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االنباط-وكاالت

�أ�ساقفة   قال �ملطر�ن عطا �هلل حنا، رئي�س 

�سب�سطية للروم �لأورثوذك�س، �إن بع�س �جلهات 

ما ز�لت تتحدث عن حل دولتني ل�سعبني، رغم 

�أي م�سمون.  من  فارغاً  �سعار�ً  �أ�سبح  هذ�  �أن 

لفتاً �إىل �أن �لو�قع �لفل�سطيني يدل على �أننا 

ل منلك رب��ع دول��ة �أو �أق��ل من ذل��ك، ولكن ما 

منلكه هو �لكر�مة و�لنتماء و�لت�سبث بالثو�بت 

�أي��ة  ت��ن��ازل عنها حت��ت وط���اأة  �لوطنية �لتي ل 

���س��غ��وط��ات �أو �ب���ت���ز�ز�ت وت��اب��ع �مل��ط��ر�ن حنا: 

�أ�سبح  �ل���ذي  �ل�سعار  بهذ�  علينا  ت�سحكو�  ل 

�أكذوبة كربى و�أنتم تعلمون �أكرث من غريكم 

يكون  �أن  �إم��ك��ان��ي��ة  �إىل  ي�سري  ل  و�ق��ع��ن��ا  ب����اأن 

و�لظلم  فالقمع  �لقبيل،  ه��ذ�  هنالك حل من 

و�ل�ستبد�د �سيد �ملوقف، 

التفا�صيل �ص »3«

 المطران عطا اهلل حنا: حّل الدولتين أصبح شعارًا 
فارغًا وأكذوبة كبرى

 الكنائس الكاثوليكية تحيي يوم الحج 23 
إلى موقع المغطس

 مختصون: األصل اإلقالع عن التدخين ويحذرون 
من السجائر اإللكترونية وخطورتها على الصحة

االنباط- عمان

ي�سود �لعتقاد باأن �ل�سجائر �لإلكرتونية 

�أق����ل خ��ط��ًر� م��ن �ل�����س��ج��ائ��ر �ل��ع��ادي��ة، ولكن 

�أن���ه���ا ل تخلو  �أث���ب���ت���ت،  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل���ب���ح���وث 

�مل�ستخدمة  �ل�����س��و�ئ��ل  فبع�س  �ل�����س��رر،  م��ن 

ل��ل��ت��دخ��ني �لإل����ك����رتوين حت��ت��وي ع��ل��ى م���ادة 

بال�سجائر  مقارنة  �أك��رب  مبقد�ر  �لنيكوتني 

ت��دخ��ني  �أن   ، خم��ت�����س��ون  و�أك�������د  �ل����ع����ادي����ة. 

�ل�سيجارة �لإلكرتونية يلقى رو�ًجا، وخا�سة 

غنية  وه��ي  �سنا،  �لأ���س��غ��ر  �مل�ستهلكني  ل��دى 

وتنطوي  للإدمان  �مل�سببة  �لنيكوتني  مب��ادة 

ع���ل���ى خم���اط���ر ���س��ح��ي��ة ت��ت�����س��م��ن �ح��ت��م��ال 

ولكن  و�ل���رئ���ة،  �ل��ق��ل��ب  يف  مل�ساكل  �ل��ت��ع��ر���س 

خطورة،  �أك��رث  يكون  لها  �مل��ر�ه��ق��ني  تعّر�س 

ي��ك��ون خ���لل مرحلة  �ل��ب�����س��ري  �ل��دم��اغ  لأن 

�أن  ميكن  وعليه  ح�سا�سية،  �أك���رث  �مل��ر�ه��ق��ة، 

�لنتباه  ونق�س  �لإدم����ان  �لنيكوتني  ي�سبب 

وق���ل���ة �ل���رتك���ي���ز و�����س���ط���ر�ب���ات �مل������ز�ج مثل 

�ل�سنو�ت  وخلل  �أنه  �إىل  و�أ�سارو�  �لكتئاب. 

�ملا�سية،

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- البحر امليت

�ململكة،  يف  �لكاثوليكية  �لكنائ�س  �أحيت   

�سباح �م�����س �جل��م��ع��ة، ي��وم �حل��ج �ل��� 23 �إىل 

)�ملغط�س(،  �مل�سيح  �ل�سيد  معمودّية  موقع 

�لبطريرك  تر�أ�سه  حا�سد  �حتفايل  بقد��س 

�لقد�س  بطريرك  بيت�سابال،  بيريباتي�ستا 

�آلف �حلجاج من خمتلف  للتني، وح�سور 

مناطق �ململكة .

�لأ�ساقفة  م��ن  �ل��ع��دي��د  �ل��ق��د����س  وح�سر 

�مل�ساركني �سمن وفد تن�سيقية �لأ�ساقفة من 

�أجل دعم �لأر�س �ملقد�سة �لقادمني من دول 

�إىل عدد  �إ�سافة  �ل�سمالية،  �أوروبية و�أمريكا 

و�ل�سفر�ء وممثلي  و�ل�سخ�سيات  �لنو�ب  من 

�ململكة،  ل��دى  �ملعتمد  �لدبلوما�سي  �ل�سلك 

وجمع  و�لر�هبات،  و�لرهبان  �لكهنة  كذلك 

غفري من �ملوؤمنني.

وخ���������لل �لح�����ت�����ف�����ال �ل�����دي�����ن�����ي، ب������ارك 

�لأردن  ن��ه��ر  �حل�������س���ور مب����اء  �ل���ب���ط���ري���رك 

حتدث  �لتي  �لقد��س  عظة  و�أل��ق��ى  �ملقد�س، 

ف���ي���ه���ا ع�����ن م����ع����اين �مل����ع����م����ودي����ة �ل���روح���ي���ة 

و�لإن�����س��ان��ي��ة ق���ائ���ًل: �مل��ع��م��ودي��ة ه���ي فخر 

لكنها �أي�سا م�سوؤولية يف ن�سر �ملحبة و�لقيم 

�لإن�سانية و�لروحية .

التفا�صيل �ص »2«

 وفد حكومي يمثل الشركة الصينية 
الهندسية يزور بلدية مادبا

 شارع الخضر في السلط يعبق 
برائحة التراث وذكريات المكان

 43767 طالبا وطالبة يتقدمون 
المتحانات الثانوية اليوم

 استنفار األسرى في سجون االحتالل 
تحسًبا ألي خطوات ُتتخذ بحقهم

 »شؤون الكنائس« تدين اعتداء االحتالل 
على المقدسات اإلسالمية والمسيحية

االنباط- ال�صلط

�ل�سلط  مدينة  يف  �خل�سر  �سارع  يعبق   

بر�ئحة �ل��رت�ث وذك��ري��ات �ملكان و�أب��رز ما 

ُيظهر جمال �ل�سارع هو �ملحلت �ملرت��سة، 

ب����دء� م���ن ����س���ارع �لإ���س��ك��اف��ي��ة �ل�����س��ه��ري يف 

�سارع  �أدر�ج  �أول  يف  ي��ب��د�أ  و�ل���ذي  �ملنطقة، 

�خل�سر.

�سو�رع  �أق��دم  �سارع �خل�سر من  ويعترب 

�مل���دي���ن���ة، ح��ي��ث مي��ت��د م���ن ���س��اح��ة �ل��ع��ني 

حتى  �سعود�  �لرئي�سية(  �ل�سلط  )�ساحة 

حتى  ون����زول  �خل�����س��ر  كني�سة  �إىل  ي�����س��ل 

يلتقي ب�سارع �مليد�ن.

وت���رتك���ز يف ه����ذ� �ل�������س���ارع �ل��ك��ث��ري من 

كني�ستي  يف  �ملتمثلة  �لدينية  �لن�ساطات 

�خل�سر و �لروم �لأرثوذك�س،

التفا�صيل �ص »2«

�لنباط- مادبا

�ل�����س��رك��ة  مي���ث���ل  ح���ك���وم���ي  وف������د  ز�ر   

�ل�سينية �لهند�سية، بلدية مادبا �لكربى، 

ب���ه���دف ب���ح���ث ف���ر����س �ل���ت���ع���اون �ل��ث��ق��ايف 

و�لعلمي و�لقت�سادي مع عدد من �جلهات 

�لر�سمية وموؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين.

وح�سب بيان �سحفي �سادر عن �لبلدية، 

�م�س، �أكد رئي�س �لبلدية عارف �لرو�جيح، 

�أن �لهدف من �لزيارة توقيع �تفاقية تعاون 

و��ستطلع جمالت �لإفادة و�ل�ستفادة من 

�ملناخ �ل�ستثماري �ملوجود باملحافظة ونقل 

�ل�سينيني  �لأعمال  لرجال  عنها  تفا�سيل 

وحتفيزهم على زيارتها .

وقدم �لرو�جيح، �إيجاز�ً عن بلدية مادبا 

وجمالت �ل�ستثمار يف �ملحافظة،

التفا�صيل �ص »2«

�لنباط- عمان

يبلغ عدد �مل�سجلني للتقدم لمتحانات 

�ليوم  �لعامة  �لتكميلية/�لثانوية  �ل��دورة 

ول��ك��اف��ة  وط��ال��ب��ة  43767 ط��ال��ب��اً  �ل�����س��ب��ت 

�لفروع.

وي���ت���ق���دم �ل��ط��ل��ب��ة ل���لم���ت���ح���ان �ل����ذي 

�سباحية  و�ح����دة  جل�سة  خ���لل  �سيعقد 

يف م���ب���اح���ث �ل���ع���ل���وم �حل���ي���ات���ي���ة و�ل��ل��غ��ة 

�لعربية )ورقة �أوىل( و �لعلوم �ل�سناعية 

�خلا�سة و�إنتاج �لطعام وخدمته و�لتجارة 

و�إح�ساء  �لإلكرتونية وبرجمة �حلا�سوب 

�لأعمال.

وبح�سب جدول �لمتحانات �ملقرر فاإن 

�ل��دورة  �متحانات  يف  �مل�سرتكني  �لطلبة 

�لتكميلية للعام 2022,

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاالت

ل�����س��وؤون  �لعليا  �ل��رئ��ا���س��ي��ة  �للجنة  �أد�ن�����ت 

على  �مل�ستوطنني  �عتد�ء  �خلمي�س،  �لكنائ�س، 

جدر�ن �لبطركية �لأرمنية يف مدينة �لقد�س، 

م�سرية �إىل �أنهم خطو� عبار�ت تدعو للنتقام 

و�ملوت للعرب وللأرمن و�مل�سيحيني

ج��ر�ئ��م  �أن  �لكنائ�س”  “�سوؤون  و�أك������دت 

�ملقد�سات  وت��دن��ي�����س  و�ل��ت��ح��ري�����س  �ل��ك��ر�ه��ي��ة 

حكومة  �أّن  �إىل  ُت�سري  و�مل�سيحية،  �لإ�سلمية 

�ل�سر�ع  لتحويل  ت�سعى  �جل��دي��دة  �لح��ت��لل 

�لقائم، �إىل �سر�ع ديني، 

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-وكاالت

قال رئي�س هيئة �سوؤون �لأ�سرى �ملحررين 

�لقادم لي�س  �إن �لو�سع  �أبو بكر،  �للو�ء قدري 

�سهًل، �سو�ء كان على �سعيد �سجون �لحتلل، 

�أو �ل���وط���ن ب�����س��ك��ل ع����ام، يف ظ���ل �لإج�������ر�ء�ت 

�لقمعية �جلديدة �لتي تطال �لأ�سرى، كقانون 

�سحب �لهوية من �أ�سرى �لد�خل و�ملقد�سيني، 

وقانون �إعد�مهم و�أ�ساف �أبو بكر �أن �لأ�سرى 

وم��ه��ي��وؤون،  م�ستعدون  �لح��ت��لل  �سجون  يف 

و�سكلو� جلاًنا ملو�جهة �لإج���ر�ء�ت، لكنهم مل 

يبدوؤو� يف ترجمتها على �لأر�س بعد

و�أكد �أن �سجون �لحتلل تعي�س حالًيا �أكرث 

�ملر�حل توحًد� و�ن�سجاًما بني �لأ�سرى، 

التفا�صيل �ص »3«

 المجالي: مليونا زائر للعقبة ومليون 
عملية حجز بفنادقها خالل عام 2022

االنباط- العقبة

 قال مفو�س �ل�سياحة و�لبيئة يف �سلطة 

م��ن��ط��ق��ة �ل��ع��ق��ب��ة �لق��ت�����س��ادي��ة �خل��ا���س��ة 

�لدكتور ن�سال �ملجايل، �إن مدينة �لعقبة 

��ستقبلت زه��اء مليوين ز�ئ��ر خ��لل �لعام 

�ملا�سي كما �سجلت مليون عملية حجز يف 

فنادقها.

و�أ�����س����اف يف ت�����س��ري��ح ���س��ح��ف��ي �م�����س 

�جلمعة، �أن هناك تعاونا مع غرفة جتارة 

ع��ام من  ب�سكل  �خل��ا���س  و�لقطاع  �لعقبة 

�لعقبة  مدينة  يف  �ل�سياحة  تن�سيط  �أج��ل 

من خلل �إطلق كرنفال “�لدفا جنوبي 

“ �لذي مت �إطلقه �أم�س �خلمي�س.
ج���اء �سمن  �ل��ك��رن��ف��ال  �أن  �إىل  و�أ����س���ار 

 18 لأك��رث من  ت�ستمر  منظومة متكاملة 

لتكون  �ل�سياحية  �حل��رك��ة  لتعزيز  �سهر� 

�لزيارة للعقبة لي�ست للت�سوق فقط و�إمنا 

خمتلف  يف  و�لتحدي  و�ملغامرة  للرتفيه 

مناطق �لعقبة �لتي ت�سكل جزء� من �ملثلث 

�لذهبي .

�لعقبة  طق�س  �أن  �إىل  �مل��ج��ايل  و�أ���س��ار 

ج�����اذب ل��ل�����س��ي��اح يف ك���ل �مل���و�����س���م وه��ن��اك 

�ل�سلطة  رزنامة  �سمن  م�ستمرة  فعاليات 

�ل�سياحية ح�سب �ملو��سم وفعاليات حملية 

كافة  حت��اك��ي  و�إقليمية  وع��رب��ي��ة  ودول��ي��ة 

�لقت�سادي  �لعائد  لتحقيق  �ل�سنة  �أ�سهر 

�لعاملة يف  �ملوؤ�س�سات  و�ل�سياحي وت�سغيل 

�لقطاع �ل�سياحي.

وب���ني ب����اأن �ل��ع��ق��ب��ة، ه���ي ب���و�ب���ة �ملثلث 

�مللك �حل�سني  م��ن خ��لل مطار  �لذهبي 

رم  و�دي  �إىل  ل��ل��و���س��ول  وق��رب��ه��ا  �ل����دويل 

و�ل��ب��رت�ء وقريبة من دول �جل��و�ر م�سر 

�أن  �إىل  و�ل�����س��ع��ودي��ة وف��ل�����س��ط��ني، م��ن��وه��ا 

��سرت�تيجية �لت�سويق �ل�سياحي لل�سلطة 

يف  �ل�سياحية  �مل��ن��اط��ق  تنمية  على  ت��رك��ز 

�ل��ذي ي�سم نحو  رم  و�دي  �لعقبة خا�سة 

3800 خيمة و�لتي ت�سكل مق�سد� لل�سياح 

�ملحليني و�لأجانب، وحيث ��ستقبلت �لعام 

�ملا�سي نحو 300 �ألف ز�ئر.

وز�د، �أن نحو 96 باخرة �سياحية �سجلت 

تاأكيد و�سولها �إىل �لعقبة،

التفا�صيل �ص »2«

 التهجير في القدس.. »إسرائيل« 
تسابق الزمن لحسم الديموغرافيا

االنباط-وكاالت

مبو�ز�ة �لتو�سع يف �لوحد�ت �ل�ستيطانية 

وترية  وت�سارع  �ملحتلة  �لقد�س  مب�ستوطنات 

منظم  “غزو  على  �لحتلل  يعمل  �لتهويد، 

يف  �لفل�سطينية  �لأح���ي���اء  لقلب  ومنهجي” 

�ملدينة، �سمن م�ساعي �جلمعيات �ل�ستيطانية 

ل��ت��ه��وي��د ح��و���س �ل��ب��ل��دة �ل��ق��دمي��ة و�لأح���ي���اء 

تغيري  وف��ر���س  ب��ه��ا،  �ملحيطة  �لفل�سطينية 

دميغر�يف فيها

�ل�سهيوين  �ل��ي��م��ني  ت���ويل ح��ك��وم��ة  وم���ع 

تنتظر  نتنياهو،  بنيامني  برئا�سة  �ملتطرف، 

�ملدينة �ملباركة و�سع �ملزيد من خطط �لتهويد 

و�ل��ت��ه��ج��ري م��و���س��ع �ل��ت��ن��ف��ي��ذ، دون م��ر�ع��اة 

�لإن�ساين،  �ل��دويل  �لقانون  و�أع���ر�ف  لقو�عد 

و�أمام �ل�سمت �ملطبق للنظام �لأممي

“�إ�سر�ئيل” حل�سم  ت�سعى  خ���رب�ء؛  ووف��ق 

�ليهود  �مل�ستوطنني  مل�سلحة  �ل��دمي��غ��ر�ف��ي��ا 

ب��ال��ق��د���س ب��و���س��ائ��ل ع�����دة �أب�����رزه�����ا �ل��ه��ج��رة 

�ليهودية، و�لزيادة �لطبيعية، 

التفا�صيل �ص »3«



املحلي
20

 المجالي: مليونا زائر للعقبة ومليون عملية حجز بفنادقها خالل عام 2022

 تل مأدبا األثري موقع تاريخي وديني على مسار المدينة السياحي قريبا

 مختصون: األصل اإلقالع عن التدخين ويحذرون من السجائر اإللكترونية وخطورتها على الصحة

 وفد حكومي يمثل الشركة 
الصينية الهندسية يزور بلدية مادبا

 زراعة المفرق تنفذ 120بئرا 
للحصاد المائي العام الماضي

 الكنائس الكاثوليكية تحيي يوم 
الحج 23 إلى موقع المغطس

 43767 طالبا وطالبة يتقدمون 
المتحانات الثانوية اليوم

االنباط- مادبا

 زار وفد حكومي ميثل ال�صركة ال�صينية 

بهدف  الببكببرى،  مببادبببا  بببلببديببة  الهند�صية، 

بببحببث فبببر�بببص البببتبببعببباون الببثببقببايف والببعببلببمببي 

واالقت�صادي مع عدد من اجلهات الر�صمية 

املجتمع املدين. وموؤ�ص�صات 

وح�صب بيان �صحفي �صادر عن البلدية، 

ام�ص، اأكد رئي�ص البلدية عارف الرواجيح، 

اأن الهدف من الزيارة توقيع اتفاقية تعاون 

وا�صتطالع جماالت االإفادة واال�صتفادة من 

ونقل  باملحافظة  املوجود  اال�صتثماري  املناخ 

ال�صينيني  االأعببمببال  لرجال  عنها  تفا�صيل 

وحتفيزهم على زيارتها .

