اأن ي��ك��ون ع��ل��ي��ه ال��و���س��ع امل��ن�����س��ود ه��ن��اك، 

لذلك حددت لنف�سها بع�ش الأهداف التي ميكن 

للتاأثر  حتقيقها  ا�ستخباراتية  م�سادر  بح�سب 

ع��ل��ى ال���واق���ع احل�����ايل ب��ع��د ج�����ولت ال��ق��ت��ال يف 

ال�سنوات الأخرة، والتي يعتقد م�سوؤولون كبار 

يف جي�ش الحتالل الإ�سرائيلي اأنها كانت خاطئة 

من حيث الت�سور الأمني ومل توؤثر ب�سكل يغر 

الواقع

وت�سيف: اأهداف النظام الأمني يف غزة الآن 

وتعميق  الأم��ن��ي،  ال�ستقرار  على  احل��ف��اظ  ه��ي 

وال�سعي  الغربية،  وال�سفة  غ��زة  ب��ن  النق�سام 

لتغير احلكومة يف قطاع غزة، وقطع العالقات 

واإي���ران، واحلفاظ على  بن حما�ش وح��زب اهلل 

تكثيف  اقت�ساد فعال يف غزة، ومنع حما�ش من 

اإذا فر�ست حما�ش ذلك  الردع وا�ستغالل الأمن 

ا�سرتاتيجية  من  كجزء  وتتابع:  اإ�سرائيل  على 

العام  يف  نف�سها،  الإ�سرائيلي  الح��ت��الل  جي�ش 

امل���ا����س���ي، ك���ان���ت ق�����وات اجل��ي�����ش ت�����س��ت��ع��د ب�سكل 

خم��ت��ل��ف ���س��د ق���ط���اع غ�����زة، ب��ح��ي��ث ي���ك���ون من 

العاملن  اجل��ن��ود  ب��ن  الحتكاك  تقليل  املمكن 

يف املنطقة، واأفراد حما�ش املنت�سرين يف منطقة 

العملياتي اجلديد يف  املفهوم  وتوا�سل:  ال�سياج 

اجل��دار  امل�سمى  الإ���س��رائ��ي��ل��ي،  الح��ت��الل  جي�ش 

ال��ت�����س��رف يف  كيفية  ت��ع��ري��ف  يعيد   ، احل��دي��دي 

الدفاع الروتيني، وفًقا لفهم اجلي�ش باأن احتمال 

الحتكاك مرتفع ويتطلب تعديل �سلوك القوات 

على الأر�ش

املفاجاأة التي تخ�ساها اإ�سرائيل

الإ���س��رائ��ي��ل��ي ذهبت  اإذاع����ة جي�ش الح��ت��الل 

اإن هناك تقديرات  ذل��ك ح��ن قالت  م��ن  لأب��ع��د 

لدى اجلي�ش، باأن حركة حما�ش هي التي �ستبداأ 

مفاجاأة،  طريق  عن  املقبلة،  الع�سكرية  العملية 

اإىل  الت�سلل  اأو حماولة  تت�سمن هجوم حدودي 

غالف غزة

وك�سفت تقييمات اأمنية اإ�سرائيلية، عن �سعي 

الق�سام،  كتائب  امل�سلح  وذراع��ه��ا  حما�ش  ح��رك��ة 

املقبلة،  الع�سكرية  املعركة  يف  اإ�سرائيل  ملفاجاأة 

الأمنية  ال��دوائ��ر  تقييمات  عن  الإذاع���ة،  ونقلت 

حما�ش  اإن  ق��ول��ه��ا  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة،  وال��ع�����س��ك��ري��ة 

القادمة  املعركة  يف  اإ�سرائيل  مفاجاأة  �ستحاول 

�سدها دون الجنرار اإىل معركة ع�سكرية تندلع 

يف  ح��دث  م��ا  غ���رار  على  متوا�سل،  ت�سعيد  بعد 

املعركة الأخرة

الإجن���از  اأن  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال��ت��ق��دي��رات  وراأت 

ب���ن���ظ���ر ح����م����ا�����ش ل�����ن ي����ك����ون ق����ت����ل م���واط���ن���ن 

وامنا  �ساروخي،  ق�سف  طريق  عن  اإ�سرائيلين 

اخرتاق احلدود واختطاف جندي اإ�سرائيلي

واأ����س���اف���ت: ل���ذل���ك ه���ي )ح���م���ا����ش( ل ت���زال 

متكن  لأنها  ا�سرتاتيجية  و�سيلة  الأنفاق  تعترب 

عنا�سرها من القرتاب من ال�سياج الأمني

رفيع  م�����س��در ع�سكري  ع��ن  الإذاع�����ة  ون��ق��ل��ت 

اإن ع����دد الأن����ف����اق يف ق���ط���اع غ����زة ي��ق��در  ق���ول���ه 

بالع�سرات، منها تلك التي تتيح لعنا�سر حما�ش 

القرتاب حتى م�سافة خم�سن مرتا من ال�سياج 

وتنفيذ عملية هجومية يف اجلانب الإ�سرائيلي

وك�����ان وزي�����ر الأم������ن يف ح��ك��وم��ة الح���ت���الل 

الف�سائل  ت��وع��د،  ق��د  غانت�ش  بني  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

حال  يف  قا�ٍش  اإ�سرائيلي  ب��رد  غ��زة  قطاع  و�سّكان 

ان��ط��الق عمليات م��ن ح���دود ق��ط��اع غ���زة، وق��ال 

اأحرونوت : هم يريدون  يف مقابلة مع يديعوت 

خرج  اإذا  الغربية.  ال�سفة  يف  ون�ساطاً  عمليات 

ن�����س��اط ���س��د دول����ة اإ���س��رائ��ي��ل م���ن ق��ط��اع غ���زة، 

�ستعاين غزة من اأمل، اأقرتح عليهم اأن يتجنبوه. 

العمليات،  اأط��ل��ق��وا  اإذا  ق��درات��ن��ا،  ي��ع��رف��ون  اإن��ه��م 

�سننق�ش عليهم

ف��اإن  الآن  اإن���ه حتى  ق��ال غانت�ش  ذل���ك،  وم��ع 

حما�ش ل تريد الت�سعيد. نحن نفرت�ش اإمكانية 

وقوع الت�سعيد، لكن ال�سكان يف غزة، مبن فيهم 

حما�ش واجلهاد الإ�سالمي، عليهم اأن يختاروا

االنباط-وكاالت

باأن  الإ�سباين  اإقليم كاتالونيا  اعرتف برملان 

جرمية  ترتكب  الح��ت��الل(  )كيان  “اإ�سرائيل” 
الف�سل العن�سري يف حق ال�سعب الفل�سطيني

ال�����س��ادر، اخلمي�ش، ع��ن جلنة  ال��ق��رار  واأك���د 

ال��ذي  النظام  اأن  وال�سفافية،  اخل��ارج��ي  العمل 

الفل�سطينية  الأرا�سي  “اإ�سرائيل” على  تطبقه 

املحتلة، خمالف للقانون الدويل، ويعّد جرمية 

ف�سل عن�سري

ودع����ا ال���ق���رار ح��ك��وم��ة ك��ات��ال��ون��ي��ا وح��ك��وم��ة 

اجل����ه����ود  ج���م���ي���ع  ا������س�����ت�����خ�����دام  اإىل  م������دري������د 

“الإ�سرائيلية”  ال�سلطات  الدبلوما�سية، لإجبار 

منظمتي  ع��ن  ال�����س��ادرة  التو�سيات  تنفيذ  على 

العفو الدولية وهيومن رايت�ش ووت�ش

الإن�سان  اأن تكون حقوق  اإىل �سمان  كما دعا 

وامل��ت��ع��ددة  الثنائية  الت��ف��اق��ي��ات  جميع  ق��ل��ب  يف 

الر�سمية،  الإ�سرائيلية  املوؤ�س�سات  مع  الأط��راف 

من خالل بذل العناية الواجبة امل�سددة لتجنب 

اأي دعم لنظام الف�سل العن�سري

الفل�سطينية  الوطنية  اللجنة  رح��ب��ت  وق��د 

ملقاطعة “اإ�سرائيل” بحرارة بهذا القرار، وعّدته 

قراًرا مبدئيًّا �سد نظام ال�ستعمار الإ�سرائيلي

وقالت: اإن برملان كاتالونيا اأ�سبح اأول برملان 

الذي  اإ�سرائيل  نظام  ب��اأن  علًنا  اأورب��ا يعرتف  يف 

املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�����س����ي  ع��ل��ى  ت��ط��ب��ق��ه 

