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االنباط-وكاالت

امل��واج��ه��ات بني  تت�صاعد  اأن  خ���راء  ت��وق��ع 

خالل  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  واجل��ي�����ش  الفل�سطينيني 

الأي��ام املقبلة، خا�سة بال�سفة الغربية يف ظل 

فيها، وحتذيرات  الع�سكرية  العمليات  توا�سل 

الف�سائل من رد قا�ش على اقتحام خميم جنني

وي�ستبعد اخلرباء، يف الوقت ذاته، اأن ينتقل 

اإىل  القريب  امل���دى  على  الع�سكري  الت�سعيد 

الف�سائل  ب��ني  مفتوحة  مبواجهة  غ��زة  قطاع 

لكنهم توقعوا موجة  واإ�سرائيل،  الفل�سطينية 

ت��وا���س��ل��ت  اإذا  ال��ق��ط��اع  ت�����س��ع��ي��د حم�����دودة يف 

النتهاكات الإ�سرائيلية بال�سفة الغربية

ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع����ل����ن����ت  واخل����م����ي���������ش، 

الفل�سطينية ا�ست�سهاد 10 فل�سطينيني )اأحدهم 

 20 واإ���س��اب��ة  م�سنة،  �سيدة  بينهم  ال��ق��د���ش(  يف 

اآخ���ري���ن ج����راء اق��ت��ح��ام اجل��ي�����ش الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