وقدم الرواجيح، اإيجازاً عن بلدية مادبا 

املببحببافببظببة، الفتا  وجمبببباالت اال�ببصببتببثببمببار يف 

واالقت�صادية  اجلغرافية  ال�صمات  اأبرز  اإىل 

بببيببئببة جبباذبببة  تببعببد  بببهببا، والببتببي  الببتببي تت�صم 

لال�صتثمار يف جماالت عدة.

واأبببببببببدى الببببوفببببد اهبببتبببمبببامبببه بببالبب�ببصببراكببة 

للم�صاريع  منح  وتببقببدمي  مببادبببا  بلدية  مببع 

اال�صتثمارية  املبب�ببصبباريببع  ودرا�ببصببة  اخلببدمببيببة 

فببيببهببا كببونببهببا مببديببنببة �ببصببيبباحببيببة ومببقبب�ببصببدا 

�صياحيا هاما يف االأردن.

االنباط- عمان

المتحانات  للتقدم  امل�صجلني  عدد  يبلغ 

اليوم  العامة  التكميلية/الثانوية  البببدورة 

ولببكببافببة  وطبببالبببببببة  طبببالببببببباً   43767 البب�ببصبببببت 

الفروع.

ويتقدم الطلبة لالمتحان الذي �صيعقد 

مباحث  يف  �صباحية  واحبببدة  جل�صة  خببالل 

الببعببلببوم احلببيبباتببيببة والببلببغببة الببعببربببيببة )ورقبببة 

واإنتاج  اخلا�صة  ال�صناعية  العلوم  و  اأوىل( 

الببطببعببام وخببدمببتببه والببتببجببارة االإلببكببرونببيببة 

وبرجمة احلا�صوب واإح�صاء االأعمال.

وبببحبب�ببصببب جبببببدول االمبببتبببحبببانبببات املببقببرر 

فبببببباإن الببطببلبببببة املببب�بببصبببركبببني يف امببتببحببانببات 

يختتمون   2022 لببلببعببام  التكميلية  الببببدورة 

االمبببتبببحبببانبببات يببببوم االثبببنبببني املببقبببببل البببذي 

�صيكون يوم االمتحان االأخري.

االنباط- املفرق

 نفذت مديرية زراعة املفرق خالل العام 

لتجميع  املائي  للح�صاد  بئرا   120 املا�صي، 

مياه االأمطار يف كافة اأرجاء املحافظة.

وقببالببت مببديببرة زراعبببة املببفببرق الببدكببتببورة 

االأردنببيببة  االأنببببباء  لوكالة  اخلري�صا،  ابتهال 

االآبببار  لتلك  االإجمالية  الكلفة  اإن  )بببرا(، 

األبببف ديببنببار ممببولببة مببن مببوازنببة   180 بلغت 

تعزيز  ومبب�ببصببروع  املببفببرق  حمببافببظببة  جمل�ص 

تلك  تنفيذ  اأن  اإىل  الغذائي، م�صرية  االأمن 

االآبار مت من قبل املواطنني الذين انطبقت 

التمويل. عليهم �صروط 

امل�صاريع  تلك  مببن  الببهببدف  بببباأن  وبببيببنببت، 

ا�صتغالل مياه االأمطار خالل ف�صل ال�صتاء 

تخزينية  �صعات  ذات  اآبببار  �صمن  وجتميعها 

مببنببا�ببصبببببة وا�ببصببتببغبباللببهببا لبببزراعبببة االأ�ببصببجببار 

واملبببزروعبببات املببنببزلببيببة والببتببي متببكببن االأ�ببصببر 

من  حاجتها  على  احل�صول  من  امل�صتفيدة 

املبببيببباه وا�ببصببتببغبباللببهببا بببباالأعبببمبببال الببزراعببيببة، 

اإ�صافة اإىل حت�صني و�صعها االقت�صادي .

االنباط- البحر امليت

اململكة،  يف  الكاثوليكية  الكنائ�ص  اأحببيببت   

�صباح ام�ص اجلمعة، يوم احلج الب 23 اإىل موقع 

بقدا�ص  )املغط�ص(،  امل�صيح  ال�صيد  معمودّية 

احتفايل حا�صد تراأ�صه البطريرك بيريباتي�صتا 

بيت�صاباال، بطريرك القد�ص لالتني، وح�صور 

اآالف احلجاج من خمتلف مناطق اململكة .

وحبب�ببصببر الببقببدا�ببص الببعببديببد مببن االأ�ببصبباقببفببة 

من  االأ�صاقفة  تن�صيقية  وفد  �صمن  امل�صاركني 

اأجببل دعببم االأر�ببص املقد�صة القادمني من دول 

اأوروبية واأمريكا ال�صمالية، اإ�صافة اإىل عدد من 

النواب وال�صخ�صيات وال�صفراء وممثلي ال�صلك 

الببدبببلببومببا�ببصببي املببعببتببمببد لبببدى املببمببلببكببة، كذلك 

الكهنة والرهبان والراهبات، وجمع غفري من 

املوؤمنني.

وخالل االحتفال الديني، بارك البطريرك 

احل�صور مباء نهر االأردن املقد�ص، واألقى عظة 

القدا�ص التي حتدث فيها عن معاين املعمودية 

الروحية واالإن�صانية قائاًل: املعمودية هي فخر 

والقيم  املحبة  ن�صر  يف  م�صوؤولية  اأي�صا  لكنها 

االإن�صانية والروحية .

ومت خالل االحتفال رفع االأدعّية وال�صلوات 

من اأجل دميومة االأمن واال�صتقرار يف االأردن 

ومن  احلكيمة،  الها�صمية  الببقببيببادة  ظببل  حتببت 

اأجل متتني الوحدة الوطنية، والدعاء باأن يعم 

ال�صالم والعدالة يف القد�ص وفل�صطني و�صائر 

دول املنطقة والعامل.

�صر  اأمبببني  األببقبباهببا  بكلمة  الببقببدا�ببص  واختتم 

عماد  االأب  الالتينية  البببببطببريببركببيببة  الببنببيببابببة 

علمات �صكر فيها با�صم البطريركية الالتينية 

وجببمببيببع الببكببنببائبب�ببص الببكبباثببولببيببكببيببة، اجلببهببات 

عملت  الببتببي  والكن�صية  واالأمببنببّيببة  احلببكببومببّيببة 

لعام  الكاثوليكي  احلبببج  يبببوم  بببتببعبباوٍن الإجنبببباح 

2023، كما قدم ال�صكر لل�صفراء واالأ�صاقفة من 

الدول ال�صديقة على حمبتهم لالأردن، وزيارة 

موقع املعمودية، متمنيا اأن يكون العام احلايل 

اأنببحبباء  مببزدهببرا بح�صور حببجبباج مببن خمتلف 

العامل اإىل االأردن املقد�ص.

وقبببببيببل احلببفببل الببديببنببي قبببال البببببطببريببرك 

املركز  بيت�صاباال خالل موؤمتٍر �صحفي عقده 

الببكبباثببولببيببكببي لببلببدرا�ببصببات واالإعبببببببالم، “ نببويل 

االهتمام الكبري لهذا املكان املقد�ص ونوؤكد على 

ت�صجيعنا مل�صروع تطوير موقع املغط�ص الذي 

مت االإعالن عنه موؤخرا«.

تطوير  م�صروع  اأن  اإىل  البطريرك  ولفت 

واملوؤمنني  احلببجبباج  �صي�صجع  املعمودية  موقع 

من خمتلف اأنحاء العامل على القدوم اإىل هذا 

املكان ومي�صون فيه اأيببام وليال ولي�ص �صاعات 

خ�صو�صاً اأنه �صيتم توفري اخلدمات كافة التي 

يحتاجها احلجاج.

الببذي ح�صره  املببوؤمتببر  كما ا�صتذكر خببالل 

اأمني عام وزارة ال�صياحة واالآثار الدكتور عماد 

حببجببازيببن ومببديببر عبببام هببيببئببة مببوقببع املغط�ص 

املهند�ص ر�صتم مكجيان، وممثل هيئة تن�صيط 

ال�صياحة عامر الطوال، البابا الراحل بندكت�ص 

البب�ببصبباد�ببص ع�صر البببذي وقبببف مببع جبباللببة امللك 

لكني�صة  االأ�صا�ص  حجر  لو�صع  امللكة  وجاللة 

 ،2009 عببام  اأيبببار   10 يف  الكاثوليكّية  املعمودّية 

ا االأ�صدقاء من كل مكان اإىل اأن ي�صاعدوا  داعًيّ

الكني�صة  هبببذه  اإمتببببام  �صبيل  االإمبببكبببان يف  قبببدر 

ا�صم  حتمل  رائببعببة  فنية  حتفة  �صتكون  والببتببي 

معمودية ال�صيد امل�صيح على ال�صفة ال�صرقية 

لنهر االأردن، م�صريا اإىل اأن الكن�صية �صتحت�صن 

بني جنباتها ديرين، واحد خم�ص�ص للرهبان 

ال�صتقبال  مت�صع  وفببيببهببا  لببلببراهبببببات،  وواحبببببد 

واحلببجبباج  والببرهبببببانببيببة  ال�صبابية  املببجببمببوعببات 

حيث  الروحية  اأن�صطتهم  اإقامة  يف  الراغبني 

ال�صمت والهدوء وعي�ص برية يوحنا املعمدان.

الكاثوليكي  املببركببز  قببال مببديببر  مببن جهته، 

الببكببنببائبب�ببص  اإن  بببببببدر،  رفبببعبببت  البببدكبببتبببور  االأب 

اجلمعة  يف  داأبببببت  قببد  اململكة  يف  الكاثوليكية 

امل�صاركة  على  الثاين  كانون  �صهر  من  الثانية 

موقع  اإىل  اململكة  يف  الكاثوليكي  احلببج  بيوم 

املببعببمببوديببة، الفببًتببا اإىل اأن هببذا الببعببام هببو احلج 

الب  االأول بعد زوال جائحة كورونا، وهو احلج 

23 من بعد اأن اعتمد البابا يوحنا بول�ص الثاين 

هذا املوقع موقًعا للحج امل�صيحي يف العام 2000، 

�صمن خم�صة مواقع اأردنية رئي�صية اإىل جانب 

جبل نيبو ومار اليا�ص ومكاور و�صيدة اجلبل يف 

عنجرة.

وحببيببا االأب بببببدر كبببل اجلبببهبببود الببتببي تبببببذل 

املبب�ببصببروع الكبري  �ببصببيببمببا  املبببكبببان، وال  لببتببطببويببر 

اإ�صافة  للمغط�ص،  املجاورة  االأرا�ببصببي  لتطوير 

اإدارة  قبل  مببن  املبذولة  اليومية  اجلببهببود  اإىل 

املغط�ص والهيئة امللكية للمغط�ص التي يراأ�صها 

�ببصببمببو االأمببببببري غبببببازي ببببن حمبببمبببد، واجلبببهبببود 

واالآثببببار  ال�صياحة  ببببببوزارة  املمثلة  احلببكببومببيببة 

الكن�صية  والببلببجببان  ال�صياحة،  تن�صيط  وهيئة 

من  بت�صافٍر  عملت  الببتببي  الببفببعببالببيببات  وكببافببة 

اأجل اإحياء هذا اليوم املبارك. كما ثمن جهود 

االأجهزة االأمنية والقوات امل�صلحة واالأمن العام 

املبببدين وجميع االأجببهببزة التي تعمل  والببدفبباع 

من اأجببل خري هببذا الوطن وم�صلحة املواطن 

واحلفاظ على قد�صية هذا املكان املقد�ص.

االأ�صاقفة  تن�صيقية  وفببد  رئي�ص  األببقببى  كما 

املببطببران نيكوال�ص  اأجببل االأر�بببص املقد�صة،  من 

هاد�صون القادم من بريطانيا، كلمة ا�صتعر�ص 

فيها اأهداف الوفد وماهية ح�صوره �صنوًيا اإىل 

االأر�ص املقد�صة، واإىل االأردن لهذا العام، معًرا 

املكان  هببذا  يكون يف  ببباأن  الكبرية  �صعادته  عببن 

املقد�ص الأول مرة، قائاًل : “�صنعود م�صرورين 

وفخورين ومقد�صني من هذا املكان، و�صن�صجع 

اإخببوتببنببا االأ�ببصبباقببفببة واملببوؤمببنببني عببلببى اأن يبباأتببوا 

ويحجوا اإىل االأردن – االأر�ص املقد�صة«.

وعبببببقبببببب املببببببببوؤمتببببببببر، نببببببببزل البببببببببطببببريببببرك 

واالأب  دعيب�ص  جمال  واملببطببران  بيريباتي�صتا 

نهر  اإىل  اليل  مبببببباورو  واملببونبب�ببصببنببيببور  رفبببعبببت 

املوؤمنني،  ملباركة  املقد�ص  املاء  وغرفوا  االأردن، 

و تبببوجبببه املبببوكبببب املببحببتببفببل، تببتببقببدمببه الببفببرق 

كني�صة  اإىل  ال�صموع،  حاملو  كذلك  الك�صفية 

املعمودية الكاثوليكية، حيث تراأ�ص البطريرك 

العام،  لهذا  االحتفايل  بيت�صاباال قدا�ص احلج 

مب�صاركة النائب البطريركي لالتني يف االأردن 

املطران جمال دعيب�ص، ورئي�ص اأبر�صية الروم 

والقائم  جبببببارة،  جببوزيببف  املببطببران  الكاثوليك 

مبباورو  املون�صنيور  البابوية  ال�صفارة  ببباأعببمببال 

والكلدانية  املببارونببيببة  الكنائ�ص  وروؤ�ببصبباء  اليل، 

وال�صريانية الكاثوليكية يف اململكة.

االنباط- ال�سلط

 يعبق �صارع اخل�صر يف مدينة ال�صلط برائحة 

الببببراث وذكببريببات املببكببان واأبببببرز مببا ُيظهر جمال 

البب�ببصببارع هببو املببحببالت املببرا�ببصببة، ببببدءا مببن �ببصببارع 

االإ�صكافية ال�صهري يف املنطقة، والذي يبداأ يف اأول 

اأدراج �صارع اخل�صر.

ويعتر �صارع اخل�صر من اأقدم �صوارع املدينة، 

حببيببث ميببتببد مبببن �ببصبباحببة الببعببني )�ببصبباحببة ال�صلط 

الرئي�صية( �صعودا حتى ي�صل اإىل كني�صة اخل�صر 

ونزوال حتى يلتقي ب�صارع امليدان.

الن�صاطات  الكثري من  ال�صارع  وتركز يف هذا 

البببروم  و  اخلبب�ببصببر  كني�صتي  يف  املتمثلة  الببديببنببيببة 

االأرثبببوذكببب�بببص، اإىل جببانببب الببنبب�ببصبباطببات الببتببجبباريببة 

املتمثلة باملحال التجارية املختلفة والواقعة على 

اخل�صر  �صارع  اإىل  الدخول  ويتم  ال�صارع.  جانبي 

من �صاحة العني بالقرب من جامع ال�صلط الكبري 

بحركة ملتوية بني الدكاكني التجارية التي يرجع 

تاريخ اإن�صائها اإىل نهاية القرن التا�صع ع�صر.

وتكرث يف �صارع اخل�صر االنحناءات وااللتواءات 

وت�صمل مبانيه ا�صتعماالت خمتلفة منها التجاري 

يف  تفاوت  ويوجد  والتعليمي،  والديني  وال�صكني 

اأعببمببار املببببباين، حيث يتجلى االخببتببالف يف اأعمار 

املباين يف واجهات ال�صارع، اإذ يتغري احلجر ولونه 

وكذلك اأ�صكال الفتحات ومنط البناء .

ويتميز ال�صارع احليوي والهام بات�صال واجهاته 

وتال�صقها وال يتخللها �صوى بع�ص الفراغات التي 

تكون يف الغالب اأما ممرات فرعية اأو اإدراج توؤدي 

اإىل �صوارع ومناطق اأخببرى فهناك درج ي�صل بني 

�صارع اخل�صر و�صوق احلمام الذي ال يزال حمتفظا 

بطابعة القدمي وي�صمى درج )االإ�صكافية( تبعا لنوع 

الن�صاط التجاري الذي ميار�ص فيه .

ويعد �صارع اخل�صر واحدا من 23 موقعا تراثيا 

مقام  اإىل  ن�صبًة  اال�ببصببم  بذلك  و�ُصمي  ال�صلط،  يف 

اأ�صحاب  غالبية  ويعمل   . ال�صالم  عليه  اخل�صر 

املحال التجارية يف مهن قدمية، وبع�صهم يف مهن 

الببزوار،  كبريا من  اإقباال  ال�صارع  وي�صهد  حديثة. 