جرمية  ويكافئ  ال���دويل،  القانون  مع  يتعار�ش 

الف�سل العن�سري على النحو املحدد يف روما

املقرر الأمم��ي اخلا�ش  اأك��د  اآذار  ويف مار�ش/ 

املعني بالأو�ساع يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة 

“الإ�سرائيلي”  الح��ت��الل  حكومة  �سيا�سات  اأن 

ف�سل  ج��رمي��ة  اإىل  ت��رق��ى  املحتلة  الأرا����س���ي  يف 

عن�سري وقال التقرير: اإن حالة حقوق الإن�سان 

و�سرقي  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينين  لدى 

القد�ش وغزة ات�سمت بتدهور كبر، م�سرا اإىل 

“اإ�سرائيل”  ت�ستخدمه  ال��ذي  العنف  حجم  اأن 

با�ستمرار  يتزايد  احتاللها  ا�ستمرار  اأج��ل  من 

ويوؤثر يف حياة الفل�سطينين

ظاهرة  ازدي���اد  على  ال�سوء  التقرير  واأل��ق��ى 

ع���ن���ف امل�������س���ت���وط���ن���ن جت������اه امل�������دن وال����ب����ل����دات 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ب����دع����م م����ن ق�������وات الح����ت����الل 

اأب��ي��ب جت��اه  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، و�سلبية ح��ك��وم��ة ت��ل 

تعميق  اإىل  اأدى  مم��ا  ال��ظ��اه��رة،  ت��ل��ك  مكافحة 

اأج��واء اخلوف والإك��راه يف جميع اأنحاء ال�سفة 

الغربية، فق التقرير

االنباط-وكاالت

 اأ���س��ي��ب ع���دد م��ن امل��واط��ن��ن، اأح��ده��م طفل 

للم�ستوطنن  ب��اع��ت��داء  اجل��م��ع��ة،  فجر  ر���س��ي��ع، 

نابل�ش  �سرق  دوم��ا جنوب  بلدة  املركبات يف  على 

�سمال ال�سفة الغربية املحتلة

�سليمان  دوم���ا  ق���روي  رئ��ي�����ش جمل�ش  واأف����اد 

املدخل  على  ان��ت�����س��روا  امل�ستوطنن  اأن  دواب�����س��ة 

ال���غ���رب���ي ل��ل��ق��ري��ة ب��ح��م��اي��ة ق�����وات الح���ت���الل، 

وهاجموا املركبات املارة واعتدوا على ركابها

اأن امل�ستوطنن اعتدوا على  واأ�ساف دواب�سة، 

كان  ال��ذي  دواب�سة  يا�سر  عمار  امل��واط��ن  مركبة 

ي�سطحب زوجته واأولده، ور�سوهم بغاز الفلفل، 

طفل  منهم  وك��ان  بالختناق  لإ�سابتهم  اأدى  ما 

ر�سيع )ثالثة اأ�سهر( نقل اإىل مركز طبي ببلدة 

ق�سرة

كما اعتدى امل�ستوطنون على املواطنن منور 

دواب�سة، وحممد عبد ال�ستار �سالودة، بال�سرب 

املربح ور�سوهم بغاز الفلفل

ووفق معهد اأريج، تقيم قوات الحتالل 199 

ال�سفة  يف  ا�ستيطانية  ب����وؤرة  و220  م�ستوطنة 

اأكر  فيها  يقطن  املحتلتن،  والقد�ش  الغربية 

األ����ف يف   350 األ����ف م�����س��ت��وط��ن، م��ن��ه��م  م���ن 913 

�سرقي القد�ش املحتلة، يقرتفون اعتداءات �سبه 

يومية يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

االنباط-وكاالت

 قال املبعوث الرو�سي اإىل �سوريا األك�سندر 

ال��ع��م��ل��ي��ة  اإّن  اجل��م��ع��ة،  ال���ي���وم  لف��رن��ت��ي��ي��ف، 

�سوريا  �سمال  املحتملة  ال��رتك��ي��ة  الع�سكرية 

اإذ  لرتكيا،  جديدة  اأمنية  تهديدات  �ستخلق 

اإّن حزب العمال الكرد�ستاين وقوات ق�سد لن 

تختفي يف ظل هذا ال�سيناريو

الرتكية  العملية  اأّن  لفرنتييف  واع��ت��رب 

ال��ك��رد  ت��دف��ع  ق��د  ���س��وري��ا  ���س��م��ال  املحتملة يف 

لذلك  و�سيكون  م�ستقّلة،  دول��ة  تاأ�سي�ش  اإىل 

عواقب على املنطقة ، م�سيفاً: قلنا لزمالئنا 

اإّن هذا قد ي��وؤدي اإىل زي��ادة امل�ساعر  الأت��راك 

النف�سالية بن الكرد وحتفيزهم على اإقامة 

اأو تركيا  دولة، وهذا لي�ش يف م�سلحة �سوريا 

اأو اإيران اأو العراق

ال��رو���س��ي يف م��ف��او���س��ات  ال��وف��د  اأّن  واأّك�����د 

اأ���س��ت��ان��ا ب���ذل ق�����س��ارى ج��ه��ده مل��ح��اول��ة اإق��ن��اع 

اجل���ان���ب ال���رتك���ي ب��ال��ن��ت��ائ��ج امل�������س���اّدة ل��ه��ذه 

يف  حت��اول،  مو�سكو  اأّن  اإىل  م�سراً  اخل��ط��وة، 

ذات الوقت، اإقناع الكرد بالت�سوية مع دم�سق، 

واإعادة وحدة الأرا�سي ال�سورية، ودمج قوات 

���س��وري��ا ال��دمي��ق��راط��ي��ة يف ���س��ف��وف اجل��ي�����ش 

ال�سوري، الأمر الذي �سيمنع التطور ال�سلبي 

للو�سع يف �سوريا

امل�ستحيل  من  اأن  ت��رى  تركيا  اأّن  واأ���س��اف 

ل  وبالتايل  ال�سورين،  الكرد  مع  التفاو�ش 

ت�سارك يف حوار معهم

اأن ميتنع  يف  اأمله  واأع��رب لفرنتييف عن 

ال��رئ��ي�����ش ال��رتك��ي رج��ب ط��ي��ب اإردوغ�����ان عن 

تت�سبب  قد  اأّنها  من  حم��ذراً  العملية،  تنفيذ 

مب��واج��ه��ة م��ب��ا���س��رة ب���ن اجل��ي�����ش ال�����س��وري 

لن  رو�سيا  اأّن  اإىل  ، م�سراً  الرتكية  والقوات 

تخطيط  خلفية  على  �سوريا  يف  قواتها  تعزز 

عمليتها لتنفيذ  تركيا 

اإّن  واأم�������ش اخل��م��ي�����ش، ق����ال لف��رن��ت��ي��ي��ف 

رو���س��ي��ا ���س��ت��ح��اول اإق��ن��اع ت��رك��ي��ا ب��ع��دم ج��دوى 

ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة امل��ح��ت��م��ل��ة يف ال�����س��م��ال 

القوات  اأّن بالده لن تقاتل  ، موؤكداً  ال�سوري 

ال��رتك��ي��ة واجل��ي�����ش ال��وط��ن��ي ال�����س��وري التابع 

لأنقرة

الرئي�ش  اأعلن  املا�سي،  اأيار/مايو   23 ويف 

اجلي�ش  اأّن  اإردوغ����ان  الطيب  رج��ب  ال��رتك��ي 

ال���رتك���ي ي��ع��ت��زم ت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ات ع�����س��ك��ري��ة 

الرتكية  الدولة  الإرهاب عند حدود  ملكافحة 

اأّن حكومته �ستبداأ باتخاذ خطوات  ، مو�سحاً 

 30 بعمق  الآم��ن��ة  املنطقة  ل�ستكمال  جديدة 

كم �سمايل �سوريا

اأّن  الرو�سي  الرئي�ش  اأعلن مبعوث  كذلك، 

تركيا م�ستعدة لفتح املجال اجلوي للطائرات 

لكن  معّقباً:  ���س��وري��ا،  اإىل  املتجهة  الرو�سية 

حتى الآن، لأ�سباب معينة، مل يفتحوه بعد

اأن  ت��اأم��ل  رو���س��ي��ا  اأّن  لفرينتيف  واأ���س��اف 

يفتح اجلانب الرتكي املجال اجلوي لرحالت 

الطائرات الرو�سية يف امل�ستقبل القريب جداً

اأّي���دت  وق���ال امل��ب��ع��وث ال��رو���س��ي اإّن اإي����ران 

اللجنة  ب�سكل عام فكرة رو�سيا يف نقل موقع 

الد�ستورية ال�سورية، اإل اأّن تركيا تود الإبقاء 

الأتراك يعتقدون  اأّن  اإىل  ، لفتاً  على جنيف 

ال�����س��ل��ط��ات  م����ع  ل��ل��ع��م��ل  ف���ر����س���ة  ه���ن���اك  اأّن 

اأكر تعاوناً ال�سوي�سرية حتى يكونوا 

ج��دي��د  م��ك��ان  اخ��ت��ي��ار  م��و���س��وع  اأّن  وراأى 

لج��ت��م��اع��ات ال��ل��ج��ن��ة ال��د���س��ت��وري��ة ال�����س��وري��ة 

اأكر من كونها تقنية  يكت�سب دللة �سيا�سية 

ال�سيا�سة  اإىل  ، م�سيفاً: بالنظر  اأو لوج�ستية 

ال��ع��دائ��ي��ة ل�����س��وي�����س��را، ي�����س��ب��ح ع��م��ل ال��وف��د 

الرو�سي يف جنيف اأكر �سعوبة

و�سّدد لفرينتيف على اأّن ممثلي احلكومة 

ال�����س��وري��ة ي��دع��م��ون اجل��ان��ب ال��رو���س��ي، وه��م 

م�����س��ت��ع��ّدون ل��ل��ن��ظ��ر يف خم��ت��ل��ف اخل���ي���ارات ، 

املوقف  تتخذ  ال�سورية  املعار�سة  اأّن  متابعاً 

نف�سه الذي تعلنه تركيا

مفاجأة ُتجهزها المقاومة ٠٠ االحتالل يخشى 
أخطر السيناريوهات ويجهز جيشه

 تفاصيل المعركة ٠٠ اقتحام وخطف وضرب أهداف إستراتيجية

 في سابقة أوروبية.. برلمان كتالونيا يعلن إسرائيل دولة فصل عنصري

إصابة طفل رضيع باعتداء مستوطنين جنوب نابلس

 روسيا ُتحذر من مخاطر العملية العسكرية التركية في سوريا: قد تتسبب 
بمواجهة مع الجيش السوري وأنقرة ستتضرر أمنًيا