خميم جنني لنحو 4 �ساعات �سباحا،

التفا�صيل �ص »3«

 مخيم جنين.. صفيح ساخن في الضفة الغربية

فلسطين تنتقم لشهداء جنين والقدس  مقتل 8  مستوطنين 
في النبي يعقوب

 أمينا عمان والرياض يؤكدان أهمية تعزيز 
آفاق التعاون بمجاالت العمل البلدي

االنباط- عمان

اأكد اأمني عمان الدكتور يو�سف ال�سواربة، 

واأمني منطقة الريا�ش �سمو الأمري في�سل 

بن عبد العزيز بن عياف، اأهمية تعزيز اآفاق 

ال��ت��ع��اون ب��ني مدينتي ال��ري��ا���ش وع��م��ان مبا 

العمل  جم����الت  يف  التنمية  حت��ق��ي��ق  ي��خ��دم 

جمع  ال��ذي  اللقاء  خ��الل  ذل��ك  البلدي.جاء 

واأم���ني عمان  ال��ري��ا���ش،  اأم��ني منطقة  �سمو 

والوفد املرافق امل�سارك يف ملتقى ال�ستثمار 

ال��ب��ل��دي ب��ال��ري��ا���ش وال�����ذي ع��ر���ش خ��الل��ه 

من  عمان  يف  ال�ستثمارية  البيئة  ال�سواربة 

خالل �سركة روؤية عمان لال�ستثمار، واأهمية 

الت�ساركية مع القطاع اخلا�ش

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاالت

ذكرت و�سائل اإعالم عربية، م�ساء اليوم اجلمعة، اأنه وقع 8 

قتلى وعدد من الإ�سابات منها بحالة خطرة بعملية اإطالق نار 

مب�ستوطنة »النبي يعقوب« يف القد�ش املحتلة

الإ�سابات يف  8 قتلى وعدد من  العربي:«اإنه  وقال واي نت 

النبي  نار يف م�ستوطنة  امل�ستوطنني يف عملية اطالق  �سفوف 

يعقوب بالقد�ش«

ويف تفا�سيل احلادث ح�سب امل�سادر العربية: »�سيارة تتوقف 

يتحرك  ث��م  وم��ن  م�ستوطنني،  جمموعة  على  ال��ن��ار  واأطلقت 

وت�ستمر  عليهم،  النار  ويطلق  اأخ��رى  جمموعة  ويجد  �سائقها 

الق�سة فرتة على الأقل ثلث �ساعة«

وزعمت ال�سرطة ال�سهيونية حتييد املنفذ، اإل اأن ذلك جاء 

بعد اأن ترك ورائه على الأقل ح�سب اإعالن جنمة داود احلمراء 

خم�سة قتلى وعدد كبري من اجلرحى

من  اليوم  م�ساء  وقعت  التي  العملية  تعد  اأن��ه  ذك��ره  جدير 

الأخ��رية ح�سب  الفرتة  الكيان يف  �سهدها  التي  العمليات  اأكرب 

املكان،  ان�سحبوا من  و�سف اجلهات ال�سحية، منفذوا العملية 

هناك ا�سابات خطرة

وكانت يف وقت �سابق ذكرت جنمة داود احلمراء : ورد بالغ 

عن اإ�سابة عدد من الإ�سرائيليني يف اإطالق نار يف كني�ش يهودي 

يف حي نيفي يعقوب يف القد�ش، ما اأ�سفر عن وقوع 5 اإ�سابات

وُي�سار اإىل اأن التقارير امليدانية »ال�سرائيلية« ت�سري اإىل اأن 

العملية ذات نتائج خطرية وموؤملة وعدد القتلى مر�سح للزيادة 

كثريا

 الخارجية تعزي بضحايا الهجوم الذي تعرضت 
له سفارة أذربيجان في طهران

 أحدها تجاوز عمره 5 آالف سنة.. قائمة 
أطول المخلوقات عمرًا في العالم

منتخب الشباب يبدأ معسكر تركيا 

 الخارجية الروسية:المواجهة بين موسكو 
والناتو تتصاعد

 توالي اإلدانات الدولية لمجزرة االحتالل 
في جنين

االنباط-وكاالت

يتجاوز عمر الإن�سان الكثري من اأع�ساء 

عمره،  متو�سط  يبلغ  اإذ  احل��ي��وان؛  مملكة 

عاماً،   72 العاملية،  ال�سحة  منظمة  ح�سب 

العمر  بع�ش احليوانات هذا  تتجاوز  فيما 

بعقود من الزمن، على �سبيل املثال تعي�ش 

ال�سالحف اأكرث من 100 �سنة، فيما ي�سل 

عمر احليتان مقو�سة الراأ�ش اإىل 200 �سنة.

بع�ش  عمر  جت��اوز  ذل��ك  اإىل  بالإ�سافة 

لها،  امل��ت��وق��ع  ال��ع��م��ر  متو�سط  احل��ي��وان��ات 

�سهرة كبرية،  تكت�سب  ال��ذي جعلها  الأم��ر 

فيما يلي اأطول 12 حيواناً عمراً يف العامل.

اأنثى غوريال جتاوز عمرها 65 �سنة 

اإح��دى  ه��ي  الغربية  ال�سهول  غ��وري��ال 

اأنواع الغوريال الأكرث انت�ساراً باملقارنة

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عّمان

و����س���وؤون  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  اأع���رب���ت   

امل��غ��رتب��ني ع���ن اأح����ر ال���ت���ع���ازي و���س��ادق 

امل���وا����س���اة حل��ك��وم��ة و���س��ع��ب ج��م��ه��وري��ة 

اأذرب����ي����ج����ان ب�����س��ح��اي��ا ال���ه���ج���وم ال����ذي 

�����س����ف����ارة  يف  ال����ع����ام����ل����ون  ل������ه  ت����ع����ر�����ش 

ال��ع��ا���س��م��ة  اأذرب����ي����ج����ان يف  ج���م���ه���وري���ة 

اليوم. طهران  الإيرانية 

واأك���دت ال����وزارة ت��ع��اط��ف امل��م��ل��ك��ة مع 

ح��ك��وم��ة و���س��ع��ب ج��م��ه��وري��ة اأذرب��ي��ج��ان، 

وخا�سة  العنف،  اأ�سكال  لكافة  ورف�سها 

ت���ل���ك ال���ت���ي ت�����س��ت��ه��دف م���ق���ار ال��ب��ع��ث��ات 

معربًة  فيها،  والعاملني  الدبلوما�سية 

والتمنيات  املتوفى،  لأ�سرة  تعازيها  عن 

للم�سابني. العاجل  بال�سفاء 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط – عمان 