قائمة  عببلببى  ال�صلط  مببديببنببة  اإدراج  بببعببد  وخببا�ببصببة 

لع�صاق  �صياحيا  معلما  بو�صفه  الببعبباملببي  الببببراث 

العراقة واالأ�صالة والراث القدمي، وال �صيما اأنه 

واأجببواء  ال�صفراء،  البيوت  حجارة  بجمال  يتميز 

تببراثببيببة جببباذببببة. وببببني مببديببر �ببصببيبباحببة حمافظة 

االأردنية  االأنباء  لوكالة  عربيات  حممود  البلقاء، 

)بببرا(، اأن اأهمية �صارع اخل�صر تتجلى باحتوائه 

الروم  )كني�صة  العذراء  ال�صيدة  رقبباد  كني�صة  على 

والببتببي يعود  لها  التابعة  واملببدر�ببصببة  االأرثببوذكبب�ببص( 

تاريخها اإىل القرن ال�صاد�ص ع�صر، باالإ�صافة ملقام 

اخل�صر اأو كني�صة اخل�صر . واأ�صار اإىل اأنه ينحدر 

مببن �ببصببارع اخلبب�ببصببر الببرئببيبب�ببص �ببصببارعببان فببرعببيببان، 

ا�ببصببم )�ببصببارع  البببببدايببة واأطببلببق عليه  االأول يقع يف 

و�صمي  �صابقا،  )البب�ببصببوام(  �صارع  وهببو  اخلياطني(، 

الثاين  اأمببا  ال�صام،  من  اخلياطني  لتواجد  بذلك 

فببهببو �ببصببارع )االإ�ببصببكببافببيببة( وهبببو عبببببارة عببن �صوق 

نببظببرا لطبيعة احلببرف  بببذلببك  و�صمي  لببالأحببذيببة 

ال�صائدة فيه وهي ت�صليح و�صناعة االأحذية على 

غرار االأ�صواق ال�صامية التي تتميز بتجمع اأ�صحاب 

احلرف الواحدة يف مكان معني. وقال عربيات، اإن 

اأهم ما مييز ال�صارع هي احلركة امللتوية بني املحال 

وتفاوت اأعمار املباين وتعدد الن�صاطات التعليمية 

والدينية والتجارية وال�صكنية، اإ�صافة اإىل اأهميته 

التاريخية، حيث يحتوي على العديد من البيوت 

احلديثة  ال�صياحية  والتجارب  القدمية  الراثية 

الببتببي اأ�ببصببافببت جتببربببة ذات نببوعببيببة فببريببدة تببروي 

ق�صة املكان، الفتا اإىل عدد من تلك التجارب وهي 

)بيت جببدي، دار احلببرف، جتربة املببكببارم، اخللقة 

ال�صلطية، احلناء، العر�ص البلقاوي، بازار اخل�صر، 

بيت  الزعبي،  فاطمة  “بيت  مثل  ال�صيافة  بيوت 

وارث  للتدريب  اخل�صر  ومببركببز  قاقي�ص”  هببالببة 

اأنه مت توجيه املجموعات  االأردن(. واأكد عربيات، 

ال�صياحية  والتجارب  امل�صاريع  لببزيببارة  ال�صياحية 

امل�صاريع  دعبببم  يف  للم�صاهمة  اخلبب�ببصببر،  �ببصببارع  يف 

“م�صار  ال�صياحية فيه �صمن  والتجارب  الريادية 

الوئام”، الفتا اإىل اأنه مت تخ�صي�ص مبالغ مالية يف 

موازنة العام احلايل لتطوير و�صط مدينة ال�صلط 

واملهارات ال�صياحية فيها .

دعم  على  تعمل  ال�صياحة  وزارة  اأن  واأ�ببصبباف، 

اخل�صر  �ببصببارع  يف  ال�صياحية  والببتببجببارب  امل�صاريع 

بببهببدف تببوجببيببه البب�ببصببيبباح لببهببذا البب�ببصببارع و تن�صيط 

احلركة ال�صياحية.

 شارع الخضر في السلط يعبق برائحة التراث وذكريات المكان

االنباط- العقبة

�صلطة  يف  والبببببيببئببة  ال�صياحة  مببفببو�ببص  قببال   

الدكتور  اخلا�صة  االقت�صادية  العقبة  منطقة 

ن�صال املجايل، اإن مدينة العقبة ا�صتقبلت زهاء 

�صجلت  كما  املا�صي  الببعببام  خببالل  زائببر  مليوين 

مليون عملية حجز يف فنادقها.

اجلمعة،  ام�ص  �صحفي  ت�صريح  يف  واأ�ببصبباف 

اأن هبببنببباك تبببعببباونبببا مبببع غبببرفبببة جتبببببارة الببعببقبببببة 

تن�صيط  اأجببل  من  عام  ب�صكل  اخلا�ص  والقطاع 

اإطببالق  خببالل  مببن  العقبة  مدينة  يف  ال�صياحة 

اإطببالقببه  “ البببذي مت  “الدفا جببنببوبببي  كببرنببفببال 

اأم�ص اخلمي�ص.

واأ�صار اإىل اأن الكرنفال جاء �صمن منظومة 

لتعزيز  �صهرا   18 مببن  الأكببرث  ت�صتمر  متكاملة 

للعقبة  الببببزيببببارة  لببتببكببون  البب�ببصببيبباحببيببة  احلبببركبببة 

واملغامرة  للرفيه  واإمنببا  فقط  للت�صوق  لي�صت 

والبببتبببحبببدي يف خمببتببلببف مببنبباطببق الببعببقبببببة الببتببي 

ت�صكل جزءا من املثلث الذهبي .

جاذب  العقبة  طق�ص  اأن  اإىل  املجايل  واأ�ببصببار 

لل�صياح يف كل املوا�صم وهناك فعاليات م�صتمرة 

�صمن رزنامة ال�صلطة ال�صياحية ح�صب املوا�صم 

واإقليمية  وعببربببيببة  ودولببيببة  حملية  وفببعببالببيببات 

حتبباكببي كببافببة اأ�ببصببهببر البب�ببصببنببة لببتببحببقببيببق الببعببائببد 

االقببتبب�ببصببادي والبب�ببصببيبباحببي وتبب�ببصببغببيببل املببوؤ�ببصبب�ببصببات 

العاملة يف القطاع ال�صياحي.

الذهبي  املثلث  بوابة  هي  العقبة،  ببباأن  وبني 

من خالل مطار امللك احل�صني الدويل وقربها 

من  وقببريبببببة  والبببببراء  رم  وادي  اإىل  للو�صول 

دول اجلبببببوار مبب�ببصببر والبب�ببصببعببوديببة وفببلبب�ببصببطببني، 

ال�صياحي  الت�صويق  ا�صراتيجية  اأن  اإىل  منوها 

لل�صلطة تركز على تنمية املناطق ال�صياحية يف 

 3800 نحو  ي�صم  الذي  رم  وادي  العقبة خا�صة 

املحليني  لل�صياح  مق�صدا  ت�صكل  والببتببي  خيمة 

نحو  املا�صي  العام  ا�صتقبلت  وحيث  واالأجانب، 

300 األف زائر.

�صجلت  �صياحية  ببباخببرة   96 نببحببو  اأن  وزاد، 

على  يدلل  والببذي  العقبة  اإىل  و�صولها  تاأكيد 

تببعببايف احلببركببة البب�ببصببيبباحببيببة فببيببهببا، مبب�ببصببريا اإىل 

ومت  اأ�صا�صيا  مق�صدا  لتكون  ت�صعى  العقبة  اأن 

بتوجيهات  بالعقبة  البحرية  املحمية  تاأ�صي�ص 

مبببن جببباللبببة املبببلبببك لببلببتببوجببه لببلببعبباملببيببة وكببذلببك 

تبب�ببصببجببيببل مبببواقبببع لببلببغببو�ببص، مببعببربببا عبببن االأمبببل 

بببتببعببزيببز �ببصببيبباحببة املبببوؤمتبببرات بببعببد اإنبب�ببصبباء اأر�بببص 

لببلببمببعببار�ببص ال�ببصببتببقببطبباب املبببببوؤمتبببببرات املببحببلببيببة 

والعاملية

االنباط- ماأدبا

يحتل تل ماأدبا االأثري الذي يقع على ه�صبة 

ودينية،  تاريخية  اأهمية  املدينة  و�صط  مرتفعة 

حببيببث تببقببع فببيببه كني�صة ديبببر الببالتببني الببتببي تعد 

من اأقدم الكنائ�ص يف االأردن وتقام فيه ال�صعائر 

الببديببنببيببة مببنببذ الببقببرن البب�ببصبباد�ببص، و�ببصببيببكببون على 

م�صار ماأدبا ال�صياحي قريبا.

ورغم اأن تل ماأدبا االأثري يقع و�صط املدينة 

وقبببرب الببعببمببران، مل يلحق بببه اأي �ببصببرر، وذلببك 

تنبهت  التي  العامة  االآثبببار  دائببرة  جهود  بف�صل 

بعمليات  وبببببببداأت  وا�ببصببتببمببلببكببتببه  املبببوقبببع  الأهببمببيببة 

االأثرية  املعامل  عن  للك�صف  والتنقيب  التاأهيل 

والراثية فيه.

وقبببببال مبببديبببر اآثببببببار حمببافببظببة مبببباأدبببببا خببالببد 

الببهببواري لببوكببالببة االأنببببباء االأردنبببيبببة )بببببرا(، اإن 

اأثرية  تراكمات  على  يحتوي  االأثبببري  مبباأدبببا  تل 

الببعبب�ببصببور  اإىل فببببببرات خمببتببلببفببة، مبببنبببذ  تبببرجبببع 

بالع�صور  مبببرورا  املببيببالد  قبل   3300 الببرونببزيببة 

امللك  احلببديببديببة، حببيببث ذكبببرت مبباأدبببا يف م�صلة 

ا�صتمر  ثم  التي حررها،  املدن  مي�صع من �صمن 

اال�ببصببتببيببطببان املببتببوا�ببصببل يف تببل مبباأدبببا يف الببفببرة 

الع�صور  والبيزنطية حتى  والرومانية  النبطية 

االإ�صالمية.

تاأتي  االأثبببري  الببتببل  هببذا  اأهمية  اأن  واأ�ببصبباف، 

الأنه اختزن العديد من الفرات التاريخية التي 

مرت على مدينة ماأدبا، و�صيكون مفتوًحا للزوار 

بعد انتهاء اأعمال الرميم والتي يتوقع االنتهاء 

منها نهاية العام اجلاري.

بببداأت بتاأهيل  اأن دائببرة االآثبببار العامة  وبببني، 

تبببل مببباأدببببا االأثبببببري بببهببدف احلببمببايببة واحلببفبباظ 

عببلببى عببنببا�ببصببر املبببوقبببع احلبب�ببصبباريببة مببثببل املببببباين 

واالأر�صيات الف�صيف�صائية وت�صويق املوقع �صمن 

لل�صياحة  وداعببم  مكمل  كجزء  مبباأدبببا،  حمافظة 

داخبببل املببحببافببظببة والببربببط مببع املببواقببع املحيطة 

الإطالة مدة اقامة ال�صائح.

للموقع ترز  التاأهيل  اأن عمليات  اإىل  واأ�صار 

اأهمية املباين الراثية وتاأهيلها واملحافظة على 

الراث العمراين والهوية العمرانية يف تطوير 

البب�ببصببيبباحببة ودعببببم االقببتبب�ببصبباد املببحببلببي والببوطببنببي 

وا�صتخدام ال�صواهد التاريخية املتمثلة يف املباين 

ال�صتخدامها  جاهزة  لتكون  املدينة  يف  الراثية 

كببمببكببان لببعببر�ببص تببباريبببخ مببديببنببة مبببباأدبببببا خببالل 

االنببتببهبباء من  انبببه مت  الببراثببيببة. وزاد،  الببفببرة 

هذا  يف  الببراثببيببة  البيوت  اأحببد  وترميم  �صيانة 

وال�صيانة  الرميم  اأعببمببال  متببت  وكببذلببك  الببتببل 

والبدء  اجلببزء  االأثرية يف هذا  املعامل  لعدد من 

مع  واملبب�ببصببركببة  اخلببارجببيببة  اجلبببببدران  بتجميل 

ال�صكان املجاورين الإزالة الت�صوهات التي حتيط 

ببباملببوقببع. واأكبببد الببهببواري، اأن دائبببرة االآثبببار تقوم 

باأعمال التاأهيل للموقع وعمل م�صارات �صياحية 

لببوحببات تعريفية  اإىل و�ببصببع  ببباالإ�ببصببافببة  داخببلببيببة 

وتببفبب�ببصببرييببة لببلببعببنببا�ببصببر االآثببببريببببة داخبببببل املببوقببع 

ال�صياح  ال�صتقبال  �صياحية  خدمات  وا�صتحداث 

للتعريف بتاريخ مدينة ماأدبا .

مببن جببهببتببه، اأكبببد مببديببر �صياحة مبباأدبببا وائببل 

يحتل  االأثببببري  مبباأدبببا  تببل  مببوقببع  اأن  اجلعنيني، 

التاريخية  املببواقببع  خببارطببة  على  متميزة  مكانة 

تاريخ  يحكي  الذي  ماأدبا  والدينية يف حمافظة 

املدينة عر الع�صور، و�صيكون بعج االنتهاء من 

اأعمال التاأهيل اإ�صافة كبرية مل�صار ماأدبا وي�صهم 

يف زيادة اأعداد الزوار للمحافظة.

واأ�بببصببباف، اأن مببوقببع تببل مبباأدبببا و�ببصببط املدينة 

ودينية  تاريخية  مواقع  من  يحتوي  ما  ونظري 

يعد متحفا �صامال للح�صارات الب�صرية، منوها 

اأن وزارة ال�صياحة بانتظار انتهاء اعمل التاأهيل 

الإ�صافته  العامة  االآثببار  دائببرة  قبل  للموقع من 

لببتببقببوم بعملية  البب�ببصببيبباحببي  عببلببى مبب�ببصببار مببباأدببببا 

الرويج والت�صويق للموقع كاأحد كنوز حمافظة 

اأن حمافظة ماأدبا تزخر باملواقع  ماأدبا . يذكر، 

اأقيم  مببوقببع  اأقبببدم  ففيها  والتاريخية،  االأثببريببة 

واأقببدم  املريغات،  وهو موقع  دينية،  فيه طقو�ص 

منطقة  يف  اإ�صكندر  خربة  وهببي  م�صورة،  مدينة 

الوالة بلواء ذيبان التي تعود للع�صر الرونزي، 

ذيبان،  نق�ص م�صلة مي�صع يف  نق�ص، وهو  واأقببدم 

بكل  ر�ببصببمببت  الببتببي  الف�صيف�صائية  واالأر�بببصبببيبببات 

براعة وفن على اأيدي فناين ماأدبا عر الع�صور، 

واأطبببببول ببببرج يف مببباأدببببا الببببذي يببقببع يف مببوقببع اأم 

الر�صا�ص االأثري.

وق�ص�ص  الديني  براثها  مبباأدبببا  تتميز  كما 

االأنبببببببيببباء والبب�ببصببحببابببة ببببببدًءا مبببن قبب�ببصببة مو�صى 

“يوجنا  يببحببيببى  الببنبببببي  نببيبببببو، وقبب�ببصببة  يف جبببببل 

حممد  الببتببقبباء  وقبب�ببصببة  مبببكببباور،  يف  املعمدان” 

بحرية،  بالراهب  الر�صا�ص  اأم  يف  ال�صالم  عليه 

ومرور اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب من بلدة 

اخلطابية يف ماأدبا بطريقه اإىل القد�ص، ومقام 

اأبو ذر الغفاري يف ال�صحيلة بلواء ذيبان.

االنباط- عمان

االإلكرونية  ال�صجائر  بببباأن  االعببتببقبباد  ي�صود 

اأقل خطًرا من ال�صجائر العادية، ولكن البحوث 

الطبية اأثبتت، اأنها ال تخلو من ال�صرر، فبع�ص 

البب�ببصببوائببل املبب�ببصببتببخببدمببة لببلببتببدخببني االإلبببكبببروين 

حتبببتبببوي عببلببى مبببببادة الببنببيببكببوتببني مببببقبببدار اأكبببر 

مقارنة بال�صجائر العادية.

البب�ببصببيببجببارة  تبببدخبببني  اأن   ، واأكببببببد خمببتبب�ببصببون 

االإلبببكبببرونبببيبببة يببلببقببى رواًجبببببببببا، وخبببا�بببصبببة لبببدى 

املبب�ببصببتببهببلببكببني االأ�ببصببغببر �ببصببنببا، وهبببي غببنببيببة مببببادة 

الببنببيببكببوتببني املبب�ببصببببببببة لببببالإدمببببان وتببنببطببوي على 

خمبباطببر �ببصببحببيببة تببتبب�ببصببمببن احببتببمببال الببتببعببر�ببص 

مل�صاكل يف القلب والرئة، ولكن تعّر�ص املراهقني 

الب�صري  الببدمبباغ  اأكبببرث خببطببورة، الأن  يببكببون  لها 

ح�صا�صية،  اأكببرث  املببراهببقببة،  مرحلة  خببالل  يكون 

وعببلببيببه ميببكببن اأن يبب�ببصبببببب الببنببيببكببوتببني االإدمبببببان 

ونببقبب�ببص االنببتببببباه وقببلببة الببركببيببز وا�ببصببطببرابببات 

املبببزاج مثل االكببتببئبباب. واأ�ببصبباروا اإىل اأنببه وخببالل 

الببعبباملببي  املبببا�بببصبببيبببة، زاد اال�بببصبببتبببخبببدام  الببب�بببصبببنبببوات 

لل�صجائر االإلكرونية ب�صكل كبري، ورغم انت�صار 

ا�صتخدامها، هناك معرفة حمدودة للغاية حول 

يف  فاعليتها  ومدى  وخماطرها  �صالمتها  مدى 

م�صاعدة االأ�صخا�ص على االإقالع عن التدخني.

العيادات ال�صحية  اأهمية جاهزية  اأكدوا  كما 

النيكوتني  ال�صباب على منتجات  اإدمببان  ملعاجلة 

االإلكرونية،  بال�صجائر  يعرف  ما  اأو  اجلديدة 

اأقوى على ال�صباب �صيما  مع احلاجة اإىل رقابة 

املببراهببقببني، مبببا يف ذلبببك احلببظببر البب�ببصببامببل على 

اأهمية  بيع منتجات التبغ املنّكهة، م�صريين اإىل 

اجلانب التوعوي جلهة اأ�صرار تدخني ال�صيجارة 

االإلكرونية وطرق االإقالع عن ا�صتخدامها.

والتي  اجلبباذبببة  البيع  اأ�صاليب  مببن  وحبببذروا 

تاأتي يف جمموعة متنوعة من االألوان، وباأ�صماء 

مببعببدالت  اأن  اإىل  مبب�ببصببرييببن  مببتببعببددة،  ونببكببهببات 

االنتقال من التدخني االإلكروين اإىل ال�صجائر 

العادية تزيد لدى املدخنني من ال�صباب.

