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االنباط-وكاالت

الكثري من الأوراق ال�سيا�سية والأمنية التي 

هددت ال�سلطة الفل�سطينية با�ستخدامها كـ رد 

اأويل للتعامل مع الت�سعيد الإ�سرائيلي الذي 

ب�سكل  وزادتــه حدته  والياب�س،  الأخ�سر  حرق 

ُمقلق وخميف خالل ال�سهور الأخرية، يف ظل 

بنيامني  برئا�سة  ُمتطرفة  اإ�سرائيلية  حكومة 

نتنياهو

�سنوقف التن�سيق الأمني بكل اأ�سكاله، وُنعلق 

ون�سحب  اإ�ــســرائــيــل  مــع  ال�سابقة  التــفــاقــيــات 

التهديدات  اأبـــرز  ، لعل هــذه كانت  العـــراف 

التي يلجاأ لها اأبرز قادة ال�سلطة الفل�سطينية 

وحركة فتح ، يف حماولة لـ ردع دولة الحتالل 

عن اأي جرمية ترتكبها، لكن تلك التهديدات 

مل جتد حتى هذه اللحظة اأي طريق للتنفيذ

هذا التعطيل املُتعمد من قبل قادة ال�سلطة، 

الفل�سطينية  ال�ساحة  يف  الت�ساوؤلت  بــاب  فتح 

وا�سًعا حول من يقف ورائه،

التفا�صيل �ص »3«

 لماذا لم ينفذ عباس أي قرار ضد »إسرائيل«؟

 مختصون يناقشون تطبيق العدالة 
التصالحية في األردن والدول العربية

 المباني التراثية بالكرك نقطة جذب للحركة 
السياحية بحاجة الستثمارها وترميمها

االنباط- الكرك

تــعــد مـــئـــات املـــبـــاين الـــراثـــيـــة الــقــدميــة 

الكرك  حمافظة  مناطق  مبختلف  املنت�سرة 

ت�سهم  واعــدة  و�سياحية  ا�ستثمارية  م�ساريع 

بتن�سيط احلركة ال�سياحية يف حال ترميمها.

وتـــعـــتـــر املـــــبـــــاين الــــراثــــيــــة املــنــتــ�ــســرة 

باملحافظة امتداًدا حلقب تاريخية وح�سارات 

و�ـــســـعـــوب تــعــاقــبــت عــلــى املـــديـــنـــة ومــــا تـــزال 

تــروي  وفنونها  املــعــمــاريــة  باأ�سكالها  اآثــارهــا 

وا�سهاماتهم  ال�سعوب  تلك  وتــاريــخ  ق�س�س 

احل�سارية. وت�سنف املباين الراثية، �سمن 

كامل�ساجد  الإ�سالمية،  الدينية  املباين  �سياق 

مــثــل املــ�ــســجــد احلــمــيــدي والـــعـــمـــري و�ــســط 

باملزار  الأجــالء  ال�سحابة  ومقامات  املدينة، 

اجلــنــوبــي ومــقــام اخلــ�ــســر و�ــســيــدنــا �سليمان 

الدينية  املباين  اإىل  بالإ�سافة  نــوح،  والنبي 

املــ�ــســيــحــيــة واملـــبـــاين احلــكــومــيــة، كــمــدر�ــســة 

وال�سجن  ال�سرايا  ومبنى  الثانوية  الــكــرك 

والــبــلــديــة. وقــــال عــ�ــســو جمــلــ�ــس حمافظة 

الكرك ح�سني الطراونه، .

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

الأردنــيــة  العامة  النيابة  مــوؤمتــر  وا�ــســل   

الدويل الأول لليوم الثاين على التوايل، عقد 

الت�ساحلية  العدالة  النقا�سية حول  جل�ساته 

بالتعاون مع جامعة  امليت  البحر  يف منطقة 

الأمري نايف العربية للعلوم الأمنية.

وعـــقـــدت امــ�ــس اجلــمــعــة ثـــالث جــلــ�ــســات، 

واملتخ�س�سني  اخلــراء  من   14 فيها  �سارك 

اليوم  جل�سات  بـــداأت  حيث  الــعــدالــة،  بقطاع 

الــدولــيــة  “اخلرات  حـــول  بجل�سة  الــثــاين، 

اأدارهـــــا  الت�ساحلية”،  الـــعـــدالـــة  جمــــال  يف 

عبود،  اأبــو  يحيى  الأردنــيــني  املحامني  نقيب 

يف  الإمــاراتــيــة  للتجربة  تــقــدميــا  وت�سمنت 

جمـــال هـــذا الــنــوع مــن الــعــدالــة مــن خــالل 

ورقــة  كذلك  بــاحلــاج،  ح�سن  �سعيد  الدكتور 

عــمــل حــــول دور الــنــيــابــة الــعــامــة املــ�ــســريــة 

كاأحد  الت�ساحلية  العدالة  مفهوم  بتطبيق 

بـــدائـــل اإنـــهـــاء الـــدعـــوى اجلــنــائــيــة، قــدمــهــا 

املــ�ــســتــ�ــســار حمــمــد خــلــف، كــمــا قـــدم اخلــبــري 

الدكتور ا�ستيل زين�ستاغ موازنة بني العدالة 

الــتــ�ــســاحلــيــة والـــ�ـــســـحـــايـــا، مــثــلــمــا اخلــبــري 

العدالة  عــن  �سرًحا  بليب�س  فا�سل  الدكتور 

النتقالية وحتقيق امل�ساحلة الوطنية.

التفا�صيل �ص »2«

 مطالبات بإيجاد حل لمشكلة تعدي البسطات 
في حسبة السلط على الطريق العام

بازار الدحنون الشتوي.. فرصة لتسويق 
منتجات األسر الريفية باألغوار الشمالية

غضبة المحارب.. محرز يصنع 
العجب في 2023

 روسيا تنقل رسالة تحذير شديدة اللهجة 
ألمريكا: نهجك يقود العالم إلى سيناريو كارثي 

 الكيان ينقِلب ويرفض نقل ملكية كنيسة 
بالقدس لموسكو.. نتنياهو نكث بوعده لبوتن

االنباط- االأغوار ال�صمالية

ال�ستوي  الــدحــنــون  بـــازار  افــتــتــاح  �سكل 

للمنتوجات احلرفية والراثية واملاأكولت 

بن  �سرحبيل  بلدية  من  مببادرة  ال�سعبية 

فر�سة  ال�سمالية،  الأغــــوار  بــلــواء  ح�سنة 

لتح�سني دخول العديد من الأ�سر الريفية 

مـــن خــــالل تــ�ــســويــق مــنــتــجــاتــهــا وتــطــويــر 

م�سروعاتها ال�سغرية.

البلدية  اأقامته  الــذي  الــبــازار  ويــهــدف 

ب�سكل  ال�سياحي  ال�سليخات  متنزه  قــرب 

دائــــم يف كــل فــ�ــســل �ــســتــاء لــثــالثــة اأيــــام يف 

اأفــراد  دعــم ومتكني  اإىل  اأ�سبوع،  كل  نهاية 

املجتمع املحلي، خا�سة ال�سيدات اإجتماعياً 

احتياجات  تــوفــري  خــالل  مــن  واقت�سادياً 

زوار املنطقة وال�سائحني ،

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- ال�صلط

طــالــب مــواطــنــون يف مــديــنــة الــ�ــســلــط، 

ب�سطات  تعدي  مل�سكلة  اإيجاد حل  ب�سرورة 

الطريق  على  ال�سلط  ح�سبة  يف  اخل�سار 

املـــرور ويت�سبب يف  مــا يعيق حــركــة  الــعــام 

منعطف  على  تقع  كونها  احلـــوادث  وقــوع 

حـــاد . وقـــالـــوا لــوكــالــة الأنـــبـــاء الأردنـــيـــة 

خطورة  ي�سكل  احل�سبة  موقع  اإن  )بــرا(، 

على حركة املرور كونها تقع على منعطف 

النقل اخلارجي  حاد وبالقرب من جممع 

لــلــمــديــنــة وعــلــى مــ�ــســارف مــنــطــقــة وادي 

اأعـــــداد كــبــرية من  يــرتــادهــا  الــتــي  �سعيب 

املــواطــنــني يــومــًيــا . واأ�ـــســـار املـــواطـــن عبد 

الب�سطات  تعدي  اأن  اإىل  خري�سات  الكرمي 

على الر�سيف وحرم ال�سارع .

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاالت

�سحايا  لقائمة  توتنهام  فريق  ان�سم   

ال�ساحر الأع�سر ريا�س حمرز، بعدما قاد 

اأغلى  لتحقيق  �سيتي  مان�س�سر  فريقه 

واأهـــم ثــالث نــقــاط يف حملة الــدفــاع عن 

بالفوز  املــمــتــاز،  الإنكليزي  الـــدوري  لقب 

يف   ،2-4 بنتيجة  اللندنية  الــديــوك  على 

�سهرة اخلمي�س التي جمعتهما على ملعب 

مــن اجلولة  املــوؤجــلــة  القمة  ، يف  الحتـــاد 

ال�سابعة للدوري الأ�سهر عامليا

وبــلــغــت الإثـــــــارة ذروتـــهـــا يف الأمــ�ــســيــة 

املــدرب  فريق  بتقدم  الــبــاردة،  الإنكليزية 

الإيطايل اأنطونيو كونتي، بثنائية نظيفة 

من توقيع ديان كولو�سيف�سكي واإمير�سون 

مع بداية ال�سوط الثاين، 

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-وكاالت

تابعًة  كني�سًة  الحــتــالل  دولــة  ت�ستّغل  هــل 

لرو�سيا تقع بالقد�س املُحتّلة كرافعٍة لل�سغط 

على مو�سكو بعد اأْن عّرت تل اأبيب عن خ�سيتها 

اأطلق  والذي  الرو�سّي-الإيرايّن،  التقارب  من 

عــلــيــه الإعــــــالم الـــعـــرّي حــلــف الــ�ــســيــاطــني ؟ 

الإ�سرائيلّية  اخلــطــة  هــل  الــثــاين:  والــ�ــســوؤال 

وقيام  اأوكرانيا  احلــرب يف  بتطوّرات  مرتبطة 

الوليات املتحدة يف الوقت احلايل بنقل مئات 

الع�سكرّي  العتاد  من  املدفعية  القذائف  اآلف 

الذي تخزنه يف اإ�سرائيل،

التفا�صيل �ص »3«

 النباط-وكالت

 اأكــــد الــ�ــســفــري الــرو�ــســي لـــدى وا�ــســنــطــن، 

رو�سيا  اأن  اجلمعة،  ام�س  اأنطونوف،  اأنــاتــويل 

حـــذرت الـــوليـــات املــتــحــدة بــا�ــســتــمــرار مــن اأن 

نهجها يقود العامل اإىل �سيناريو كارثي

ويف الــتــفــا�ــســيــل، قـــال الــ�ــســفــري الــرو�ــســي، 

وا�سنطن  حــذرنــا  لــقــد  �سحفي:  ت�سريح  يف 

با�ستمرار من اأن مراهنتها على اإحلاق هزمية 

اإ�سراتيجية بنا، يف �ساحة املعركة، يقود العامل 

ب�سرعة اإىل �سيناريو كارثي

كــمــا نــفــى اأنــطــونــوف املــزاعــم الــقــائــلــة بــاأن 

رو�سيا تهدد با�ستخدام اأ�سلحة نووية، وو�سف 

هذه املزاعم باأنها جوفاء وغري م�سوؤولة.

التفا�صيل �ص »3«

وزير الخارجية يجري مباحثات هاتفية 
مع نظيرته األلمانية

 جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن 
عبداهلل الثاني للعمل التطوعي بالمفرق

االنباط- عمان

 اأجــــرى نــائــب رئــيــ�ــس الـــــوزراء ووزيـــر 

اخلـــارجـــيـــة و�ـــــســـــوؤون املـــغـــربـــني اأميــــن 

الــ�ــســفــدي ووزيـــــرة اخلــارجــيــة الأملــانــيــة 

اأم�س، حمادثات هاتفية  اأنالينا بريبوك، 

بني  ال�سراكة  قــوة عالقات  اأكــدا خاللها 

الــبــلــديــن الــ�ــســديــقــني وال�ـــســـتـــمـــرار يف 

تطوير التعاون وتعزيز التن�سيق.

وبــحــث الــ�ــســفــدي وبــريبــوك الــتــعــاون 

املــجــالت  الــقــائــم بــني الأردن واأملــانــيــا يف 

القت�سادية والتنموية والدفاعية واآفاق 

تو�سعة هذا التعاون.

تقدمه  الــذي  الدعم  ال�سفدي  وثمن 

مواجهة  على  مل�ساعدتها  للمملكة  اأملانيا 

الــتــحــديــات القــتــ�ــســاديــة والــتــعــامــل مع 

والقت�سادية،  الإقليمية،  الأزمات  تبعات 

والدميغرافية والأمنية.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط املفرق

عقدت مديرية �سباب املفرق يف مركز 

تعريفية  جل�سة  الــ�ــســرحــان،  �سما  �سباب 

بـــجـــائـــزة احلــ�ــســني بـــن عـــبـــداهلل الــثــاين 

للعمل التطوعي.

وقال مدير �سباب املفرق الدكتور عمر 

ا�ستهدفت  الــتــي  اجلل�سة  اإن  الــغــويــري، 

اأع�ساء جمل�س بلدي ال�سرحان واملجتمع 

ور�سالة  بــروؤيــة  تعريًفا  ت�سمنت  املحلي، 

التميز  يف  املتمثلة  واأهـــدافـــهـــا  اجلـــائـــزة 

بالعمل التطوعي خلدمة املجتمع املحلي 

والتو�سع يف ن�سر ثقافة العمل التطوعي 

تطبيق  من  واملوؤ�س�سات  الأفـــراد  ومتكني 

معايري التميز يف م�ساريعهم ومبادراتهم 

التطوعية.

التفا�صيل �ص »2«

 سرقة أراض وتشريع مخططات استيطانية تلتهم 
مساحات كبيرة من الضفة والقدس تنفذها حكومة اليمين

االنباط-وكاالت

كبرية  حتديات  اأمــام  الفل�سطينيون  يقف 

يف هـــذا الــوقــت خــا�ــســة مبــلــف ال�ــســتــيــطــان، 

الذي يتو�سع ب�سكل خميف، يف ظل القوانني 

والـــتـــدابـــري اجلـــديـــدة الـــتـــي تـــريـــد حــكــومــة 

جرى  ملا  وفقا  تنفيذها،  الإ�سرائيلي  اليمني 

التوافق عليه يف التفاقيات الئتالفية، التي 

�سريكيه  مع  احلــاكــم،  الليكود  حــزب  اأبرمها 

املــتــطــرفــني حــزبــي الــ�ــســهــيــونــيــة الــديــنــيــة ، 

الــقــوة  و  �ــســمــوتــريــتــ�ــس،  بت�سلئيل  بــرئــا�ــســة 

اليهودية برئا�سة ايتمار بن غفري

م�ساريع خطرية

اأعـــمـــال حكومة  اأن مــن بــني  وكـــان لفــتــا 

و�سع  يف  البدء  اليمينية،  نتنياهو  بنيامني 

يف  اأرا�ــســي  امل�ستوطنني  لت�سليم  املخططات 

ال�سفة الغربية املحتلة تتجاوز م�ساحتها 13 

األف دومن، ونحو 70 مبنى يف مدينة اخلليل، 

ورثــة  اأنــهــم  اأو  كــانــوا ميلكونها  اأنــهــم  بــزعــم 

ملالكني لها قبل اأحداث النكبة يف العام 1948،

التفا�صيل �ص »3«
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وزير الخارجية يجري مباحثات هاتفية مع نظيرته األلمانية

 مختصون يناقشون تطبيق العدالة التصالحية في األردن والدول العربية

 المباني التراثية بالكرك نقطة جذب للحركة السياحية بحاجة الستثمارها وترميمها

 عجلون: إجراء 650 عملية من مختلف التخصصات بمستشفى اإليمان الحكومي الجديد

 جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن 
عبداهلل الثاني للعمل التطوعي بالمفرق

 مطالبات بإيجاد حل لمشكلة تعدي البسطات 
في حسبة السلط على الطريق العام

 منطقة القادسية في لواء بصيرا تنتظر شمول 
بعض تجمعاتها بالحدود التنظيمية للبلدية

بازار الدحنون الشتوي.. فرصة لتسويق 
منتجات األسر الريفية باألغوار الشمالية

االنباط املفرق

ع��ق��دت م��دي��ري��ة ���ش��ب��اب امل��ف��رق يف مركز 

تعريفية  ج��ل�����ش��ة  ال�������ش���رح���ان،  ���ش��م��ا  ���ش��ب��اب 

للعمل  الثاين  عبداهلل  بن  احل�شني  بجائزة 

التطوعي.