تدريباته  ت20  ال��وط��ن��ي  املنتخب  ب���داأ 

الفنية والبدنية يف تركيا، �سمن مع�سكره 

اخل����ارج����ي ال������ذي مي���ت���د ح���ت���ى الأح�������د 5 

تاأهبا  ان��ط��ال��ي��ا،  مدينة  يف  املقبل  �سباط 

اآذار  مطلع  الآ�سيوية  النهائيات  خلو�ش 

بقيادة  تدريبه  املنتخب  واأج���رى  ال��ق��ادم. 

ملعب جممع  على  ذيابات،  اإ�سالم  امل��درب 

على  وا�ستمل  الريا�سي،  ارك��ادي��ا  ليماك 

متارين ا�ست�سفائية. ويتخلل املع�سكر عدة 

لقاءات ودية، حيث يلتقي املنتخب نظريه 

ال��ع��راق��ي الأح����د 29 اجل����اري، ث��م ي��واج��ه 

قريغيز�ستان الثالثاء 31، قبل اأن يختتم 

الأوزب��ك��ي��ة  الأن��دي��ة  اأح���د  بلقاء  مبارياته 

ال�سبت 4 �سباط. يذكر اأن قرعة املناف�سات 

و�سعت  اأوزبك�ستان،  يف  تقام  التي  القارية 

امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي ب��امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ال��ث��ة، 

طاجيك�ستان  بلقاء  م�سواره  يفتتح  حيث 

اخلمي�ش 2 اآذار،

التفا�صيل �ص »4« 

االنباط-وكاالت

الحتالل  ملجزرة  الدولية  الإدان���ات  توالت 

�سهداء،   9 اأم�����ش لرت��ق��اء  اأدت  التي  يف جنني، 

اأع����رب جمل�ش علماء  اآخ���ري���ن ف��ق��د  واإ���س��اب��ة 

باك�ستان عن ا�ستنكاره ال�سديد، واإدانته الكاملة 

ملدينة  الإ�سرائيلي  الح��ت��الل  ق��وات  لقتحام 

جنني وخميمها، وعّده جتاوزا خطريا وانتهاكا 

وحقوق  الدولية  والأع����راف  للقوانني  �سافرا 

باك�ستان  علماء  رئي�ش جمل�ش  وق��ال  الإن�سان 

“اإن  اأ���س��ريف، يف بيان �سحفي:  طاهر حممود 

هذا العدوان وما نتج عنه من خ�سائر كبرية 

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-وكاالت

اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدثة  �سرحت 

اأن  اجلمعة،  ام�����ش  زاخ���اروف���ا،  م��اري��ا  الرو�سية 

الأطل�سي)الناتو)  �سمال  حلف  اجتماع  نتائج 

يف قاعدة رام�ستاين اجلوية، حيث مت البت يف 

م�ساألة تزويد كييف بالأ�سلحة، ميثل دليال اآخر 

على عدم م�سوؤولية الغرب الكاملة ورغبته يف 

ت�سعيد ال�سراع واأ�سافت: نتائج هذا الجتماع 

ت�سهد، ب�سكل ل لب�ش فيه، على عدم م�سوؤولية 

الغرب، والرغبة يف مزيد من ت�سعيد ال�سراع. 

اإنهم ل ي�سعرون بالأ�سف على اأي �سخ�ش على 

اأرا���س��ي اأوك��ران��ي��ا. والآن م��ن الوا�سح اأن��ه��م ل 

ي�سعرون بالأ�سف على مواطنيهم،

التفا�صيل �ص »3«

الملك يلتقي الحاكم العام لكندا

 الكرك: مهتمون بالشأن السياحي يؤكدون 
أهمية وضع إستراتيجيات وطنية لتطوير القطاع

االنباط-عمان

ال��ت��ق��ى ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين 

العام  باحلاكم  اجلمعة،  ام�ش  اأوت���اوا،  يف 

لكندا ماري �سيمون.