وقببببال مبب�ببصببتبب�ببصببار قبب�ببصببطببرة البببدمببباغ والببعببمببود 

الفقري مب�صت�صفى امللك املوؤ�ص�ص الدكتور خالد 

زايد عالونة، اإن “تدخني ال�صجائر االإلكرونية 

م�صر جدا على اجلميع ، اإال اأنها مرتفعة لدى 

�صغار ال�صن، مبينا اأن كل اأنواع التبغ مهما كانت 

كببثببرية، وال  ببباأمببرا�ببص  لببلببغببايببة، تت�صبب  مبب�ببصببرة 

يوجد نببوع اأف�صل من نببوع«. واأ�ببصبباف يف حديث 

اأن تدخني  لببوكببالببة االأنببببببباء االأردنبببيبببة )ببببببرا(، 

البب�ببصببجببائببر االإلبببكبببرونبببيبببة مبب�ببصببر عببلببى اجلببمببيببع 

وبببكببافببة املببرحببل الببعببمببريببة ولببكببن �ببصببررهببا يكون 

املراهقني  من  ال�صن  �صغار  لببدى  خطورة  اأكببرث 

ومنها،  االأمرا�ص،  الكثري من  وت�صبب  وال�صباب 

الهوائية  وال�صعب  الببرئببة  يف  التنف�صي  للجهاز 

الدموية  واالأوعبببيبببة  القلب  واأمبببرا�بببص  والببدمبباغ 

اأو  وزيادة احتمالية االإ�صابة بالذبحة ال�صدرية 

اجللطة القلبية . و�صدد، اأن االأ�صل االإقالع عن 

التدخني �صواء ال�صجائر العادية اأو االإلكرونية 

منوًها  االإن�صان،  �صحة  على  خطر  كالهما  الأن 

اأنه ومبقارنة ب�صيطة بني النوعني من التدخني 

االإن�صان  ال�صرر على �صحة  ي�صببان  اأنهما  جند 

مببع االإ�بببصبببارة اأن البب�ببصببجببائببر االإلببكببرونببيببة اأكببرث 

�صررا من العادية الحتوائها على مواد كيماوية 

تتفاعل مع املواد والنكهات املوجودة فيها .

حممد  الطبيب  امل�صت�صار  اأو�صح  جانبه،  من 

ي�صتخدم  البع�ص  اأن  اأنه يالحظ  زهببران،  خليل 

واالإلببكببرونببيببة  الببعببادي  ال�صجائر  مببن  الببنببوعببني 

اأن هذا  الببتببدخببني، مببوؤكببًدا  بحجة االإقببببالع عببن 

غري �صحيح الأن الدرا�صة العلمية اأثبتت اأن %18 

فقط اقلعوا عن تدخني ال�صجائر العادية.

ونببب�بببصبببح زهبببببببران الببب�بببصببببببباب ببببعبببدم الببتببدخببني 

�صحتهم  على  للحفاظ  التدخني  عن  واالإقبببالع 

وجتنب االأ�صرار اخلطرة التي ت�صببه، مذكًرا اأن 

ا�صتخدام التبغ يعد اأحد عوامل اخلطر امل�صببة 

واالأوعببيببة  القلب  واأمببرا�ببص  الدماغية  لل�صكتة 

الدموية وغريها الكثري من االأمرا�ص االأخرى، 

االأ�صخا�ص  �صحة  على  خطورتها  اإىل  ا�ببصببافببة 

الببقببريبببببني مببن املببدخببن وبببخببا�ببصببة �ببصببغببار ال�صن 

من االأطفال. عدد من ال�صباب اجلامعي، قالوا 

اإنهم ي�صتخدمون ال�صيجارة االإلكرونية بق�صد 

االإقالع عن التدخني التقليدي، رغم معرفتهم 

باأ�صراره، م�صتدركني اأنهم ا�صبحوا من املدمنني 

االإلكرونية  ال�صجائر  بوا�صطة  التدخني  على 

باإ�صرار  ت�صبب  ما  النوعني  بني  جمع  وبع�صهم 

م�صاعفة على �صحتهم .

ال�سبت   14/ 1 /  2023
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االنباط-وكاالت

�ل���وق���ت، �إىل ما  ت��ت��ج��ه �لأن���ظ���ار يف ه���ذ� 

�جل��دي��دة،  �لإ�سر�ئيلية  �حلكومة  �ستفعله 

رزم��ة  ل�سرعنة  �لأر�����ض،  على  خ��ط��و�ت  م��ن 

�ل�ستيطان  بتعزيز  �خلا�سة  �لقو�نني  من 

�ل�ستيطانية  �ل���ب���وؤر  وت��ب��ي��ي�����ض  وت��و���س��ي��ع��ه 

�ل��ع�����س��و�ئ��ي��ة، ب���ن���اء ع��ل��ى �ل���ت���و�ف���ق���ات �ل��ت��ي 

�أب����رم����ت ب���ني �أق���ط���اب���ه���ا، و�ل���ق���و�ن���ني �ل��ت��ي 

فك  قانون  خا�سة  قريبا،  لإقر�رها  ت�ستعد 

�لرت���ب���اط ، ب��ع��د ق��ي��ام��ه��ا ب��ف��ر���ض ع��ق��وب��ات 

ب�سحب  متثلت  �لفل�سطينيني،  على  جديدة 

تر�خي�ض بناء جديدة

�ليمني  حكومة  ت�����س��ارع  �ل��وق��ت  ه��ذ�  ويف 

�خل��ط��و�ت،  نتنياهو  بنيامني  يقودها  �لتي 

لتنفيذ جممل �لتو�فقات �لتي �أبرمها حزب 

�ليمني، خا�سة  �أحز�ب  �لليكود �حلاكم، مع 

�ملتطرفة منها، �إذ ي�سار �إىل و�سع �للم�سات 

�لأخ��������رة ع���ل���ى ق����و�ن����ني ج����دي����دة، خ��ا���س��ة 

بال�ستيطان

ول���ع���ل �أب������زر م���ا ي��و���س��ع ع��ل��ى �ل��ط��اول��ة 

على  �لإ���س��ر�ف  مهمة  �أوكلت  �أن  بعد  حاليا، 

�سموتريت�ض،  �ملتطرف  للوزير  �ل�ستيطان 

لنب  للم�ستوطنات  �لم��ن  حفظ  من  وج��زء 

خلطة  �لعملي  بالتنفيذ  �ل��ب��دء  ه��و  غ��ف��ر، 

و�لتي  �حلكومة،  لعمل  �لأوىل  يوما   60 �ل��� 

��ستيطانية،  ب����وؤرة   65 �سرعنة  ع��ل��ى  تن�ض 

وك��ذل��ك ت��ع��دي��ل ق��ان��ون ف��ك �لرت���ب���اط ع��ام 

�ل��ت��ي  �مل�����س��ت��وط��ن��ات  ل��ب��ن��اء  و�ل���ع���ودة   ،2005

م�ستوطنة  بالأخ�ض  �ل�سفة،  �سمال  �أخليت 

حومي�ض

�ليمني  حكومة  ��ستمر�ر  على  دلل��ة  يف 

�لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي���ة �جل�����دي�����دة يف خم��ط��ط��ه��ا 

�ل�ستيطاين، �لذي يرف�سه �ملجتمع �لدويل 

ع�سو  ق����ال  �أي�������س���ا،  �لأم���ري���ك���ي���ة  و�لإد�رة 

�لكني�ست يويل �دل�ستاين لل�سفر �لأمريكي 

�ملزيد  ب��ن��اء  ق���ر�ر  يف  م�ستمرة  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  �إن 

وزعم  �لغربية،  �ل�سفة  يف  �مل�ستوطنات  من 

�أن حكومته ل ت�سعى لتغير  يف ذ�ت �لوقت 

�لو�سع �لقائم يف �مل�سجد �لأق�سى

�لكني�ست  ل�  �لعامة  �لهيئة  �أقرت  ولذلك 

بالقر�ءة  �ملتطرفة،  �ليمينية  �لأغلبية  ذ�ت 

�لأوىل على متديد �سريان �أنظمة �لطو�رئ 

�ل��ت��ي ت��ف��ر���ض �ل��ق��ان��ون �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي على 

�ملحتلة،  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�����س��ف��ة  يف  �مل�����س��ت��وط��ن��ات 

و�ملعروف بت�سمية قانون �لأبارتهايد ، حيث 

�لكني�ست  ع�سو   58 �ل��ق��ان��ون  م�����س��روع  �أي���د 

13 ع�سو  من �لئتالف و�ملعار�سة وعار�سه 

كني�ست

وي����اأت����ي ذل�����ك يف وق������ت، ت���ت���و�����س���ل ف��ي��ه 

ت�ستهدف  �ل��ت��ي  �ل���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة  �ل��ه��ج��م��ات 

ع��ن��ي��ف، وذل����ك من  ب�سكل  �ل��ق��د���ض  م��دي��ن��ة 

خ���الل ���س��ل��ط��ات �لح���ت���الل، �أو م���ن خ��الل 

�جلمعيات �ل�ستيطانية �ملتطرفة

�لحتالل  �سلطات  تعمل  �لوقت  ويف هذ� 

�لإ�سر�ئيلي بوترة مت�سارعة، بهدف تهويد 

م�ساحات و��سعة من �أر��سي �ملدينة وحتديًد� 

يف حميط �لبلدة �لقدمية و�مل�سجد �لأق�سى 

با�سم  ملكيتها  ت�سجيل  طريق  عن  �مل��ب��ارك، 

ع���ائ���الت ي��ه��ودي��ة وج��م��ع��ي��ات ����س��ت��ي��ط��ان��ي��ة، 

�أمالك  بهدف �ل�ستيالء على ما تبقى من 

فل�سطينية يف �ملدينة

وم���ع ت�����س��اع��د �ل��ه��ج��م��ات �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة، 

و�مل����غ����رب����ني  �خل�����ارج�����ي�����ة  وز�رة  �أك����������دت 

�ملفتوحة  �لح��ت��الل  ح��رب  �أن  �لفل�سطينية 

ع���ل���ى �ل����وج����ود �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي يف �مل��ن��اط��ق 

لل�سالحيات  مبا�سر  �نعكا�ض  )ج(  �مل�سنفة 

�لتي منحها نتنياهو ل�سركائه �ملتطرفني يف 

�لئتالف ، و�لتي قالت �إن من �ساأنها �إحكام 

قب�ستهم على حياة �ملو�طنني �لفل�سطينيني 

�سامتة  تدريجية  �سم  عملية  يف  ووطنهم، 

�لقد�ض  فيها  مب��ا  �ملحتلة  �لغربية  لل�سفة 

فر�سة  �أي  على  �لق�ساء  بهدف  �ل�سرقية، 

�لأر�ض  على  �لفل�سطينية  �لدولة  لتج�سيد 

وم��ن��ع رف���ع رم���وزه���ا ويف م��ق��دم��ت��ه��ا �ل��ع��ل��م 

�لفل�سطيني

االنباط-وكاالت

 ق�����ال �مل����ط����ر�ن ع���ط���ا �هلل ح���ن���ا، رئ��ي�����ض 

�إن  �لأورث��وذك�����ض،  للروم  �سب�سطية  �أ�ساقفة 

ب��ع�����ض �جل���ه���ات م���ا ز�ل����ت ت��ت��ح��دث ع���ن حل 

�سعار�ً  �أ�سبح  هذ�  �أن  رغم  ل�سعبني،  دولتني 

فارغاً من �أي م�سمون. لفتاً �إىل �أن �لو�قع 

�لفل�سطيني يدل على �أننا ل منلك ربع دولة 

�أو �أقل من ذلك، ولكن ما منلكه هو �لكر�مة 

�لتي  �لوطنية  بالثو�بت  و�لت�سبث  و�لنتماء 

�أو  �أي��ة �سغوطات  تنازل عنها حتت وط��اأة  ل 

�بتز�ز�ت

علينا  ت�سحكو�  ل  ح��ن��ا:  �مل��ط��ر�ن  وت��اب��ع 

ب��ه��ذ� �ل�����س��ع��ار �ل���ذي �أ���س��ب��ح �أك���ذوب���ة ك��رى 

ب��اأن و�قعنا  �أك��ر من غركم  و�أنتم تعلمون 

حل  هنالك  يكون  �أن  �إمكانية  �إىل  ي�سر  ل 

من هذ� �لقبيل، فالقمع و�لظلم و�ل�ستبد�د 

تريد  �إ���س��ر�ئ��ي��ل ل  �أن  وي��ب��دو  �مل��وق��ف،  �سيد 

للفل�سطينيني  تريد  ول  كيان،  لنا  يكون  �أن 

�أو �سبه دول��ة، بل ما  �أن تكون عندهم دول��ة، 

�إىل  �لفل�سطينيون  ي��ت��ح��ول  �أن  ه��و  ت��ري��ده 

مرتزقة وعمالء يخدمون �أجندة �لحتالل 

و�سيا�ساته، وهذ� ما مل ولن يحدث

ك��م��ا ي���ق���ول �مل����ط����ر�ن ع��ط��ا �هلل ح���ن���ا، يف 

بيانه، �إن �لفل�سطينيني بغالبيتهم �ل�ساحقة 

بق�سيتهم  متم�سكون  وط��ن��ي��ون  �أن��ق��ي��اء  ه��م 

وهويتهم �لعربية �لفل�سطينية، و�سو�ء قبلت 

�لفل�سطينية  �حلقوق  فاإن  �أب��ت،  �أم  �إ�سر�ئيل 

�سعبنا  ي��ن��ال  و���س��وف  تتحقق،  ���س��وف  ك��ام��ل��ة 

حريته �لكاملة عاجاًل �أم �آجاًل

وي����رى �مل���ط���ر�ن ع��ط��ا �هلل ح��ن��ا �أن �حل��ل 

ل��ي�����ض دول����ت����ني ل�����س��ع��ب��ني، ف���ه���ذه �أك����ذوب����ة 

كله  �لفل�سطيني  �سعبنا  ب��ات  و�سعار  ك��رى، 

�أن ل لون له ول طعم، فما نحتاجه  ي��درك 

من  م��زي��د  ه��و  �لع�سيبة  �لأوق������ات  ه���ذه  يف 

و�لوطنية �حلقة  و�ل��وع��ي  و�ل��ك��ر�م��ة  �ل��ع��زة 

�لبيت  وترتيب  �لوطنية  بالثو�بت  و�لت�سبث 

�لفل�سطيني �لد�خلي

وتابع: نحن بحاجة �إىل مزيد من �لوعي 

نكون  لكي  و�مل�سوؤولية،  و�لر�سانة  و�حلكمة 

�أقوياء يف مو�جهة م�ساريع ت�سفية ق�سيتنا 

�سعار  و�سئمنا من  �سبعنا  لقد  �لفل�سطينية. 

دول��ت��ني ل�����س��ع��ب��ني، ويف ن��ف�����ض �ل��وق��ت كانت 

هي  و�لغتيالت  و�لعتقالت  �لقتحامات 

�سيدة �ملوقف، فاآن لنا كفل�سطينيني �أن نفكر 

ماذ� يجب �أن نفعل، وما هو �حلل، و�إىل �أين 

نحن ذ�هبون، وهذ� لي�ض قر�ر�ً ياأخذه فرد، 

بل هي م�ساألة جماعية يجب �أن يت�سارك بها 

يقررون  �لذين  فهم  جميعاً،  �لفل�سطينيون 

م�����س��ت��ق��ب��ل��ه��م، ف��ه��م �أ����س���ح���اب ه����ذه �لأر������ض 

و�لق�سية، فلنكن و�قعيني باأن و�قعنا �ليوم، 

ويبدو �أن هذ� �سوف ي�ستمر ل�سنو�ت طويلة، 

ل ي�سر �إىل حلول و�سيكة، وما هو مطلوب 

و�لت�سبث  و�ل��رب��اط  �ل�سمود  من  مزيد  مّنا 

�إىل  باحلق �ل�سليب، �لذي �سوف يعود حتماً 

�أ�سحابه، �ساء �لحتالل و�أعو�نه �أم �أبو�

االنباط-وكاالت

مبو�ز�ة �لتو�سع يف �لوحد�ت �ل�ستيطانية 

وترة  وت�سارع  �ملحتلة  �لقد�ض  مب�ستوطنات 

�لتهويد، يعمل �لحتالل على “غزو منظم 

�لفل�سطينية  �لأح����ي����اء  ل��ق��ل��ب  ومنهجي” 

يف �مل����دي����ن����ة، ���س��م��ن م�������س���اع���ي �جل��م��ع��ي��ات 

�ل�ستيطانية لتهويد حو�ض �لبلدة �لقدمية 

و�لأحياء �لفل�سطينية �ملحيطة بها، وفر�ض 

تغير دميغر�يف فيها

�ل�سهيوين  �ل��ي��م��ني  ت���ويل ح��ك��وم��ة  وم���ع 

تنتظر  نتنياهو،  بنيامني  برئا�سة  �ملتطرف، 

�مل��دي��ن��ة �مل���ب���ارك���ة و���س��ع �مل���زي���د م���ن خطط 

دون  �لتنفيذ،  مو�سع  و�لتهجر  �لتهويد 

م��ر�ع��اة ل��ق��و�ع��د و�أع����ر�ف �ل��ق��ان��ون �ل��دويل 

للنظام  �مل��ط��ب��ق  �ل�سمت  و�أم����ام  �لإن�����س��اين، 

�لأممي

“�إ�سر�ئيل” حل�سم  ت�سعى  ووفق خ��ر�ء؛ 

�ليهود  �مل�ستوطنني  مل�سلحة  �لدميغر�فيا 

ب��ال��ق��د���ض ب��و���س��ائ��ل ع����دة �أب����رزه����ا �ل��ه��ج��رة 

و�لنت�سار  �لطبيعية،  و�ل��زي��ادة  �ل��ي��ه��ودي��ة، 

�ل�����س��ك��اين، و�ل���س��ت��ي��ط��ان، و�ل��ت�����س��ي��ي��ق على 

�لأر�����ض،  �أ���س��ح��اب  �لفل�سطينيني  �ل�����س��ك��ان 

ع��ل��ي��ه��م يف �ستى  وف���ر����ض ح���ال���ة �حل�������س���ار 

�لأغلبية  م��ع��ادل��ة  �إىل  للو�سول  �مل��ج��الت؛ 

بالقوة  و�ل�سيادة  �ل�سيطرة  لب�سط  �ليهودية 

و�لبط�ض عليها

300 منزل  وي��ه��دد خ��ط��ر �لإخ�����الء ن��ح��و 

ببلدة  �لهوى  بطن  حي  يف  �سو�ء  فل�سطيني 

�أو يف حي �ل�سيخ جر�ح، بالإ�سافة ملا  �سلو�ن 

ك�سفته �سلطات �لحتالل موؤخر� عن �إف�ساح 

يف  للم�ستوطنني  �لأر����س��ي  لت�سجيل  �ملجال 

�لق�سم �لغربي من �ل�سيخ جر�ح بادعاء �أنهم 

ميلكون �أر��سي يف �ملنطقة قبل عام 1948

وي�����ح�����ذر م�������س���ت�������س���ار دي���������و�ن �ل���رئ���ا����س���ة 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ل���������س����وؤون �ل���ق���د����ض �أح���م���د 