عمر  الدكتور  املفرق  �شباب  مدير  وق��ال 

ا���ش��ت��ه��دف��ت  ال���ت���ي  اإن اجل��ل�����ش��ة  ال���غ���وي���ري، 

واملجتمع  ال�شرحان  ب��ل��دي  جمل�س  اأع�����ش��اء 

ور���ش��ال��ة  ب���روؤي���ة  ت��ع��ري��ًف��ا  ت�شمنت  امل��ح��ل��ي، 

اجلائزة واأهدافها املتمثلة يف التميز بالعمل 

والتو�شع  املحلي  املجتمع  خلدمة  التطوعي 

يف ن�����ش��ر ث��ق��اف��ة ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ومتكني 

الأف������راد وامل��وؤ���ش�����ش��ات م���ن ت��ط��ب��ي��ق معايري 

التميز يف م�شاريعهم ومبادراتهم التطوعية.

اأه��م��ي��ة اجل���ائ���زة يف ت��ع��زي��ز ثقافة  واأك����د 

واملوؤ�ش�شات  الأف���راد  جهود  وتقدير  التطوع 

امل�����ش��اه��م��ة يف ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي، م��ب��ي��ًن��ا اأن 

اجلائزة ت�شتهدف الأفراد واملوؤ�ش�شات والعمل 

اجل���م���اع���ي ���ش��م��ن امل����ج����الت الج��ت��م��اع��ي��ة 

وال�شحية والتعليمية والتدريبية والريا�شة 

البيئية  اإىل  اإ���ش��اف��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة،  وال��ف��ن��ي��ة 

وال�شياحية وجمال الريادة والبتكار.

االنباط- ال�سلط

ط���ال���ب م���واط���ن���ون يف م��دي��ن��ة ال�����ش��ل��ط، 

اإي��ج��اد ح��ل مل�شكلة ت��ع��دي ب�شطات  ب�����ش��رورة 

اخل�����ش��ار يف ح�����ش��ب��ة ال�����ش��ل��ط ع��ل��ى ال��ط��ري��ق 

العام ما يعيق حركة املرور ويت�شبب يف وقوع 

احلوادث كونها تقع على منعطف حاد .

وق��ال��وا لوكالة الأن��ب��اء الأردن��ي��ة )ب���را(، 

اإن موقع احل�شبة ي�شكل خطورة على حركة 

املرور كونها تقع على منعطف حاد وبالقرب 

للمدينة وعلى  اخل��ارج��ي  النقل  م��ن جممع 

يرتادها  التي  �شعيب  وادي  منطقة  م�شارف 

اأعداد كبرية من املواطنني يومًيا .

اإىل  واأ�شار املواطن عبد الكرمي خري�شات 

وح��رم  ال��ر���ش��ي��ف  ع��ل��ى  الب�شطات  ت��ع��دي  اأن 

وا�شطفاف  �شعيب  وادي  اإىل  امل���وؤدي  ال�شارع 

مركبات من يرتادون احل�شبة لل�شراء مبا�شرة 

منها على جانبي الطريق اأدى اإىل احلد من 

�شعة ال�شارع ما �شكل ازدحامات مرورية ووقوع 

العديد من احلوادث.

اإع��ادة  واأك��د املواطن علي الزعبي �شرورة 

الطريق  جهة  م��ن  وخا�شة  احل�شبة  تنظيم 

امل��وؤدي اإىل منطقة وادي �شعيب ومنع تعدي 

مئات  ت��رت��اده  ال��ذي  الطريق  على  الب�شطات 

ي��وم��ًي��ا، لف��ت��ا اىل ان احل�شبة تقع  امل��رك��ب��ات 

على منعطف ح��اد وال��ط��ري��ق غ��ري مك�شوف 

لل�شائقني القادمني من و�شط املدينة.

وجود  اأن  العواملة،  اأحمد  امل��واط��ن  وب��ني 

ح�����ش��ب��ة اخل�����ش��ار يف م��وق��ع��ه��ا احل�����ايل على 

مفرق طرق رئي�شي يربط مناطق متعددة، 

مثل وادي �شعيب والأغ��وار والبحر امليت مع 

حركة  ع��ل��ى  خ��ط��ورة  ي�شكل  ال�شلط  م��دي��ن��ة 

املرور بالجتاهني، م�شرًيا اإىل اأن هذه امل�شكلة 

موقع  بتخ�شي�س  ج����ذري  ح���ل  اإىل  حت��ت��اج 

اأك���ر وت��ت��وف��ر فيه  ي��ك��ون مب�شاحة  اآخ���ر لها 

كافة اخلدمات. من جهته، قال رئي�س بلدية 

ال�شلط الكرى املهند�س حممد احلياري، اإن 

البلدية تعمل على حل م�شكلة احل�شبة حالًيا 

من خالل تعامل كوادر البلدية مع اأ�شحاب 

ل  بحيث  الطريق  ع��ن  واإب��ع��اده��م  الب�شطات 

امل��رور  حركة  على  خ��ط��ورة  ب�شطاتهم  ت�شكل 

وال�شالمة العامة.

واأ�شاف، اأنه �شيعمل على ايجاد حل جذري 

اآخ��ر  م��وق��ع  اإىل  نقلها  خ���الل  م��ن  للح�شبة 

وزارة  خماطبة  متت  اأن��ه  اإىل  لفًتا  منا�شب، 

اأر���س  ���ش��راء قطعة  اأج��ل  املحلية م��ن  الإدارة 

دومًن���ا يف   18 اإىل   10 م��ن  ت���راوح م�شاحتها 

اأب��و ط��ارة بالقرب م��ن طريق عمان  منطقة 

اأج��ل ان�شاء �شوق خ�شار مركزي  ال�شلط من 

يخدم كافة مناطق املحافظة ويكون م�شروًعا 

م��ت��ك��ام��اًل ي��ح��ت��وي ع��ل��ى امل��راف��ق ال�����ش��روري��ة 

ويقدم خدمات على م�شتوى عال للمواطنني 

والتجار واملزارعني .

القاد�سية االنباط- 

 اأكد رئي�س بلدية القاد�شية علي النعانعة، اأن 

مطالبات عدة قدمها املواطنون يف بلدة القاد�شية 

ب��غ��ي��ة ���ش��م��ول جت��م��ع��ات��ه��م ال�����ش��ك��ان��ي��ة ب���احل���دود 

ثمانية  نحو  والبالغة حاليا  للبلدية  التنظيمية 

كيلومرات مربعة.

وقال يف بيان �شحفي، اإن من اأبرز التحديات 

القاد�شية  البلدي يف منطقة  العمل  تواجه  التي 

ال��ت��ي ت��ق��ع �شمن ل���واء ب�����ش��ريا ج��ن��وب الطفيلة 

ب��ح��وايل 35 ك��م وت�����ش��م زه����اء 11 األ����ف م��واط��ن 

يقطنون يف جتمعات �شكانية عدة، هي عدم القدرة 

على �شمول مناطق داخل حدود البلدية بخدمات 

اأن مناطق حيوية  اإىل  النعانعة  واأ�شار  التنظيم. 

عدة تنتظر موافقة وزارة الإدارة املحلية ل�شمولها 

ال�شتفادة  ب��ه��دف  التنظيمية  امل�����ش��اح��ات  �شمن 

يف  العمراين  والتو�شع  الأ�شا�شية،  اخلدمات  من 

اإقامة امل�شاكن، والإ�شهام يف اإيجاد اإي��رادات مالية 

للبلدية وخدمتها مبا يتوافق مع النظم املعمول 

�شمن قانون البلديات، حيث من ال�شعب تقدمي 

اخلدمات للمواطنني خارج حدود التنظيم .

يف  ع�����دة  ���ش��ك��ان��ي��ة  جت���م���ع���ات  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

القاد�شية تطالب بالتو�شع التنظيمي الذي يوفر 

والطرق  والكهرباء  كاملاء  الأ�شا�شية؛  اخل��دم��ات 

وال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، ف��ي��م��ا ي��ع��ت��ر �شم 

املواطنني  اأرا�شي  اأحوا�س تنظيمية جديدة من 

�شي�شهم يف ا�شتغالل وا�شتثمار الأرا�شي البعيدة 

عن مراكز املدن، و�شمان احل�شول على اخلدمات 

الرئي�شة، وتن�شيط الو�شع القت�شادي يف املناطق 

امل�شمولة مع �شهولة اإفراز ح�ش�س الأرا�شي بني 

الورثة اأو ال�شركاء .

اإدخ���ال  ع���دم  اأ���ش��ب��اب  م��ن  اأن  النعانعة،  وب���ني 

مناطق تابعة للبلدية يف التنظيم، هو عدم قيام 

اجلهات  مبخاطبة  ال�شابقة  البلدية  املجال�س 

امل��ع��ن��ي��ة لإدخ���ال���ه���ا ���ش��م��ن ح�����دود ال��ت��ن��ظ��ي��م، يف 

املواطنني  العديد من  ال��ذي يطالب فيه  الوقت 

حدود  داخ��ل  يقطنون  ممن  املختلفة  باخلدمات 

البلدية وخارج التنظيم، وعدم قدرة البلدية على 

تقدميها نتيجة القوانني املحددة با�شراط وجود 

جتمع �شكاين يزيد عن ع�شرة م�شاكن.

واأكد، اأن املجل�س البلدي يقوم حالًيا مبخاطبة 

حدود  خ��ارج  املناطق  ل�شم  املحلية  الإدارة  وزارة 

للمواطنني،  اخلدمات  تقدمي  لت�شهيل  التنظيم 

اأن البلدية وب��ال��رغ��م م��ن ك��ل تلك  اأن���ه ب��ني  بيد 

فاإنها  للتنظيم،  ال�شم  دون  التي حتول  املعيقات 

تقوم بتقدمي بع�س اخلدمات لل�شكان فيها .

واأ�����ش����ار اإىل وج�����ود ج���ه���ود ح��ث��ي��ث��ة لإدخ�����ال 

العمرانية،  ب��داأت فيها احلركة  اأح��وا���س جديدة 

ال��ب��ل��دي��ات من  اإدخ��ال��ه��ا يف ح���دود تنظيم  جلهة 

اأرا�شيهم  ف��رز  املواطنني، يف  الت�شهيل على  اأج��ل 

دون ا���ش��راط وج��ود اأرب��ع��ة دومن���ات كحد اأدن��ى، 

خ�شو�شا ممن ميتلكون قطع اأرا�س اأقل من تلك 

امل�شاحة.

االنباط- االأغوار ال�سمالية

���ش��ك��ل اف���ت���ت���اح ب������ازار ال���دح���ن���ون ال�����ش��ت��وي 

وامل��اأك��ولت  وال��راث��ي��ة  احل��رف��ي��ة  للمنتوجات 

ال�شعبية مببادرة من بلدية �شرحبيل بن ح�شنة 

بلواء الأغوار ال�شمالية، فر�شة لتح�شني دخول 

العديد من الأ�شر الريفية من خالل ت�شويق 

ال�شغرية.  م�شروعاتها  وت��ط��وي��ر  منتجاتها 

وي��ه��دف ال���ب���ازار ال���ذي اأق��ام��ت��ه البلدية قرب 

متنزه ال�شليخات ال�شياحي ب�شكل دائ��م يف كل 

اأ�شبوع،  ك��ل  نهاية  اأي���ام يف  لثالثة  �شتاء  ف�شل 

اإىل دعم ومتكني اأفراد املجتمع املحلي، خا�شة 

ال�����ش��ي��دات اإج��ت��م��اع��ي��اً واق��ت�����ش��ادي��اً م��ن خ��الل 

وال�شائحني  املنطقة  زوار  اح��ت��ي��اج��ات  ت��وف��ري 

وامل��اأك��ولت  واحل��رف��ي��ة  الريفية  املنتجات  م��ن 

بلدية  رئ��ي�����س  وق����ال   . ال�شعبية  واحل���ل���وي���ات 

لوكالة  املرايحة،  �شرحبيل بن ح�شنة، حممد 

الأن��ب��اء الأردن��ي��ة )ب����را(، اإن م��ب��ادرة البلدية 

بها  دفعت  ال�شتوي،  الدحنون  ب���ازار  ان�شاء  يف 

حاجة املنطقة لإح��داث فر�س عمل م�شتدامة 

وحت�شني  الريفية  املنتجات  ت�شويق  وت�شهيل 

املنزيل،  الإنتاجي  العمل  املتاأتي من  مردودها 

ملناطق  ال�شتوية  ال�شياحة  ن�شاط  وا�شتغالل 

الأغ�����وار .واأ����ش���اف، اأن الإ����ش���راك يف ال��ب��ازار 

�شيكون جمانياً حتى نهاية ال�شهر اجلاري لغاية 

املنتجات  وال�شيدات  احل��رف  اأ�شحاب  ت�شجيع 

وال�شباب على امل�شاركة يف البازار وجتربته، فيما 

ط��اولت  عن  لحقاً  رمزية  ر�شوماً  �شتتقا�شى 

العر�س يف ال��ب��ازار وال��ذي �شهد خ��الل يومني 

من افتتاحه جناحاً ورواج���اً من قبل ال���زوار ، 

ال��ب��ازار  بالبلدية اىل تطوير  �شيدفع  م��ا  وه��و 

اأك���دت م�شرفة  ب��دوره��ا،   . وتو�شعته م�شتقباًل 

البازار، رئي�شة وحدة التنمية يف البلدية، اأماين 

اأه��م��ي��ة ال���ب���ازار يف ت��ق��دمي امل�شاعدة  ال��ف��ق��ري، 

للم�شاركني م��ن الإن����اث وال���ذك���ور م��ن خالل 

توفري خدمة البيع املبا�شر لت�شويق منتجاتهم 

الفر�س  وتوفري  بجودتها  امل�شتهلك  وتعريف 

احلرفية  للمنتجات  وال���روي���ج  الت�شويقية 

والريفية والأ�شغال اليدوية وت�شجيع امل�شاريع 

دورات  التنمية  وح��دة  �شتتظم  التي  ال�شغرية 

تدريبية تخت�س باإدارتها وت�شويقها، خا�شة واأن 

منطقة الأغ��وار تعاين من م�شكالت ت�شويقية 

لتلك املنتجات . واأ�شارت اإىل اأن ميزة املنطقة 

ال�شتاء  املناخ الدافىء يف ف�شل  ال�شياحية ذات 

املنا�شب  امل��وق��ع  واخ��ت��ي��ار  ال��زراع��ي��ة  وطبيعتها 

ال�شياحي  ال�شليخات  متنزه  ق��رب  للمهرجان 

الذي يوؤمه اآلف الزوار يف عطل نهاية الأ�شبوع، 

ال�شياحة  لت�شجيع  فر�شة  ال��ب��ازار  م��ن  يجعل 

اقت�شادية  ف��وائ��د  ال��داخ��ل��ي��ة وم���ا تعك�شه م��ن 

على اأه��ايل املنطقة . وثمن م�شاركون يف بازار 

الدحنون، مبادرة اقامته كاأول بازار �شتوي دائم 

يف املنطقة، لفتني اإىل ما يّعول عليه يف تعزيز 

فر�س ت�شويق منتجاتهم من الأكالت ال�شعبية 

اليدوية  واحل���رف  والإك�ش�شوارات  وامل��ط��رزات 

وحت�شني مردودهم املايل .

االنباط- عمان

ال��ف��ن��ادق  اإدارة  تخ�ش�س  طلبة  ن��ظ��م   

عمون  كلية  من  الفعاليات  اأعمال  واإدارة 

الثقايف  املركز  يف  التطبيقية،  اجلامعية 

ال�شياحة  موؤمتر  اخلمي�س،  م�شاء  امللكي، 

كلية  “حمادثات  عنوان  حتت  وال�شيافة 

عمون اجلامعية التطبيقية« .

وت�������ش���م���ن امل����وؤمت����ر ج��ل�����ش��ة ح���واري���ة 

ا���ش��ت�����ش��ي��ف خ��الل��ه��ا، م��وؤ���ش�����س ال�����ش��رك��ة 

وال�شياحي  الفندقي  للتعليم  الأردن��ي��ة 

مي�شيل نزال، ومدير دائرة الثار العامة 

ب���ل���ع���اوي، وع��م��ي��د كلية  ال���دك���ت���ور ف����ادي 

بالوكالة  التطبيقية  اجل��ام��ع��ي��ة  ع��م��ون 

جمل�س  وع�شو  ا�شتيتية،  دمية  الدكتورة 

طايع  الردن��ي��ة  الفنادق  جمعية  يف  اإدارة 

�شوفان.

وحت�����دث امل�������ش���ارك���ون ب��اجل��ل�����ش��ة، عن 

متكني املراأة ودورها يف القطاع ال�شياحي، 

وال�����ش��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا، واخل��ط��ط 

العامالت  الن�شاء  عدد  لزيادة  امل�شتقبلية 

يف القطاع وفر�س العمل للخريجني.

وع����ر�����ش����ت جم����م����وع����ة م�����ن ال���ه���ي���ئ���ة 

ال��ت��دري�����ش��ي��ة يف ك��ل��ي��ة ع��م��ون اجل��ام��ع��ي��ة 

جت��ارب��ه��ن  اجل��ل�����ش��ة،  خ���الل  التطبيقية، 

بالعمل يف القطاع ال�شياحي.