وتناول اللقاء العالقات ال�سرتاتيجية 

بني البلدين، و�سبل تعزيزها يف خمتلف 

املجالت.

ومت ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ف��ت��ح اآف���اق 

التحديات  ملواجهة  التعاون  من  جديدة 

ال��ع��امل��ي��ة امل�����س��رتك��ة، ل ���س��ي��م��ا امل��ت��ع��ل��ق��ة 

ب���الأم���ن ال���غ���ذائ���ي وال���ط���اق���ة وم��ك��اف��ح��ة 

اآخر  اإىل  اللقاء  املناخي.وتطرق  التغري 

امل�����س��ت��ج��دات الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة، ويف 

مت  الفل�سطينية.كما  الق�سية  مقدمتها 

اإي��ج��اد  اإىل  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود  ا�ستعرا�ش 

ال��ت��ي مت��ر بها  ل��الأزم��ات  ح��ل��ول �سيا�سية 

منطقة ال�سرق الأو�سط.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- الكرك

 دع�����ا ع�����دد م����ن امل���ه���ت���م���ني ب���ال�������س���اأن 

ال�سياحي يف حمافظة الكرك اإىل �سرورة 

و���س��ع خ��ط��ط واإ���س��رتات��ي��ج��ي��ات وط��ن��ي��ة 

املحافظة  يف  ال�سياحي  القطاع  لتطوير 

و�سول اإىل ا�ستحداث م�ساريع ومنظومة 

بتح�سني  ت�����س��اه��م  م�����س��ت��دام��ة  ���س��ي��اح��ي��ة 

النمو القت�سادي الوطني.

وق����ال����وا ل���وك���ال���ة الأن�����ب�����اء الأردن����ي����ة 

من  يعد  ال�سياحي  ال��ق��ط��اع  اإن  )ب����رتا(، 

اأهم القطاعات التي ت�سهم بتعزيز النمو 

ت�سافر  من  بد  ول  الوطني  القت�سادي 

جهود القطاعني العام واخلا�ش لت�سجيع 

اإق�����ام�����ة م�������س���اري���ع ���س��ي��اح��ي��ة ل��ت��ن�����س��ي��ط 

ال�ستثمار ال�سياحي.

التفا�صيل �ص »2«

جاللته ورئيس الوزراء الكندي يعقدان مباحثات في أوتاوا
الملك يشيد بدور كندا المهم وانخراطها في 

تعزيز األمن واالستقرار في المنطقة

االنباط-اأوتاوا

عقد جاللة امللك عبداهلل الثاين، ورئي�ش 

مباحثات  ت���رودو،  جا�سنت  الكندي  ال����وزراء 

اجلمعة،  ام�ش  اأوت���اوا،  الكندية  العا�سمة  يف 

تناولت العالقات الثنائية وتطورات الأو�ساع 

على ال�ساحتني الإقليمية والدولية.

واأ�����س����اد ج���الل���ة امل���ل���ك ورئ���ي�������ش ال������وزراء 

تبعتها  ث��ن��ائ��ي��ة  م��ب��اح��ث��ات  ال��ك��ن��دي خ����الل 

م��و���س��ع��ة، ج���رت يف م��ق��ر ال���ربمل���ان ال��ك��ن��دي، 

مبتانة العالقات ال�سرتاتيجية التي تربط 

ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��دي��ق��ني، م��وؤك��دي��ن احل��ر���ش 

والتجارة  التعليم  قطاعات  يف  تعزيزها  على 

وال���س��ت��ث��م��ار وال���ت���ع���اون ال���دف���اع���ي.واأع���رب 

تقديره  ع��ن  امل��ب��اح��ث��ات  م�ستهل  يف  جاللته 

لل�سداقة القوية التي جتمع الأردن وكندا،

التفا�صيل �ص »2«
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  رئيس الوزراء الكندي يثمن دور الملك القيادي بالمنطقة

 ترودو: المباحثات مع دولة صديقة كاألردن مثمرة لتعزيز السالم واالستقرار في المنطقة والعالم
 اتفاقية تعاون في مجال التعليم تقدم بموجبها كندا لألردن قرضا سياديا لدعم االستراتيجية 