فل�سطيني  �أل�����ف   13 �أن  م���ن  �ل���روي�������س���ي، 

�أحياء  من  �لق�سرى”  “بالتهجر  مهددون 

كاملة يف حميط �لبلدة �لقدمية يف �لقد�ض 

�ملحتلة لإقامة م�ساريع ��ستيطانية

�أعمال  �إن  ل��ه:  بيان  يف  �لروي�سي،  وق��ال 

يف  حاليا  �جل��اري��ة  �لإ�سر�ئيلية  �حل��ف��ري��ات 

حميط �لبلدة �لقدمية تهدف لدفع �ل�سكان 

�إىل �ل��ه��ج��رة �ل��ط��وع��ي��ة خل��ط��ر �حل��ف��ري��ات 

على منازلهم وحياتهم، �أو �لهجرة �جلرية 

لإخ���الء  �ل��ق�����س��ري  �لتهجر  �سيا�سة  �سمن 

�أحياء عدة

كيان قائم على �لتطهر �لعرقي

عمرو  جمال  �ملقد�سي  �ل�ساأن  يف  �لباحث 

على  �أ�سال  ق��ام  �لحتالل  م�سروع  �أن  يوؤكد 

و�لعمل  �لعرقي،  و�لتطهر  �لتهجر  مبد�أ 

�ل�����س��ك��ان، وب��ال��ت��ايل ف��اإن  ع��ل��ى تفريغها م��ن 

حتت  �سقطت  عندما  �لتاريخية  فل�سطني 

�لح���ت���الل ك���ان ح��دي��ث��ه ل��ل��ع��امل �أن��ه��ا �أر����ض 

تر�سيخها  ومت  �أر����ض،  بال  ل�سعب  �سعب  بال 

و�لعمل عليها بكل تزوير و�إجر�م

ل�”�ملركز  ح���دي���ث���ه  يف  ع���م���رو  و�أو������س�����ح 

يف  �لح���ت���الل  �أن  لالإعالم”،  �لفل�سطيني 

�لقد�ض �أخذ منحى �آخر و�أكر خطورة حيث 

يعدون يف �أبجدياتهم �لتي كانت �سرية ومن 

عا�سمة  هي  �لقد�ض  �أن  علنية  هي  �لآن  ثم 

هذه  �أه���ل  و�أن  �لقومية،  �ليهودية  �ل��دول��ة 

�ملدينة يجب �لتخل�ض منهم

��ستخدم  �لح��ت��الل  ف��اإن  ع��م��رو؛  وح�سب 

 39 �أخ��ف��ى  عندما   1948 ع��ام  �لطريقة  ه��ذه 

�أحياء �لقد�ض عن �لوجود ودمرها  حيًّا من 

ا �أو جزئيًّا، وبالتايل �أ�سبحت �لقد�ض يف  كليًّ

قب�سة �لحتالل بن�سبة 80%، م�سر�ً �إىل �أن 

�ل�سيخ  �أر����ض  على  مقام  �لح��ت��الل  كني�ست 

بدر وغره من �لأحياء

���س��ي��ا���س��ي��ة �لح��ت��الل  ب����رزت   1967 وع����ام 

-وفق �خلبر �ملقد�سي- بو�سوح تام، عندما 

ه��ّج��ر ح��ي �مل��غ��ارب��ة باأكمله ودّم����ره م��ع حي 

�ل�سرف بالكامل، منبها �إىل �أن هذه �لو�سائل 

تقوم  �لتي  �ل�سهيونية  �لعقلية  �سيا�سة  من 

وقتله  �لآخ��ر  �لطرف  وتدمر  تطهر  على 

وت�سريده

“�لإ�سر�ئيلية”  �ل�سيا�سة  �أن  �إىل  وي�سر 

ت���ط���ول �ل��ب�����س��ر و�ل�����س��ج��ر و�حل���ج���ر وح��ت��ى 

�ملوتى، حيث يزيل �لحتالل قبور �مل�سلمني 

ب���اجل���ر�ف���ات و�ل���ت���ي �آخ���ره���ا م��ع��رك��ة تثبيت 

�لقبور �لوهمية لليهود، فهو يعمل على �أنه 

حد  على  و�مليت  �حل��ي  �لفل�سطيني  يريد  ل 

�سو�ء، فكلهم مطلوب �إز�لتهم من �لوجود

�حلو�ض �ملقد�ض!

ويف �مل�ساحات و�لأحياء �لقدمية يف مدينة 

�ل��ق��د���ض ي���ج���رى �أم�����ر يف م��ن��ت��ه��ى �لإج�����ر�م 

-ح�����س��ب �خل��ب��ر ع���م���رو-؛ وه���و �أن �حل��رب 

ي�سمى  فيما  وخا�سة  م�ستعرة،  �لأر���ض  على 

ت�سمية  ه��ي  و�ل��ت��ي  �ملقد�ض”،  “�حلو�ض 
�لرو�ية  �سرقة  على  تعودو�  فهم  �إ�سالمية، 

و�لأ�سماء وتهويدها

“ما يجرى يف �حلو�ض �ملقد�ض  وي�سيف 

ت��ه��وي��د وت��زي��ي��ف للحقائق  �لإ���س��الم��ي م��ن 

ي��ج��ع��ل �لح����ت����الل ي���ق���دم رو�ي�������ة ي��ه��ودي��ة 

تلمودية خال�سة بامتياز، وتكون هي �لرو�ية 

�لتي ترقى مل�ستوى �لتقدي�ض لدى �مل�سيحية 

�ل�سهيونية �لعاملية«

�آث�����م يف  �ع����ت����د�ء  �أم������ام  “نحن  وي���ت���اب���ع: 

حميط �لبلدة �لقدمية، وي�سمل و�دي حلوة 

وو�د  �ل��ل��وزة  ع��ني  منها:  �إ�سافية  �أح��ي��اء  و6 

يا�سول وما ي�سمى حي �ليمن وبطن �لهوى 

�سلو�ن”؛  منطقة  يف  وكلها  �لب�ستان  وح��ي 

�ل�سمال  �آخ��ر م�ستهدف من  لكن هناك حي 

ل��ل��ب��ل��دة �ل��ق��دمي��ة؛ وه���و ح��ي �ل�����س��ي��خ ج��ر�ح 

�ل����ذي ي��ت��م دف���ع 10 م��ل��ي��ار دولر م��ن دول��ة 

ي�سمى  ما  �أنقا�سه  على  �لبناء  ليتم  عربية 

و�دي �ل�سليكون«

غزو منظم

وت�����س��ع��ى خم���ط���ط���ات �لح����ت����الل ل��ط��رد 

�ل�����س��ك��ان �لأ����س���ل���ي���ني، وت��و���س��ع��ة �مل�����س��اري��ع 

 ، منظم  غ��زو  عملية  �سمن  �ل�ستيطانية، 

�ملدينة  يف  �لفل�سطينية  �لأح��ي��اء  ت�ستهدف 

�ملحتلة

وي���وؤك���د ع��م��رو وج����ود 6 �أح���ي���اء يف د�ئ���رة 

�ل���س��ت��ه��د�ف لأج���ل ت��رح��ي��ل ���س��ك��ان��ه��ا، ويتم 

�ل�����س��ط��و ع��ل��ى ع��ق��ار�ت��ه��ا و�ح�����د�ً ت��ل��و �لآخ���ر 

 %40 وتت�ساقط بخطط ومنهجية حتى بات 

م���ن ح���ي و�د ح��ل��وة �مل��ال���س��ق ل��الأق�����س��ى يف 

ح�سل  م��ا  �سمنها  وم��ن  �لح��ت��الل،  قب�سة 

5 �آلف مر  م���وؤخ���ر�ً م��ن �ل���س��ت��ي��الء ع��ل��ى 

باأر�ض  يعرف  وم��ا  �ل���روم  كني�سة  م��ن  مربع 

�حلمر�ء«

ينتهجها  �لتي  و�لو�سائل  �لأ�ساليب  ومن 

�لح����ت����الل يف ت��زي��ي��ف �حل���ق���ائ���ق وت��ه��ج��ر 

�ل�����س��ك��ان -ح�����س��ب ع���م���رو- ت��زي��ي��ف��ه وث��ائ��ق 

م�سر�ً  �أم��و�ت،  �أ�سخا�ض  باأ�سماء  وتوقيعات 

ل��ع��ائ��الت  و�ل���ب���ي���وت  �لأر�������س�����ي  ���س��ل��ب  �إىل 

ويف  �لربابة  و�دي  لها يف  ل ح�سر  مقد�سية 

حي �لب�ستان وغرها من �لأحياء

�لتهجر �لق�سري

رئي�ض �لهيئة �ملقد�سية ملناه�سة �لتهويد 

�سلطات  �أن  ب����دوره  ي��وؤك��د  �ل��ه��دم��ي،  ن��ا���س��ر 

�لح����ت����الل ت��ع��م��ل ع���ل���ى ف���ر����ض �ل��ت��ه��ج��ر 

�لق�سري على �أهل �لقد�ض �ملحتلة يف �أحيائها 

�ملختلفة، بطرق عديدة و�أ�ساليب خمتلفة

“�ملركز  م���ع  م��ق��اب��ل��ٍة  �ل��ه��دم��ي يف  و�أك�����د 

يرى  �لحتالل  �أن  �لفل�سطيني لالإعالم”، 

يف �أه�����ل م��دي��ن��ة �ل���ق���د����ض ع��ق��ب��ة يف ط��ري��ق 

�مل�����س��ج��د �لأق�����س��ى  ب��ح��ق  تنفيذ خم��ط��ط��ات��ه 

�مل��ق��د���س��ة، وه���و ينتهج خطة  �مل��دي��ن��ة  وب��ح��ق 

بعيدة �ملر�حل للتهجر

و��سحا  �سر�عا  هناك  �أن  �لهدمي  و�أ�سار 

عليهم  و�ل�سيطرة  �ملقد�سيني  تهمي�ض  عر 

�أن  ومنعهم من �لتمدد �لطبيعي، م�ستدركاً 

ذلك ي�سطدم ب�سمود �ملقد�سيني ووجودهم 

�ملدينة وحفاظهم على هويتهم  وثباتهم يف 

يف �مل��دي��ن��ة وي��ج��ع��ل��ه ح��ج��ر ع���رة يف طريق 

تنفيذ خمططاته

ي��ن��ظ��ر  �لح����ت����الل  �أن  �ل���ه���دم���ي  وي������رى 

وي���وؤخ���رون  �أع�����د�ء  �أن��ه��م  ع��ل��ى  للمقد�سيني 

مدينة  �أه���ل  �أن  م�سر�ً  خمططاته،  تنفيذ 

�ل��ق��د���ض مي��ث��ل��ون �مل��ف��ج��ر ل��الأو���س��اع يف كل 

تغلي  �لغربية  و�ل�سفة  �ملحتلة،  فل�سطني 

و�أح�����د �أ����س���ب���اب غ��ل��ي��ان��ه��ا ه���و م���ا ي���ج���ري يف 

�مل�سجد �لأق�سى �ملبارك

وحول �ملو�قع �ملتوقع �أن يهجر منها �أهلها 

�أو �لبعيد، �سدد  �سو�ء على �مل�ستوى �لقريب 

على �أن كل �لقد�ض مهددة

و�سائل �لتهجر

وب�����نّي �مل��خ��ت�����ض يف �����س����وؤون �ل���ق���د����ض �أن 

حربه  يف  و���س��ائ��ل  ع���دة  ي�ستخدم  �لح��ت��الل 

من  وط��رده��م  لتهجرهم  �ملقد�سيني  �سد 

و�لعتقال  �لإبعاد  �أبرزها:  �ملقد�سة،  �ملدينة 

و�لإ�سابات و�لإفقار و�ل�ستهد�ف للتعليم

�ملقد�سيني،  يهدد حياة  ما  �أب��رز  �أن  وب��نّي 

�لتي  �لإ�سر�ئيلية  �لعن�سرية  �لقو�نني  هي 

ي�����س��ّن��ه��ا �لح����ت����الل مل�����س��ل��ح��ة �مل�����س��ت��وط��ن��ني 

وي����ه����دف لق����ت����الع �مل��ق��د���س��ي��ني و�مل����و�ط����ن 

�لفل�سطيني من �أر�سه

�لح��ت��الل  �ن��ت��ه��اك��ات  ����س��ت��م��ر�ر  �أن  ور�أى 

�ساأنها  �لقد�ض، من  �أهايل  بحق  �لإ�سر�ئيلي 

�أن توؤدي �إىل مو�جهة جديدة مع �لحتالل، 

ب��ح��ّي  م��رت��ب��ط��ة  ل��ي�����س��ت  “�لق�سية  ق���ائ���اًل: 

م��ق��د���س��ي ك���ح���ّي �ل�����س��ي��خ ج�����ر�ح ف���ق���ط؛ بل 

مرتبطة بجميع �أحياء �لقد�ض«

 اليمين اإلسرائيلي يبدأ الخطوات العملية لتنفيذ برنامج 
االستيطان.. تصعيد خطير تمهيدا ل»الضم الصامت«

 المطران عطا اهلل حنا: حّل الدولتين أصبح شعارًا فارغًا وأكذوبة كبرى

 التهجير في القدس.. »إسرائيل« تسابق الزمن لحسم الديموغرافيا

 »شؤون الكنائس« تدين اعتداء االحتالل 
على المقدسات اإلسالمية والمسيحية

 واشنطن بوست: أزمة الوثائق السرية تضع 
بايدن أمام خطر سياسى غير متوقع

األسد: اللقاءات مع تركيا يجب أن تكون 
مبنية على إنهاء »االحتالل«

االنباط-وكاالت

ل�سوؤون  �لعليا  �لرئا�سية  �للجنة  �أد�ن��ت 

�مل�ستوطنني  �ع��ت��د�ء  �خلمي�ض،  �لكنائ�ض، 

على جدر�ن �لبطركية �لأرمنية يف مدينة 

عبار�ت  خطو�  �أنهم  �إىل  م�سرة  �لقد�ض، 

ول��الأرم��ن  للعرب  و�مل���وت  لالنتقام  تدعو 

و�مل�سيحيني

جر�ئم  �أن  �لكنائ�ض”  “�سوؤون  و�أك���دت 

�ملقد�سات  وتدني�ض  و�لتحري�ض  �لكر�هية 

�أّن  �إىل  ُت�����س��ر  و�مل�����س��ي��ح��ي��ة،  �لإ���س��الم��ي��ة 

ح���ك���وم���ة �لح�����ت�����الل �جل�����دي�����دة ت�����س��ع��ى 

لتحويل �ل�سر�ع �لقائم، �إىل �سر�ع ديني، 

حم�����ذرًة م���ن �أن ذل����ك ���س��ي��ف��ج��ر �مل��ن��ط��ق��ة 

باأكملها

�لتي تغذيها  “�لعتد�ء�ت  �أن  و�أ�سافت 

خ��ط��اب �ل��ك��ر�ه��ي��ة �مل�����س��ت��م��د م��ن ب��رن��ام��ج 

ح��ك��وم��ة �لح���ت���الل �مل��ت��ط��رف��ة، ت��ت��و����س��ل 

وت���رك���ز يف م��دي��ن��ة �ل���ق���د����ض و�أر����س���ه���ا، 

وتطال رموزها و�أماكنها �لدينية«

االنباط-وكاالت

ق���ال���ت ���س��ح��ي��ف��ة و����س��ن��ط��ن ب��و���س��ت �إن 

�ل��رئ��ي�����ض �لأم���ري���ك���ى ج���و ب���اي���دن، �ل���ذى 

يو�جه حتقيق “مدع خا�ض” بعد �لك�سف 

عن وجود وثائق �سرية بحوزته بعد �نتهاء 

فرته كنائب رئي�ض، �أ�سبح ب�سكل مفاجئ 

مت�سخمة،  �سيا�سية  م�سكلة  مو�جهة  فى 

�أج���ن���دت���ه وتقليل  ب��ت��ع��ط��ي��ل  ت��ه��دد  و�ل���ت���ى 

�ل��زخ��م �ل���ذى ك��ان ي��اأم��ل ف��ى �غتنامه فى 

منت�سف فرته �لرئا�سية

�جلمهوريني  �أن  �ل�سحيفة  و�أو�سحت 

ف��ى �ل��ك��وجن��ر���ض، �ل��ذي��ن ك��ان��و� ق��ب��ل �أي���ام 

قليلة فقط فى حالة خالف مرير وكادو� 

يت�ساجرون د�خل قاعة جمل�ض �لنو�ب على 

خلفية �نتخاب رئي�ض �ملجل�ض، يبد�أون �لآن 

فى �إجر�ء حتقيقات جديدة و��ستف�سار�ت

مريك  �لأمريكى  �لعدل  وزي��ر  و�أعلن 

�أن����ه �سيعني  �أم�������ض �خل��م��ي�����ض،  ج����ارلن����د، 

مدعيا خا�سا فى �لتحقيق �ملتعمق، و�لذى 

قد يعنى �إجر�ء مقابالت وعمليات تفتي�ض 

مل��م��ت��ل��ك��ات �أخ����رى ل��ب��اي��دن، ورمب����ا ت�سدر 

عناوين �لأخبار لأ�سابيع

�سرية  ل��وث��ائ��ق  ب���اي���دن  ح���ي���ازة  �أن  ك��م��ا 

���س��ي��ح��د ب�����س��ك��ل ف����ورى ع��ل��ى �لأرج������ح من 

دونالد  �لرئي�ض  �سلفه  �نتقاد  على  قدرته 

ت��ر�م��ب ب�سبب ت��ع��ام��ل �لأخ����ر م��ع �مل���و�د 

�حل�سا�سة، حتى لو كانت �لق�سيتني، ونهج 

خمتلفا  معهما،  �لتعامل  ف��ى  �لرئي�سني 

ب�سكل ملحوظ، وفقا لل�سحيفة

وي����اأت����ى �ل���رك���ي���ز غ����ر �مل���ت���وق���ع ع��ل��ى 

�ل��وث��ائ��ق �ل�����س��ري��ة ف��ى �للحظة �ل��ت��ى ك��ان 

بنتائج  مبتهجني  وم�ساعدوه  بايدن  فيها 

�أف�سل  ج��اءت  �لتى  �لن�سفية  �لنتخابات 

بكثر مما توقعه �لدميقر�طيون

وب������د�أ ب���اي���دن م�����س��ت��م��ت��ع��ا ب��اخل��الف��ات 

�جل��م��ه��وري��ة �ل���ت���ى جت��ل��ت ب�����س��ك��ل و����س��ح 

ت�سويتا   15 �إج����ر�ء  �لأم���ر  تطلب  عندما 

لخ��ت��ي��ار ك��ي��ف��ني م��ك��ارث��ى رئ��ي�����س��ا ملجل�ض 

�ل������ن������و�ب ف�����ى ظ�����ل م����ع����ار�����س����ة �ل�����ن�����و�ب 

�أن  و��سع  ب�سكل  �ملتوقع  وم��ن  �ملحافظني. 