 في أعماق الجبال.. الكشف عن بناء 
إيران منشأة نووية جديدة ومتطورة ضد 

القنابل الخارقة والهجمات اإللكترونية

 الحكومة البريطانية توافق على طلب 
تسليم جوليان أسانج للواليات المتحدة

المعتقالن عواودة وريان يواصالن 
معركة اإلضراب عن الطعام

االنباط-وكاالت

ق��ال م�����س��وؤول��ون اأم��ري��ك��ي��ون اإن��ه��م يتابعون 

اأعماق  يف  جديدة  اإيرانية  نووية  من�ساأة  بناء 

اجلبال، بالقرب من من�ساأة نطنز

ن��ي��وي��ورك  ل�سحيفة  امل�����س��وؤول��ون  واأ����س���اف 

على  املن�ساأة  اأن  من  قلقن  لي�سوا  اأنهم  تاميز 

بعد عدة �سنوات من الكتمال، لفتن اإىل اأن 

الغر�ش من بنائها هو ا�ستبدال من�ساأة الطرد 

نحو  ق��ب��ل  للق�سف  ت��ع��ر���س��ت  ال��ت��ي  امل���رك���زي 

عامن

وت�سر التقديرات اإىل اأن املن�ساأة خم�س�سة 

اأن حتل  امل��ت��وق��ع  وم��ن  ال��ي��وران��ي��وم  لتخ�سيب 

حمل املن�ساأة التي هاجمتها اإ�سرائيل يف نطنز 

يف اأبريل 2020

وقال امل�سوؤولون اإنهم يراقبون بناء املن�ساأة 

الأقمار  �سور  كذلك  اأظهرتها  التي  اجلديدة 

ال�سناعية، منذ اأكر من عام

وب��ح�����س��ب ال��ت��ق��ري��ر ���س��ت��ك��ون ه���ذه امل��ن�����س��اأة 

للتح�سينات،  املخرتقة  القنابل  م��ن  حممية 

�����ا م����ق����اوم����ة ل��ل��ه��ج��م��ات  وق�������د ت����ك����ون اأي�����������سً

الإلكرتونية

واتهم م�سوؤولون اإيرانيون اإ�سرائيل بتنفيذ 

ا�ستهدفت وحدة  ما و�سفوه بعملية تخريبية 

الطاقة يف نطنز، املن�ساأة الرئي�سية يف برنامج 

 11 اليورانيوم يف البالد، يوم الأحد  تخ�سيب 

اأبريل/ني�سان

وقال امل�سوؤولون اإن مفاعل نطنز لتخ�سيب 

ال��ي��وران��ي��وم ك��ان ه��دف��ا ل��� اإره����اب ن���ووي ، بعد 

جديدة  متطورة  مركزي  طرد  اأجهزة  ت�سغيل 

لتخ�سيب اليورانيوم يف املفاعل

ومل تعلق اإ�سرائيل على الأمر، لكن الإذاعة 

قولها  ا�ستخباراتية  م�سادر  عن  نقلت  العامة 

اإنها عملية اإلكرتونية للمو�ساد

وقالت امل�سادر اإن العملية ت�سببت يف اأ�سرار 

ج�سيمة اأكر مما اأبلغت عنه اإيران

ب�ساأن  حتذيراتها  موؤخرا  اإ�سرائيل  وكثفت 

و�سط  ال���ل���دود،  خل�سمها  ال���ن���ووي  ال��ربن��ام��ج 

جهود لإحياء التفاق النووي لعام 2015 الذي 

دونالد  ال�سابق  الأمريكي  الرئي�ش  عنه  تخلى 

ترامب

االنباط-وكاالت

ام�ش  اأعلنت احلكومة الربيطانية، م�ساء 

اجل��م��ع��ة، ع��ن م��واف��ق��ت��ه��ا ع��ل��ى ط��ل��ب ت�سليم 

موؤ�س�ش موقع ويكيليك�ش جوليان اأ�ساجن اإىل 

الوليات املتحدة الأمريكية

اأن  الربيطانية  الداخلية  وزارة  وذك���رت 

باتيل،  بريتي  الربيطانية  الداخلية  وزي��رة 

واف���ق���ت ع��ل��ى ط��ل��ب احل���ك���وم���ة الأم��ري��ك��ي��ة 

ال��وزي��رة  على  اأن���ه  مو�سًحة  اأ���س��اجن،  ت�سليم 

هناك  تكن  مل  اإذا  ت�سليم  اأم��ر  على  التوقيع 

اأ�سباب حلظر الأمر

14 ي��وًم��ا  اأ����س���اجن  اأم����ام  اأن���ه  واأ����س���ارت اإىل 

القرار ل�ستئناف 

يف  اأ���س��درت  الربيطانية  املحكمة  وك��ان��ت 

بت�سليم  اأم����ًرا  امل��ا���س��ي  )ن��ي�����س��ان(  اأب��ري��ل   20

جوليان اأ�ساجن اإىل الوليات املتحدة

الإن�سان،  حلقوق  اأوروب���ا  جمل�ش  وطالب 

ت�سليم  عن  بالمتناع  الربيطانية  احلكومة 

ت��اأث��ر خميف  ل��ه  �سيكون  ذل��ك  لأن  اأ���س��اجن، 

يعيق  اأن  الإعالم، وميكن  و�سائل  على حرية 

مهمتها  اأداء  عن  املطاف  نهاية  يف  ال�سحافة 

ك���م���زود ل��ل��م��ع��ل��وم��ات وال���رق���اب���ة ال���ع���ام���ة يف 

الدميقراطية املجتمعات 

االنباط-وكاالت

عاًما(   40( ع��واودة  خليل  املعتقل  يوا�سل 

اإ�سرابه عن الطعام  اإذنا يف اخلليل  من بلدة 

رائ��د  واملعتقل  ال��ت��وايل،  على   107 ال���  لليوم 

�سمال  دق��و  بيت  م��ن قرية  ع��اًم��ا(  ري��ان )27 

 ،72 ال���  لليوم  اإ���س��راب��ه  القد�ش  مدينة  غ��رب 

ا لعتقالهما الإداري رف�سً

الح��ت��الل  معتقالت  اإدارة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

ن��ق��ل��ت ع������واودة م���ن ���س��ج��ن ال��رم��ل��ة جم����دًدا 

على  ط��راأ  خطر  تدهور  بعد  امل�ست�سفى  اإىل 

و�سعه ال�سحي، وفق ما اأفاد به نادي الأ�سر 

اأخًرا

نقل  الح���ت���الل  ���س��ج��ون  اإدارة  وت��رف�����ش 

و�ساومته  امل�ست�سفى،  اإىل  دائم  ب�سكل  عواودة 

تفر�سه  الذي  العالج  يقبل  اأن  النقل  مقابل 

امل�ست�سفى، علًما اأن رف�ش العالج والفحو�ش 

معركة  يف  املعتقل  اأدوات  اأبرز  ت�سّكل  الطبية 

الإ�سراب

اأوج���اع حادة  ع���واودة من  الأ���س��ر  ويعاين 

ق��وي  وُدوار  ال����راأ�����ش  يف  واآلم  امل��ف��ا���س��ل  يف 

امل�سي،  الروؤية، ول ي�ستطيع  وعدم و�سوح يف 

ويتنقل على كر�سي متحرك

نقل  الح��ت��الل  معتقالت  اإدارة  وتتعمد 

امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  اإىل  م��ت��ك��رر  ب�����س��ك��ل  ع�������واودة 

له،  طبية  فحو�سات  اإج��راء  بدعوى  املدنية، 

اإج��رائ��ه��ا،  اإع��ادت��ه دون  تتم  م��رة  ك��ل  لكن يف 

بذريعة اأنه مل ي�سل اإىل مرحلة اخلطورة

ويوا�سل الأ�سر ريان اإ�سرابه عن الطعام 

النفرادي  بعزله  ال��ت��وايل،  على   72 ال��� لليوم 

الراأ�ش  اآلم يف  ويعاين من  يف معتقل عوفر، 

من  وي�ستكي  ع��ي��ون��ه،  يف  و�سغط  وامل��ف��ا���س��ل 

اإره�����اق ���س��دي��د وت��ق��ي��وؤ ب�����س��ك��ل م�����س��ت��م��ر، ول 

ي�ستطيع امل�سي ويتنقل على كر�سي متحرك

ال�سبت   18 / 6 / 2022
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فضية للحجاج في بطولة اسيا البارالمبية لالثقال 