 طلبة من كلية عمون الجامعية التطبيقية ينظمون مؤتمر السياحة والضيافة

االنباط- عمان

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

اخل����ارج����ي����ة و�������ش������وؤون امل����غ����رب����ني اأمي�����ن 

ال�شفدي ووزيرة اخلارجية الأملانية اأنالينا 

ب���ريب���وك، اأم�������س، حم���ادث���ات ه��ات��ف��ي��ة اأك���دا 

خاللها قوة عالقات ال�شراكة بني البلدين 

التعاون  تطوير  يف  وال�شتمرار  ال�شديقني 

التن�شيق. وتعزيز 

وب���ح���ث ال�����ش��ف��دي وب����ريب����وك ال��ت��ع��اون 

امل��ج��الت  يف  واأمل���ان���ي���ا  الأردن  ب���ني  ال��ق��ائ��م 

واآف��اق  والدفاعية  والتنموية  القت�شادية 

تو�شعة هذا التعاون.

ال���ذي تقدمه  ال��دع��م  ال�����ش��ف��دي  وث��م��ن 

مواجهة  ع��ل��ى  مل�شاعدتها  للمملكة  اأمل��ان��ي��ا 

والقت�شادية، ال���ت���ح���دي���ات الق���ت�������ش���ادي���ة وال���ت���ع���ام���ل م��ع  الإقليمية،  الأزم���ات  والأمنية.تبعات  والدميغرافية 

الق�شايا  م��ن  ال��ع��دي��د  ال��وزي��ران  وب��ح��ث 

الق�شية  ت��ق��دم��ت��ه��ا  وال���دول���ي���ة  الإق��ل��ي��م��ي��ة 

ال�����ش��وري��ة  الأزم�����ة  و���ش��م��ل��ت  الفل�شطينية، 

والأزمة الأوكرانية.

الداعمة  اأملانيا  مواقف  ال�شفدي  وثمن 

حلل الدولتني ولحرام الو�شع التاريخي 

والقانوين يف القد�س ومقد�شاتها.

التن�شيق  ا�شتمرار  على  الوزيران  واتفق 

ثنائياً وعر جمموعة ميونخ يف جهودهما 

لتحقيق  ال�شلمية  العملية  اإط���الق  اإع����ادة 

حل  اأ�شا�س  على  وال�شامل  ال��ع��ادل  ال�شالم 

ال��دول��ت��ني. ك��م��ا ات��ف��ق��ا ع��ل��ى ال��ل��ق��اء ال�شهر 

امل���ق���ب���ل يف م���ي���ون���خ ع���ل���ى ه���ام�������س م���وؤمت���ر 

ويف  ملحادثاتهما  ا�شتكماًل  ل��الأم��ن  ميونخ 

املتوا�شلة  والتن�شيق  الت�شاور  عملية  �شياق 

بينهما.

االنباط- عمان

الأردنية  العامة  النيابة  موؤمتر  وا�شل   

التوايل،  على  الثاين  لليوم  الأول  ال��دويل 

ع��ق��د ج��ل�����ش��ات��ه ال��ن��ق��ا���ش��ي��ة ح����ول ال��ع��دال��ة 

امل���ي���ت  ال���ب���ح���ر  ال���ت�������ش���احل���ي���ة يف م���ن���ط���ق���ة 

العربية  نايف  الأمري  جامعة  مع  بالتعاون 

الأمنية. للعلوم 

ث���الث جل�شات،  ام�����س اجل��م��ع��ة  وع��ق��دت 

واملتخ�ش�شني  اخلراء  من   14 فيها  �شارك 

اليوم  جل�شات  ب��داأت  حيث  العدالة،  بقطاع 

الدولية  “اخلرات  ح��ول  بجل�شة  ال��ث��اين، 

اأداره����ا  الت�شاحلية”،  ال��ع��دال��ة  جم���ال  يف 

عبود،  اأبو  يحيى  الأردنيني  املحامني  نقيب 

يف  الإم��ارات��ي��ة  للتجربة  تقدميا  وت�شمنت 

جم��ال ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��ع��دال��ة م��ن خ��الل 

ورقة  كذلك  باحلاج،  ح�شن  �شعيد  الدكتور 

ع��م��ل ح���ول دور ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة امل�����ش��ري��ة 

كاأحد  الت�شاحلية  العدالة  مفهوم  بتطبيق 

ال���دع���وى اجل��ن��ائ��ي��ة، قدمها  اإن���ه���اء  ب��دائ��ل 

اخلبري  ق���دم  ك��م��ا  خ��ل��ف،  حم��م��د  امل�شت�شار 

ال���دك���ت���ور ا���ش��ت��ي��ل زي��ن�����ش��ت��اغ م����وازن����ة ب��ني 

مثلما  وال�����ش��ح��اي��ا،  ال��ت�����ش��احل��ي��ة  ال��ع��دال��ة 

عن  �شرًحا  بليب�س  فا�شل  الدكتور  اخلبري 

ال���ع���دال���ة الن��ت��ق��ال��ي��ة وحت��ق��ي��ق امل�����ش��احل��ة 

ال��وط��ن��ي��ة وق������راءة يف ال���ت���ج���ارب ال��دول��ي��ة 

املقارنة.

ب��ع��ق��د جل�شة  امل���وؤمت���ر ج��ل�����ش��ات��ه،  وت���اب���ع 

ال��ع��دال��ة  تطبيق  “حتديات  ب��ع��ن��وان  ث��ان��ي��ة 

القانون  كلية  عميد  تراأ�شها  الت�شاحلية”، 

بجامعة الريموك الدكتور يو�شف عبيدات، 

حيث قدم امل�شت�شار طه ال�شابي ت�شوًرا حول 

الت�شاحلية  للعدالة  جنائية  �شيا�شة  و�شع 

اخلبرية  وبينت  ال��دول��ي��ة،  للمعايري  وف��ًق��ا 

م���اري���ن م��اي��ر امل��ع��اي��ري ال���دول���ي���ة واأف�����ش��ل 

الت�شاحلية،  العدالة  جم��ال  يف  املمار�شات 

املن�شاوي  ال��دك��ت��ور حم��م��د  اخل��ب��ري  و���ش��رح 

من  النوع  هذا  تطبيق  وا�شكاليات  معوقات 

العدالة، وقدم النَّائب العام الدكتور ح�شن 

العبدالالت نظام العدالة والت�شاحلية بني 

والتحديات. الفر�س 

املوؤمتر  الثاين من  اليوم  اأعمال  وانتهت 

ال��ع��دال��ة  وب���رام���ج  “اآليات  ح����ول  ب��ج��ل�����ش��ة 

العدل  وزي��ر  م�شاعد  اأداره��ا  الت�شاحلية”، 

الأن�شاري،  عمر  حممد  امل�شت�شار  امل�شري 

ب��ي��ن��م��ا ق���دم اخل��ب��ري ال��دك��ت��ور ع��ل��ي وردك 

ورقة عمل حول العدالة الت�شاحلية وغري 

القانون  يف  الت�شاحلية  والعدالة  الر�شمية 

اجل��ن��ائ��ي وال��و���ش��اط��ة اجل��ن��ائ��ي��ة من���وذًج���ا، 

و�����ش����رح ال��ع��م��ي��د ال���دك���ت���ور رام������ي م��ت��ويل 

مررات فر�س العقوبات البديلة، واختتمت 

للو�شاطة  ال��ع��م��ل��ي��ة  ب����الإج����راءات  اجل��ل�����ش��ة 

قدمها  الفل�شطيني  الت�شريع  يف  اجلزائية 

ثائر خليل. امل�شت�شار 

وك��ان��ت اأع���م���ال امل���وؤمت���ر ان��ط��ل��ق��ت اأم�����س 

“العدالة  ع�����ن�����وان:  وح����م����ل  اخل���م���ي�������س، 

اجل���ن���ائ���ي���ة  ال�������ش���ي���ا����ش���ة  ال���ت�������ش���احل���ي���ة يف 

احل�����ش��ني  امل����ل����ك  م����رك����ز  يف  املعا�شرة”، 

ل���ل���م���وؤمت���رات يف م��ن��ط��ق��ة ال���ب���ح���ر امل���ي���ت، 

وي�شتمر ملدة ثالثة اأيام،

وي�����ش��ارك يف امل��وؤمت��ر م��ا ي��زي��د ع��ن 200 

م�����ش��ارك، م���ن ال���ن���واب ال��ع��ام��ني واأع�����ش��اء 

العربية  وال��دول  الأردن  يف  العامة  النيابة 

اخلراء  من  عدد  اإىل  بالإ�شافة  امل�شاركة، 

ال���ع���رب والأج�����ان�����ب امل��خ��ت�����ش��ني يف جم��ال 

من  العديد  وممثلي  الت�شاحلية  ال��ع��دال��ة 

الدولية. املنظمات 

املجل�س  خلطط  تنفيًذا  امل��وؤمت��ر  وي��اأت��ي 

النيابة  ودور  ال�����ش��راك��ة  لتعزيز  الق�شائي 

ال���ع���ام���ة ك��ج��ه��ة ت��ن��ف��ي��ذي��ة ومم��ث��ل��ة ل��ل��ح��ق 

العدالة  مفهوم  من  التحول  لتدعيم  العام 

العدالة  مفهوم  اإىل  التقليدية  اجلنائية 

اجل��ن��ائ��ي��ة امل��ع��ا���ش��رة وامل��ت��م��ث��ل يف ال��ع��دال��ة 

ال���ت�������ش���احل���ي���ة ال���ق���ائ���م���ة ع���ل���ى امل�����ش��احل��ة 

وال��ت��وف��ي��ق ب���ني اأط������راف ال���ن���زاع اجل��ن��ائ��ي 

ال��ن��اج��زة  ال���ع���دال���ة  اإىل حت��ق��ي��ق  ل��ل��و���ش��ول 

لإحكام  الق�شائية،  الأحكام  فاعلية  وتعزيز 

ومتتني الأمن املجتمعي وا�شتقراره.

االنباط- الكرك

ت��ع��د م��ئ��ات امل��ب��اين ال��راث��ي��ة ال��ق��دمي��ة 

املنت�شرة مبختلف مناطق حمافظة الكرك 

م�����ش��اري��ع ا���ش��ت��ث��م��اري��ة و���ش��ي��اح��ي��ة واع����دة 

حال  يف  ال�شياحية  احلركة  بتن�شيط  ت�شهم 

ترميمها.

وت���ع���ت���ر امل����ب����اين ال���راث���ي���ة امل��ن��ت�����ش��رة 

ب���امل���ح���اف���ظ���ة ام������ت������داًدا حل���ق���ب ت��اري��خ��ي��ة 

املدينة  ع��ل��ى  تعاقبت  و���ش��ع��وب  وح�����ش��ارات 

وم����ا ت�����زال اآث����اره����ا ب��اأ���ش��ك��ال��ه��ا امل��ع��م��اري��ة 

وف���ن���ون���ه���ا ت������روي ق�����ش�����س وت����اري����خ ت��ل��ك 

احل�شارية. وا�شهاماتهم  ال�شعوب 

�شياق  �شمن  الراثية،  املباين  وت�شنف 

امل���ب���اين ال��دي��ن��ي��ة الإ���ش��الم��ي��ة، ك��امل�����ش��اج��د 

م��ث��ل امل�����ش��ج��د احل��م��ي��دي وال��ع��م��ري و�شط 

املدينة، ومقامات ال�شحابة الأجالء باملزار 

�شليمان  و�شيدنا  اخل�شر  ومقام  اجلنوبي 

الدينية  املباين  اإىل  بالإ�شافة  نوح،  والنبي 

كمدر�شة  احل��ك��وم��ي��ة،  وامل���ب���اين  امل�شيحية 

وال�شجن  ال�شرايا  ومبنى  الثانوية  الكرك 

والبلدية.

وق���ال ع�����ش��و جم��ل�����س حم��اف��ظ��ة ال��ك��رك 

حتت�شن  املحافظة  اإن  ال��ط��راون��ه،  ح�شني 

م��رك��ز  وخ���ا����ش���ة  ال���ق���دمي���ة،  امل���ب���اين  اآلف 

امل���ح���اف���ظ���ة وال����ت����ى ت��ت��ع��ر���س ح���ال���ًي���ا اإىل 

ع��م��ل��ي��ة ه��ج��رة ���ش��ك��ان��ي��ة، واأ���ش��ب��ح��ت ب���وؤرا 

ل��ل��ن��ف��اي��ات واحل�����ش��رات وال���ق���وار����س، لف��ًت��ا 

املواد  املباين  بناء هذه  ا�شتخدم يف  اأنه  اإىل 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة امل���ت���وف���رة حم��ل��ًي��ا م���ن ح��ج��ارة 

داعًيا  الغابات،  واأخ�شاب  وجريية  بازلتية 

ترميمها  واإع��ادة  بها  الهتمام  �شرورة  اإىل 

وتاأهيلها لتكون نقطة جذب �شياحي.

م��ن ج��ان��ب��ه، اأك���د ال��ن��ا���ش��ط الج��ت��م��اع��ي 

القدمية  املباين  اأهمية  احلبا�شنة،  نا�شر 

على  ال��ع��م��ل  يتطلب  م��ا  الأج���ي���ال  ب��ذاك��رة 

ترميمها و�شيانتها وحمايتها من اخلراب 

وطنًيا  ح�شارًيا  اإرًث���ا  باإعتبارها  والإزال����ة 

وا���ش��ت��غ��الل��ه��ا ب��ال�����ش��ك��ل الأم���ث���ل م��ن خ��الل 

اإعادة احلركة ال�شكانية والن�شاط التجاري 

املدينة. لو�شط 

بدوره، اأكد رئي�س بلدية الكرك الكرى 

البلدية  حر�س  املعايطة،  حممد  املهند�س 

و�شالحياتها،  امل��ادي��ة  امكانيتها  و���ش��م��ن 

ع���ل���ى دمي����وم����ة امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى امل���ب���اين 

ال���ق���دمي���ة وال��ت�����ش��ج��ي��ع ع��ل��ى ا���ش��ت��ث��م��اره��ا 

م��ل��ك��ي��ة  غ��ال��ب��ي��ت��ه��ا  اأن  م��ب��ي��ن��ا  وت��رم��ي��م��ه��ا 

ك��وادر  اأن  اإىل  م�شريا  ل��ع��ائ��الت،  �شخ�شية 

البلدية تنفذ ب�شكل دوري عمليات تنظيف 

املبيدات  ر���س  وحمالت  الراثية  للمباين 

ملكافحة القوار�س يف املنازل املهجورة.

للمدينة  احل��ي��اة  اإع����ادة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 

جماعًيا  ج��ه��ًدا  يتطلب  ال��ق��دمي��ة  وامل��ب��اين 

امل�شاريع  اإىل  لفًتا  املوؤ�ش�شات،  خمتلف  من 

ال�����ش��ي��اح��ي��ة ال��ت��ي اأجن�����زت ب��امل��دي��ن��ة ك��ب��ن��اء 

وترميم  القلعة  مبحيط  �شياحية  م��راف��ق 

الراثية  واملواقع  واملنازل  املباين  عدد من 

وم���در����ش���ة ال����ك����رك وامل�������ش���اج���د ل��ت��ن�����ش��ي��ط 

الطابع  على  واحلفاظ  ال�شياحية  احلركة 

املعماري.

االنباط- عجلون

اأج�����رى اأط���ب���اء اخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ون وك����وادر 

م�����ش��ت�����ش��ف��ى الإمي�������ان احل���ك���وم���ي اجل���دي���د 

 650 اإليه،  النتقال  مبحافظة عجلون منذ 

التخ�ش�شات. عملية من خمتلف 

حممد  الدكتور  امل�شت�شفى  مدير  وق��ال 

خ���ري ف��ري��ح��ات ل��وك��ال��ة الن���ب���اء الأردن���ي���ة 

للم�شت�شفى  الن��ت��ق��ال  م��ن��ذ  اإن����ه  )ب�����را(، 

اجلديد مت اإجراء 650 عملية منها 40 عملية 

م��ف�����ش��ل وتفتيت  ل���زراع���ة  ب��ال��ل��ي��زر  ن��وع��ي��ة 

ح�شى، م�شريا اإىل اأن هذه العمليات ت�شكل 

للمر�شى  املقدمة  نوعية يف اخلدمات  نقلة 

امل�شت�شفيات احلكومية. يف 

امل��ب��ن��ى  اأن  ف���ري���ح���ات،  ال���دك���ت���ور  وب�����ني 

اجل����دي����د ل��ل��م�����ش��ت�����ش��ف��ى جم���ه���ز ب����اأح����دث 

ال��ت��ق��ن��ي��ات والأج����ه����زة ال��ط��ب��ي��ة امل��ت��ط��ورة 

ل���ت���ن���ظ���ري اجل�����ه�����از ال���ه�������ش���م���ي وال����رن����ني 

والقلب  والأع�����ش��اب  والعيون  املغناطي�شي 

والكلى والروماتيزم والباطني واجلراحة، 

ك���م���ا مت ت���ع���زي���زه ب����ك����وادر ط��ب��ي��ة ل��ت��ق��دم 

اخل����دم����ات ال��ط��ب��ي��ة ال��ف�����ش��ل��ى ل��ل��م��ر���ش��ى 

واملراجعني.