�لر�سح  لإع��ادة  م�ساعيه  بايدن عن  يعلن 

فى �لأ�سهر �لقادمة، فى �لوقت �لذى بد�أت 

�أد�ئ���ه ترتفع،  �مل��و�ف��ق��ة على  م��ع��دلت  فيه 

ويتح�سن فيه �لقت�ساد �لأمريكى

وجتلت �ملخاطر �ملحتملة �لتى يو�جهها 

�لرئي�ض  ك��ان  عندما  �خلمي�ض  ي��وم  بايدن 

لالأخبار  للرويج  فعالية  ف��ى  �لأم��ري��ك��ى 

�لقت�سادية �جليدة ب�ساأن تر�جع �لت�سخم 

وحت�����س��ن �أو����س���اع �مل�����س��ت��ه��ل��ك��ني. ل��ك��ن قبل 

دق��ائ��ق م��ن �إع���الن���ه، ك�سف حم��ام��وه عن 

�لوثائق  من  ثانية  جمموعة  على  �لعثور 

مبنزل  منف�سلتني  منطقتني  فى  �ل�سرية 

�لرئي�ض فى مدينة ويلمنجتون فى ولية 

دي��الوي��ر ومب��ج��رد �نتهائه م��ن �حل��دي��ث، 

و�جه �أ�سئلة �ل�سحفيني �لتى م تكن تتعلق 

بتح�سن �لقت�ساد، ولكن عن �سبب �لعثور 

على وثائق فى مر�أب منزله بجو�ر �سيارته 

كورفيت �ستينجر�ى موديل عام 1967

االنباط-وكاالت

�لأ�سد  ب�سار  �ل�سوري  �لرئي�ض  �عتر   

�لرئا�سة،  عن  �سادر  بيان  وف��ق  �خلمي�ض، 

برعاية  �ل�����س��وري��ة-�ل��رك��ي��ة  �ل��ل��ق��اء�ت  �أن 

�نهاء  على  مبنية  ت��ك��ون  �أن  يجب  رو���س��ي��ا 

�لع�سكري  �ل��ت��و�ج��د  �ي  “�لحتالل”، 
يف  وذل��ك  مثمرة”،  تكون  “حتى  �لركي، 

�أول تعليق له على �لتقارب بني �لدولتني 

بعد قطيعة ��ستمرت 11 عاماً.

وزير�  �لتقى  �ملا�سي  �ل�سهر  نهاية  ويف 

يف  مو�سكو،  يف  و�ل�سوري  �لركي  �ل��دف��اع 

بني  �مل�ستوى  ه��ذ�  على  ر�سمي  ل��ق��اء  �أول 

�ل��دول��ت��ني م��ن��ذ ب���دء �ل��ن��ز�ع يف ���س��وري��ا يف 

قريباً  يعقد  �أن  �ملفر�ض  من  كما   ،2011

لقاء على م�ستوى وزيري �خلارجية.

وق�������ال �لأ������س�����د �إث�������ر ل���ق���ائ���ه �مل���ب���ع���وث 

�ل��رو���س��ي �خل��ا���ض �إىل ���س��وري��ا �أل��ك�����س��ن��در 

�إّن “هذه �للقاء�ت حتى تكون  لفرنتييف 

تن�سيق  على  ُتبنى  �أن  يجب  فاإّنها  مثمرة 

وت��خ��ط��ي��ط م�����س��ب��ق ب���ني ���س��وري��ا ورو���س��ي��ا 

�لأه��د�ف و�لنتائج  �إىل  �لو�سول  �أجل  من 

م��ن هذه  ���س��وري��ا  ت��ري��ده��ا  �ل��ت��ي  �مللمو�سة 

و�ملبادئ  �لثو�بت  من  �نطالقاً  �للقاء�ت، 

�ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��دول��ة و�ل�����س��ع��ب �مل��ب��ن��ي��ة على 

�إنهاء �لحتالل ووقف دعم �لإرهاب«.

كانت   ،2011 �لعام  �لنز�ع  �ن��دلع  وقبل 

�أ�سا�سياً  و�سيا�سياً  �قت�سادياً  حليفاً  تركيا 

رجب  �لركي  �لرئي�ض  وجمعت  ل�سوريا. 

طيب �إردوغان عالقة �سد�قة بالأ�سد.

�ل��ط��رف��ني �نقلبت  ب��ني  �ل��ع��الق��ة  ل��ك��ّن 

ر�أ����س���اً ع��ل��ى ع��ق��ب م��ع ب���دء �لح��ت��ج��اج��ات 

�سد �لنظام يف �سوريا. ودعت �أنقرة بد�ية 

�سيا�سية،  �إ�سالحات  �إج��ر�ء  �إىل  حليفتها 

قبل �أن يدعو �إردوغان �لأ�سد �إىل �لتنحي.

وق����دم����ت ت���رك���ي���ا ع���ل���ى م����ر �ل�����س��ن��و�ت 

�مل��ا���س��ي��ة دع���م���اً ل��ل��م��ع��ار���س��ة �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة 

و�لف�سائل �ملقاتلة يف �سوريا.

ث��الث عمليات  �إث��ر   ،2016 �ل��ع��ام  ومنذ 

ع�����س��ك��ري��ة ���س��د �مل��ق��ات��ل��ني �لأك������ر�د، ب��ات��ت 

مو�لية  �سورية  وف�سائل  �لركية  �لقو�ت 

و��سعة  حدودية  منطقة  على  ت�سيطر  لها 

يف �سمال �سوريا.

وت��ع��ت��ر دم�����س��ق �ل���ت���و�ج���د �ل��ع�����س��ك��ري 

�لركي يف �سمال �لبالد “�حتالًل«.

برزت  عاماً،   11 ��ستمرت  قطيعة  وبعد 

خ��الل �ل��ف��رة �مل��ا���س��ي��ة م��وؤ���س��ر�ت ت��ق��ارب 

بني �لطرفني، تّوجها يف 28 كانون �لأول/

دي�سمر �ملا�سي لقاء يف مو�سكو بني وزر�ء 

�لدفاع �لرو�سي �سرغي �سويغو و�لركي 

خ��ل��و���س��ي �أك�����ار و�ل�������س���وري ع��ل��ي حم��م��ود 

عبا�ض.

ومن �ملفر�ض �أن يلتقي وزير� خارجية 

تركيا و�سوريا قريباً.

مولود  �لركية  �خلارجية  وزي��ر  وك��ان 

�ملا�سي  �ل�سهر  نهاية  قال  �أوغلو  ت�ساو�ض 

�إنه جرى �لتفاق على عقد �جتماع ثالثي 

بني وزر�ء خارجية رو�سيا وتركيا ورو�سيا 

يف �ل��ن�����س��ف �ل���ث���اين م���ن ك���ان���ون �ل��ث��اين/

يناير. �إل �أن �ملوعد مل يحدد بعد، كما مل 

يّت�سح مكان عقد �للقاء.

ال�سبت   14/ 1 /  2023
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منتخبنا االولمبي يفوز على البحرين وديا 

المنتخب النسوي للشابات يبدأ االستعداد للتصفيات االسيوية 

اتحاد الطائرة يقرر انطالق الدوري وتاجيل الكأس 

االرثوذكسي يتلقى خسارته الثانية بغرب أسيا 

الوحدات يحقق لقب بطولة دوري الشباب 

االنباط – عمان 

البحريني  على نظريه  فوزا   23 ت  الوطني  املنتخب  حقق 

1-0، يف اللقاء الودي الذي جمعهما م�ساء اخلمي�س على �ستاد 

تاأهبا  املنامة،  يف  التدريبي  املنتخب  مع�سكر  �سمن  الأه��ل��ي، 

توقيع  الوحيد  اللقاء  هدف  وحمل  القادمة.  لال�ستحقاقات 

60. ومثل املنتخب يف اللقاء: اأحمد  ب�سار ذيابات يف الدقيقة 

�سنب،  اأب��و  في�سل  رح��ال،  اأب��و  ليث  عفانة،  دانيال  اجلعيدي، 

حممد  العرام�سة،  مهند  ال��ري��الت،  و�سيم  ال��ذي��اب��ات،  هايل 

الب�ساب�سة  �سيف  العمري(،  )مو�سى  الذيابات  ب�سار  طه،  اأب��و 

ال�سحري(، رزق بني هاين )عامر جامو�س(. وجاءت  )ماهر 

للمنتخب  اأف�سلية  م��ع  الفريقني،  م��ن  ق��وي��ة  امل��ب��اراة  ب��داي��ة 

الدفاع  لكن  للت�سجيل  الفر�س  من  العديد  له  �سنحت  الذي 

البحريني كان حا�سرا لينتهي ال�سوط الأول بالتعادل بدون 

النتيجة  الثاين يف افتتاح  ال�سوط  املنتخب يف  اأهداف. وجنح 

الذيابات  وج��دت  الب�ساب�سة  من  متقنة  عر�سية  طريق  عن 

املنتخب  وك��ان   .60 الدقيقة  يف  املناف�س  �سباك  اأ�سكنها  ال��ذي 

عن  منا�سبة،  من  اأكرث  يف  الثاين  الهدف  ت�سجيل  من  قريبا 

و���س��ط حم���اولت من  ج��ام��و���س،  وال��ب��دي��ل  الب�ساب�سة  ط��ري��ق 

�سافرة  احل��ك��م  ليطلق  النتيجة،  لتعديل  الأر����س  اأ���س��ح��اب 

نهاية املباراة بفوز املنتخب 0-1.

وي��ت��ج��دد ال��ل��ق��اء ب���ني امل��ن��ت��خ��ب��ني الأح�����د امل��ق��ب��ل يف نف�س 

ال��ت��وق��ي��ت وع��ل��ى ذات امل��ل��ع��ب. وي���اأت���ي م��ع�����س��ك��ر امل��ن��ت��خ��ب يف 

ويف  املقبلة،  ال�ستحقاقات  يف  للم�ساركة  التح�سريات  اإط��ار 

باري�س  اأوملبياد  اإىل  املوؤهلة  الآ�سيوية  الت�سفيات  مقدمتها 

.2024

االنباط – عمان 

الوطني  للمنتخب  الفني  اجلهاز  اأعلن 

م���اه���ر  امل��������درب  ب����ق����ي����ادة  ت20،  ال���ن�������س���وي 

26 لع���ب���ة،  ق���ائ���م���ة ���س��م��ت  اأب���وه���ن���ط�������س، 

ل���س��ت��ئ��ن��اف ال���ت���ح�������س���ريات وال�����دخ�����ول يف 

م��ع�����س��ك��ر داخ���ل���ي اع���ت���ب���اراً م����ن  اخل��م��ي�����س 

وح��ت��ى 22 اجل�����اري، ت��اأه��ب��اً ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 

يف  القادم  اآذار  مطلع  الآ�سيوية،  الت�سفيات 

اجل��ولين،  دي��ان��ا  القائمة:  و�سمت  ع��م��ان. 

ج����ود ال���ع���ب���ادي، ���س��ريي��ن اح���ري���ب���ي، زي��ن��ة 

ال�سوبكي،  ري��ت��ال  غ��و���س،  اأب��و  م�سك  ح���ازم، 

الأج��رب،  يا�سمني  ح�سن،  عليا  غ��ازي،  تقى 

زارا  ج����وع����ان����ة،  ك��ري�����س��ت��ي��ن��ا  ن�����وراأح�����م�����د، 

ال����روا�����س����دة، ل���ني دوي������ك، ران���ي���ا ���س��الم��ة، 

حماد،  اأف��ن��ان  ال���داود،  رنيم  �سويات،  تولني 

العوي�سات،  مايا  ابراهيم،  ملار  اأحمد،  متارا 

ختام  علي،  روز  م��راد،  اأ�سيل  التيتي،  كندا 

ال�ساحور، مرح عبا�س، ليان اعبيد. واأجرى 

املع�سكر، على  الأول خالل  املنتخب تدريبه 

لل�سباب،  الكرامة يف مدينة احل�سني  ملعب 

ب��ح�����س��ور ك��اف��ة ال��الع��ب��ات ���س��م��ن ال��ق��ائ��م��ة 

جانبه  من  الفني.  اجلهاز  ا�ستدعاها  التي 

ي�سري  املنتخب  اأن  اأب��و هنط�س،  امل��درب  اأك��د 

التاأهل  بطاقة  ال�سحيح حل�سد  الجتاه  يف 

الآ�سيوية، “نتطلع من خالل التجمع، اإىل 

الوقوف على م�ستوى كافة الالعبات ورفع 

اأن  وينتظر  وال��ب��دن��ي��ة«.  الفنية  اجل��اه��زي��ة 

مباراتني  خ��و���س  احل���ايل،  املع�سكر  يتخلل 

ودي����ت����ني م����ع اأن�����دي�����ة حم���ل���ي���ة. وي�������س���ارك 

ال��ت�����س��ف��ي��ات  م���ن  الأول  ب���ال���دور  امل��ن��ت��خ��ب 

والتي  الرابعة  املجموعة  حل�ساب  الآ�سيوية 

القدم  ل��ك��رة  الأردين  الحت���اد  ي�ست�سيفها 

ال��ق��ادم  اآذار   12 8 ح��ت��ى  ال��ف��رة م��ن  خ��الل 

ومنغوليا  لبنان  وت�سم  عمان،  العا�سمة  يف 

وبوتان.

االنباط – عمان 

ات��ف��ق احت���اد ال��ك��رة ال��ط��ائ��رة، م��ع اأن��دي��ة 

ملو�سم  ال��دوري  اإقامة  على  املمتازة  الدرجة 

والإي����اب(.  )ال��ذه��اب  مرحلتني  م��ن   2023

جاء ذلك يف الجتماع، الذي عقد اخلمي�س، 

روؤ���س��اء  بح�سور  قطي�سات،  ج��ه��اد  وت��راأ���س��ه 

الحت���اد.  اإدارة  جمل�س  واأع�����س��اء  الأن���دي���ة، 

ا�ستقدام  م��و���س��وع  الأن���دي���ة  روؤ����س���اء  وت���رك 

اإدارة لحتاد  اإىل جمل�س  املحرف  الالعب 

اللعبة،  الذي يخدم  املنا�سب  القرار  لتخاذ 

ال���ن���ظ���ر، ح��ي��ث  ت��ب��اي��ن��ت وج����ه����ات  اأن  ب���ع���د 

ا���س��ت��ق��دام الالعب  اإل��غ��اء  ع��دد منها  ط��ال��ب 

امل���ح���رف، وع����دد اآخ����ر ط��ال��ب ب��رف��ع ع��دد 

واآخ���رون  اث��ن��ني،  اإىل  املحرفني  الالعبني 

ط��ال��ب��وا ب��الإب��ق��اء ع��ل��ى ا���س��ت��ق��دام حم��رف 

واح�����د. وات���ف���ق الحت�����اد م���ع الأن���دي���ة على 

تاأجيل بطولة كاأ�س الأردن لتبداأ قبل دوري 

ال���درج���ة امل��م��ت��ازة ب��ا���س��ب��وع��ني، اأو اإق��ام��ت��ه��ا 

على  واف��ق  الدوري.. كما  مناف�سات  خ��الل 

اإعادة قيد وت�سجيل الالعبني  متديد فرة 

ملدة   2023 ملو�سم  امل��م��ت��ازة  ال��درج��ة  لأن��دي��ة 

بداية  يف  نقل  ق��د  قطي�سات  وك��ان  اأ���س��ب��وع. 

في�سل  بنت  اآي��ة  الأم���رية  حتيات  الجتماع 

على  الكبري  وتقديرها  الأندية  جميع  اإىل 

الدور املميز الذي تقوم به الأندية يف دعم 

م�ساندة  قطي�سات  واأك���د  اللعبة.  وتطوير 

الحت����اد مل��م��ث��ل��ي ال��ك��رة ال��ط��ائ��رة الأردن���ي���ة 

ال�����وح�����دات و����س���ب���اب احل�������س���ني يف ب��ط��ول��ة 

غ���رب اآ���س��ي��ا الأوىل ل��ل��رج��ال ال��ت��ي ت��ق��ام يف 

7 وحتى  الفرة من  العا�سمة عمان خالل 

الأن��دي��ة  واأع��ل��ن��ت  امل��ق��ب��ل.  اآذار  18 م��ار���س/ 

و�سباب  ال��وح��دات  مع  ووقوفها  م�ساندتها 

احل�����س��ني يف ه���ذا ال���س��ت��ح��ق��اق ال��ك��ب��ري، يف 

ال��وق��ت ال���ذي ب��ارك��ت ف��ي��ه الأن��دي��ة اهتمام 

الحت��������اد ل���ت���ط���وي���ر ال���ل���ع���ب���ة م����ن خم��ت��ل��ف 

ا لالإجناز الكبري  اأي�سً اجلوانب، ومباركتها 

بح�سوله  ال�����س��ي��دات  منتخب  حققه  ال���ذي 

ع��ل��ى امل��رك��ز ال��ث��اين يف ب��ط��ول��ة غ���رب اآ���س��ي��ا 

و�سدد  عمان.  يف  موؤخًرا  جرت  التي  الأوىل 

ق��ط��ي�����س��ات، يف ن��ه��اي��ة الج���ت���م���اع، ع��ل��ى اأن 

ال��ت��ي طرحت  وامل��ط��ال��ب  امل��الح��ظ��ات  جميع 

جمل�س  ع��ل��ى  ع��ر���س��ه��ا  �سيتم  الأن���دي���ة  م��ن 

وات��خ��اذ  امل��ق��ب��ل��ة،  جل�سته  يف  الحت����اد  اإدارة 

تخدم  التي  املنا�سبة  والإج��راءات  القرارات 

اللعبة.

االنباط – عمان 

م�سيفه  اأمام  الأرثوذك�سي   خ�سرفريق 

ذوب اآهن اأ�سفهان الإيراين بنتيجة )81-

اجلولة  �سمن  ط��ه��ران،  العا�سمة  يف   )89

اآ�سيا لالأندية بكرة  الثالثة  لبطولة غرب 

الثالث  باملركز  الأرثوذك�سي  وظل  ال�سلة. 