عليان بطل فئة الناشئين لفروسية الربيع 

منتخب الناشئين يفوز على نظيره الفلسطيني 

االولمبية تفتح باب الترشح لمجلس االدارة

منتخب المصارعة الى بطولة اسيا للناشئين 

االنباط – عمان 

ت��وج��ت لع��ب��ة امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي ل��ري��ا���ض��ة رف���ع الأث��ق��ال 

ال��ب��ارامل��ب��ي��ة، ث����روت احل���ج���اج، ���ض��ب��اح اجل��م��ع��ة، ب��امل��ي��دال��ي��ة 

ك��غ��م، يف بطولة   ٨٦ م��ن��اف�����ض��ات وزن حت��ت  ���ض��م��ن  ال��ف�����ض��ي��ة، 

الكورية  بييوجنتايك  مدينة  يف  واملقامة  واأقيانو�ضيا  اآ�ضيا 

٣٣ دولة.  ٢٣١ لعب ولعبة من  اجلنوبية وحتظى مب�ضاركة 

لها  رفعة  كاأف�ضل   - كغم   ١٢٦ رف��ع  يف  “احلجاج”  وجنحت 

خالل هذه املناف�ضات - لتحتل املركز الثاين وحترز امليدالية 

ذهبية  على  فيفي  �ضينغ  ال�ضينية  ح�ضلت  فيما  الف�ضية، 

الوزن بعد اأن رفعت ١٣٢ كغم وجاءت الكورية اجلنوبية يانغ 

 ١١٠ اأن رفعت  بعد  الثالث ونالت الربونزية  باملركز  جايوون 

كغم. وتعترب هذه هي امليدالية الثالثة التي يحققها املنتخب 

عمر  كان  حيث  احلالية  واأقيانو�ضيا  اآ�ضيا  بطولة  يف  الوطني 

اأح��رز معتز  ٤٩ كغم فيما  ت��وج بذهبية وزن حت��ت  ق��د  ق��رادة 

املنتخب  وي�ضتكمل  ك��غ��م.   ٩٧ حت��ت  وزن  ب��رون��زي��ة  اجل��ن��ي��دي 

�ضيظهر  حيث  ال�ضبت،  ي��وم  البطولة  يف  م�ضاركته  الوطني 

كغم.   ١٠٧ ف��وق  وزن  مناف�ضات  يف  ال�ضبلي  جميل  ال��الع��ب 

الأحد  يوم  البطولة  يف  م�ضاركته  الوطني  املنتخب  ويختتم 

واأ�ضماء  كغم(   ٨٨ من خالل، عبدالكرمي خطاب )وزن حتت 

عي�ضى )وزن حتت ٧٩ كغم(.

االنباط – عمان 

ال��واع��د ه��م��ام عليان لقب  ال��ف��ار���س  ن��ال 

ف��ئ��ة ال��ن��ا���ض��ئ��ن يف خ��ت��ام اجل���ول���ة ال��ث��ال��ث��ة 

ينظمها  التي  الربيع  بطولة  من  والأخرية 

القوة  ب�ضركة  ممثلة  العربي  اجل��واد  ن��ادي 

للفرو�ضية ،واقيمت على امليدان الرئي�ضي يف 

نادي اجلواد العربي، بدعم من جموهرات 

عبد اهلل �ضكجها ، حيث توج فر�ضان املراكز 

واأ���ض��رف  ف��ئ��ة.   لكل  ذه��ب  ميدالية  الوىل 

قري�ضه  اأحمد  البطولة  فعاليات  اإدارة  على 

)م����دي����را ل��ل��ب��ط��ول��ة(، احل���ك���ام ال��دول��ي��ن 

احل���م���وري و�ضهيب  ون����ادر  احل���دي���د  م��ع��ن 

قري�ضه  البطولة  مدير  ،وتناوب  حماد  اأب��و 

وال�����ض��رك��ة ال��داع��م��ة وك��ب��ار احل�����ض��ور على 

: يلي  كما  النتائج  وجاءت  الفر�ضان   تتويج 

١٠٠����ض���م ،الول:ه����م����ام عليان  ف��ئ��ة ارت���ف���اع 

)اول���ي���ت���م(ب���زم���ن ٢٩:٢٩ث،ال����ث����اين:جل����ن 

ح������رارة ،ال���ث���ال���ث: م��ن��ى ال����زي����رة  ،ال���راب���ع 

،اخل���ام�������س:ع���دي  حجازي   امل��ج��ي��د  :ع���ب���د 

 اب�������و ج����اب����ر ،ال���������ض����اد�����س:اح����م����د ب����اب����ان.

�ضقريات  ت���ال  ،الول:  ٩٠���ض��م  ارت��ف��اع  ف��ئ��ة 

)ج�����ي�����ان�����ا(ب�����زم�����ن ٧١:٧٤ث،ال������������ث������������اين: 

ح�������ض���ام ه���ده���د ،ال���ث���ال���ث:حم���م���د ال���زي���رة 

،ال����راب����ع :ج�����ود ب���دي���ر ،اخل���ام�������س :���ض��ب��اح 

 ب�����ريوت�����ي ،ال���������ض����اد�����س:خ����ل����ي����ل اجل���������راح .

 ( ال�ضوارة  ،الول:خليف  ٨٠�ضم  ارتفاع  فئة 

اجنل( بزمن بزمن ٧٢:٢٤ث ،الثاين:حممد 

،ال���ث���ال���ث:زي���ن���ة  ال�����زب�����الوي ) ����ض���ح���ارى( 

����ض���ح���رور )ل���ي���و( ،ال����راب����ع :ع���م���ر اخل�����ض��ر 

)�ضاندر( ،اخلام�س:دارين حممد )كانتو�س 

ف��ا���ض��ل��ة.)���ض��ام��ي��ن��و(. ،ال�����ض��اد���س:ل��ن   زد( 

ف��ئ��ة ارت��ف��اع ٦٠���ض��م ،م���رمي ال����داود ،ح��ي��در 

،ليلي  ال��ع��زة  ال��ب��دوي،مل��ار  احل��ل��وي،حم��م��د 

امل��ن�����ض��ور،خ��ل��ي��ف ال�������ض���وارة،ف���رح اخل��ط��ي��ب 

،ماهر حرباوي،�ضمية خليل ،نايا نا�ضكو.

االنباط – عمان 

ح��ق��ق امل��ن��ت��خ��ب ال���وط���ن���ي ت١٧ 

ف�����وزا ع��ل��ى ن���ظ���ريه ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي 

ال��ودي��ة التي  امل��ب��اراة  ٣-٠، يف  ودي��ا 

اأق��ي��م��ت ع��ل��ى ���ض��ت��اد الأم���ري حممد 

ب�����ال�����زرق�����اء، ����ض���م���ن ا����ض���ت���ع���دادات 

اجل��ان��ب��ن خل���و����س ب��ط��ول��ة غ��رب 

املنتخب  ف��ر���س  ل��ل��ن��ا���ض��ئ��ن.  اآ���ض��ي��ا 

اأداًء  وق��دم  اللقاء  خ��الل  اأف�ضليته 

مميزاً، حيث متكن اأمن اأبو خليفة 

الدقيقة  عند  النتيجة  افتتاح  من 

الأوىل، قبل اأن يعزز عبد الرحمن 

لي�ضيف  د)٣٨(،  التقدم  اخل�ضور 

اإبراهيم �ضربة ثالث الأهداف من 

املنتخب  مثل   .)٧١( ج��زاء  �ضربة 

باللقاء: حممد الطرايرة، عبداهلل 

ال�����ض��م��ام��رة )جعفر  اأي��ه��م  ه��وا���س، 

ال��دح��ل��ة(، اأح��م��د اأ���ض��رف )احل��ارث 

اخل�ضري(، �ضياء اأبو رحمة، �ضالح 

ف��ري��ج )ع��ب��د ال��رح��م��ن ���ض��اق اهلل(، 

ع���دن���ان اخل��ط��ي��ب، ع��ب��د ال��رح��م��ن 

اخل�ضور، اأمن اأبو خليفة )حممد 

اأب��و عاقولة  اإب��راه��ي��م(، ع��ز ال��دي��ن 

)ي��ام��ن الأب��ط��ح(، اإب��راه��ي��م �ضربة 

)عبادة اثليجة(. وي�ضارك املنتخب 

يف ب��ط��ول��ة غ����رب اآ����ض���ي���ا ال��ت��ا���ض��ع��ة 

 ٢١ م��ن  ال��ف��رة  خ��الل  للنا�ضئن، 

٣٠ حزيران اجلاري بالعقبة،  حتى 

الأوىل  املجموعة  يف  ا�ضتقر  حيث 

اليمن، وُعمان،  العراق،  اإىل جانب 

م��ن،  ك��ل  “الثانية”  ���ض��م��ت  ف��ي��م��ا 

لبنان، فل�ضطن، �ضوريا، والكويت.