التطويرية  اخلطط  و�شمن  ب��اأن��ه  وزاد 

يف ت���ق���دمي اأف�������ش���ل اخل����دم����ات ال�����ش��ح��ي��ة 

افتتاح  ف��ق��د مت  ل��ل��م��راج��ع��ني،  وال��ع��الج��ي��ة 

الأج��ه��زة منها،  ب��اأح��دث  ع��ي��ادة جمهزة   22

اجلهاز اله�شمي والطب ال�شرعي وباطني 

ال��ط��وارئ  ق�����ش��م  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  ���ش��دري��ة، 

م��راج��ع   500  -450 م���ن  ي��وم��ي��ا  ي�����ش��ت��ق��ب��ل 

مل��خ��ت��ل��ف ال���ع���ي���ادات واأق�������ش���ام امل�����ش��ت�����ش��ف��ى، 

�شريرا   45 ب��  الق�شم  ه��ذا  جتهيز  مت  حيث 

ب��اأط��ب��اء باطني واأط��ف��ال وج��راح��ة  ورف���ده 

و10  عامني  اأطباء  و3  اأ�شرة  وطبيب  عامة 

ممر�شني على مدار 24 �شاعه .

لل�شيارات  م��واق��ف  اإن�����ش��اء  اأه��م��ي��ة  واأك���د 

���ش��م��ن امل���رح���ل���ة ال��ث��ال��ث��ة ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م��ن 

التي  الزدحامات  نتيجة  املراجعني  معاناة 

هذه  توفر  عدم  ب�شبب  امل�شت�شفى  ي�شهدها 

املواقف.

ال�سبت   21/ 1 /  2023
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االنباط-وكاالت

تابعًة  ت�ستّغل دولة االحتالل كني�سًة  هل 

ل��رو���س��ي��ا ت��ق��ع ب��ال��ق��د���س املُ��ح��ت��ّل��ة ك��راف��ع��ٍة 

تل  ع���ّتت  اأْن  ب��ع��د  م��و���س��ك��و  ع��ل��ى  لل�سغط 

الرو�سّي- التقارب  من  خ�سيتها  عن  اأبيب 

االإي���������رايّن، وال������ذي اأط���ل���ق ع��ل��ي��ه االإع�����الم 

العتّي حلف ال�سياطني ؟ وال�سوؤال الثاين: 

االإ�سرائيلّية مرتبطة بتطوّرات  هل اخلطة 

املتحدة  الواليات  اأوكرانيا وقيام  احلرب يف 

يف الوقت احلايل بنقل مئات اآالف القذائف 

الذي تخزنه  الع�سكرّي  العتاد  املدفعية من 

يف اإ�سرائيل اإىل اجلي�س االأوكراين؟

واأف����������ادت ���س��ح��ي��ف��ة ن����ي����وي����ورك ت��امي��ز 

االأم��ري��ك��ّي��ة اأّول م��ن اأم�����س، االأرب���ع���اء، ب��اأّن 

ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ت��ق��وم يف ال��وق��ت احل��ايل 

امل��دف��ع��ي��ة من  ال��ق��ذائ��ف  ب��ن��ق��ل م��ئ��ات اآالف 

اإ�سرائيل  يف  تخزنه  الذي  الع�سكرّي  العتاد 

اإىل اجلي�س االأوكرايّن

اقتبا�سها  مّت  التي  ال�سحيفة،  واأ�سافت 

اأّن  ال���ع���تّي���ة،  يف ج��م��ي��ع و���س��ائ��ل االإع������الم 

 150.000 الواليات املتحدة نقلت حتى االآن 

اأوروب���ا،  اإىل  اإ�سرائيل  م��ن  مدفعية  قذيفة 

تنوي  التي  االإجمالّية  الكمية  ن�سف  وه��ي 

اإ�سرائيل،  م��ن  بها  كييف  ت��زوي��د  وا�سنطن 

كوريا  يف  االأمريكّية  االأ�سلحة  خمازن  ومن 

اجلنوبية

اإ���س��رائ��ي��ل  اأّن  ��ا  اأي�����سً ال��ت��ق��ري��ر  يف  وورد 

تف�سري  البداية عن خ�سيتها من  اأعربت يف 

��ل  ن��ق��ل ه���ذه ال��و���س��ائ��ل ال��ق��ت��ال��ي��ة ب��اأّن��ه ت��دخُّ

منها يف ت�سليح اأوكرانيا

اجلي�س  ف��اإّن   ، تاميز  نيويورك  وبح�سب 

االأمريكّي خمّول ا�ستخدام عتاده املُخّزن يف 

اأو�سطي  اإ�سرائيل يف حال ن�سوب نزاع �سرق 

ل الواليات املتحدة، كما اأّنه  يحتاج اإىل تدخُّ

هذه  ا�ستخدام  االإ�سرائيلي  للجي�س  يجوز 

�سيما يف  ال��ط��وارئ، وال  االأ�سلحة يف ح��االت 

اأثناء اندالع حروب كما حدث يف اأثناء حرب 

اجلرف  وعملية   ،2006 �سنة  الثانية  لبنان 

ال�����س��ام��د ال��ع�����س��ك��ري��ة ال���ت���ي ق����ام اجل��ي�����س 

االإ�سرائيلي ب�سّنها يف قطاع غزة �سنة 2014

وع�����وٌد ع��ل��ى ب����دء: ب��ع��د اأْن ك��ان��ت ت��ت��ّج��ه 

يف  تقع  كني�سة  ملكية  نقل  م�ساألة  حل�سم 

املحتلة،  القد�س  مدينة  يف  القدمية  البلدة 

ملطلب  وف��ًق��ا  ال��رو���س��ي��ة،  احل��ك��وم��ة  ل�سالح 

ال���ك���رم���ل���ني، ذك�����رت ���س��ح��ي��ف��ة )ه���اآرت�������س( 

اإىل  ا�ستئناًفا  قّدمت  اإ�سرائيل  اأّن  العتّية 

قرار  على  املُحتّلة  بالقد�س  العليا  املحكمة 

بنقل  والقا�سي  املدينة  املركزّية يف  املحكمة 

ملكية )�ساحة األك�سندر( يف املدينة القدمية 

اإ���س��رائ��ي��ل  ا���س��ت��م��ّرت  اإىل رو���س��ي��ا، ويف ح���ال 

يعني  االأمر  فاإّن  الق�سائّي،  بامل�سار  بالعمل 

اأّنها تعمل على تاأجيج اخلالفات مع رو�سيا، 

علًما اأّنه يف حال رف�س املحكمة اال�ستئناف، 

وه���و االأك����ر ت��رج��ي��ًح��ا، ف����اإّن ح�����س��م االأم���ر 

�سيعود اإىل رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو

الر�سمّي  االإ���س��رائ��ي��ل��ّي  التلفزيون  وك��ان 

�سرعت  اإ���س��رائ��ي��ل  اأّن  اأف����اد  ق��د   )11 )ك����ان 

باتخاذ خطوات عملية حلّل النزاع العقارّي 

الرو�سية  الرئا�سة  ت�سر  فيما  مو�سكو،  مع 

نيف�سكي  األك�سندر  كني�سة  ملكية  نقل  على 

واعتتت  رو�سيا،  ل�سالح  األك�سندر  و�ساحة 

ل��ل��م��ط��ل��ب  اإ����س���رائ���ي���ل  ا���س��ت��ج��اب��ة  ع����دم  اأّن 

ال��رو���س��ي يف ه���ذا ال�����س��اأن ي��خ��ل��ق ن��وًع��ا من 

التوتر يف العالقات بني اجلانبني

حماميني  م��ك��ت��ب  اأّن  ال��ت��ل��ف��زي��ون  وذك���ر 

ُمعنّي من قبل احلكومة االإ�سرائيلية، توجه 

���س��اب��ًق��ا ل��ل��ج��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��ن��ازع على 

التي  اجلمعية  ذل��ك  يف  مب��ا  امل��وق��ع،  ملكية 

ت��دي��ره م��ن��ذ ع�����س��رات ال�����س��ن��وات، واجل��ه��ات 

على  احل�سول  وطلبت  الرو�سية،  الر�سمية 

ملكية  يف  اأحقيتهم  ب�ساأن  الطرفني  حجج 

املوقع

ي��اأت��ي متهيدا  ذل��ك  اأّن  ال��ق��ن��اة  واأ���س��اف��ت 

الر�سمية  اجلهات  قبل  من  امل�ساألة  حل�سم 

ب���اأن رئ��ي�����س احلكومة  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، ع��ل��ًم��ا 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ن��ي��اه��و، ك���ان قد 

ك�  باملوقع  تعرتف  ر�سميٍة  وثيقٍة  على  وقع 

ال���ذي يجعل ح�سم  ، االأم���ر  ُم��ق��ّد���س  م��وق��ع 

عت  ال�سيا�سيني  بيد  تنح�سر  امل�ساألة،  هذه 

رغم  ق�سائًيا،  ولي�س  �سيا�سي،  ق��رار  اتخاذ 

االلتما�سات املقدمة بهذا ال�ساأن

و�سدد التقرير على اأّن اإ�سرائيل �ستح�سم 

تن�سيب  بعد  نهائي  ب�سكل  امل�ساألة  ه��ذه  يف 

برئا�سة  اجل��دي��دة  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ة 

ت�سيري  ح��ك��وم��ة  والي���ة  يف  ول��ي�����س  نتنياهو، 

االأعمال احلالية برئا�سة يائري لبيد

ا�ستخدمت  امل��ا���س��ي��ة،  ال�����س��ن��وات  وخ���الل 

اإ�سرائيل،  على  لل�سغط  امللف  هذا  مو�سكو 

وط��ال��ب��ت��ه��ا ب���ني احل����ني واالآخ������ر ب���اح���رتام 

ال��ت��زام��ه��ا ب��ن��ق��ل ���س��اح��ة األ��ك�����س��ن��در، ب��احل��ي 

امل�سيحي يف البلدة بالقد�س املحتلة، ل�سالح 

احلكومة الرو�سية، علًما باأّن قراًرا ق�سائًيا 

عملية  بتعليق  ق�سى  ق��د  ك���ان  اإ���س��رائ��ي��ل��ًي��ا 

ب��ع��دم��ا  ال���رو����س���ّي،  اإىل اجل���ان���ب  ال��ت�����س��ل��ي��م 

االأرث��وذوك�����س��ي��ة  اجلمعية  م��ن  ط��ع��ًن��ا  تلقت 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ، ال���ت���ي ت���دي���ر امل���وق���ع م��ن��ذ 

ت�سييده قبل نحو مائة عام

الفل�سطينية  االأرثوذوك�سية  اجلمعية  و 

اأخ���رى  ع��ق��ارات  ميتلك  م�ستقل  ك��ي��ان  ه��ي 

كني�سة  ت�سم  املذكورة  وال�ساحة  القد�س،  يف 

تعرف  اأخ���رى  وم��ب��اين  نيف�سكي،  األك�سندر 

اأمام  وتقع  األك�سندر،  �ساحة  با�سم  جميعها 

القيامة كني�سة 

ويف كانون الثاين )يناير( 2020 املا�سي، 

وعد رئي�س احلكومة االإ�سرائيلية، بنيامني 

ن��ت��ن��ي��اه��و، ال��رئ��ي�����س ال���رو����س���ي، ف��الدمي��ري 

ب���وت���ني، مب��ن��ح م��ل��ك��ي��ة ���س��اح��ة األ��ك�����س��ن��در، 

اإط���ار �سفقة  ل��الحت��اد ال��رو���س��ي، وذل���ك يف 

اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، نعما  ل���الإف���راج ع���ن ���س��ج��ي��ن��ة 

ي�����س�����س��خ��ار، اع��ت��ق��ل��ت يف م��و���س��ك��و، و���س��در 

حليازتها  اأعوام   7.5 ال�سجن  عقوبة  بحقها 

خمدرات

 ،2020 )ي��ن��اي��ر(  ال��ث��اين  ك��ان��ون   22 ويف 

ن�سرت و�سائل اإعالم اإ�سرائيلية وثيقة قالت 

�ساحة  ملكية  مبوجبها  نقلت  اإ�سرائيل  اإّن 

�سراح  اإط��الق  مقابل  رو�سيا،  اإىل  األك�سندر 

)�ساحة  املنطقة  ه��ذه  ب��اأن  علًما  ي�س�سخار، 

األ��ك�����س��ن��در(، ظ��ّل��ت م�����س��األ��ة م��ت��ن��ازع عليها 

االأرثوذوك�سية  اجلمعية  بني  �سنوات،  منذ 

الرو�سية والكني�سة  الفل�سطينية 

امل���ا����س���ي، وّج����ه  ن��ي�����س��ان )اأب�����ري�����ل(  ويف 

ر�سمية  ر���س��ال��ة  ب��وت��ني،  ال��رو���س��ي،  الرئي�س 

حينها،  االإ�سرائيلية  احلكومة  رئي�س  اإىل 

ن��ق��ل ملكية  ف��ي��ه��ا  ب��ي��ن��ي��ت، ط��ل��ب  ن��ف��ت��ايل 

ك��ن��ي�����س��ة األ��ك�����س��ن��در ن��ي��ف�����س��ك��ي يف ال��ق��د���س 

اإع���الم  و���س��ائ��ل  ون��ق��ل��ت  رو���س��ي��ا،  ملكية  اإىل 

االإمتاطورية  اجلمعية  رئي�س  عن  رو�سية 

االأرث����وذك���������س����ي����ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ���س��ريج��ي 

اأوق��ف  اأوك��ران��ي��ا  يف  الو�سع  اإّن  �ستيبا�سني، 

نقل جممع األك�سندر يف القد�س اإىل رو�سيا

ال���ق���رن  ال��ت�����س��ع��ي��ن��ي��ات م����ن  ويف م��ط��ل��ع 

امل���ا����س���ي، وب���ع���د حت��ك��ي��م ا���س��ت��م��ر ن��ح��و 10 

���س��ن��وات، اأ���س��درت حم��اك��م يف اإ���س��رائ��ي��ل ويف 

ن��ي��وي��ورك االأم��ري��ك��ي��ة ق�����راًرا ي��ق�����س��ي ب���اأّن 

القانويّن  املالك  هي  الفل�سطينّية  اجلمعية 

ل�����س��اح��ة األ��ك�����س��ن��در، ح��ي��ث اأّن���ه���ا ا���س��رتت��ه��ا 

ال��رو���س��ّي،  القي�سر  عائلة  م��ن  بنائها  بعد 

اأّي  ل��ه��ا  لي�س  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ة  واأّن 

ما  وفق  ثالٍث،  ط��رٍف  اإىل  لنقلها  �سالحية 

االإ���س��رائ��ي��ل��ّي، يف  م��ارك��ر(  م��وق��ع )ذا  اأورده 

�سابٍق تقريٍر 

االنباط-وكاالت

وا�سنطن،  ل��دى  ال��رو���س��ي  ال�سفري  اأك���د   

اأناتويل اأنطونوف، ام�س اجلمعة، اأن رو�سيا 

اأن  من  با�ستمرار  املتحدة  ال��والي��ات  ح��ذرت 

نهجها يقود العامل اإىل �سيناريو كارثي

ال��رو���س��ي،  ال�سفري  ق��ال  التفا�سيل،  ويف 

وا�سنطن  حذرنا  لقد  �سحفي:  ت�سريح  يف 

ب��ا���س��ت��م��رار م��ن اأن م��راه��ن��ت��ه��ا ع��ل��ى اإحل���اق 

املعركة،  �ساحة  يف  بنا،  اإ�سرتاتيجية  هزمية 

يقود العامل ب�سرعة اإىل �سيناريو كارثي

باأن  القائلة  املزاعم  اأنطونوف  نفى  كما 

رو���س��ي��ا ت��ه��دد ب��ا���س��ت��خ��دام اأ���س��ل��ح��ة ن��ووي��ة، 

وو���س��ف ه���ذه امل��زاع��م ب��اأن��ه��ا ج��وف��اء وغ��ري 

م�سوؤولة

اأي  اأنه مل ي�سرح  الرو�سي  ال�سفري  واأكد 

والع�سكرية  ال�سيا�سية  القيادة  يف  �سخ�س 

اأن  ، م�سيفاً  ال��ك��الم  ه���ذا  ال��رو���س��ي��ة مب��ث��ل 

االأم���ريك���ي���ني وح���ل���ف���اءه���م ي�����س��ن��ون ح��رب��اً 

هجينة �ساملة �سد رو�سيا وعلى اأرا�سينا

واأ�سار اإىل اأن الواليات املتحدة ت�ستغل يف 

الوقت نف�سه �سركاءها يف الناتو ، باإجبارهم 

ع���ل���ى مت���وي���ل ازده�������ار امل���ج���م���ع ال�����س��ن��اع��ي 

ال��ع�����س��ك��ري االأم���ريك���ي ، م��ت��ه��م��اً وا���س��ن��ط��ن 

على  �ساملة  هجينة  ح��رب  ب�سن  وحلفاءها 

بالده

وق����ال: ���س��ن��اع��ة ال���دف���اع االأم��ريك��ي��ة مل 

�سنوات  االأم���وال حتى خ��الل  ه��ذه  ت��ر مثل 

احلرب الباردة ، وفق امليادين

ويف وق���ت ���س��اب��ق، ق���ال ال��ب��ي��ت االأب��ي�����س 

خماطر  ب�ساأن  الرو�سية،  الت�سريحات  اإن 

ن�����س��وب ن����زاع ن�����ووي، خ���ط���رية ، ودع����ا اإىل 

تخفيف حدتها

وق���ال���ت ن��ائ��ب��ة امل���ت���ح���دث ب��ا���س��م ال��ب��ي��ت 

على طلب  رداً  دال��ت��ون،  اأول��ي��ف��ي��ا  االأب��ي�����س، 

ال��ت��ع��ل��ي��ق ع��ل��ى ال��ت�����س��ري��ح االأخ�����ري ل��ن��ائ��ب 

رئ��ي�����س جم��ل�����س االأم����ن ال��ق��وم��ي ال��رو���س��ي، 

دميرتي مدفيديف، بهذا ال�سدد: مل اأطلع 

ع��ل��ى ه���ذا ال��ت�����س��ري��ح ب��ن��ف�����س��ي، واأن�����س��ح��ك��م 

للبيت  القومي  االأمن  اإىل جمل�س  بالتوجه 

للتعليق االأبي�س 

الت�سريحات مع موا�سلة  وتتزامن هذه 

من  كبرية  لكميات  املتحدة  ال��والي��ات  �سخ 

االأ���س��ل��ح��ة وامل����ع����دات ال��ع�����س��ك��ري��ة ل��ك��ي��ي��ف، 

وخارجه  الناتو  يف  حلفاءها  حثها  وكذلك 

على تقدمي الدعم الع�سكري لكييف

ويف تطور جديد، �سرحت نائبة املتحدث 

تعليقاً  �سينغ،  �سابرينا  البنتاغون،  با�سم 

على اأنباء حول نية وا�سنطن دعم ال�سربات 

ب��اأن  ال��ق��رم،  �سبه ج��زي��رة  االأوك��ران��ي��ة على 

ا�ستعادة  حماولة  يف  كييف  تدعم  وا�سنطن 

االأرا�سي باأي و�سيلة

الرو�سية  الع�سكرية  العملية  ب��دء  ومنذ 

يف اأوك��ران��ي��ا، اأر���س��ل��ت ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ما 