اللبناين  ب���ريوت  خلف  ن��ق��اط،   4 بر�سيد 

باملركز  اأ�سفهان  اآهن  ذوب  ثم  “6” نقاط 
اأه��ل��ي  ت��ذي��ل  فيما  نقاط”،   5“ ب���  ال��ث��اين 

حلب ال�سوري ترتيب املجموعة ب�3 نقاط. 

وعانى الأرثوذك�سي يف املباراة من غيابات 

م���وؤث���رة ت��ت��م��ث��ل ب��ك��ي��دن جن����داوي واأح��م��د 

ح��م��ار���س��ة، ف��ي��م��ا ب���رز م��ن ال��ف��ري��ق خ��الل 

اللقاء، فريدي ابراهيم وبير�سون وخالد 

اأبو عبود وحممد �ساهر واأ�سرف الهندي.  

وي���ب���ح���ث الأرث���وذك�������س���ي ع���ن ال��ت��ع��وي�����س 

عندما  التاأهل  وح�سم  ب��الأم��ل  والتم�سك 

يوم  اإيليا  ال�سوري  حلب  اأهلي  ي�ست�سيف 

26 ك���ان���ون ال���ث���اين اجل�����اري ع��ل��ى ���س��ال��ة 

لل�سباب.  احل�سني  مبدينة  حمزة  الأم��ري 

ومل يحقق الأرثوذك�سي الفوز يف البطولة 

حيث  ذهابا،  ال�سوري  حلب  اأهلي  على  اإل 

خ�سر اأمام بريوت الريا�سي قبل اأن يتلقى  

اخل�������س���ارة ال��ث��ان��ي��ة ل���ه ع��ل��ى ي���د ال��ف��ري��ق 

الإيراين.

االنباط – عمان 

تّوج فريق الوحدات بلقب بطولة دوري ال�سباب ت 19، بعد فوزه 

اخلام�سة  اجلولة  �سمن  نظيف،  بهدف  الأردن  �سباب  نظريه  على 

دائ��رة  م��دي��ر  النخبة. و�سلم  ل���دوري  ال��ث��اين  ال���دور  والأخ����رية م��ن 

امل�سابقات يف الحتاد عو�س �سعيبات فريق الوحدات كاأ�س البطولة 

ب�سار  ال���وح���دات  ن���ادي  رئ��ي�����س  ب��ح�����س��ور  الأول،  امل��رك��ز  وم��ي��دال��ي��ات 

تغلب  والأخ����رية،  اخلام�سة  اجل��ول��ة  مناف�سات  و�سمن  احل��وام��دة. 

ومع   .0-1 اجلزيرة  على  الرمثا  وفاز   ،0-2 الفي�سلي  على  احل�سني 

الوحدات يف �سدارة ترتيب فرق  ا�ستقر  البطولة،  اختتام مناف�سات 

 ،10 الأردن  و�سباب  احل�سني  ث��م  نقطة،   13 بر�سيد  النخبة  دوري 

الفي�سلي 7، الرمثا 3، واجلزيرة اأخريا دون نقاط.

 ،FC عمان  الأهلي،  عجلون،  الريموك،  فرق  تاأهلت  املقابل،  يف 

البقعة، و�سحاب، اإىل دوري النخبة للمو�سم املقبل

الزمالك يقترب من المهاجم ايبوكا 

الداوود يتعاقد مع نادي 
الحسين 

الوداد يواجه الهالل في 
مونديال االندية 

القاهرة – وكاالت 

�سفقة  ح�سم  م��ن  ال��زم��ال��ك،  اق���رب 

الالعب النيجريي جون اإيبوكا، مهاجم 

ال�ستاء. �سرياميكا كليوباترا، هذا 

اأن  م����وث����وق����ة،  م���������س����ادر  وع����ل����م م����ن 

بني  احلا�سمة  املراحل  دخلت  املفاو�سات 

وطلب  كليوباترا.  و�سرياميكا  الزمالك 

�سرياميكا، مليوين دولر للموافقة على 

الزمالك  ع��ر���س  بينما  ال��الع��ب،  رح��ي��ل 

1.5 مليون دولر، لكن املفاو�سات �سهدت 

ال�ساعات  تقاربا يف وجهات النظر خالل 

ال��ق��ل��ي��ل��ة امل���ا����س���ي���ة. وي�����س��ع��ى ال��زم��ال��ك 

ل��ت��دع��ي��م خ��ط ه��ج��وم��ه ب��الع��ب اأج��ن��ب��ي 

ال�ستوية  النتقالت  فرة  خالل  جديد 

احل��ال��ي��ة. و����س���ارك اإي��ب��وك��ا ه���ذا امل��و���س��م 

كليوباترا،  �سرياميكا  م��ع  م��ب��اراة   12 يف 

اأه����داف و���س��ن��ع ه��دف��ا. ويبلغ   3 و���س��ج��ل 

اإن��ب��ي قبل  26 ع��ام��ا، ول��ع��ب يف  اإي��ب��وك��ا، 

مطلع  كليوباترا  �سرياميكا  اإىل  رحيله 

امل��و���س��م احل����ايل. وي�����س��م ال��زم��ال��ك بني 

ال�سنغايل  هم  اأجانب  لعبني   4 �سفوفه 

اإب���راه���ي���م���ا ن����داي وال��ب��ن��ي��ن��ي ���س��ام�����س��ون 

اأكينيول والثنائي التون�سي �سيف الدين 

اجل���زي���ري وح���م���زة امل��ث��ل��وث��ي ب��ع��د ف�سخ 

عقد املغربي زكريا الوردي بالرا�سي.

االنباط – عمان 

ر�سميا  ت��ع��اق��ده  احل�سني  ن���ادي  اأع��ل��ن 

م����ع ال����الع����ب ال���������دويل، حم���م���د رات����ب 

ال�����������داوود، ل��ي��م��ث��ل ف���ري���ق ك�����رة ال���ق���دم 

مل����دة م���و����س���م���ني. وت���ع���د ه����ذه ال�����س��ف��ق��ة 

اإرب���د  احل�����س��ني  يح�سمها  ال��ت��ي  ال��ث��ان��ي��ة 

تعاقد  قد  ك��ان  حيث  يومني،  غ�سون  يف 

م����ع ال����ك����ام����ريوين ك���الرن�������س ب���ي���ت���اجن، 

الوحدات.   �سفوف  يف  ال�سابق  املحرف 

الداوود من الالعبني اجليدين  ويعترب 

يف الرت������ك������از، ح���ي���ث ي��ت��م��ت��ع ب���ال���روؤي���ة 

ال���ث���اق���ب���ة وال����ق����درة ع���ل���ى ب���ن���اء ال��ل��ع��ب، 

ال���داوود  امل��ن��اف�����س. وب���داأ  وه���دم هجمات 

م�����س��ريت��ه ال���ك���روي���ة م���ع ال���رم���ث���ا، وم��ن��ه 

اح���رف م��ع احل���د ال��ب��ح��ري��ن��ي، ق��ب��ل اأن 

ال�سلط. ل�سفوف  وينتقل  ل��الأردن   يعود 

وحم����م����د ه�����و جن�����ل جن�����م ك������رة ال���ق���دم 

راتب  الدكتور  �سابقا،  والرمثا  الأردنية 

ال��داوود، ال��ذي كان اأح��د اأب��رز الالعبني 

يف مركز �سناعة الألعاب.

املغرب – وكاالت 

اأوق��ع��ت ق��رع��ة ب��ط��ول��ة ك��اأ���س ال��ع��امل 

ل����الأن����دي����ة ال���ت���ي ���س��ح��ب��ت اجل���م���ع���ة يف 

امل��غ��رب، ع��ن مواجهة ن��اري��ة ب��ني ال��وداد 

بالدور  ال�سعودي،  والهالل  البي�ساوي 

الفريق  ويواجه  للبطولة.  النهائي  ربع 

ال��ع��رب��ي ال��ث��ال��ث يف ال��ب��ط��ول��ة، الأه��ل��ي 

اأوك����الن����د ���س��ي��ت��ي، ويف ح��ال  امل�������س���ري، 

ت��خ��ط��ى ال���ف���ري���ق ال���ق���اه���ري، ال��ف��ري��ق 

ال����ن����ي����وززي����الن����دي، ���س��ي��ل��ت��ق��ي ���س��ي��ات��ل 

النهائي.  رب��ع  الأم��ري��ك��ي، يف  ���س��اون��درز 

ريال  ينتظر  النهائي،  ن�سف  ال��دور  ويف 

تاأهله(،  )حال  امل�سري  الأهلي  مدريد، 

ف�سينتظر  ال���ربازي���ل���ي،  ف��الم��ن��ج��و  اأم���ا 

يف ن�����س��ف ن���ه���ائ���ي ال���ب���ط���ول���ة، ال��ف��ائ��ز 

م���ن ل��ق��اء ال�����وداد وال���ه���الل. ي��ذك��ر اأن 

�ستقام  ل��الأن��دي��ة،  ال��ع��امل  ك��اأ���س  ن�سخة 

ري��ال مدريد،  وه��ي  اأن��دي��ة،   7 مب�ساركة 

وال���وداد، والأه��ل��ي، وال��ه��الل، واأوكالند 

�ساوندرز،  و�سياتل  وفالمنجو،  �سيتي، 

1 فرباير/�سباط املقبل. و�ستنطلق يوم 

ال�سبت   14/ 1 /  2023
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 أول شخصية كرتونية تحصل على األوسكار، وُمنعت في رومانيا 
العتبارها فأرًا مقرفًا.. من هو “ميكي ماوس”؟

هل توجد كواكب أخرى صالحة للحياة؟.. 
علماء فضاء يجيبون

االنباط-وكاالت

املف�ضلة  املتحركة  ال��ر���ض��وم  م�ضاهدة  يف  اأي��ام��اً  اأم�ضينا 

تاريخية  ك��رت��ون��ي��ة  �ضخ�ضية  ع��ن  ن��ت��ح��دث  فعندما  ل��دي��ن��ا، 

�ضرعان ما يخطر ببالنا ا�ضم ميكي ماو�س.

90 عاًما  ال��ع��امل لأزي��د م��ن  م��ن طفولة  لقد ك��ان ج��زءاً 

يحبونه  ال��ع��امل  اأن���ح���اء  خم��ت��ل��ف  يف  ف��الأط��ف��ال  الآن،  ح��ت��ى 

واآباوؤهم يحبونه والعامل كله يحبه.

���ض��ه��رة يف  الأك����ر  ال��ك��رت��ون��ي��ة  ال�ضخ�ضية  م��او���س  م��ي��ك��ي 

العامل

�ضعبية  الأك��ر  الكرتونية  ال�ضخ�ضية  تلك  ماو�س  ميكي 

من  فيلم  اأول  ك��ان  دي��زين،  وال��ت  ل�ضركة  التابعة  العامل  يف 

اإنتاج هذه ال�ضركة �ضنة 1927 حتت ا�ضم “اأوزوالد ذا لكي 

رابيت”، ثم غَيرّ ديزين مظهر ال�ضخ�ضية و�ضماها مورتيمر 

ماو�س.

ح�ضب »britannica«، غَيرّ ديزين بطلب من زوجته 

ق��ام   1928 ���ض��ن��ة  ماو�س”  “ميكي  ��اه��ا  و���ض��َمرّ ال�ضخ�ضية 

ت�ضبح  مل  لل�ضخ�ضية،  كاريكاتوريني  ر�ضمتني  باإنتاج  ديزين 

وكانت   1929 �ضنة  يف  اإل  ناطقة  م��او���س  ميكي  �ضخ�ضية 

اأوىل  ك��ان  كما   ،»Hot Dogs« ه��ي  بها  نطق  كلمة  اأول 

�ضخ�ضيات الر�ضوم املتحركة الناطقة يف العامل.

على  ال���ض��ت��ي��اء  ال�ضخ�ضية  خ��ال  م��ن  دي���زين  ا���ض��ت��ط��اع 

�ضوق الر�ضوم املتحركة خال بداية الثاثينيات من القرن 

ال�ضخ�ضية  ر�ضم  امل�ضل�ضل  من  الأوىل  ال�ضنوات  يف  املا�ضي، 

���ض��وت  بنف�ضه  دي����زين  وال����ت  ق���دم  ك��م��ا   »Ub Iwerks«

.1947 ال�ضخ�ضية حتى �ضنة 

ح�ضب املوقع الر�ضمي ل�”ديزين” كان امل�ضل�ضل الكرتوين 

اأكادميية فنون وعلوم  ال�ضركة جائزة خا�ضة من  �ضبب منح 

ال�ضور املتحركة لإن�ضاء ميكي ماو�س.

ن�����ض��خ��ة  اأول  لإ�����ض����دار   50 ال����ذك����رى  يف   1978 ���ض��ن��ة 

ال�ضخ�ضيات  اأوىل  ال�ضخ�ضية  ه��ذه  اأ�ضبحت  م��او���س،  مليكي 

ال��ك��رت��ون��ي��ة ال���ت���ي حت��ظ��ى ب��ن��ج��م��ة ع��ل��ى مم�����ض��ى امل�����ض��اه��ي 

ب���ه���ول���ي���وود، ك��م��ا مت��ك��ن��ت ال�����ض��خ�����ض��ي��ة م���ن ال���ف���وز ب��ج��ائ��زة 

 ،»Lend A Paw« فيلم  يف  ال��داع��م  دوره  عن  الأو�ضكار 

كما مت تر�ضيحه حوايل 10 مرات لنيل اجلائزة.

حقائق غريبة على �ضل�ضلة ميكي ماو�س 

بداأت �ضل�ضلة ميكي ماو�س يف الوليات املتحدة الأمريكية، 

اإذ اأ�ضبح �ضخ�ضية  لكن الفيلم انت�ضر يف باقي بلدان العامل، 

يف  �ضعوبات  ي��واج��ه  مل  الفيلم  اأن  يعني  ل  ه��ذا  لكن  عاملية 

البداية، اإذ كان م�ضاهدة فيلم لفاأر يف ال�ضينما اأمراً �ضعباً يف 

البداية ومل يكن حمط اأنظار اجلميع.

ح�ضب موقع »the things« الأمريكي، مت منع دخول 

ميكي ماو�س اإىل ال�ضينما الرومانية �ضنة 1935، ومت منع 

1935؛  الرومانية يف عام  امل�ضارح  ميكي ماو�س من دخول 

اأن يوؤدي ظهور فاأر عماق على  لأن احلكومة كانت تخ�ضى 

�ضا�ضة ال�ضينما اإىل ترويع الأطفال وارتباكهم. 

يف هذه احلالة مل يكن الأمر يتعلق بج�ضد ميكي ماو�س 

يف  ال�ضبب  ك��ان  اأي�ضاً  الهائل  تقدميه  لكن  فقط؛  العماق 

هذا املنع.

�ضبيل  على  الدول  خمتل  يف  خمتلفة  اأ�ضماء  ماو�س  مليكي 

 Mi»و ال�ضويد  »Musse Pigg« يف  با�ضم  ُيعرف  املثال، 

ال�ضني و«Topolino« يف اإيطاليا. يف   «  Lao Shu

ق���دم م��ي��ك��ي ظ��ه��وري��ن خ��ا���ض��ني يف ح��ف��ل ت���وزي���ع ج��وائ��ز 

 1988 ال�����ض��ن��ني، م���رة الأوىل يف ع���ام  الأو���ض��ك��ار ع��ل��ى م��ر 

لأف�ضل  اأو���ض��ك��ار  على  ح�ضل  اإذ  2003؛  ع��ام  يف  والأخ���رى 

فيلم ر�ضوم متحركة ق�ضي يف كلتا املنا�ضبتني.

االنباط-وكاالت

ات���ف���ق خ����ب����يان يف ع���ل���وم ال���ف�������ض���اء اأح���ده���م���ا 

ملوقع  حديثهما  خ��ال  م�����ض��ري  والآخ����ر  اأم��يك��ي 

الكوكب  اكت�ضاف  اأن  على  عربية”  نيوز  “�ضكاي 
نحو  امل�ضافة  ويقرب  الطريق  ميهد  الأر���س  �ضبيه 

التو�ضل لكواكب اأخرى ت�ضلح حلياة الب�ضر.

واخلمي�س مت الإعان عن اأن تل�ضكوب “جيم�س 

ويب” الف�ضائي التابع لوكالة الف�ضاء الأميكية 

به  اأن  وات�����ض��ح  ل��ه،  ك��وك��ب  اأول  اكت�ضف  “نا�ضا”، 
ت�ضاري�س �ضخرية وي�ضبه كوكبنا الأر�س.

املجموعة  خ��ارج  اأن��ه  املكت�ضف  الكوكب  وُي�ضنف 

الأر�س،  املائة من قطر  99 يف  وي�ضكل  ال�ضم�ضية، 

�ضبيهة  اأر���ض��ي��ة  ت�����ض��اري�����س  ب���ه  اأن  م���ن  وب��ال��رغ��م 

كان  اإذا  ما  بعد  يعرفون  ل  العلماء  ف��اإن  ب��الأر���س، 

له غاف جوي.

اإذا كانت هناك كواكب   ولاإجابة عن �ضوؤال ما 

العلم  وه���ل  ال��ب�����ض��ر؟  ملعي�ضة  ت�ضلح  الأر�����س  غ��ي 

توجه  الكواكب؟  تلك  عن  للك�ضف  موؤهل  واأدوات��ه 

الف�ضاء  علماء  اإىل  عربية”  نيوز  “�ضكاي  موقع 

والفلك.

و قال الأ�ضتاذ يف خمترب فيزياء الغاف اجلوي 

وال��ف�����ض��اء ب��ج��ام��ع��ة ك���ول���ورادو الأم��يك��ي��ة، اأوي���ن 

م��ن تريليون  ي��ق��رب  م��ا  “يوجد  اإن���ه  ت���ون،  ب��ري��ان 

هذه  من  جنم يف جمرتنا درب التبانة. حوايل 8٪ 

الأخ��رى  النجوم  )معظم  ال�ضم�س  ت�ضبه  النجوم 

اأن  ب��ك��ث��ي(. م��ن ب��ني ه����وؤلء، م��ن املحتمل  اأ���ض��غ��ر 

الأر���س  بحجم  ك��واك��ب   20٪ ل��دى ح��وايل  يكون 

من  امل�ضافة  )وه���ي  لل�ضكن  ال�ضاحلة  املنطقة  يف 

بدرجة  داف��ًئ��ا  ال��ك��وك��ب  فيها  ي��ك��ون  ال��ت��ي  ال�ضم�س 

كافية لوجود مياه �ضائلة على ال�ضطح(«.