االنباط – عمان 

ب��رئ��ا���ض��ة ال��دك��ت��ور ���ض��اري ح��م��دان نائب 

رئي�س  احل�����ض��ن،  ب��ن  في�ضل  الأم����ري  ���ض��م��و 

الأم���رية  �ضمو  وب��ح�����ض��ور  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة 

الأردين  الحت���اد  رئي�ضة  الفي�ضل،  بنت  اآي��ة 

ل��ل��ك��رة ال��ط��ائ��رة، وم��ع��ايل ال�����ض��ي��د “حممد 

ال�ضباب،  وزي���ر  النابل�ضي،  ف��ار���س  �ضالمة” 

وم���ع���ايل ال�����ض��ي��د اأح���م���د ال���ه���ن���ان���دة، وزي���ر 

رئي�س  ونائب  وال��ري��ادة،  الرقمي  القت�ضاد 

ال��دك��ت��ور خالد  الأردن���ي���ة،  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة 

ع��ط��ي��ات، والأم�����ن ال���ع���ام ل��ل��ج��ن��ة الأومل��ب��ي��ة 

ال�ضيد نا�ضر املجايل عقدت اللجنة الأوملبية 

الأردن���ي���ة، م�����ض��اء ال��ي��وم اخل��م��ي�����س، اجتماع 

ج��م��ع��ي��ت��ه��ا ال���ع���ام���ة غ���ري ال����ع����ادي. وت��خ��ل��ل 

العامة  اجلمعية  ع�ضوية  اعتماد  الجتماع 

ع�ضوية  اع��ت��م��اد  مت  ح��ي��ث  الأومل��ب��ي��ة  للجنة 

الأم��ري في�ضل بن احل�ضن عن فئة الع�ضو 

كما  ال��دول��ي��ة.  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  يف  الأردين 

مت اع��ت��م��اد اأع�����ض��اء اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة عن 

ال�ضباب  وزي��ر  معايل  و�ضمت  املميزين  فئة 

اأح��م��د  ال�����ض��ي��د  ال��وظ��ي��ف��ي��ة وم��ع��ايل  ب�ضفته 

ال��ه��ن��ان��دة وم���ع���ايل ال�����ض��ي��دة ���ض��ه��ري ال��ع��ل��ي 

وع���ط���وف���ة ال���دك���ت���ور ����ض���اري ح����م����دان. ومت 

من  العامة  اجلمعية  اأع�ضاء  اعتماد  كذلك 

فئة الالعبن و�ضمت كل من، ندين دواين 

اأبو لبدة وتاليتا بقلة وكرمي عناب  وحممد 

وعدي  ال�ضادق  وجوليانا  غو�س  اأبو  واأحمد 

الجتماع  وتخلل  ف��ري��د.  ورمي���ا  ال��ه��ن��داوي 

وال�ضتتئناف  الن��ت��خ��اب��ات  جلنتي  ان��ت��خ��اب 

حيث �ضمت جلنة النتخابات الدكتور مازن 

من  ك��ل  وع�ضوية  للجنة  رئي�ضاً   / قاقي�س 

عبداهلل  وال�ضيد  ال�ضعيد  نظمي  رنا  ال�ضيدة 

اأبو �ضرية وع�ضوين احتياطين وهما ال�ضيد 

الأل��ف��ي. حممد  وال�ضيد  الك�ضواين   حممد 

و�ضمت جلنة ال�ضتئناف، الدكتور م�ضطفى 

ع��ط��ي��ات / رئ��ي�����ض��اً ل��ل��ج��ن��ة وع�����ض��وي��ة كل 

م����ن، ال�����ض��ي��د حم��م��د ال���ع���ج���ارم���ة وال�����ض��ي��د 

وهما  احتياطين  وع�ضوين  ال��ربي  ها�ضم 

وال�ضيد  ال��ف��اع��وري  حممد  ال���ض��ت��اذ  ال�ضيد 

����ض���ادي اجل��ب��ج��ي. واأع���ل���ن ال���دك���ت���ور ���ض��اري 

لنتخابات  الر�ضيح  ب��اب  فتح  ع��ن  ح��م��دان 

بدًءا من يوم  الأوملبية  اللجنة  اإدارة  جمل�س 

وحتى   ١٨-٦-٢٠٢٢ امل��واف��ق  ال��ق��ادم  ال�ضبت 

من   ٢١-٦-٢٠٢٢ امل����واف����ق  ال���ث���الث���اء  ي����وم 

اخلام�ضة  وح��ت��ى  �ضباحاً  التا�ضعة  ال�ضاعة 

الأردن��ي��ة. الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  مقر  يف   م�����ض��اًء 

الأوملبية  للجنة  العامة  اجلمعية  وواف��ق��ت 

العامة  اجتماع اجلمعية  الأردنية على عقد 

انتخابات  خ��الل��ه  �ضيجري  وال���ذي  ال��ع��ادي 

جمل�س اإدارة اللجنة يوم ٤-٧-٢٠٢٢ يف قاعة 

ياهال مبدينة احل�ضن لل�ضباب.

االنباط – عمان 

للم�ضارعة  ال��وط��ن��ي  امل��ن��ت��خ��ب  ُي�����ض��ارك 

للنا�ضئن يف بطولة اآ�ضيا والتي ت�ضت�ضيفها 

خالل  بي�ضكيك  القريغيز�ضتانية  العا�ضمة 

ي��ون��ي��و / ح��زي��ران   ٢٦ اإىل   ١٩ م��ن  ال��ف��رة 

احل����ايل. وك���ان وف���د امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي قد 

غ������ادر ن���ح���و ق���ريغ���ي���ز����ض���ت���ان و����ض���م ع�����ض��و 

للم�ضارعة  الأردين  الحت��اد  اإدارة  جمل�س 

رئي�ضاً   / العبدالالت  مظفر  ال�ضر،  واأم��ن 

ل��ل��وف��د، اإىل ج���ان���ب امل���دي���ر ال��ف��ن��ي رم���زي 

امل���رايف وزي��د  وال��الع��ب��ن: �ضهيب  امل����رايف، 

الوطني  املنتخب  ي��وا���ض��ل  كما  ا���ض��ح��اق��ات. 

ا���ض��ت��ع��داداً  حت�ضرياته  وال�����ض��اب��ات  لل�ضباب 

للم�ضاركة يف بطولة اآ�ضيا حتت ٢٠ و١٥ عاماً 

الفرة  البحرين خالل  ُتقام يف  اأن  واملقرر 

املقبل. و�ضيمثل  ١٠ يوليو/متوز  اإىل   ٢ من 

من  كل  البطولة  هذه  يف  الوطني  املنتخب 

احل�ضنات  و�ضهيب  طبيخ  اأبو  ح�ضن  يحيى 

والالعب  الرومانية  امل�ضارعة  تخ�ض�س  يف 

اورت�س �ضاميل يف تخ�ض�س امل�ضارعة احلرة 

ع���ن ف��ئ��ة حت���ت ٢٠ ع���ام���اً، ف��ي��م��ا ���ض��ي�����ض��ارك 

حرة”  “م�ضارعة  ا�ضحاق  حممد  الالعبان 

رومانية”  “م�ضارعة  ن��ا���ض��ري  اأب���و  وع��ل��ي 

١٥ ع���ام���اً. وحت��ظ��ى بطولة  ف��ئ��ة حت��ت  ع��ن 

املنتخب  م��ن  لعبتن  مب�ضاركة  البحرين 

م��اي��ا قطي�ضات  وه��م��ا،  ل��ل�����ض��اب��ات  ال��وط��ن��ي 

ومايا ا�ضحاقات يف فئة حتت ١٥ عاماً وذلك 

للم�ضارعة  الأردين  الحت��اد  خطط  �ضمن 

م�ضتوى  على  امل�ضارعة  ريا�ضة  تطوير  يف 

ال�ضيدات.

الفيصلي يحتفل بمسيرة 
النادي الطويلة 

دوري كرة المحترفات ينطلق 
الشهر المقبل

يد الناشئين الشاطئية تخسر 
امام أوكرانيا واالرجنتين 

االنباط – عمان 

ي����رع����ى رئ���ي�������س جم���ل�������س الع����ي����ان 

الذي  الحتفال  الفايز  في�ضل  ال�ضيد 

ال�ضاعة  عند  الفي�ضلي  ال��ن��ادي  يقيمه 

قاعة  يف  ال�ضبت  م�����ض��اء  م��ن  ال�����ض��اد���ض��ة 

ذك��رى  مبنا�ضبة   لالحتفالت  ال��ن��ادي 

م���رور ٩٠ ���ض��ن��ة ع��ل��ى ت��اأ���ض��ي�����س ال��ن��ادي 

وي��خ�����ض�����س احل��ف��ل ل��ل��داع��م��ن ب��ه��دف 

م�ضرية  يخدم  املايل مبا  الدعم  توفري 

ف���رق ال���ن���ادي خ���الل امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة، 

وبقيمة  احلفل  بطاقات  طرح  مت  حيث 

وتتجه  ال��واح��دة.  للبطاقة  دي��ن��ار   ١٠٠

ال��ن��ي��ة ل���دى ال��ه��ي��ئ��ة الداري������ة امل��وؤق��ت��ة 

اىل اق����ام����ة  ح���ف���ل ج���م���اه���ريي ك��ب��ري 

وب��ال��رت��ي��ب وال��ت��ن�����ض��ي��ق م���ع اأع�����ض��اء 

ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ووف������ق الق����رح����ات 

ويت�ضمن  منهم  ت��ق��دم  ال��ت��ي  والف��ك��ار 

�ضيتم الرتيب لها  عدة فقرات مميزة 

خالل املرحلة املقبلة.