الوطنية للتعليم بقيمة 120 مليون دوالر كندي

 الخارجية تعزي بضحايا الهجوم الذي 
تعرضت له سفارة أذربيجان في طهران

 الكرك: مهتمون بالشأن السياحي يؤكدون 
أهمية وضع إستراتيجيات وطنية لتطوير القطاع

االنباط- عّمان

و�����ش�����ؤون  اخل����ارج����ي����ة  وزارة  اأع�����رب�����ت   

املغرتبني عن اأحر التعازي و�شادق امل�ا�شاة 

حل���ك���وم���ة و����ش���ع���ب ج���م���ه���وري���ة �أذرب���ي���ج���ان 

ب�شحايا �لهجوم �لذي تعر�ض له �لعاملون 

العا�شمة  يف  اأذربيجان  جمه�رية  �شفارة  يف 

�لإير�نية طهر�ن �ليوم.

و�أكدت �لوز�رة تعاطف �ململكة مع حكومة 

و�شعب جمهورية �أذربيجان، ورف�شها لكافة 

ت�شتهدف  �لتي  تلك  وخا�شة  �لعنف،  �أ�شكال 

م��ق��ار �ل��ب��ع��ث��ات �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة و�ل��ع��ام��ل��ن 

�ملتوفى،  لأ���ش��رة  تعازيها  ع��ن  معربًة  فيها، 

و�لتمنيات بال�شفاء �لعاجل للم�شابن.

�لنباط- �لكرك

 دع����ا ع����دد م���ن �مل��ه��ت��م��ن ب���ال�������ش���اأن �ل�����ش��ي��اح��ي 

�إىل ����ش���رورة و����ش���ع خطط  �ل���ك���رك  يف حم��اف��ظ��ة 

�ل�شياحي  �لقطاع  لتطوير  وطنية  و�إ�شرت�تيجيات 

م�����ش��اري��ع  �����ش���ت���ح���د�ث  �إىل  �مل��ح��اف��ظ��ة و����ش���ول  يف 

ومنظومة �شياحية م�شتد�مة ت�شاهم بتح�شن �لنمو 

�لقت�شادي �لوطني.

وقالو� لوكالة �لأنباء �لأردنية )برت�(، �إن �لقطاع 

�ل�شياحي يعد من �أهم �لقطاعات �لتي ت�شهم بتعزيز 

�لنمو �لقت�شادي �لوطني ول بد من ت�شافر جهود 

�إقامة م�شاريع  �لقطاعن �لعام و�خلا�ض لت�شجيع 

�شياحية لتن�شيط �ل�شتثمار �ل�شياحي ول �شيما �أن 

جوهرية  منظومة  ي�شكل  �أ�شبح  �ل�شياحي  �لقطاع 

لالقت�شاد �لعاملي ويوؤثر يف �لنمو �لقت�شادي.