من  دوالر  م��ل��ي��ار   19.1 ن��ح��و  ق��ي��م��ت��ه  ت��ب��ل��غ 

امل�ساعدات االأمنية اإىل كييف

وي�����وم اأم���������س، ح�����ّذر ال��ك��رم��ل��ني م���ن اأن 

اأ�سلحة  اأوك��ران��ي��ا  ال��غ��رب��ي��ة  ال����دول  ت�سليم 

ط��وي��ل��ة امل���دى ق���ادرة ع��ل��ى ا���س��ت��ه��داف عمق 

ت�سعيد  اإىل  ���س��ي��وؤدي  ال��رو���س��ي��ة  االأرا����س���ي 

خطر يف النزاع امل�سلح بني مو�سكو وكييف

االنباط-وكاالت

اأمام حتديات كبرية  يقف الفل�سطينيون 

اال�ستيطان،  مبلف  خا�سة  ال��وق��ت  ه��ذا  يف 

الذي يتو�سع ب�سكل خميف، يف ظل القوانني 

ت��ري��د حكومة  ال��ت��ي  وال���ت���داب���ري اجل���دي���دة 

اليمني االإ�سرائيلي تنفيذها، وفقا ملا جرى 

االئتالفية،  االت��ف��اق��ي��ات  يف  عليه  ال��ت��واف��ق 

ال��ت��ي اأب��رم��ه��ا ح���زب ال��ل��ي��ك��ود احل���اك���م، مع 

���س��ري��ك��ي��ه امل��ت��ط��رف��ني ح��زب��ي ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة 

و  �سموتريت�س،  بت�سلئيل  برئا�سة   ، الدينية 

القوة اليهودية برئا�سة ايتمار بن غفري

م�ساريع خطرية

اأع��م��ال حكومة  اأن م��ن ب��ني  وك���ان الف��ت��ا 

و�سع  يف  البدء  اليمينية،  نتنياهو  بنيامني 

يف  اأرا�سي  امل�ستوطنني  لت�سليم  املخططات 

م�ساحتها  تتجاوز  املحتلة  الغربية  ال�سفة 

مدينة  يف  مبنى   70 ون��ح��و  دومن،  األ���ف   13

اخلليل، بزعم اأنهم كانوا ميلكونها اأو اأنهم 

ورثة ملالكني لها قبل اأحداث النكبة يف العام 

االئتالف  اتفاقيات  مبوجب  وذل��ك   ،1948

حيث  احلكومة،  يف  امل�ساركة  االأح���زاب  ب��ني 

لقيام جي�س االحتالل  العمل حاليا  يجري 

ب��ت��ع��دي��ل ق���وان���ني ع�����س��ك��ري��ة م���ن اأج����ل نقل 

مالكيها  من  واملباين  االأرا�سي  هذه  ملكية 

اليهود،  اإىل  الفل�سطينيني،  من  االأ�سليني 

تتبع  مناطق  م��وج��ودة يف  االأرا���س��ي  وه���ذه 

حمافظة بيت حلم ومدينة القد�س املحتلة

وي���اأت���ي ذل���ك ف��ي��م��ا ت��ت��وا���س��ل ال��ه��ج��م��ات 

القد�س  م��دي��ن��ة  ���س��د  اأي�����س��ا  اال�ستيطانية 

االأق�سى  امل�سجد  منطقة  وحتديدا  املحتلة، 

املتمثلة  ال��ه��ج��م��ات  خ���الل  م��ن  وحم��ي��ط��ه، 

على  والت�سييق  امل�ستوطنني  باقتحامات 

اأكر  وكان  امل�سجد،  لدخول  الفل�سطينيني 

ت��ل��ك ال��ه��ج��م��ات ال���ظ���اه���رة، ه���و اع���رتا����س 

ال�سفري االأردين قبل اأيام، ومنعه من دخول 

اأن��ه يحتاج اإىل  االأق�����س��ى، وزع��م االح��ت��الل 

تن�سيق م�سبق قبل الزيارة

ا�ستيطانية هجمات 

ال��ه��ج��م��ات  ت���وا����س���ل���ت  ف���ق���د  ذل�����ك  اإىل 

االحتالل  قوات  منعت  حيث  اال�ستيطانية، 

االإ�سرائيلي، مزارعني من حراثة اأرا�سيهم 

يف ق��ري��ة ب��ريي��ن، ج��ن��وب اخل��ل��ي��ل، يف اإط���ار 

ال�سيا�سات الرامية لتهجريهم من هناك

15 من�ساأة  كما هدمت �سلطات االحتالل 

جت��اري��ة، ق���رب م��دخ��ل ب��ل��دة ح��زم��ا، �سمال 

طابقني  من  مكوناً  ومنزال  القد�س،  �سرق 

يف ق���ري���ة ب��ي��ت ���س��ف��اف��ا ب��امل��دي��ن��ة امل��ح��ت��ل��ة، 

ق��وات االحتالل  ذل��ك هدمت  اإىل  واإ���س��اف��ة 

متنقلة  غرفة  ودم��رت  منزال  االإ�سرائيلي، 

الرما�سني  قرية  يف  اأخ��رى  على  وا�ستولت 

باقتحام جتمعي  قامت  كما  جنوب اخلليل، 

املجاز و خلة ال�سبع مب�سافر يطا، واأح�ست 

امل��واط��ن��ني ف��ي��ه��م��ا، وال��ب��ال��غ ع���دده���م 200 

التهجري  خطر  يتهددهم  والذين  �سخ�س، 

الق�سري، بناء على قرارات اإ�سرائيلية

م�ستوطنني،  قيام  الهجمات  اآخ��ر  وك��ان 

ا�ستيطانية  ب����وؤرة  ب��اإق��ام��ة  اجل��م��ع��ة،  ف��ج��ر 

ج�����دي�����دة ع���ل���ى ارا������س�����ي ق����ري����ة ج���وري�������س 

ج���ن���وب ����س���رق ن��اب��ل�����س، و����س���ارك يف اإق���ام���ة 

اأط���ل���ق عليها  ال��ت��ي  ال���ب���وؤرة اال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة 

احلياة(،  )نور  حاييم  اأور  ا�سم  امل�ستوطنون 

ح��ف��ي��د احل����اخ����ام دروك����م����ان ال�����ذي ي��ع��ت��ت 

وال�سعب  العرب  على  املحر�سني  اأك��ت  من 

الفل�سطيني، باالإ�سافة اإىل عدد من اأتباعه

ال��ع��ام االإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال��ب��ث  واأف����ادت هيئة 

اإقامة البوؤرة اال�ستيطانية يف عتمة  اأنه مع 

اإىل  عائالت  خم�س  انتقلت  املا�سية،  الليلة 

الهجوم  منفذي  ع��ن  ونقلت  فيها،  العي�س 

موقعها  اختاروا  اإنهم  قولهم  اال�ستيطاين، 

اجلغرايف  والتوا�سل  التتابع  قطع  بهدف 

الفل�سطينية لالأرا�سي 

يتم  ا���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة  ب�����وؤرة  اأول  ه���ي  وه����ذه 

اجل��دي��دة،  احلكومة  ت�سكيل  منذ  اإن�ساوؤها 

كيفية  ن��ت��ن��ي��اه��و  ح��ك��وم��ة  ت��ع��ل��ن  مل  ف��ي��م��ا 

ال��ب��وؤرة، يف ظ��ل تخطط  ه��ذه  م��ع  التعامل 

من  امل��زي��د  ون��ق��ل  لتو�سيعها  امل�����س��ت��وط��ن��ني 

امل�ستوطنني للعي�س فيها عائالت 

�سمال  اال�ستيطان  ملف  م�����س��وؤول  وق��ال 

ال�����س��ف��ة، غ�����س��ان دغ��ل�����س، اإن جم��م��وع��ة من 

جمة  وع��ر  منطقة  اقتحمت  امل�ستوطنني، 

ال��ت��اب��ع��ة الأرا���س��ي ج��وري�����س، واأن�����س��اأت ب��وؤرة 

ن�سبت عددا من  ا�ستيطانية جديدة، حيث 

الكرافانات يف املنطقة

اال�ستيطان  وت��رية  ت�ساعد  دغل�س  واأك��د 

التو�سعة  اأع��م��ال  وك��ذل��ك  ن��اب��ل�����س،  ري��ف  يف 

على  امل�ستوطنات،  م��ن  ع��دد  يف  والتجريف 

ح�ساب اأرا�سي املواطنني

واعتتت وزارة اخلارجية اأن ما و�سفتها 

البوؤرة،  الإقامة  ت�سري  وكانت   ، اجلرمية  ب� 

ك��ان��ت ردا ا���س��رائ��ي��ل��ي��ا ع��ل��ى زي����ارة ال��ف��ري��ق 

االأم����ري����ك����ي احل����ال����ي����ة وه������ي حت����د ���س��اف��ر 

ل��ل��م��ط��ال��ب��ات ال��دول��ي��ة واالم��ري��ك��ي��ة لوقف 

ج��م��ي��ع االج�������راءات اأح���ادي���ة اجل���ان���ب غري 

القانونية

املطالبة بتدخل دويل

اخل���ارج���ي���ة  وزارة  اأك������دت  ال�������س���ي���اق،  يف 

ب��رن��ام��ج ح��ك��وم��ة  ت��ن��ف��ي��ذ  اأن  وامل���غ���رتب���ني، 

مبا  امل��ح��ت��ل��ة،  ال��غ��رب��ي��ة  ال�سفة  يف  نتنياهو 

فيها القد�س، يهدد بتفجري �ساحة ال�سراع 

اليمني  عنجهية  ويعك�س  برمتها،  واملنطقة 

باملواقف  وا�ستخفافه  احلاكم  االإ�سرائيلي 

جميع  لوقف  الداعية  الدولية  واملطالبات 

ا����س���ك���ال ال��ت�����س��ع��ي��د واالإج����������راءات اأح���ادي���ة 

اجلانب غري القانونية

واأدان��������ت ان���ت���ه���اك���ات واع�����ت�����داءات ق���وات 

االح���ت���الل وامل�����س��ت��وط��ن��ني امل��ت�����س��اع��دة �سد 

قانون،  اي  من  وانفالتهم  الفل�سطينيني، 

ال�سيا�سي  امل�����س��ت��وي��ني  ب��ح��م��اي��ة  ل�����س��ع��وره��م 

لعربداتهم  االح��ت��الل  دول��ة  يف  والع�سكري 

وجرائمهم

 الكيان ينقِلب ويرفض نقل ملكية كنيسة 
بالقدس لموسكو.. نتنياهو نكث بوعده لبوتن

 روسيا تنقل رسالة تحذير شديدة اللهجة ألمريكا:
 نهجك يقود العالم إلى سيناريو كارثي 

 سرقة أراض وتشريع مخططات استيطانية تلتهم مساحات 
كبيرة من الضفة والقدس تنفذها حكومة اليمين

 التوتر يتصاعد داخل السجون اإلسرائيلية واألسرى 
مصرون على المواجهة ومقاومة قرارات العزل

 لماذا لم ينفذ عباس أي قرار
 ضد »إسرائيل«؟

االنباط-وكاالت

ال�������س���ج���ون  ت���������زال االأو���������س��������اع داخ���������ل  ال 

م�سي  م��ع  ك��ب��ريا،  ت��وت��را  ت�سهد  االإ�سرائيلية 

����س���ل���ط���ات االح�����ت�����الل يف ت��ن��ف��ي��ذ خم��ط��ط��ات 

باجتاه  تدفع  والتي  االأ���س��رى،  على  الت�سييق 

االنفجار والدخول يف انتفا�سة �سجون جديدة

واأكدت هيئة االأ�سرى واملحررين اأن الو�سع 

داخ����ل ال�����س��ج��ون م�����س��ح��ون وم��ت��وت��ر يف ه��ذه 

اللحظات

وق���د ح���ذر رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة ����س���وؤون االأ����س���رى 

اأبو بكر، من ت�ساعد  اللواء قدري  واملحررين 

الفل�سطينيني  االأ���س��رى  بحق  ال��ع��زل  �سيا�سة 

اأن  م��وؤك��دا  االإ�سرائيلي،  االح��ت��الل  �سجون  يف 

املرحلة القادمة قد ت�سهد حالة ع�سيان �سامل 

م��ن االأ����س���رى، ح���ال ا���س��ت��ه��داف��ه��م مب��زي��د من 

االإجراءات العقابية

اأج����رت  االح����ت����الل،  ���س��ج��ون  اإدارة  وك���ان���ت 

ت��ن��ق��الت ان��ت��ق��ام��ي��ة ب��ح��ق م��ا ال ي��ق��ل ع��ن 150 

اأ����س���ريا ب��ني ال�����س��ج��ون م��ن��ذ زي����ارة ب��ن غفري، 

اأغلبهم من قيادات  اإىل �سجن نفحة ، موؤخرا 

هناك  توعد  حيث  االأ�سرية،  الوطنية  احلركة 

بت�سديد اإجراءات االأ�سر

اأع��ل��ن االأ���س��رى ح��ال��ة التعبئة  امل��ق��اب��ل  ويف 

وا�سعا،  ن�ساليا  ب��رن��اجم��ا  واأق����روا   ، ال�ساملة 

فيما  ال��ط��ع��ام،  ع��ن  املفتوح  ب��االإ���س��راب  ينتهي 

دولة االحتالل  الفل�سطينية  الف�سائل  حذرت 

م���ن ت��ن��ف��ي��ذ ���س��ي��ا���س��ات��ه��ا ال��ع��ق��اب��ي��ة ه����ذه �سد 

االأ�سرى

باالأ�سرى،  تعنى  حقوقية  موؤ�س�سات  وكانت 

وك���ذل���ك اأه�����ايل االأ�����س����رى، ح��م��ل��وا االح��ت��الل 

امل�����س��وؤول��ي��ة ال��ك��ام��ل��ة ع��ن ح��ي��اة االأ����س���رى، بعد 

ال�سجون  اإدارة  ب���داأت  ال��ت��ي  ال�سر�سة  احلملة 

ت��ن��ف��ي��ذه��ا ح�����س��ب ق����رار ال���وزي���ر امل��ت��ط��رف بن 

بني  بالتنقالت  واملتمثلة  االأ�سرى  بحق  غفري 

ال�سجون

االنباط-وكاالت

الكثري من االأوراق ال�سيا�سية واالأمنية التي 

هددت ال�سلطة الفل�سطينية با�ستخدامها ك� رد 

الذي  االإ�سرائيلي  الت�سعيد  للتعامل مع  اأويل 

ب�سكل  وزادت��ه حدته  والياب�س،  االأخ�سر  ح��رق 

ُمقلق وخميف خالل ال�سهور االأخرية، يف ظل 

بنيامني  برئا�سة  ُمتطرفة  اإ�سرائيلية  حكومة 

نتنياهو

�سنوقف التن�سيق االأمني بكل اأ�سكاله، وُنعلق 

ون�سحب  اإ���س��رائ��ي��ل  م��ع  ال�سابقة  االت��ف��اق��ي��ات 

التهديدات  اأب���رز  كانت  ه��ذه  لعل   ، االع���رتاف 

التي يلجاأ لها اأبرز قادة ال�سلطة الفل�سطينية 

وحركة فتح ، يف حماولة ل� ردع دولة االحتالل 

عن اأي جرمية ترتكبها، لكن تلك التهديدات 

مل جتد حتى هذه اللحظة اأي طريق للتنفيذ

هذا التعطيل املُتعمد من قبل قادة ال�سلطة، 

الفل�سطينية  ال�ساحة  يف  الت�ساوؤالت  ب��اب  فتح 

وا�سًعا حول من يقف ورائ��ه، وملاذا يد الرئي�س 

كل  وتطبيق  التنفيذ  ملرحلة  ت�سل  ال  عبا�س 

وتعليق  االأم��ن��ي،  التن�سيق  ب��وق��ف  ت��ه��دي��دات��ه، 

االع�����رتاف ب��اإ���س��رائ��ي��ل وت��ع��ط��ي��ل االت��ف��اق��ي��ات 

ال�سابقة؟، اأم اأن هناك �سغوطات عربية ودولية 

واأم��ري��ك��ي��ة حت��ول دون ذل���ك؟، وك��ي��ف تتعامل 

اإ�سرائيل مع تلك التهديدات؟

التحرير  م�����س��وؤول كبري يف ح��رك��ة  وي��ق��ول 

ه��ذه  م��ث��ل  اإن  )ف���ت���ح(،  الفل�سطيني  ال��وط��ن��ي 

اخلطوة االإ�سرتاتيجية )وقف التن�سيق( ميكن 

ال��ع��الق��ة بني  ق��واع��د  ت��غ��ريت  م��ا  اإذا  تنفيذها 

ال�سلطة واإ�سرائيل

وي�سيف امل�سوؤول اأن وقف التن�سيق قد يوؤدي 

الذي  ا�ستباك م�سلح بني جنود االحتالل  اإىل 

وال�سرطة  ليلة  كل  املحتلة  املناطق  يداهمون 

ال�سلطة  انهيار  اإىل  و�سيف�سي  الفل�سطينية، 

الفل�سطينية، م�سريا اإىل اأن وقف التن�سيق بني 

ا�ستقرار  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  ي��وؤث��ر  اجلانبني 