االنباط – عمان 

�ضحبت يف مقر الحتاد الأردين لكرة 

الأردين  ال���دوري  بطولة  ق��رع��ة  ال��ق��دم، 

وت��ن��ط��ل��ق   .٢٠٢٢ مل��و���ض��م  ل��ل��م��ح��رف��ات 

٧ مت��وز املقبل،  ي��وم الأرب���ع���اء  ال��ب��ط��ول��ة 

مب�ضاركة: الأرثوذك�ضي، الأهلي، الن�ضر، 

ال���ض��ت��ق��الل، الحت����اد. وراع����ى اجل���دول 

ببطولة  الأرث��وذك�����ض��ي  ف��ري��ق  م�����ض��ارك��ة 

غ���رب اآ���ض��ي��ا ال��ث��ان��ي��ة لأن��دي��ة ال�����ض��ي��دات، 

٢٢ متوز، وبطولة  ١٤ حتى  بالفرة من 

لغاية   ١٦ من  الثانية  الأ�ضيوية  الأندية 

تقام  التعليمات،  وح�ضب  القادم.  اآب   ٢٧

املجزاأ  الدوري  بنظام  البطولة  مباريات 

م��ن ٣ م��راح��ل ذه����اب واإي�����اب، وم��رح��ل��ة 

ذه��ب��ي��ة، ب��ح��ي��ث ي��ف��وز ب��ال��ل��ق��ب ال��ف��ري��ق 

ترتيب  يف  الأول  امل��رك��ز  ع��ل��ى  احل��ا���ض��ل 

النهائي. الفرق 

االنباط – عمان 

ت���ع���ر����س امل���ن���ت���خ���ب ال����وط����ن����ي ل���ك���رة 

ال��ي��د ال�����ض��اط��ئ��ي��ة، خل�����ض��ارت��ن اأم����ام كل 

م���ن اأوك���ران���ي���ا والأرج���ن���ت���ن، يف ال���دور 

للنا�ضئن  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة  م���ن  ال���ث���اين 

هرياكليون  مدينة  ت�ضت�ضيفها  وال��ت��ي 

ال��ي��ون��ان��ي��ة. وخ�����ض��ر امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي 

ُم��ق��اب��ل  ب�����ض��وط��ن دون  اأوك���ران���ي���ا  اأم����ام 

املباراة  ويف  و)٢٠-١٨(   )٢٤-١٣( بواقع 

ذاتها  بالنتيجة  املنتخب  خ�ضر  الثانية 

و١٦-  ٢٣-١٦ ب��واق��ع  الأرج��ن��ت��ن  اأم����ام 

١٥. وع��ل��ى ���ض��وء ه���ذه اخل�����ض��ارت��ن حل 

يف  اخلام�س  املركز  يف  الوطني  املنتخب 

حققهما  ن��ق��اط   ٤ ب��ر���ض��ي��د  جم��م��وع��ت��ه 

من فوزين يف الدور الأول على كل من 

اإ�ضبانيا واليونان. هذا ويت�ضدر املنتخب 

الأمل�����اين ت��رت��ي��ب امل��ج��م��وع��ة ب��ر���ض��ي��د ٦ 

ن��ق��اط وب���ف���ارق الأه�����داف امل�����ض��ج��ل��ة عن 

اإ���ض��ب��ان��ي��ا وي��ح��ت��ل امل��ن��ت��خ��ب الأوك�����راين 

امل���رك���ز ال��ث��ال��ث ب��ر���ض��ي��د ٤ ن��ق��اط وه��و 

ن��ف�����س ر���ض��ي��د الأرج���ن���ت���ن وم��ن��ت��خ��ب��ن��ا 

ال�����دور مت  اأن يف ه���ذا  ي��ذك��ر  ال���وط���ن���ي. 

من  امل��ت��اأه��ل��ة   ١٢ ال����  امل��ن��ت��خ��ب��ات  تق�ضيم 

حيث  جم��م��وع��ت��ن  ع��ل��ى  الأول  ال�����دور 

كل  يف  الأوىل  الأرب��ع��ة  املنتخبات  يتاأهل 

من  النهائي  رب��ع  ال���دور  اإىل  جمموعة 

امل�ضابقة.

ال�سبت   18 / 6 / 2022
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 »الصهاينة يهددون حياتي«.. ناشطة أميركية تروي تفاصيل 
صادمة بسبب موقفها الداعم لفلسطين

االنباط-وكاالت

النا�شطة االأمريكية كاال وال�ش تلقت تهديدات على خلفية 

اأ�شعر  ال  )اجل���زي���رة(  اإ���ش��رائ��ي��ل  مقاطعة  ح��رك��ة  يف  ن�شاطها 

“كاال  االأمريكية  النا�شطة  ع��رت  الكلمات  بهذه  باالأمان”، 

وال�ش” عن ا�شتيائها من امل�شايقات املتكررة التي حتدث لها 

يف بيئة العمل ب�شبب موقفها الداعم للق�شية الفل�شطينية

وغردت وال�ش -وهي متطوعة يف حركة مقاطعة اإ�شرائيل- 

عر ح�شابها على تويرت قائلة “مل اأعد اأ�شعر باالأمان بعملي 

لديه،  اأعمله  ال��ذي  العمل  �شاحب  ي�شايقون  ال�شهاينة  الأن 

وذلك ب�شبب ن�شاطي املوؤيد لفل�شطني«

“�شند” ل��ل��ر���ش��د وال��ت��ح��ق��ق االإخ���ب���اري  وت��وا���ش��ل��ت وك��ال��ة 

املتعلقة  التفا�شيل  على  للوقوف  االأم��ريك��ي��ة،  النا�شطة  م��ع 

جتاه  “ن�شاطي  وال�ش  وقالت  لها،  تتعر�ش  التي  بالتهديدات 

 15 العمر  م��ن  اأب��ل��غ  كنت  عندما  ب��داأ  الفل�شطينية  الق�شية 

كانت  حياتي  يف  بالقتل  تهديدا  فيها  تلقيت  م��رة  واأول  عاما، 

العام املا�شي، عندما �شاركت يف مطالبة ال�شيناتور االأمريكي 

اإدوارد ماركي بالتدخل لوقف عدوان اإ�شرائيل على غزة«

املحلية مبدينة  امل��ب��ادرات  اإح���دى  وال�����ش، يف  ك��اال  و�شاركت 

اأطلقها  والتي  االأمريكية،  ما�شات�شو�شت�ش  والي��ة  يف  بو�شطن 

ال�شخ�شيات  وع��ن��اوي��ن  اأ���ش��م��اء  لتحديد  الن�شطاء  م��ن  ع���دد 

با�شم  ي��ع��رف  مب��ا  املدينة  يف  الإ���ش��رائ��ي��ل  ال��داع��م��ة  واملوؤ�ش�شات 

اخلرائط« م�شروع  “مبادرة 
وق���ال���ت وال�������ش “بعد ا���ش��رتاك��ي يف ه���ذه امل���ب���ادرة حت��ول��ت 

التهديدات التي ت�شلني اإىل م�شتوى اأكرث خطورة«

واأ�شافت “كل التهديدات التي اأتعر�ش لها ب�شكل يومي؛ ال 

تقارن باأي �شكل من االأ�شكال مع املاأ�شاة والعنف الذي يعي�شه 

ال�شعب الفل�شطيني يف ظل االحتالل االإ�شرائيلي الذي يعتدي 

الن�شاء واالأط��ف��ال  ال��ع��ق��اب، ويقتل  االإف����الَت م��ن  ي��اأم��ن  وه��و 

وال�شحفيني، مثل مرا�شلة اجلزيرة �شريين اأبو عاقة«

 Palestine( ال��ق��ان��ون��ي��ة«  “فل�شطني  ملنظمة  ووف��ق��ا 

Legal(، فاإن املنظمات واملبادرات املطالبة مبقاطعة اإ�شرائيل 
اإ���ش« )BDS( مت  دي  “بي  املتحدة مثل حركة  ال��والي��ات  يف 

جترميها يف اأكرث من والية اأمريكية بحلول عام 2020

“القوانني لي�شت  اإن  وعلقت وال�ش على هذا االأمر بقولها 

اإ�شرائيل  مقاطعة  كانت  اإن  يهمني  ال  اأخالقيات،  وال  مبادئ 

عمال جمّرما، ال �شيما اأن حركات حقوق ال�شكان االأ�شليني يف 

مة، وحركات التحرر من الف�شل العن�شري  اأمريكا كانت جمرَّ

مة« يف جنوب اأفريقيا كانت يوما ما جمرَّ

دعم اأمريكي

واأ�����ش����ارت ال��ن��ا���ش��ط��ة االأم���ريك���ي���ة يف ح��دي��ث��ه��ا اإىل ال��دع��م 