�ل�شياحية  �ب��ن حماد  و�أك��د مدير منطقة و�دي 

�ملوؤ�شر�ت  �لع�شا�شفة، �شرورة در��شة وحتليل  ن�شار 

�لأردين،  �ل�شياحي  للقطاع  و�لتناف�شية  �لعاملية 

و�لعمل على تعزيز ورفع م�شتوى تناف�شية �ل�شياحة 

�لأردنية يف هذه �ملوؤ�شر�ت لتعزيز مكانة �لأردن على 

�لهيئة  ع�شو  وط��ال��ب  �ل��ع��امل��ي��ة.  �ل�شياحة  خ��ارط��ة 

�لتدري�شية يف كلية �ل�شياحة و�لآثار يف جامعة موؤتة 

�لدكتور م�شلم �لرو�حنة بدعم �ل�شياحة �لتعليمية 

و�لتي  �ل�شياحية  �لأمن����اط  �أف�����ش��ل  م��ن  تعد  �ل��ت��ي 

�أن  �شيما  �لقت�شادي، ول  �لوفر  ت�شاعد يف حتقيق 

�لتعليم  يف  عامليا  متقدمة  م��ر�ت��ب  يحتل  �لأردن 

�ل�شياحة  �ل��ن��وع م��ن  ه��ذ�  �أهمية  م��وؤك��د�  �جلامعي، 

يف  وم�شاهمته  �لأردين  لالقت�شاد  يحققها  �ل��ت��ي 

رئي�ض جمعية  �أ���ش��ار  ب���دوره،  �لبطالة.  ح��ل م�شكلة 

�إىل  �لذنيبات  ف��اي��ز  �ملحامي  �ل��رت�ث��ي��ة  �ل��ك��رك  د�ر 

�شرورة تطوير �ملو�قع و�ملر�فق �ل�شياحية مبختلف 

�ألوية �ملحافظة و�حلفاظ عليها وت�شجيع �ملهتمن 

جديدة  �شياحية  م�شاريع  فتح  على  �لقطاع  ب��ه��ذ� 

�ملختلفة  ب��اأن��و�ع��ه��ا  �ل�شياحية  �مل��ن��ت��ج��ات  لتطوير 

�إد�رة  �أن  �إىل  لف��ت��ا  �ل�شياحي،  �ل�شتثمار  وتفعيل 

�إن�شاء م�شروعا �شياحيا وتر�ثيا يف  �جلمعية تعتزم 

منطقة و�دي �بن حماد .وقال �شاحب خميم وديان 

�ملغامر�ت  �شياحة  �إن  �لع�شا�شفة،  ع���وده  �ل�شياحي 

حتتل مركز� متقدما يف منطقة و�دي �بن حماد ول 

�شيما �أن هذه �ملنطقة من �ملناطق �ملروجة �شياحيا 

على م�شتوى �لعامل، موؤكد� �أهمية توفري �متياز�ت 

ت��ن��م��وي��ة ���ش��ي��اح��ي��ة ل��ال���ش��ت��ث��م��ار و�إع�������ادة �ل��ن��ظ��ر يف 

�لقو�نن �لناظمة للعمل �ل�شياحي، و�أهمها �أنظمة 

وتغيري  �ل�شياحية  �ملكاتب  ونظام  �ل�شياحية  �ملهن 

�لأردين  �ل�شياحي  �مل��ن��ت��ج  ت�شويق  �إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات 

ب�شكل عام، و�إ�شرت�تيجيات �لت�شويق �ملعتمدة لل�شائح 

�لأجنبي و�ل�شائح �لعربي و�لز�ئر �لأردين “�ل�شياحة 

�لد�خلية«.من جهته، �أ�شار رئي�ض جمعية �ملغامر�ت 

�ل�شياحية نظام �لع�شا�شفة �إىل �شرورة تعزيز �ملكانة 

�حليوية للقطاع �ل�شياحي كعن�شر رئي�شي وفّعال يف 

منو �لقت�شاد �لوطني، وتوفري �لتدريبات �ل�شياحية 

لاللتحاق  و�إع���د�ده���م  �لأردين،  لل�شباب  �ل��الزم��ة 

بالعمل يف �لفنادق و�ملن�شاآت �ل�شياحية.

الملك ورئيس الوزراء الكندي يعقدان مباحثات في أوتاوا
الملك يشيد بدور كندا المهم وانخراطها في تعزيز األمن واالستقرار في المنطقة

االنباط-اأوتاوا

عقد ج��الل��ة �مل��ل��ك ع��ب��د�هلل �ل��ث��اين، ورئي�ض 

يف  مباحثات  ت����رودو،  جا�شنت  �ل��ك��ن��دي  �ل����وزر�ء 

�لعا�شمة �لكندية �أوتاو�، �م�ض �جلمعة، تناولت 

�ل��ع��الق��ات �ل��ث��ن��ائ��ي��ة وت���ط���ور�ت �لأو����ش���اع على 

�ل�شاحتن �لإقليمية و�لدولية.