الغربية  ال�سفة  مناطق  تدير  التي  ال�سلطة 

يوميا

مل�سلحة من؟

بال�سلطة  ي�����س��ر  ال��ت��ن�����س��ي��ق  وق����ف  اأن  ك��م��ا 

الرتخي�س  تعتمد  فهي  اأي�����س��ا،  الفل�سطينية 

االإ�سرائيلي للعديد من �سالحياتها االأ�سا�سية، 

حاولت  حيث  الفل�سطيني  ال�سفر  ج��واز  منها 

عليها  يكتب  �سفر  ج����وازات  اإ����س���دار  ال�سلطة 

���س��ادرة م��ن دول��ة فل�سطني ب��دال م��ن ال�سلطة 

ه��ددت  اأن  بعد  تراجعت  لكنها  الفل�سطينية، 

اأي وث���ي���ق���ة حت���م���ل ه���ذا  ب���رف�������س  اإ����س���رائ���ي���ل 

التو�سيف، وفق موقع ميدل اإي�ست اآي

التن�سيق  ال�سعبية بوقف  اأن املطالبة  ورغم 

عبا�س  م��ن  مقربني  م�سوؤولني  ف��اإن  مرتفعة، 

يقولون اإنه لن يتم اتخاذ مثل هذه االإجراءات 

ت�سهد  قد  الأنها  للغاية،  �سرورية  كانت  اإذا  اإال 

نهاية ال�سلطة الفل�سطينية

ويف هذا ال�سدد قال ع�سو اللجنة التنفيذية 

اإن القيادة  اأحمد جمدالين،  ملنظمة التحرير، 

التي  ال��ق��رارات  ع��دًدا من  الفل�سطينية تدر�س 

االإ�سرائيلية،  االإج�����راءات  ملواجهة  �ستتخذها 

 ، املوقعة  االتفاقيات  كافة  مراجعة  فيها  مب��ا 

اإ�سرائيل  اأن  له  ن�سرت  ت�سريحات  يف  مو�سًحا 

تدفع نحو تفجري االأو�ساع من خالل قرارات 

وقوانني تتخذها

وقال حم��ذًرا: اأعتقد اأن الو�سع على �سفى 

يتوقع  اأن  اأح��د ميكنه  وال  واالنفجار،  الهاوية 

ردة الفعل

وذك�����ر ع�����س��و ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ملنظمة 

االآن  الفل�سطينية تدر�س  القيادة  اأن  التحرير، 

بع�س االإجراءات والقرارات التي �ستتخذها يف 

االتفاقيات  من  االإ�سرائيلي  التن�سل  مواجهة 

املوقعة مع قيادة منظمة التحرير

القيادة  كانت  اإذا  ما  ح��ول  ���س��وؤال  وردًّا على 

الفل�سطينية �ستوقف التن�سيق االأمني اأو تعّلق 

باإ�سرائيل، قال: بو�سوح �سديد كل  االع��رتاف 

االتفاقيات مع اإ�سرائيل �سرُتاجع ، متابًعا: لن 

نكون الطرف الوحيد امللتزم بهذه االتفاقيات 

عنها،  اإ�سرائيل  فيه  تراجعت  ال��ذي  الوقت  يف 

حتافظ  اأن  �ساأنها  م��ن  �ستتخذ  اإج����راءات  واأي 

على احلقوق الوطنية

هناك  اأن  اإىل  امل��ج��دالين  لفت  حديثه  ويف 

م�سوؤولية دولية واإ�سالمية وعربية، وال يجوز 

اال�ستمرار ب�سيا�سة املعايري املزدوجة

بنيامني  برئا�سة  اإ�سرائيل  حكومة  وتعتزم 

ن���ت���ن���ي���اه���و، ف���ر����س م���زي���د م����ن ال���ق���ي���ود ع��ل��ى 

الفل�سطينيني، و�سّن ت�سريعات من �ساأنها �سّم 

اأرا�سي ال�سفة الغربية وت�سريع بوؤر ا�ستيطانية 

والت�سييق على االأ�سرى

ويف 6 يناير/ كانون الثاين اجلاري، اأعلنت 

�سد  ع��ق��وب��ات   5 تبّني  االإ�سرائيلية  احل��ك��وم��ة 

ملواجهتها يف  اإثر حتّركهم  الفل�سطينيني على 

موؤ�س�سات االأمم املتحدة

واأق������رت ح��ك��وم��ة االح���ت���الل االإ���س��رائ��ي��ل��ي، 

ال�سلطة  ���س��د  اإج��������راءات  امل��ا���س��ي��ة،  اجل��م��ع��ة 

حمكمة  اإىل  ت��وج��ه��ه��ا  ب�سبب  الفل�سطينية؛ 

ال����ع����دل ال����دول����ي����ة، ف���ي���م���ا ع���ل���ق���ت ال���رئ���ا����س���ة 

اأنها �ستوا�سل ن�سالها القانوين  الفل�سطينية، 

وال�����س��ي��ا���س��ي وال��دب��ل��وم��ا���س��ي، م��ن اأج����ل اإن��ه��اء 

االحتالل

حكومة  اتخذتها  التي  االإج����راءات  وت�سمل 

���س��ي��ك��ل )39  م��ل��ي��ون   139 االح���ت���الل حت���وي���ل 

مليون دوالر( من اأموال ال�سلطة اإىل عائالت 

قتلى اإ�سرائيليني قتلوا يف عمليات فل�سطينية، 

ك��م��ا ت���ق���رر خ�����س��م ف�����وري ل���دف���ع���ات ال�����س��ل��ط��ة 

ال�سهداء  وعائالت  االأ���س��رى  اإىل  الفل�سطينية 

يف العام 2022، وجتميد بناء الفل�سطينيني يف 

املناطق ج

منافع  �سحب  االح���ت���الل  ح��ك��وم��ة  وق����ررت 

ل�سخ�سيات فل�سطينية تقود ال�سراع الق�سائي 

ال�سيا�سي �سد اإ�سرائيل .وكانت اجلمعية العامة 

لالأمم املتحدة �سوتت االأ�سبوع املا�سي ل�سالح 

طلب فتوى من حمكمة العدل الدولية حول 

االحتالل االإ�سرائيلي لالأرا�سي الفل�سطينية

اأ�سباب عجز الرئي�س عبا�س

ال   : ق��ال  ع��ب��ي��دات  را���س��م  ال�سيا�سي  املحلل 

اأع��ت��ق��د اأن ال��رئ��ي�����س ع��ب��ا���س ق���ادر ع��ل��ى تنفيذ 

وعوده باإلغاء االتفاقيات االأمنية واالقت�سادية 

ي��درك  فهو  االح��ت��الل،  دول���ة  م��ع  وال�سيا�سية 

متاماً اأن بقاء ال�سلطة مرتبط اأ�سا�ساً بالتن�سيق 

االأمني، وتدفق املال اإىل هذه ال�سلطة، وبالتايل 

قراره بالوقف يعني اأن عليه حتمل تبعات هذا 

عبا�س  بالرئي�س  املحيطة  والبطانة  ال��ق��رار، 

اأمنية  ع��الق��ات  ول��دي��ه��ا  ل��دي��ه��ا م�سالح  من��ت 

مع دولة االحتالل، ووكالة املخابرات املركزية 

االأمريكية )ال�سي اآي اآيه( والعديد من اأجهزة 

املخابرات العربية واالإقليمية والدولية، والتي 

لديها م�سلحة يف ا�ستقرار االأو�ساع يف املنطقة

وت���اب���ع ع���ب���ي���دات: ب��ال��ت��ايل ه���ي ل���ن ت�سمح 

من  املت�سررة  ال��ق��وى  وك��ذل��ك  ال�سلطة،  بحل 

بالقرو�س  ربطها  ج��رى  وال��ت��ي  ال�سلطة،  ح��ل 

باأ�سكالها املختلفة، من خالل املوؤ�س�سات املالية 

النقد  و�سندوق  ال��دويل  البنك  من  الدولية، 

م�ساحلها،  اأج���ل  م��ن  �ستحارب  فهي  ال���دويل، 

وكذلك هو قطاع راأ�س املال

وقال اإن هناك ق�سية اأخرى متنع اأبو مازن 

االتفاقيات  ال�سلطة ووق��ف ومراجعة  من حل 

عدم  وه��ي  وال�سيا�سية،  واالقت�سادية  االأمنية 

قدرته على اخلروج عن طوع حا�سنته العربية 

اخلليجية، ويف مقدمتها ال�سعودية، التي ت�سّكل 

ال�سيا�سية  وللطبقة  ل�سلطته  الرئي�سي  املمول 

فتح  م��ا  اإذا  يخ�سى،  ه��و  وك��ذل��ك  ب��ه،  املحيطة 

القرار واخليار الفل�سطينيان على اأرحب ف�ساء 

عربي اإ�سالمي، اأي الذهاب ملحور اإيران �سورية 

حزب اهلل ، اأن يتم الق�ساء على �سلطته واإيجاد 

بديل عنه

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  ال����ق����ي����ادة  اأن  اإىل  ُي�������س���ار 

ق���ررت م��ن��ذ ���س��ن��وات التحلل م��ن االت��ف��اق��ي��ات 

امل��وق��ع��ة م���ع االح����ت����الل، مب���ا ف��ي��ه��ا االأم��ن��ي��ة، 

املدنية،  اأم  االأم��ن��ي��ة  اأم  منها  الع�سكرية  ���س��واء 

وذل��ك  واالقت�سادية،  والقانونية  وال�سيا�سية 

وال�سم  بالقتل  االإ�سرائيلي  الت�سعيد  على  رداً 

واال�ستيطان و�سرقة احلقوق الفل�سطينية، اإال 

ن تلك القرارات مل تنفذ حتى هذه اللحظة

موقف  عن  عتية،  اإع��الم  و�سائل  وك�سفت 

ال�����س��ل��ط��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة م���ن اال����س���ت���م���رار يف 

التن�سيق االأمني، بعد العقوبات التي فر�ستها 

اأن  واأك����دت  ال�سلطة،  على  االح��ت��الل  حكومة 

التن�سيق  وقف  تنوي  ال  الفل�سطينية  ال�سلطة 

االأم��ن��ي م��ع االح��ت��الل االإ���س��رائ��ي��ل��ي، رداً على 

اإىل  ت��وؤدي  ال  حتى  عليها  املفرو�سة  العقوبات 

تفاقم االأزمة مع حكومة نتنياهو

ووف���ق���اً ل���الإع���الم ال���ع���تي، ف����اإن ال��رئ��ي�����س 

بال�سغط  بايدن  الرئي�س  قيام  ينتظر  عبا�س، 

ع���ل���ى ح���ك���وم���ة ن��ت��ن��ي��اه��و الإل����غ����اء ال��ع��ق��وب��ات 

املفرو�سة عليها

واأم����ام ه���ذا ال��ت��ط��ور يبقى ال�����س��وؤال االأه���م 

واالأب���رز.. من مينع الرئي�س عبا�س من قطع 

العالقات مع اإ�سرائيل وتنفيذ تهديداته؟

ال�سبت   21/ 1 /  2023
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منتخب الشباب يفوز على ايران وديا 

الدردور الصفقة االثمن من الرمثا للحسين 

ميسي يفوز على رونالدو في كأس الرياض 

االهلي والزمالك في لقاء القمة المنتظر 

االنباط – عمان 

الإي���راين  نظريه  على  ف��وزا  ت20  الوطني  املنتخب  حقق 

ال��ب��راء يف مدينة  ���س��ت��اد  ال���ذي ع��ل��ى  ال���ودي  ال��ل��ق��اء  2-0، يف 

الآ�سيوية،  النهائيات  خل��و���ض  ا���س��ت��ع��دادا  لل�سباب،  احل�سني 

�سجل  اأوزب��ك�����س��ت��ان.  يف  ال��ق��ادم  اآذار  م��ن  الأول  تنطلق  وال��ت��ي 

د.71. �سمت  كلبونة  بكر  د69،  املنتخب: عمر �سالح  اأه��داف 

احل��اج،  ع��رف��ات  الفالوجي،  م��راد  باللقاء:  املنتخب  ت�سكيلة 

)علي احلجبي(،  دية  التني، عالء  اأبو  عا�سم  يو�سف ح�سان، 

ع��م��ر ���س��الح، حم��م��د اأب���و ه���زمي )ه��ا���س��م امل��ب��ي�����س��ني(، �سيف 

العزايزة )معاذ  دل��دوم(، علي  )اأحمد  اأبو طه  دروي�ض، مهند 

ع��ل��ي��م��ات(، زي���د الأ���س��ف��ر )ب��ك��ر ك��ل��ب��ون��ة(. ت��ب��ادل الفريقني 

املنتخب  ي��ف��ر���ض  اأن  ق��ب��ل  الأول،  ال�����س��وط  خ��الل  ال�سيطرة 

الأمام من خالل  بال�سغط نحو  وبداأ  اأف�سليته ب”الثاين”، 

ت�سديدة  من  النتيجة  افتتاح  من  �سالح  ليتمكن  الأط��راف، 

البديل  ا�ستطاع  بدقيقتني  وبعدها  بال�سباك،  ا�ستقرت  قوية 

كلبونة التوغل بني دفاعات اخل�سم و�سدد كرة اأر�سية معلنا 

بني  اللقاء  ويتجدد   .0-2 املباراة  لتنتهي  الثاين  الهدف  بها 

يف  ال��ب��راء  �ستاد  على  الأح��د  ع�سر  الرابعة  عند  املنتخبني، 

القارية  املناف�سات  قرعة  اأن  يذكر  لل�سباب.  احل�سني  مدينة 

يفتتح  حيث  الثالثة،  باملجموعة  ال��وط��ن��ي  املنتخب  و�سعت 

كوريا  ويلتقي  اآذار،   2 اخلمي�ض  طاجيك�ستان  بلقاء  م�سواره 

ُعمان  مب��واج��ه��ة  الأول  ال���دور  ويختتم   ،5 الأح���د  اجلنوبية 

الأربعاء 8.

االنباط – عمان 

يف ���س��ف��ق��ة ت���ع���د الق��������وى والث����م����ن 

يف م��الع��ب��ن��ا اأع��ل��ن ن����ادي احل�����س��ني �سم 

ق��ائ��د ال��رم��ث��ا ح��م��زة ال��دردور.وي��رت��ب��ط 

املو�سم  حتى  الرمثا  م��ع  بعقد  ال����دردور 

امل����ق����ب����ل، ل���ك���ن احل�������س���ني اإرب���������د اأب������دى 

 ال���رغ���ب���ة اجل����احم����ة يف ال���ت���ع���اق���د م��ع��ه

وي��ع��ت��ر ال������دردور امل��ل��ق��ب ب)ال���ك���وب���را( 

اأجنبتهم  الذين  املهاجمني  اأف�سل  اأح��د 

م��الع��ب ك��رة ال��ق��دم الأردن��ي��ة. ويف حال 

جن��ح ال����دردور يف ال��ت��ت��وي��ج م��ع احل�سني 

الثالث  الفريق  �سيكون  ب��ال��دوري،  اإرب��د 

به  ت��وج  بعدما  اللقب  معه  ي��ح��رز  ال���ذي 

م��ع ال���وح���دات وال��رم��ث��ا. وب����داأ ال����دردور 

م�����س��ريت��ه ال��ك��روي��ة م��ع ال��رم��ث��ا، وت���درج 

ب���ف���ئ���ات���ه ال���ع���م���ري���ة و������س�����ول ل��ل��ف��ري��ق 

ل��ل��دوري قبل  ه��داف��ا  م��ع��ه  وت���وج  الأول، 

ع����دة م���وا����س���م. وخ���ا����ض ال��������دردور ع��دة 

جت���ارب اح��راف��ي��ة م��ع جن���ران واخلليج 

بال�سعودية كذلك �سبق له الحراف يف 

الفريق  اإربد  احل�سني  و�سيكون  الكويت. 