 10 تقريبا  تتلقى  “اإ�شرائيل  ق��ائ��ل��ة  الإ���ش��رائ��ي��ل  االأم���ريك���ي 

ملا كان  الدعم  ه��ذا  وب��دون  اأم��ريك��ا،  ماليني دوالر يوميا من 

االحتالل االإ�شرائيلي قائما حتى االآن«

الفل�شطينيني  حقوق  حت��رتم  ال  “اأمريكا  وال�ش  واأ�شافت 

�شيطرة  اأه��داف  لتحقيق  مهم  وجودها  الأن  اإ�شرائيل،  وتدعم 

االإمريالية االأمريكية على ال�شرق االأو�شط«

“االحتالل  فيها  تقول  بر�شالة  حديثها  وال�����ش  واختتمت 

ليقتل  االأمريكية  ال�شرائب  دافعي  اأم��وال  ي�شرق  االإ�شرائيلي 

الفل�شطينية ال بد منه  الق�شية  اأجل  االأطفال، والن�شال من 

يف ظل مواجهة االإمريالية و�شيطرة راأ�ش املال، لذلك يجب 

�شد  الفل�شطينية  املقاومة  خطى  على  ن�شري  اأن  جميعا  علينا 

االحتالل االإ�شرائيلي«

اأع��ق��اب  اأث��ارت��ه��ا يف  وق��د قوبلت ق�شية ك��اال وال�����ش -ال��ت��ي 

ال��ت��ه��دي��دات وامل�����ش��اي��ق��ات ال��ت��ي ت��ت��ع��ر���ش ل��ه��ا م���ن م��وؤي��دي 

بني  االآراء  وانق�شمت  ت��وي��رت،  على  وا���ش��ع  بتفاعل  اإ���ش��رائ��ي��ل- 

موؤيد ومعار�ش ملوقف النا�شطة االأمريكية

وعلقت النا�شطة فاطمة كرين بر�شالة ت�شامن مع واال�ش 

واملتعاليون  الرنج�شيون  هوؤالء  اأجلك،  “اأنا حزينة من  قائلة 

اجلماعية  االإب������ادة  م�شتعمري  ي��دع��م��ون  ال��ذي��ن  اج��ت��م��اع��ي��ا 

ي��ف�����ش��ل��ون ح���رق ال���ع���امل ح��رف��ي��ا ع��ل��ى ال��ت��ع��اي�����ش ال���ع���ادل مع 

االآخرين«

وعلى اجلانب االآخر، تعر�شت وال�ش لالنتقادات والهجوم 

النا�شطة  قالته  االإ�شرائيلي، وفق ما  املوؤيدين لالحتالل  من 

معادية  اأن���ت  لفل�شطني،  م��وؤي��دة  ل�شت  “اأنت  ���ش��اف��ال  مالينا 

لل�شامية. اإنهم لي�شوا ولن يكونوا نف�ش ال�شيء اأبدا«

ب�شبب  للخطر  اليهود  حياة  “تعري�ش  اأن  �شافال  واأ�شافت 

يعي�ش  التي  االأم��اك��ن  ي�شتهدف  ال��ذي  اخلرائط”  “م�شروع 
اأنت  فيها اليهود يف بو�شطن ال ي�شاعد الق�شية الفل�شطينية، 

مراهقة و�شخ�ش جاهل بائ�ش«

 دعوى قضائية تالحق ماسك قد تكلفه 
ثروته! الملياردير متهم بالتالعب بعملة 

مشفرة بطريقة “غير قانونية”

االنباط-وكاالت

 2022 يونيو/حزيران   16 اخلمي�ش  دوجكوين  االإلكرتونية  العملة  يف  م�شتثمر  رفع 

258 مليار دوالر، متهماً  اإيلون ما�شك يطالبه فيها بتعوي�ش قدره  دعوى ق�شائية �شد 

الهرمي،  املخطط  با�شم  ُتعرف  اال�شتثمار،  بالتورط يف �شورة غري قانونية من �شور  اإياه 

لدعم العملة امل�شفرة.

اتهاماً  جون�شون  كيث  املدعي  وج��ه  مانهاتن،  يف  احتادية  حمكمة  يف  ُرفعت  �شكوى  ويف 

الف�شائية  لل�شياحة  اإك�ش  و�شبي�ش  الكهربائية  ال�شيارات  لت�شنيع  ت�شال  و�شركتي  ملا�شك 

باالبتزاز عر الرتويج لدوجكوين ورفع �شعرها، قبل ترك ال�شعر ينخف�ش فيما بعد.

اإذ جاء يف ال�شكوى: “كان املتهمون يعلمون منذ عام 2019 اأن دوجكوين لي�ش لها قيمة، 

ورغم ذلك قاموا بالرتويج لها للرتبح من تداولها.. ا�شتخدم ما�شك مركزه كاأغنى رجل 

يف العامل الإدارة دوجكوين وامل�شاربة عليها يف خمطط هرمي )غري قانوين( جلني االأرباح 

والت�شلية«.

درج��ت يف ال�شكوى اأي�شاً تعليقات من وارين بافيت وبيل جيت�ش واآخرين ي�شككون يف 
ُ
واأ

طلبات  على  بعد  ما�شك  وحمامو  اإك�ش  و�شبي�ش  ت�شال  ترد  مل  فيما  امل�شفرة،  العملة  قيمة 

للتعليق.

اأما حمامي جون�شون فلم يرد بعد على طلبات للتعليق ب�شاأن االأدلة املحددة التي ميلكها 

اأن دوجكوين ال قيمة لها واأن املدعى عليهم  اأو يتوقع احل�شول عليها والتي تثبت  موكله 

اأداروا خمططاً هرمياً يف ا�شتثمار غري قانوين.

ويطالب جون�شون تعوي�شات بقيمة 86 مليار دوالر، وهو مقدار االنخفا�ش يف القيمة 

ال�شوقية للعملة امل�شفرة منذ مايو/اأيار 2021، ويريد م�شاعفتها لثالثة اأمثال.

باأن  القا�شي  من  اإع��الن  مع  لدوجكوين  الرتويج  من  و�شركاته  ما�شك  منع  يريد  كما 

تداولها مقامرة مبوجب القانون االحتادي وقانون نيويورك.

من  دوالر  مليار   1.5 قيمته  مبا  ا�شرتت  اإنها   2021 فراير/�شباط  يف  ت�شال  وقالت 

عملة بتكوين امل�شفرة وقبلتها لفرتة ق�شرية ثمناً ملركباتها.

كما اأعلنت �شبي�ش اإك�ش العام املا�شي اأنها �شتقبل الدفع بعملة دوجكوين امل�شفرة يف اإحدى 

�شبي�ش  اإن   2021 اأبريل/ني�شان  تويرت يف  وقال ما�شك على  القمر.  �شطح  مهماتها على 

اإك�ش �شت�شع “دوجكوين حرفياً على �شطح القمر«.

وحولت تغريدات ما�شك هذه العملة الرقمية، التي كانت غام�شة يف ال�شابق وبداأت على 

�شكل مزحة على و�شائل التوا�شل االجتماعي، اإىل حلم للم�شاربني.

ومت تداول دوجكوين عند نحو 5.8 �شنت اخلمي�ش، بانخفا�ش عن ذروة 74 �شنتاً بلغتها 

يف مايو/اأيار 2021.

 األرض ُمهددة بانهيار مناخي بسبب ارتفاعات»غير مسبوقة« 
للحرارة في القطب الشمالي

االنباط-وكاالت

ك�����ش��ف��ت ب���ي���ان���ات ج����دي����دة ع����ن م���ع���دالت 

غ���ري ع���ادي���ة الرت����ف����اع درج������ات احل�������رارة يف 

مرات  �شبع  اإىل  ت�شل  قد  ال�شمايل  القطب 

اأ���ش��رع م��ن املتو�شط   ال��ع��امل��ي، و���ش��ط حتذير 

ع��ل��م��اء م��ن��اخ م��ن اأن ه���ذه االرت��ف��اع��ات غري 

اأ�شرع  انهيار مناخي  اإىل  امل�شبوقة قد ت�شري 

 The ملا ن�شرته �شحيفة  ة، وفقاً  واأكرث ح��َدّ

 15 االأربعاء  الريطانية،   Guardian
يونيو/حزيران 2022. 

احل��رارة  درج��ة  ارت��ف��اع  اإن  باحثون  يقول 

بهذه املنطقة مبثابة “اإنذار مبكر” ملا ميكن 

اأن يحدث يف باقي كوكب االأر�ش. 

متو�شط    اأن  اجل���دي���دة  االأرق�������ام  ُت��ظ��ِه��ر 

درج��ات احل��رارة ال�شنوية يف املنطقة يرتفع 

2.7 درج��ة  اإىل  ال��ع��ام مب��ا ي�شل  على م��دار 

م��ئ��وي��ة يف ك���ل ع��ق��د، م���ع ارت���ف���اع���ات عالية 

اأ�شهر اخلريف والتي ت�شل  ب�شكل خا�ش يف 

فيها اإىل 4 درجات مئوية يف كل عقد. وهذا 

يجعل ب��ح��ر ���ش��م��ال ب��ارن��ت�����ش وج����زره اأ���ش��رع 

مكان معروف الرتفاع درجات احل��رارة على 

وجه االأر�ش.  