�لكندي  �ل��وزر�ء  ورئي�ض  �مللك  جاللة  و�أ�شاد 

جرت  مو�شعة،  تبعتها  ثنائية  مباحثات  خ��الل 

يف م��ق��ر �ل���رمل���ان �ل��ك��ن��دي، مب��ت��ان��ة �ل��ع��الق��ات 

�ل�شرت�تيجية �لتي تربط �لبلدين �ل�شديقن، 

م��وؤك��دي��ن �حل��ر���ض ع��ل��ى ت��ع��زي��زه��ا يف قطاعات 

�لتعليم و�لتجارة و�ل�شتثمار و�لتعاون �لدفاعي.

�مل��ب��اح��ث��ات عن  م�شتهل  ج��الل��ت��ه يف  و�أع�����رب 

�لأردن  جتمع  �ل��ت��ي  �ل��ق��وي��ة  لل�شد�قة  ت��ق��دي��ره 

وك����ن����د�، وع�����ن �ع�����ت�����ز�زه مب�����ش��ت��وى �ل���ع���الق���ات 

ملو�جهة  �ل�شيا�شي  �لتعاون  خ�شو�شا  �لثنائية، 

�لتحديات يف �ملنطقة.

يف  للمملكة  كند�  بدعم  �مللك  جاللة  و�أ���ش��اد 

و�جهتها  �لتي  �لقت�شادية  للتحديات  �لت�شدي 

خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية.

ولفت جاللته �إىل دور كند� �ملهم و�نخر�طها 

يف تعزيز �لأمن و�ل�شتقر�ر يف �ملنطقة، معتر�ً 

�ل��ع��ق��الن��ي��ة  �إىل  ي���دع���و  د�ئ���م���ا  ك���ن���د�  ����ش���وت  �أن 

و�لأمل.

�مل�شرتكة  باجلهود  ت���رودو  �أ���ش��اد  جانبه،  م��ن 

�ملا�شية،  �ل�شنو�ت  ع��ر  �لبلدين  ب��ن  و�مل��ث��م��رة 

لف���ت���اً �إىل �ل��ف��ر���ض �ل��ت��ي مي��ك��ن م���ن خ��الل��ه��ا 

على  �شو�ء  وتقويتها،  �لثنائية  �لعالقات  تعميق 

�لعالقات  م�شتوى  على  �أو  �ل�شتثمار  م�شتوى 

�مللك  جاللة  حر�ض  لطاملا  �لتي  �ل�شعبن  ب��ن 

على تعزيزها.

�ل��ك��ن��دي دور جاللة  �ل�����وزر�ء  وث��م��ن رئ��ي�����ض 

�ملباحثات  �أن  معتر�ً  باملنطقة،  �ل��ق��ي��ادي  �مللك 

مع دولة �شديقة كالأردن مثمرة لتعزيز �ل�شالم 

و�ل�شتقر�ر يف �ملنطقة و�لعامل.

�مللك  �أن��ه بحث مع جاللة  �إىل  ت��رودو  و�أ�شار 

�ل��ظ��روف �مل��ع��ق��دة �ل��ت��ي �أح��اط��ت �ل��ع��امل �أخ���ري�ً، 

بخا�شة بعد �جلائحة و�جتياح رو�شيا لأوكر�نيا.

وح�����ش��ر �مل���ب���اح���ث���ات ن���ائ���ب رئ��ي�����ض �ل������وزر�ء 

ووزي������ر �خل���ارج���ي���ة و�����ش����وؤون �مل���غ���رتب���ن �أمي���ن 

�لدكتور  �مللك،  جاللة  مكتب  ومدير  �ل�شفدي، 

ماجد  كند�  يف  �لأردين  و�ل�شفري  ح�شان،  جعفر 

�لقطارنة، وعدد من �مل�شوؤولن �لكندين.