حمليا  ال����دردور  ل��ه  يلعب  ال��ذي  الثالث 

بعد الرمثا والوحدات.

الريا�ض – عمان 

ت���ّوج ب��اري�����ض ���س��ان ج��ريم��ان ب��ك��اأ���ض مو�سم 

ال��ري��ا���ض، ب��ع��د ال��ف��وز ع��ل��ى جن���وم ال��ه��الل 

 )4-5( ب��ن��ت��ي��ج��ة  ال�������س���ع���ودي���ني  وال���ن�������س���ر 

ال��دويل.  فهد  امللك  ملعب  على  اخلمي�ض، 

التي  اأن��ظ��ار الآلف م��ن اجل��م��اه��ري  وحت��ت 

اح��ت�����س��دت يف امل���درج���ات، جت���ددت امل��واج��ه��ة 

ال�������س���اح���رة م�����رة اأخ�������رى ب����ني ال���رت���غ���ايل 

ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون����ال����دو، ال�����ذي ق����اد جن��وم 

ليونيل  والأرج��ن��ت��ي��ن��ي  وال��ن�����س��ر،  ال���ه���الل 

مي�سي، جنم �سان جريمان. وافتتح ليونيل 

مي�سي الت�سجيل ل�سان جريمان يف الدقيقة 

رون���ال���دو  ك��ري�����س��ت��ي��ان��و  ي��ت��ع��ادل  اأن  ق��ب��ل   ،3

34 من  لنجوم الهالل والن�سر يف الدقيقة 

التقدم  اأع��اد  ماركينيو�ض  لكن  ج��زاء.  ركلة 

43، رغ��م  ال��دق��ي��ق��ة  ال��ف��رن�����س��ي يف  ل��ل��ف��ري��ق 

الفريق  منه  ع��ان��ى  ال��ذي  ال��ع��ددي  النق�ض 

اأحرز واأ�ساع نيمار فر�سة ت�سجيل الهدف الثالث ع��ق��ب ط���رد خ���وان ب��رين��ات ب��ال��دق��ي��ق��ة 39.  ثم  ج��زاء )1+45(،  ركلة  اأه��در  بعدما 

رون����ال����دو ه����دف ال���ت���ع���ادل ل��ن��ج��وم ال��ه��الل 

وال��ن�����س��ر ب��ع��ده��ا ب��دق��ي��ق��ت��ني. وت��وا���س��ل��ت 

ب��ع��دم��ا �سجل  ال���ث���اين  ال�����س��وط  الإث������ارة يف 

الهدف  رامو�ض  �سريجيو  املحنك  الإ�سباين 

الثالث ل�سان جريمان يف الدقيقة 54. لكن 

اأدرك���وا  م��ا  �سرعان  والن�سر  ال��ه��الل  جن��وم 

هيون  اجلنوبي  ال��ك��وري  بوا�سطة  التعادل 

كيليان  واأع���اد   .57 الدقيقة  يف  ج��اجن  �سوو 

بالدقيقة  ج��ريم��ان  ل�����س��ان  ال��ت��ق��دم  م��ب��اب��ي 

هوجو  ت�سجيل  اأعقبها  ج��زاء،  ركلة  من   60

.78 بالدقيقة  اخلام�ض  ال��ه��دف   اإيكيتيكي 

واخ��ت��ت��م ال���رازي���ل���ي اأن���در����س���ون ت��ال��ي�����س��ك��ا 

م��ه��رج��ان اأه������داف امل����ب����اراة، ب��ع��دم��ا اأح����رز 

ال���ه���دف ال���راب���ع ل��ن��ج��وم ال���ه���الل وال��ن�����س��ر 

اآل  ت���رك���ي  وت������وج   .)4+90( ال���دق���ي���ق���ة  يف 

العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ال�سيخ، 

للرفيه بال�سعودية، �سان جريمان بالكاأ�ض 

وامل���ي���دال���ي���ات ال���ذه���ب���ي���ة، وجن������وم ال��ن�����س��ر 

الف�سية. بامليداليات  والهالل 

القاهرة – وكاالت 

م�ساٍء  الدويل،  القاهرة  �ستاد  ي�ست�سيف 

ال�����س��ب��ت، م��واج��ه��ة ال��ق��م��ة ب���ني ال��زم��ال��ك 

و�سيفه الأهلي، يف قمة اجلولة 14 للدوري 

امل�������س���ري امل����م����ت����از. وي���خ���و����ض ال���زم���ال���ك 

والأه����ل����ي امل���واج���ه���ة ب��ح�����س��ور ج��م��اه��ريي 

5 اآلف م�سجع، بينما  حمدود ل يزيد عن 

�سالفكو  ال�سلوفيني  احل��ك��م  ال��ل��ق��اء  ي��دي��ر 

 . فينت�سيت�ض

اللقب”  “حامل  ال���زم���ال���ك  وي���ب���ح���ث 

ع����ن م�������س���احل���ة ج����م����اه����ريه يف م���واج���ه���ة 

الأه���ل���ي ال����ذي ي��ت��ح��ف��ز ل��ت��ع��زي��ز ال�����س��دارة 

والب����ت����ع����اد ب���ه���ا ق���ب���ل خ���و����ض م��ن��اف�����س��ات 

 ك�������اأ��������ض ال�������ع�������امل ل������الأن������دي������ة ب�����امل�����غ�����رب.

ويدخل الزمالك املباراة حتت قيادة مدربه 

ال��رت��غ��ايل ج��و���س��ف��ال��دو ف���ريي���را، وه���و يف 

ن��ق��ط��ة، ف��ي��م��ا يت�سدر   26 ب���� ال���راب���ع  امل��رك��ز 

مار�سيل  ال�سوي�سري  مدربه  بقيادة  الأهلي 

31 نقطة. كولر اجلدول ب�

 وي��ت��ج��دد ال�����س��دام ب��ني ف��ريي��را وك��ول��ر 

ال�سوي�سري  اقتن�ض  بعدما  الثانية،  للمرة 

-2( بنتيجة  امل�����س��ري  ال�سوبر  ك��اأ���ض  لقب 

ت�����س��ري��ن الأول/اأك���ت���وب���ر  ب���الإم���ارات يف   )0

امل���ا����س���ي. وت���ب���دو احل�������س���اب���ات ال��ه��ج��وم��ي��ة 

اأن��ه��م��ا �سجال  ب��ي��ن��ه��م��ا خ��ا���س��ة  م��ت�����س��اوي��ة 

ال��دف��اع��ي  ال��ت��ف��وق  يبقى  ول��ك��ن  ه��دف��ا،   22

5 اأهداف، بينما ا�ستقبل  لالأهلي با�ستقبال 

ال���زم���ال���ك 7 اأه�������داف. وي�����س��ع��ى ال��زم��ال��ك 

مل�ساحلة اجلماهري الغا�سبة ب�سبب تراجع 

بالدوري  �سواء  الأخرية  الفرة  النتائج يف 

3 م��ب��اري��ات  ال���ذي مل ي��ف��ز خ��الل��ه يف اآخ���ر 

ب��اخل�����س��ارة اأم�����ام اأ����س���وان ث���م ال��ت��ع��ادل مع 

ك��اأ���ض م�سر حيث  اأو  والحت����اد،  ال��داخ��ل��ي��ة 

خ�سر اأمام برياميدز بركالت الرجيح.

حممود  الثنائي  الزمالك  ع��ن  ويغيب   

اإب��راه��ي��م��ا  “الون�ض” وال�����س��ن��غ��ايل  ح��م��دي 

الفريق  ي�سع  بينما  الإ�سابة،  ب�سبب  نداي 

الأب��ي�����ض اآم���ال���ه ع��ل��ى ع����ودة ب��ري��ق اأح��م��د 

تراجع  بعد  ع��ا���س��ور،  واإم���ام  “زيزو”  �سيد 

ويخو�ض  الأخرية.  الفرة  الثنائي يف  اأداء 

ع��ن �سرب  ب��اح��ث��اً  القمة  م��واج��ه��ة  الأه��ل��ي 

ت��ع��زي��ز  الأول  واح�����د،  ب��ح��ج��ر  ع�����س��ف��وري��ن 

�ساحب  فيوت�سر  ع��ن  والب��ت��ع��اد  ال�����س��دارة 

توجيه  والثاين  نقطة،   30 ب��� الثاين  املركز 

للزمالك  قا�سمة  تكون  رمبا  قوية  �سربة 

الأهلي  ويدخل  احل��ايل.  املو�سم  م�سوار  يف 

ب����روح م��ع��ن��وي��ة م��رت��ف��ع��ة بعدما  امل��واج��ه��ة 

ت��خ��ط��ى ع��ق��ب��ة ���س��م��وح��ة يف ن�����س��ف ن��ه��ائ��ي 

الفريق  نتائج  وحت�سن   ،)1-3( م�سر  كاأ�ض 

الفوز على برياميدز )0-3(  بعد  بالدوري 

امل�سري  والتعادل مع  اإنبي )0-2(  ثم على 

ال��ع��ق��ب��ة  ت��ب��دو  الإ����س���اب���ات  ول��ك��ن   .)0-0(

الفريق يبدو  اأن  اأمام كولر، خا�سة  الأكر 

ت�سكيلته  من  لعبني  ع��دة  بفقدان  م��ه��دداً 

ال�سولية  ع��م��رو  راأ���س��ه��م  ع��ل��ى  الأ���س��ا���س��ي��ة 

وحمدي فتحي ويا�سر اإبراهيم والرازيلي 

ويغيب  املنعم.  عبد  وحممد  �سافيو  برونو 

امل��داف��ع  الأه��ل��ي  �سفوف  ع��ن  م��وؤك��د  ب�سكل 

ل��الإي��ق��اف واأك�����رم توفيق  حم��م��ود م��ت��ويل 

ويت�سلح  الإ����س���اب���ة.  ب�����س��ب��ب  ف�����وؤاد  وك����رمي 

الإي��ق��اف  م��ن  العائد  جنمه  بتاألق  الأه��ل��ي 

ب��خ��الف  “كهربا”،  امل��ن��ع��م  ع��ب��د  حم���م���ود 

ق����درات الأط�����راف ب��ق��ي��ادة ال��ت��ون�����س��ي علي 

وحممد  ي�ساراً  القادر  عبد  واأحمد  معلول 

هاين وح�سني ال�سحات مييناً.

الشرطة االسبانية توقف
 النجم الفيس 

أنس جابر تواصل القتال
 رغم الخسارة 

مواجهات قوية في بطولة 
كأس ملك اسبانيا 

مدريد – وكاالت 

األ����ق����ت ق�����وات ال�������س���رط���ة الإ���س��ب��ان��ي��ة 

القب�ض على املدافع الرازيلي املخ�سرم، 

ال�سابق.   بر�سلونة  لع��ب  األفي�ض،  داين 

�سحيفة �سبورت الكتالونية  اأو���س��ح��ت 

اأنه مت احتجاز الفي�ض حلني عر�سه على 

ات��ه��ام��ه  يف  ملحاكمته  مت��ه��ي��دا  ال��ق�����س��اء، 

ملهى  يف  ام��راأة  على  اجلن�سي  بالعتداء 

ليلي يوم 30 دي�سمر املا�سي. اأ�سافت اأن 

كان  اأنه  اعرف  ال�سابق  بر�سلونة  لعب 

يف امللهى الليلي يف التاريخ املذكور، لكنه 

ال��ت��ي تقدمت  امل����راأة  ل��ه��ذه  ي��ت��ع��ر���ض  مل 

ب�سكوى �سده. اأ�سارت اأي�سا اإىل اأن داين 

اأثناء  الإع��الم  و�سائل  من  �سخر  األفي�ض 

اح��ت��ج��ازه يف ���س��ي��ارة ال�����س��رط��ة مت��ه��ي��دا 

ب�����س��اأن  امل��ح��اك��م��ة  اإج�����راءات  ل��ب��دء  لنقله 

اإىل  اأي�سا  ال�سحيفة  لفتت  التهام.  هذا 

اأن ال��ع��ام��ل��ني يف امل��ل��ه��ى ال��ل��ي��ل��ي ع��اجل��وا 

�سيارة  امل�ست�سفى يف  اإىل  املراأة قبل نقلها 

ب�����س��ك��وى �سد  ت��ت��ق��دم  اأن  ق��ب��ل  اإ���س��ع��اف، 

اأوائ���ل  يف  املخ�سرم  ال��رازي��ل��ي  ال��الع��ب 

األ��ف��ي�����ض  ي��ن��اي��ر اجل�������اري. ورح�����ل داين 

املو�سم  نهاية  يف  بر�سلونة  �سفوف  ع��ن 

امل��ا���س��ي وي��ل��ع��ب ح��ال��ي��ا ب�����س��ف��وف ف��ري��ق 

املك�سيكي. بوما�ض 

�سيدين – وكاالت 

ن�������س���رت جن���م���ة ال���ت���ن�������ض ال��ت��ون�����س��ي 

والعربي اأن�ض جابر اجلمعة، تدوينة على 

التوا�سل  على موقع  الر�سمية  �سفحتها 

باأنها  فيها  قالت  في�سبوك،  الجتماعي 

الإ���س��اب��ة،  على  التغلب  على  �ستحر�ض 

اأ�سباب هزميتها يف  �سببا من  كانت  التي 

الدور الثاين لبطولة اأ�سراليا املفتوحة 

ف��ان��درو���س��وف��ا  م��ارك��ي��ت��ا  الت�سيكية  ام���ام 

ملجموعة  مبجموعتني 

يلي:  ما  جابر  ان�ض  تدوينة  يف  وج��اء 

»ع���ل���ى ال���رغ���م م���ن امل�����س��اك��ل ال�����س��ح��ي��ة، 

اأقوى واأقوى،  القتال واأعود  �ساأ�ستمر يف 

ح���ان ال���وق���ت ل��ل��ت��ع��ايف لأ���س��ب��ح اأف�����س��ل. 

�سكرا  دعمكم...  على  جميعا  لكم  �سكرا 

ا���س��رال��ي��ا ن��راك��م ق��ري��ب��ا!« م���درب اأن�����ض 

ج��اب��ر ع�����س��ام اجل���اليل ن�����س��ر ه��و الآخ���ر 

تدوينة جاء فيها ما يلي: “اأ�سراليا هي 

واحدة من اأ�سعب الرحالت ولكن نظًرا 

اأت��ع��ام��ل م��ع الإيجابية،  لأن��ن��ي دائ��ًم��ا م��ا 

ف���اأن���ا ���س��ع��ي��د لأن���ن���ا ح��ق��ق��ن��ا اأف�����س��ل من 

اأي  تلعب  ا�سراليا مل   املا�سي..يف  العام 

مباراة َهذا العام لعبت مقابلتني، اأمتنى 

اأننا  من  متاأكد  واأنا  دائما   التوفيق   لك 

دائ��ًم��ا، احلمداهلل  اأق��وى حم��ارب  �سنعود 

بقدر ما ن�سيق و ن�سعد احلمداهلل دائماً 

و ابداً«.

مدريد – وكاالت 

���س��ح��ب��ت ق��رع��ة ك���اأ����ض م��ل��ك اإ���س��ب��ان��ي��ا  

ال����دور  اإىل  ت���اأه���ل���ت  ف����رق   8 مب�����س��ارك��ة 

رب����ع ال��ن��ه��ائ��ي. واأ����س���ف���رت ال��ق��رع��ة عن 

دي���رب���ي م���دري���دي ي��ج��م��ع ري����ال م��دري��د 

فيما  م��دري��د،  اأتلتيكو  ال��ل��دود  ج��اره  م��ع 

ك���ان احل���ظ اإىل ج��ان��ب ب��ر���س��ل��ون��ة ال��ذي 

نتيجة  وج����اءت  م��دري��د.  قطبي  ت��ف��ادى 

القرعة على النحو التايل: ريال مدريد 

اإ�سبيلية  - اأو�سا�سونا  اأتلتيكو مدريد     - 

 - ب��ر���س��ل��ون��ة  ب��ل��ب��او   اأت��ل��ت��ي��ك   - فالن�سيا 

الدور  مباريات  و�ستقام  �سو�سيداد.  ريال 

ملعب  على  تلعب  حيث  واح���دة،  بجولة 

الفريق الذي ورد ا�سمه اأول يف القرعة. 

�سانتياجو  امللكي  ال��ن��ادي  معقل  وي�سهد 

واأتلتيكو  مدريد  ريال  برينابيو مواجهة 

ب��ر���س��ل��ون��ة  �سي�ست�سيف  ف��ي��م��ا  م���دري���د، 

�سبوتيفاي  ملعبه  على  �سو�سيداد  فريق 

كامب نو.