و�شهدت ال�شنوات االأخرية درجات حرارة 

اأعلى بكثري من املتو�شط   امل�شجل يف القطب 

متمر�شون  مراقبون  و�شف  حيث  ال�شمايل، 

و”غريب”  “جمنون”  ب�����اأن�����ه  ال����و�����ش����ع 

و”بب�شاطٍة مروع«. 

املناخ  اأزم���ة  اأن  امل��ع��روف بالفعل  ك��ان م��ن 

اأدت اإىل ارتفاع درجات احلرارة عر القطب 

ال�����ش��م��ايل مب��ع��دٍل اأ����ش���رع ث���الث م����رات من 

املتو�شط   العاملي، لكن البحث اجلديد اأظهر 

اأن الو�شع اأكرث تطرفاً يف بع�ش االأماكن.

كبري  اإي��زاك�����ش��ن،  كيتيل  ق��ال  م��ن جانبه، 

ال��ب��اح��ث��ني ب��امل��ع��ه��د ال���رنوي���ج���ي ل���الأر����ش���اد 

اجلوية: “لقد توقعنا اأن ن�شهد ارتفاعاً حاداً 

يف درجات احلرارة، ولكن لي�ش على النطاق 

الذي وجدناه. فوجئنا جميعاً. ومقارنًة مبا 

االأخ���رى  امل��راق��ب��ة  ن��ق��اط  م��ن جميع  نعرفه 

على الكرة االأر�شية، هذه هي اأعلى معدالت 

االحرتار التي الحظناها حتى االآن«. 

 ،2022 اأبريل/ني�شان  يف  علماء  وق���ال 

فورية  تخفي�شات  الإج���راء  حاجًة  هناك  اإن 

وع���م���ي���ق���ة الن���ب���ع���اث���ات ال����ك����رب����ون وغ������ازات 

ملعاجلة حالة  االأخ��رى  احل��راري  االحتبا�ش 

الطوارئ املناخية.

ال��دك��ت��ورة روث م���وت���رام، ع��امل��ة امل��ن��اخ يف 

قالت:  اجلوية،  لالأر�شاد  الدمناركي  املعهد 

اأف�����ش��ل  ح��ت��ى  اأن����ه  ال���درا����ش���ة  ه����ذه  “ُتظهر 
ال���ن���م���اذج امل��م��ك��ن��ة ك���ان���ت ت��ق��ل��ل م���ن م��ع��دل 

اأننا ن�شهد  بارنت�ش. يبدو  االح��رتار يف بحر 

حت��ول��ه اإىل ن��ظ��ام ج��دي��د، حيث اأ���ش��ب��ح اأق��ل 

�شبهاً بالقطب ال�شمايل واأكرث �شبهاً ب�شمال 

االأطل�شي. اإنه حقاً على حافة الهاوية االآن، 

اأن ي�شتمر اجلليد  امل��رج��ح  وي��ب��دو م��ن غ��ري 

البحري يف هذه املنطقة فرتة اأطول«. 

��َر يف دوري���ة  ي�����ش��ت��ن��د ال��ب��ح��ث، ال����ذي ُن�����شِ

بيانات  اإىل   ،Scientific Reports
بجزيرتي  اآل��ي��ة  جوية  اأر���ش��اد  م��ن حمطات 

�شفالبارد وفرانز جوزيف الند.

ال�سبت    18 /  6  / 2022

 اليوم سيصبح ساعات معدودة وكوكبنا سيواجه سلسلة 
من الكوارث الطبيعية.. ما الذي سيحدث لو اختفى القمر؟

االنباط-وكاالت

للقمر عالقة مهمة باالأر�ش. اإذا اختفى القمر فجاأة ل�شبٍب اأو الآخر، فاإن حياتنا كب�شر 

�شتتغري ب�شكل كبري عن احلياة التي نعرفها اليوم.

و  ملا يقرب من 4.5 مليار �شنة من تاريخ نظامنا ال�شم�شي، مل تكن االأر�ش مبفردها اأثناء 

دورانها حول ال�شم�ش.

هذا الرفيق القمري العمالق الذي حتظى به االأر�ش هو اأكر واأ�شخم من اأي قمر اآخر، 

مقارنة مع الكوكب الذي يدور حوله.

القمر عر  ارتبط  وقد  �شاطع،  ب�شكل  الليل  ي�شيء  الكاملة،  يكون يف مرحلته  وعندما 

التاريخ بظواهر مثل اجلنون، و�شلوك احليوانات، والزراعة، وموا�شم احل�شاد.

يف حني اأن هذه العالقات ال ت�شمد اأمام التدقيق العلمي والدرا�شات، فهناك العديد من 

اإذا اختفى  الطرق التي يوؤثر بها القمر فعلياً على االأر�ش واحلياة التي نعرفها، وبالتايل 

ق. القمر، �شيتغري عاملنا اإىل االأبد ب�شكل ال ُي�شَدّ

الليل �شي�شبح قامتاً متاماً

اإ���ش��راق��اً  اأك����رث  ب�����ش��ك��ل ط��ب��ي��ع��ي  ال�����ش��م�����ش  اأن  اأن����ه يف ح���ني   Forbes وي��و���ش��ح م��وق��ع 

ب�400.000 مرة من القمر الكامل اأو البدر، فاإن البدر الكامل ُيعد اأكرث �شطوعاً بن�شبة 

هرة. 14.000 مرة من اجل�شم التايل االأكرث �شطوعاً يف ال�شماء، وهو كوكب الُزّ
ودون القمر، لن تكون هناك عوائق طبيعية اأمام �شماء داكنة ومظلمة كل ليلة على مدار 

القمر  يوفر  حيث  ق،  ي�شَدّ ال  ب�شكل  قتامة  اأك��رث  الليايل  �شتكون  وبالتايل  بالكامل.  العام 

ال�شوء لالأر�ش خالل �شاعات الليل من خالل انعكا�ش ال�شوء من ال�شم�ش.

ويقرتح العلماء اأنه دون اإ�شاءة من �شنع االإن�شان، لن نتمكن من روؤية يدينا دون القمر 

اليوم  �شتتغري معدالت  بل  اأك��رث قتامة فح�شب،  الليايل  تكون  ذل��ك، لن  الليل. ومع  اأثناء 

اأي�شاً.

»املد واجلزر” �شوف يتوقف متاماً

نعرفه.  ال��ذي  واجل��زر  امل��د  �شينتهي  الكوكب،  على  وتاأثريها  القمر  جاذبية  فقدان  مع 

ب�شكل طفيف على حركة  اأي�شاً  توؤثر  ال�شم�ش  اأن  العلم  �شتظل هناك موجات للبحار )مع 

املحيط(، لكن التيارات املتقلبة كما نعرفها �شوف تت�شاءل.

�شيكون لذلك تاأثري مدمر على م�شاحات من احلياة البحرية – التي تعتمد على م�شارات 

– ويوؤدي يف النهاية اإىل االنقرا�ش  معينة من العنا�شر الغذائية للبقاء على قيد احلياة 

اجلماعي الأنواع من الكائنات احلية املختلفة.

�شُي�شاب كوكب االأر�ش بانهيار ع�شبي!

ال��ن��وع من  اأو ه��ذا  ال��ك��وك��ب،  ب��وج��ود القمر يف م���دار  املرتبطة  ف��ق��دان اجل��اذب��ي��ة  ب�شبب 

الذي اعتادت عليه االأر�ش على مدار 4.5 مليار �شنة ما�شية، قد ي�شعر قلب  “االنثناء”، 
الكوكب ببع�ش التحول احلاد بغياب القمر فجاأة.

وبالتايل ميكن اأن يت�شبب ذلك يف حدوث العديد من الظواهر الطبيعية املرتبكة للغاية، 

مثل الزالزل، اأو الراكني.

مناخ الكوكب �شُي�شرب يف مقتل

للت�شادم  ثانوية  نتيجة  االأر���ش هو  لكوكب  امليل احلايل  اأن  العلماء  العديد من  يعتقد 

الهائل الذي اأدى لوالدة القمر منذ ماليني ال�شنني، وال يثبت اإال من خالل ا�شتمرار دوران 

القمر حول كوكبنا.

لذلك من دون القمر ميكن اأن يتحول حمور االأر�ش ب�شكل خطري ويعتدل امليالن الذي 

تتمتع به.

ذلك  يف  مبا  املخيفة،  ال�شيناريوهات  من  �شل�شلة  تن�شيط  اإىل  ذلك  ي��وؤدي  اأن  ميكن  كما 

كبرية  من  اأج���زاء  �شيجعل  ال��ع��ام، مما  وامل��ن��اخ  ال�شنة  لف�شول  املوا�شم  يف  اجلامح  التغيري 

الكوكب- اإن مل يكن كلها – غري �شاحلة للحياة االآدمية خالل فرتات طويلة من العام.