م��ن مليار  اأك���ر  ه��ن��اك  قائا:” ل��ذل��ك  وت��اب��ع 

، وه���ي جم��رد  ب���الأر����س يف جم��رت��ن��ا  ك��وك��ب �ضبيه 

اأن  املحتمل  من  امل��ج��رات.  من  العديد  من  واح��دة 

ي��ك��ون ه��ن��اك واح��د على الأق���ل م��ن ه��ذه الكواكب 

ع��ل��ى ُب��ع��د ع�����ض��ر ���ض��ن��وات ���ض��وئ��ي��ة م��ن��ا. ن��ح��ن على 

على  ل��ل��ع��ث��ور  التكنولوجيا  ع��ل��ى  احل�����ض��ول  و���ض��ك 

هذه الكواكب والبدء يف فح�ضها ملعرفة ما اإذا كان 

لديهم ماء يف الغاف اجلوي ، وغازات اأخرى قد 

ت�ضي اإىل نوع من احلياة«.

ن��ي��وز عربية” اأن��ه  “�ضكاي  مل��وق��ع  ب��ري��ان  واأك���د   

اكت�ضاف  القادمة  القليلة  العقود  �ضت�ضهد  “رمبا 
اأنها قد  اأدلة على  الأقل  اأو على  مثل هذه احلياة، 

اإىل  اأن يوؤدي هذا الكت�ضاف  ناأمل  تكون موجودة. 

الأر���س  على  البع�س  بع�ضهم  من  النا�س  تقريب 

جذور  اأو  م�ضرتك  �ضلف  يف  نت�ضارك  جميًعا  لأننا 

واحدة«.

م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال رئ��ي�����س ق�����ض��م ال��ف��ل��ك باملعهد 

مب�ضر،  واجليوفيزيقية  الفلكية  للبحوث  القومي 

مايني  بعد  على  كوكب  اإن” ر�ضد  �ضاكر،  اأ�ضرف 

ف��ل��ك��ي��ة خمتلفة،  ب��ط��رق  ي��ت��م  ال�����ض��وئ��ي��ة  ال�����ض��ن��ني 

ففي  ال��ن��ج��م،  ���ض��وء  علي  ال��ك��وك��ب  ت��اأث��ي  اأب�ضطها 

اأوقات يزيد من �ضوئه حينما يكون �ضوئه م�ضافا 

�ضوء  م��ن  بع�س  يحجب  اأح��ي��ان��ا  و  النجم،  ل�ضوء 

النجم مثل ظاهرتي الك�ضوف و اخل�ضوف«.

“�ضكاي نيوز عربية”  واأ�ضاف يف حديثه ملوقع   

الرتكيب  حتليل  يتم  الكوكب  اكت�ضاف  “بعد  اأن��ه: 

ح��رارت��ه،  درج��ة  ون��ع��رف  الكوكب،  لهذا  الكيماوي 

ت�ضلح  بيئة  اأي  اأو  ج��وي  غ��اف  اأو  ه���واء  ب��ه  وه��ل 

لوجود كائنات حية به، اأو ماء اأو اأنه ي�ضلح ملعي�ضة 

الب�ضر؟

اأق�ضي ما ميكننا  “هذا  �ضاكر قائا:  وا�ضتطرد 

املجموعة  داخ���ل  ل��و  حتي  ك��وك��ب  اأي  ع��ن  معرفته 

فللتدليل  منا،  �ضوئية  دقائق  بعد  وعلى  ال�ضم�ضية 

خملوقات  جتد  اأن  �ضرطا  لي�س  احلياة  وجود  على 

اإر�ضال مركبات  على الكوكب، بل ميكن عن طريق 

اأو  م��ب��ان  وج���ود  نر�ضد  اأن  امل��اأه��ول��ة  غ��ي  الف�ضاء 

اأنهار اأو مظاهر خمتلفة للحياة«.

و  ال��ن��ي��ازك  اأن نحلل  اأي�����ض��ا  “ميكن  اأن���ه:  واأك���د 

امل��ذن��ب��ات ال��ت��ي ت���زور الأر�����س، و ن��رى اإذا ك��ان بها 

ه��ذا ما ح��دث مع  و  م��اء،  اأو  اأو فيو�ضات  بكتييا 

مدينة  قرب  نيازك  منه  وقع  حينما  املريخ  كوكب 

اكت�ضفت  و  املا�ضي،  القرن  بدايات  يف  الإ�ضكندرية 

اأميكا بعد ذلك مبائة عام اأن ذلك النيازك تكون 

يف وج����ود م���اء م��ث��ل م���اء امل��ح��ي��ط��ات، و م��ن��ذ ذل��ك 

العديد من مركبات الف�ضاء  العامل  اأر�ضل  التاريخ 

للبحث عن ماء باملريخ ووجدوا اآثار له«.

واأو�ضح اأن: “الكوكب الأخي الذي مت اكت�ضافه 

بعد  ع��ل��ي  ي��ق��ع  وي���ب  جيم�س  تل�ضكوب  ج��ان��ب  م��ن 

الأن�ضان  اأن  يعني  ال�ضوء، وهذا  ب�ضرعة  �ضنة   41
ي��ح��ت��اج ع��م��ر 82 ���ض��ن��ة وي�����ض��ي ب�����ض��رع��ة ال�����ض��وء 

املريخ  اأن  لو  لثوان، وهذا م�ضتحيل، ولكن  ليزوره 

ح��دث  مثلما  عليهما  نعي�س  اأن  مي��ك��ن  ال��ق��م��ر  اأو 

م��ع حم��ط��ة ال��ف�����ض��اء ال��دول��ي��ة يف ح��ال ل��و ت��وف��رت 

مقومات احلياة«.

اأخ��يا  املكت�ضف  ال��ك��وك��ب  “اأهمية  ب���اأن:  وخ��ت��م 

والتغيات  الكواكب  تكون  كيفية  معرفة  يف  تكمن 

حا�ضر  و  ما�ضي  ع��ن  فكرة  ويعطينا  تكوينها،  يف 

امل�ضافة  وي��ق��رب  ال�����ض��م�����ض��ي��ة،  وامل��ج��م��وع��ة  الأر�����س 

فيها  تتوفر  اأن  ميكن  اأخرى  كواكب  اكت�ضاف  نحو 

مقومات احلياة«.

 ضوابط جديدة في فيسبوك وإنستغرام لحماية األطفال.. 
»ميتا« تمنع الشركات من توجيه اإلعالنات للمراهقين

االنباط-وكاالت

وقف  واإن�����ض��ت��غ��رام،  لفي�ضبوك  الأم  ال�ضركة  “ميتا”،  ق���ررت 

املراهقني يف الإعانات على  با�ضتهداف  ال�ضماح للمعلنني فيها 

اأ�ضا�س نوعهم الجتماعي، يف وقت تواجه فيه ال�ضركة اتهامات 

با�ضتهداف الأطفال واإحلاق ال�ضرر النف�ضي بهم.

اإعانية  �ضركة  اأي  ت�ضبح  ل��ن  ف��رباي��ر/���ض��ب��اط،  م��ن  وب����دءاً 

املن�ضات الجتماعية،  اإعانات للق�ضر عرب هذه  ن�ضر  راغبة يف 

باأعمار هوؤلء  اإل على معلومات مرتبطة  ق��ادرة على احل�ضول 

امل�ضتخدمني ومواقعهم، وذلك للتاأكد من اأن حمتوى الإعانات 

منا�ضب ومفيد لهم، ح�ضب ما ن�ضرته وكالة الأنباء الفرن�ضية.

منذ  توقفت  زوك��رب��يغ،  م��ارك  يراأ�ضها  التي  ال�ضركة  وكانت 

للمعلنني باحل�ضول على معلومات  ال�ضماح  2021 عن  �ضيف 

تتعلق ب��ت��اري��خ ا���ض��ت��خ��دام امل��راه��ق��ني امل��واق��ع الأخ�����رى. وق���ررت 

ملن�ضاتها اخلا�ضة. �ضامًا  القرار  هذا  ي�ضبح  “ميتا” اأن 
ا�ضتهداف  اإم��ك��ان��ي��ة  “تلغي  اخل��ط��وة  ه���ذه  اأن  اإىل  واأ����ض���ارت 

ون�ضاطاتهم”.  اهتماماتهم  اإىل  ا�ضتناداً  للمراهقني،  ال�ضركات 

اأي�ضاً  املجموعة  تعتزم  الفرن�ضية،  الوكالة  ذك��رت   ما  وبح�ضب 

والراغبني  عاماً   18 عن  اأعمارهم  تقل  ملن  اخل��ط��وات  ت�ضهيل 

ح��ول مو�ضوعات  املتمحورة  الإع��ان��ات  اأق��ل من  تلقي كمية  يف 

معينة.

���ض��اأن حماية  ت��ق��دمي �ضمانات يف  اك  ال�����ض��رك��ات م���ذرّ وحت���اول 

كافية.  غي  اجلهود  ه��ذه  اأن  يعترب  البع�س  اأن  اإل  املراهقني. 

الأم��ري��ك��ي��ة، اجلمعة،  �ضياتل  ر�ضمية يف  م��دار���س  م��دي��رو  ورف��ع 

ب�”اإحلاق  اإي��اه��ا  مترّهمني  ع���دة،  اجتماعية  �ضبكات  �ضد  دع���وى 

الذهنية. ر  الق�ضرّ �ضرر” ب�ضحة 

ب�ضبب  الن��ت��ق��ادات  م��ن  للعديد  تعر�ضت  ميتا  اأن  اإىل  ي�ضار 

اإدم���ان  خلفية  ع��ل��ى  نف�ضي؛  اأذى  اإىل  فيها  امل��راه��ق��ني  ت��ع��ر���س 

12 دعوى  2021، �ضجلت  املراهقني عليها، فمذ يوليو/متوز 

ق�ضائية �ضد �ضركة “ميتا”، لكن اأياً منها مل ي�ضل اإىل نتيجة 

حتى الآن.

ياأتي هذا بعد اأن ك�ضفت اأوراق داخلية يف “ميتا” عن علمها 

ت�ضريبات   ويف  واليافعني.  ال�ضباب  بني  ت�ضببها  التي  بالأ�ضرار 

ك�����ض��ف��ت م��وظ��ف��ة ���ض��اب��ق��ة يف ف��ي�����ض��ب��وك ف��ران�����ض�����س ه���وج���ن، اأن 

مديري في�ضبوك كانوا على بينة ببع�س املخاطر التي يواجهها 

امل�ضتخدمون الق�ضر.

وحتاول ال�ضركات تقدمي �ضمانات يف �ضاأن حماية املراهقني، 

مديرو  ورف��ع  كافية.  غي  اجلهود  ه��ذه  اأن  يعد  البع�س  اأن  اإل 

م���دار����س ر���ض��م��ي��ة يف ���ض��ي��ات��ل الأم��ري��ك��ي��ة دع����وى ���ض��د �ضبكات 

الق�ضر  ب�”اإحلاق �ضرر” ب�ضحة  اإياها  اجتماعية عدة، متهمني 

الذهنية.

ال�سبت   14/ 1 /  2023

 أبل تقر سياسة جديدة وتخفض أجر مديرها التنفيذي.. 
أصبح يتقاضى 49 مليون دوالر بعد خصم 40% من راتبه

النباط-وكالت

ت��راج��ع��ت ق��ي��م��ة ال��ت��ع��وي�����ض��ات امل��ال��ي��ة 

ل�ضركة  التنفيذي  للرئي�س  املخ�ض�ضة 

 ،2023 اأبل الأمريكية، تيم كوك، لعام 

بن�ضبة  اأق��ل  وه��و  دولر،  مليون   49 اإىل 

يف  له  املخ�ض�س  التعوي�س  من   40%
نف�ضه  ال��رج��ل  دع���وات  ظ��ل  يف   ،2022
ل��ه��ذا  امل����ك����اف����اآت  يف  ك���ب���ي  خ��ف�����س  اإىل 

 The Wall �ضحيفة  بح�ضب  ال��ع��ام، 

الأمريكية.   Street Journal
�ضركة  اأع��ل��ن��ت��ه  م��ا  بح�ضب  ذل���ك  ج���اء 

الثاين  يناير/كانون   12 اخلمي�س  اأب��ل، 

جمل�س  جلنة  اأن  اإىل  م�ضية   ،2023
اإدارت����ه����ا امل��ع��ن��ي��ة ب��ت��ع��وي�����ض��ات امل��دي��ري��ن 

التنفيذيني اأخذت يف العتبار ماحظات 

من  تو�ضية  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  امل�ضاهمني، 

كوك باإجراء التعديل.

ال�ضركة  قدمته  ال��ذي  امللف  يف  وج��اء 

اأَنرّ التغييات تاأتي “ا�ضتجابًة ملاحظات 

امل�����ض��اه��م��ني، م��ع ال���ض��ت��م��رار يف م��واءم��ة 

بالقيادة  والع����رتاف  الأداء  م��ع  الأج���ور 

املتميزة لكوك«.

انتقادات لرواتب كوك

وت����ع����ر�����ض����ت ح�����زم�����ة روات�����������ب ك����وك 

املا�ضي،  العام  ففي  قبل،  من  لنتقادات 

 Institutional ���ض��رك��ة  اأو�����ض����ت 

التي   Shareholder Services
ت��ق��دم ا���ض��ت�����ض��ارات ب��ال��وك��ال��ة ب���اأن يحظر 

امل�����ض��ت��ث��م��رون روات�����ب ك����وك، وم���ع ذل���ك، 

منحه  على  باملوافقة  امل�ضتثمرون  ت  �ضَورّ

التعوي�س املايل.

وت��ع��د ���ض��رك��ة اأب����ل واح�����دة م���ن اأع��ل��ى 

ال�����ض��رك��ات ال��ع��ام��ة ق��ي��م��ًة يف ال��ع��امل، ول 

كوك  تيم  يتلقاها  التي  املدفوعات  ت��زال 

اأع���ل���ى ب��ك��ث��ي م���ن امل���ت���و����ض���ط، ف��ق��د بلغ 

للمديرين  املالية  التعوي�ضات  متو�ضط   

ال���������ض����رك����ات  ك�������ربى  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ني يف 

عام  يف  دولر  مليون   14.7 الأمريكية 

.2021
وم������ع ذل�������ك، ه����ن����اك ق�������ادة ت��ق��ن��ي��ون 

يتقا�ضون رواتب اأعلى، فقد تلقى كل من 

لري اإلي�ضون، رئي�س جمل�س اإدارة �ضركة 

والرئي�س  الأع��م��ال،  لتكنولوجيا  اأوراك��ل 

 138 من  اأك��ر  كاتز،  �ضافرا  التنفيذي 

اإج���م���ايل عن  ت��ع��وي�����س  م��ل��ي��ون دولر يف 

مايو/ يف  املنتهية  لل�ضركة  املالية  ال�ضنة 

اأيار من العام املا�ضي.

ارتفاع مبيعات اأبل

�ضبتمرب/اأيلول،  يف  املنتهي  ال��رب��ع  يف 

اأدت  بينما  مرنة،  اأنها  اأب��ل  اأعمال  اأثبتت 

ال��ت��ح��دي��ات الق��ت�����ض��ادي��ة الأو�����ض����ع اإىل 

ت��راج��ع ال��ع��دي��د م��ن اأق��ران��ه��ا يف جم��ال 

التكنولوجيا.

وارت���ف���ع���ت م��ب��ي��ع��ات اأب�����ل الإج��م��ال��ي��ة 

عند  ال�ضابق  بالعام  مقارنة   8% بن�ضبة 

حوايل 90 مليار دولر، وهو رقم قيا�ضي 

لذلك الربع. كما جتاوز اإجمايل اإيرادات 

الدخل  و�ضايف  اآيفون  ومبيعات  ال�ضركة 

تقديرات املحللني للربع نف�ضه.

ان���ت���ه���ى  ال��������ذي  ن���ف�������ض���ه  ال�����رب�����ع  ويف 

����ض���ب���ت���م���رب/اأي���ل���ول، ق���ال���ت ع��م��ال��ق��ة  يف 

وم��اي��ك��رو���ض��وف��ت  اأم�����ازون  التكنولوجيا 

واأل����ف����اب����ي����ت ال���ت���اب���ع���ة ل�������ض���رك���ة ج��وج��ل 

لفي�ضبوك-  الأم  -ال�ضركة  ميتا  و�ضركة 

ب��ع�����س طلبات  ت���ب���اط���وؤاً يف  ت���واج���ه  اإن���ه���ا 

امل�ضتهلكني و�ضعف الإعانات الرقمية.

وك�������ان�������ت ال������ع������دي������د م�������ن �����ض����رك����ات 

طرق  ع��ن  تبحث  ال��ك��ربى  التكنولوجيا 

عدد  خف�ضت  حني  يف  التكاليف  خلف�س 

موظفيها، كما خففت جزءاً من عمليات 

التوظيف ال�ضخمة يف ال�ضنوات الأخية.

واأع���ل���ن���ت ���ض��رك��ة اأم��������ازون، الأ����ض���ب���وع 

موظفني  ت�ضريح  عمليات  ع��ن  امل��ا���ض��ي، 

18000 موظف، وهو  اأكر من  طالت 

اأعلى معدل تخفي�س ُك�ِضف عنه يف العام 

امل��ا���ض��ي يف ���ض��رك��ة ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، ل��ك��ن مل 

عميقة  تخفي�ضات  عن  اأب��ل  �ضركة  تعلن 

مماثلة.

وواج���ه���ت اأب����ل حت���دي���ات يف احل��ف��اظ 

املتمثل  اخل��ا���س،  حمركها  ت�ضغيل  على 

يف اآي����ف����ون، ب��اأق�����ض��ى ط��اق��ت��ه م����وؤخ����راً. 

“اآيفون  اأج��ه��زة  ت�ضكيلة  اإط����اق  فبعد 

تعر�ضت  املا�ضي،  العام  اأواخ��ر  يف   ”14
برو”  “اآيفون  ه���وات���ف  م���ن  ت�ضكيلتها 

اإنتاجية  لعقبات  امل��ت��ط��ورة  الح��رتاف��ي��ة 

يف  رئي�ضية  من�ضاأة  يف  ال�ضطرابات  بعد 

واملعروفة  ال�ضينية،  ت�ضينغزو  مقاطعة 

اأي�ضاً با�ضم “مدينة اآيفون«.