ال�سبت   21/ 1 /  2023
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غضبة المحارب.. محرز يصنع العجب في 2023

 الذكاء االصطناعي المخيف.. مخاطر تالحق البشر

االنباط-وكاالت

 ان�سم فريق توتنهام لقائمة �سحايا ال�ساحر الأع�سر ريا�ض 

حمرز، بعدما قاد فريقه مان�س�سرت �سيتي لتحقيق اأغلى واأهم 

ثالث نقاط يف حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنكليزي املمتاز، 

بالفوز على الديوك اللندنية بنتيجة 2-4، يف �سهرة اخلمي�ض 

التي جمعتهما على ملعب الحتاد ، يف القمة املوؤجلة من اجلولة 

ال�سابعة للدوري الأ�سهر عامليا

وبلغت الإث��ارة ذروتها يف الأم�سية الإنكليزية الباردة، بتقدم 

من  نظيفة  بثنائية  كونتي،  اأنطونيو  الإي��ط��ايل  امل���درب  فريق 

توقيع ديان كولو�سيف�سكي واإمير�سون مع بداية ال�سوط الثاين، 

م�ساركا يف  ال�سحراء،  ال�سارم من حم��ارب  ال��رد  ياأتي  اأن  قبل 

هدف تقلي�ض الفارق، الذي �سجله بطل العامل جوليان األفاريز، 

ثم ب�سناعة رمية التعادل للوح�ض ال�سكندينايف اإيرلينغ براوت 

اأق���دام اجلميع،  ه��الن��د، ويف الأخ��ر �سحب الب�ساط من حتت 

بت�سجيل ثالث ورابع اأهداف الرميونتادا

وك��م��ا ك���ان م��ت��وق��ع��ا، ظ��ف��ر امل��ي��غ��ا ���س��ت��ار اجل���زائ���ري، بجائزة 

اأف�سل لعب يف املباراة، باأرقام واإح�سائيات تندرج حتت م�سمى 

الثالث نقاط، وتقدمي  اأب�سطها ت�سجيل هديف ح�سم   ، مذهلة 

بن�سبة دقة  39 متريرة �سحيحة،  اأ�سل  متريرة حريرية من 

مع  مبا�سرة  مواجهات  ب�5  ف��وزه  عن  ف�سال   ،84.8% بلغت 

لعبي اخل�سم، و3 متريرات مفتاحية وتدخل وحيد �سحيح 

وحماولتني فقط على املرمى، �سجل منهما ثنائيته الثانية يف 

2023، بعد هدفيه يف �سباك ت�سيل�سي يف الدور الثالث لكاأ�ض 
اأب��و البنات يف �سناعة العجب منذ  الحت��اد الإنكليزي وا�ستمر 

ع��ودة الالعبني من كاأ�ض العامل بوجه ع��ام، ومنذ بداية العام 

اجلديد على وجه اخل�سو�ض، تاركا ب�سمته يف �سباك املناف�سني 

اأ�سود غ��رب لندن وثنائية يف  5 منا�سبات، بواقع ثالثية يف  يف 

ل��ه��الن��د، وذل���ك من  اإىل هديته  ب��الإ���س��اف��ة  ال�سمايل،  ج��اره��م 

م�ساركته يف 4 مباريات يف غ�سون 19 يوما، خرج منهم بجائزة 

رجل املباراة على مرتني، غر اأنه وا�سل مهمته ال�ساقة بتح�سني 

�سجله التهديفي، بالو�سول لهدفه ال�سخ�سي العا�سر و�سناعة 

ثالثة من م�ساركته يف 24 مباراة يف خمتلف م�سابقات املو�سم 

املو�سم،  بداية  الأم��ري��ن يف  ريا�ض عانى  اأن  وم��ع��روف  اجل���اري 

ت��ارة لكرثة جلو�سه على مقاعد ال��ب��دلء، لعتماد امل��درب بيب 

�سيلفا وج��اك غريلي�ض  غوارديول على فيل فودين وبرناردو 

واأحيانا األفاريز يف مركز اجلناح املهاجم، وتارة ل�سوء طالعه يف 

اللم�سة الأخرة وتذبذب م�ستواه يف الدقائق القليلة التي كان 

يتح�سل عليها، ما �ساهم يف فتح باب ال�سائعات املو�سمية حول 

م�ستقبله يف اجلزء ال�سماوي لعا�سمة ال�سمال، قبل اأن ي�ستعيد 

رونقه وبريقه، بال�سورة التي ر�سمها لنف�سه يف ال�سنوات املا�سية، 

خا�سة املو�سم الأخر، الذي ختمه بح�سيله تهديفية قيا�سية يف 

م�سرته الحرتافية 24- هدفا و�سناعة -9

بهذه النتيجة يكون مان�س�سرت �سيتي قد رفع ر�سيده ل�42 

ب��اإزاح��ة اجل��ار  الأول  واح���د،  و���س��رب ع�سفورين بحجر  نقطة 

الو�سافة، والثاين ال�ستمرار يف  مان�س�سرت يونايتد من مركز 

مالحقة املت�سدر اآر�سنال، بعد اأن تقل�ض الفارق بينهما خلم�ض 

نقاط فقط، مع مباراة اأقل لكتيبة املدرب الإ�سباين مايكل اآرتيتا

االنباط-وكاالت

ي�سهد العامل حت��ولت تكنولوجية هائلة، يقودها 

ب�ساأن  خم���اوف  بع�سها  ويثر  ال�سطناعي،  ال��ذك��اء 

خطرها على الب�سر.

من بني اأبرز اجتاهات التكنولوجيا املقلقة، وفق 

خرباء:

الروبوتات الواعية: هي قادرة على تطوير م�ساعر 

اأنها ت�ستطيع اتخاذ قراراتها بنف�سها  وعواطف، كما 

وت��ن��ف��ي��ذه��ا. وي��ح��ذر خ����رباء م��ن خ��ط��ر هيمنة ه��ذه 

اأوامر  تنفيذ  رف�سها م�ستقبال  واحتمال  الروبوتات، 

الب�سر.

تقنية دمج الإن�سان والآلة: رغم الفوائد، حتديدا 

الآل���ة  دم���ج  يحققها  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  م��ن��ه��ا،  الطبية 

والتكنولوجيا يف ج�سم الإن�سان، يحذر خرباء من اأثر 

يتيح  الذكاء ال�سطناعي على نحو  اإمكانات  تطوير 

ربط الدماغ باحلا�سوب واإ�ساءة ا�ستخدامه يف امل�ستقبل 

للتحكم بالب�سر.

»NW-A306 ووكمان«

الذكريات..  وا�سرتجع  ال�سلكية  �سماعتك  اجلب 

“ووكمان” يعود من جديد
�سيء  ك��ل  طباعة  تتيح  الأب��ع��اد:  ثالثية  الطباعة 

احلكومات  وتخ�سى  الأ�سلحة.  ذل��ك  يف  مب��ا  تقريبا، 

يف  تقع  ���س��الح  قطع  لطباعة  خ��وارزم��ي��ات  ا�ستخدام 

اأيادي متطرفني اأو جمرمني.

املخاوف  القاتلة: تثر بدورها  ة  امل�سررّ الطائرات 

ال���ه���دف وتعقبه  ع��ل��ى حت���دي���د  ق��درت��ه��ا  اإىل  ن���ظ���راً 

ال���ذي ميكن  ال��رع��ب  وت��دم��ره. ويكمن خطرها يف 

اأن تن�سره لإح��ب��اط ع��زمي��ة اجل��ن��ود وامل��دن��ي��ني على 

اأي�سا  خ���رباء  يخ�سى  العميق:  ال��ت��زوي��ر  ���س��واء.  ح��د 

القادرة  فايك  دي��ب  اأو  العميق  التزوير  تقنية  تطور 

الذكاء  بوا�سطة  عالية  بدقة  فيديوهات  على فربكة 

ال�سطناعي. وتكمن خماطرها يف الن�سب والحتيال 

ون�سر الفو�سى عرب تزييف ال�سورة وال�سوت.

ويجمع اخل��رباء على اأن طريقة ا�ستخدام الذكاء 

التي  ه��ي  ب��ه  املرتبطة  والتكنولوجيا  ال�سطناعي 

�ستحدد مدى خطره اأو فائدته على الب�سرية.

 ويف هذا ال�سدد، قال اخلبر يف التحول الرقمي، 

بول �سمعان، ل�”�سكاي نيوز عربية«:

ال�سطناعي  ال��ذك��اء  على  تعتمد  ال��ت��ي  التقنيات 

ميكن اأن ن�ستخدمها يف اأمور جيدة واأمور �سيئة.

امل��خ��اط��ر ك��ب��رة ج���دا يف ح���ال ا���س��ت��خ��دام ال��ذك��اء 

ال�سطناعي يف الأمور ال�سلبية.

ل اأحد اليوم مبقدوره اإيقاف التكنولوجيا حتى لو 

مت �سنرّ ت�سريعات وقوانني. الت�سريعات قد حتدرّ نوعا 

ما من خماطر الذكاء ال�سطناعي، لكنها لن متنعها 

ب�سكل نهائي.

 بإمكانك أن تشارك.. اكتشاف الكواكب لم يعد حكرا على العلماء
االنباط-وكاالت

“نا�سا” اإىل  الأم��رك��ي��ة  ال��ف�����س��اء  ب����ادرت وك��ال��ة 

متكني اجلمهور من م�ساعدتها يف اكت�ساف الكواكب 

اخلارجية، من خالل برنامج اإلكرتوين، يف م�سعى اإىل 

الفلك  اكت�سافات عامل  النا�ض معها يف  اإ�سراك عامة 

والكواكب.

وقدمت نا�سا برناجمها “اإك�سوبالنت وات�ض” لكل 

من يرغب بامل�ساهمة يف اكت�ساف الكواكب اخلارجية 

وتو�سيفها وجمع بياناتها.

واأرادت “نا�سا” اأن ت�ساعد من لديهم �سغف ب�سوؤون 

عامل  على  الط���الع  يف  الرغبة  فتحدوهم  الف�ساء، 

الفلك والكواكب.

لأي  برناجمها  الأمركية  الف�ساء  وكالة  وتقدم 

�سخ�ض يريد م�ساعدتها يف معرفة املزيد عن الكواكب 

اخلارجية، التي مت اكت�سافها بالفعل، خ�سو�سا التي 

متر مبرحلة العبور اأمام النجوم امل�سيئة.

��د مب��ح��اولت  ال��ن��ج��اح يف ال��ف�����س��اء ط���ري���ق.. م��ع��برّ

فا�سلة!

وميكن برنامج علمي ي�سمى “اك�سوبالنت وات�ض”، 

امل�ستخدم من تعلرّم كيفية مراقبة الكواكب اخلارجية، 

واإج��������راء حت��ل��ي��ل ب���ي���ان���ات ل���ه���ا، ل��ت��ح��دي��د م���دارات���ه���ا 

وتو�سيفها، با�ستخدام اأ�ساليب تعليمية يتبعها علماء 

نا�سا الفعليون.

ويتكون برنامج نا�سا من ق�سمني اأحدهما يت�سمن 

م��راق��ب��ة ال���ك���واك���ب ب��ا���س��ت��خ��دام ت��ل�����س��ك��وب، والآخ�����ر 

يت�سمن حت��دي��د ال��ك��واك��ب يف ال��ب��ي��ان��ات، م��ن خ��الل 

جهاز الكمبيوتر اأو الهاتف الذكي، مما يعني اأن عدم 

الإن�سان  تل�سكوبا ل مينع  اأو  امتالك معدات خا�سة 

من امل�ساركة، فالربنامج يتيح الو�سول اإىل بيانات مترّ 

جتميعها بوا�سطة تل�سكوبات اآلية.

وبرنامج “اإك�سوبالنت وات�ض” لي�ض وليد اللحظة، 

بل مت اإطالقه منذ عام 2018 ولكنه خ�س�ض لعدد 

متناول  يف  نا�سا  ت�سعه  اأن  قبل  النا�ض  م��ن  حم���دود 

اجلميع هذا العام.

 »اكتشاف مثير« على شاطئ والية 
أميركية.. عمره 12 مليون عام

االنباط-وكاالت

م��اري��الن��د  ب��ولي��ة  ت�سي�سابيك  خ��ل��ي��ج  ���س��اط��ئ يف  ع��ن��د  ُع����رثرِ 

 12 نحو  اإىل  ت��ع��ود  ح��وت  جمجمة  متحجرة  على  الأم��رك��ي��ة 

مليون عام، وفقاً ملا اأفاد به متحف حملي.

واأو�سح متحف “كالفرت مارين ميوزيوم” يف بيان اأن رجاًل 

اكت�سف  ال���ذي  ك���ودي غ����ودارد ه��و  ي��دع��ى  م��ن ولي���ة بن�سلفانيا 

واأ�سنان  متحجرات  عن  يبحث  ك��ان  فيما  اأكتوبر  يف  اجلمجمة 

�سمك القر�ض، وهو ن�ساط �سائع يف املنطقة.

وقال رئي�ض ق�سم علم املتحجرات يف املتحف �ستيفن غودفري: 

الإحاثة«. لعلم  العامل  بكاأ�ض  فزنا  باأننا  “�سعرنا 

ن��وع من  اأي  اإىل  الآن  امل��ع��روف حتى  غ��ر  “من  اأن  واأ���س��اف 

ح��ي��ت��ان ال��ع�����س��ر امل��ي��و���س��ي��ن��ي ي��ن��ت��م��ي احل����وت ال����ذي ت��ع��ود اإل��ي��ه 

اجلمجمة، م�سراً اإىل اأن معرفة ذلك لن تكون ممكنة اإل عندما 

ي�سبح متاحاً در�ض اجلمجمة«.

كانت  التي  اجلمجمة  وحتريك  ا�ستخراج  اأن  املتحف  و�سرح 

الوزن  ويبلغ  �سهرين.  ا�ستغرق  الروا�سب  من  كتلة  يف  مغرو�سة 

الإجمايل لهذه الكتلة نحو 295 كيلوغراماً.

جلمجمة  اكتماًل  الأك��رث  املتحجرة  اأنها  اإىل  املتحف  واأ���س��ار 

حوت مت العثور عليها يف منطقة كالفرت كليف�ض، م�سراً اإىل اأن 

طلق عليها هو ا�سم مكت�سفها.
ُ
ا�سم “كودي” الذي اأ

املتحجرات  اإىل خمترب  ُنقلت  ب��اأن اجلمجمة  واأف��اد غودفري 

الروا�سب،  باأدوات خا�سة ل�ستخراجها من  باملتحف و�سي�ستعان 

وهي عملية ت�ستغرق ب�سعة اأ�سهر.

ال�سبت   21/ 1 /  2023

 اكتشاف »يهدد بكارثة« 
في قاع البحر المتوسط

االنباط-وكاالت

واأ�سار الباحثون اأن الكت�ساف “ي�سكل 

ينتج  اأن  مي��ك��ن  ح��ي��ث  ج�سيما”،  خ��ط��را 

عنه انفجار بركاين �سديد، كما قد يولد 

موجات مد عاتية )ت�سونامي( يف امل�ستقبل 

القريب.

وا����س���ت���خ���دم ال��ع��ل��م��اء ت��ق��ن��ي��ة ت�����س��وي��ر 

جديدة للرباكني تنتج �سورا عالية الدقة، 

وفقا ملجلة تابعة لالحتاد اجليوفيزيائي 

“فوك�ض  �سبكة  عنها  نقلت  الأم���رك���ي، 

نيوز” الإخبارية.

املخاطر  مبراقبة  الباحثون  ويو�سي 

قرب الرباكني البحرية الن�سطة الأخرى، 

ب��ال��وق��ت  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ت��ق��دي��رات  لتح�سني 

املحتمل حلدوث ثوران بركاين.

وكتبوا: “ت�سر احلالة احلالية للغرفة 

اإىل اأن انفجارا ذا تاأثر كبر يف امل�ستقبل 

اأم��ر ممكن )واإن مل يكن و�سيكا( ، لذلك 

نقرتح اإن�ساء مر�سد دائم يت�سمن املراقبة 

امل�ستمرة للزلزل وقاع البحر«.

“اإمربيال  يف  اجليوفيزياء  عامل  بيان 

كوليدج لندن” املوؤلف الرئي�سي للدرا�سة 

كاجيتان ت�سرابكيويتز

حول ما  اأف�سل  بيانات  اإىل  نحتاج   •
يوجد يف الواقع حتت هذه الرباكني.

اأنظمة املراقبة امل�ستمرة  لنا  • ت�سمح 
ب��احل�����س��ول ع��ل��ى ت��ق��دي��ر اأف�����س��ل ل��وق��ت 

حدوث ثوران بركاين.

اأن  املحتمل  من  الأنظمة،  هذه  • مع 
اأي��ام قليلة من  نتنباأ بثوران بركاين قبل 

حدوثه، حيث �سيتمكن ال�سكان من املغادرة 

والبقاء اآمنني.

وح��دث اآخ��ر ث���وران ل��ربك��ان كولومبو 

عام 1650، وقتل خالله 70 �سخ�سا يف 

�سانتوريني.

وخ����الل ال�����س��ن��وات ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���س��ي��ة، 

يعمل العلماء على اإن�ساء وتطوير مر�سد 

�سيكون  ال��ذي  البحر،  ق��اع  �سانتوريني يف 

ق��ادرا على قيا�ض التقدم يف ن�ساط بركان 

“كولومبو«.