ووقعت حكومتا �لأردن وكند� �تفاقية تعاون 

قر�شا  كند�  مبوجبها  تقدم  �لتعليم،  جم��ال  يف 

للتعليم  �لوطنية  �ل�شرت�تيجية  لدعم  �شياديا 

وق��ع��ه��ا عن  ك���ن���دي،  دولر  م��ل��ي��ون   120 ب��ق��ي��م��ة 

�ل�����وزر�ء ووزي���ر  �جل��ان��ب �لأردين ن��ائ��ب رئ��ي�����ض 

�ل�شفدي،  �أمي���ن  �ملغرتبن  و���ش��وؤون  �خل��ارج��ي��ة 

وع��ن �جل��ان��ب �ل��ك��ن��دي وزي���ر �لتطوير �ل��دويل 

هارجيت �شاجان.

و�شدر يف ختام �ملباحثات بيان م�شرتك فيما 

يلي ن�شه:

و�لل��ت��ز�م  �مل�شتمرة  �ل�����ش��ر�ك��ة  م��ن  �ن��ط��الق��ا 

ب��ت��ع��زي��ز رو�ب�����ط �ل�����ش��د�ق��ة و�ل��ت�����ش��دي لأب����رز 

�أوت��او� جاللة  يف  �ليوم  �لتقى  �لعاملية،  �لق�شايا 

�لكندي  �ل����وزر�ء  �ل��ث��اين ورئي�ض  ع��ب��د�هلل  �مل��ل��ك 

جا�شنت ترودو.

�أج�������رى ج���الل���ة �مل���ل���ك وت��������رودو حم���ادث���ات 

م��ك��ث��ف��ة ح����ول ���ش��ب��ل ت��ع��زي��ز �ل���ت���ع���اون �ل��ث��ن��ائ��ي، 

�لتز�مهما بالعمل معا لتطوير �لعالقات  و�أكد� 

�لتجارية و�ل�شتثمارية �لكندية-�لأردنية.

و��شتثماريا  جتاريا  �شريكا  كند�  كانت  لطاملا 

م��ه��م��ا ل�������الأردن، خ��ا���ش��ة م��ن��ذ دخ�����ول �ت��ف��اق��ي��ة 

�لتنفيذ.  حيز  �لكندية-�لأردنية  �حلرة  �لتجارة 

وناق�ض جاللة �مللك ورئي�ض �لوزر�ء ترودو �ليوم 

فر�ض تعزيز �لتجارة و�ل�شتثمار بن �لبلدين.

�ل��وزر�ء ترودو  �مللك ورئي�ض  �أكد جاللة  كما 

�لدولين  و�ل�شتقر�ر  �لأم��ن  بتعزيز  �لتز�مهما 

وم���و�����ش���ل���ة �ل���ع���م���ل م���ع���ا ل���ت���ج���اوز �ل��ت��ح��دي��ات 

و�لأزمات �لإقليمية و�لعاملية.

ت��رودو  �ل���وزر�ء  �مللك ورئي�ض  و�أع��رب جاللة 

عن بالغ قلقهما �إز�ء تدهور �لأو�شاع يف �ل�شفة 

�لغربية وغزة. و�شدد� على �أهمية تكثيف �جلهود 

�ل�شرق  يف  و�شامل  ود�ئ���م  ع���ادل  ���ش��الم  لتحقيق 

�لأو�شط على �أ�شا�ض حل �لدولتن.

كما �شدد� على �شرورة وقف جميع �لإجر�ء�ت 

�لأح�����ادي�����ة و�ل����ش���ت���ف���ز�زي���ة �ل���ت���ي ت��ق��و���ض حل 

�لدولتن وترفع �لتوتر وتوؤدي �إىل �لعنف. كما 

�شجعا �جلهود �ملبذولة لإعادة �إطالق مفاو�شات 

�شي�شمن  �ل��ذي  �لدولتن  حل  لتحقيق  �ل�شالم 

و�لقابلة  �مل�شتقلة  �لفل�شطينية  �ل��دول��ة  ق��ي��ام 

للحياة وذ�ت �ل�شيادة، لتعي�ض جنبا �إىل جنب مع 

�ل��دويل  للقانون  وفقا  و�شالم  �أم��ن  يف  �إ�شر�ئيل 

وق���ر�ر�ت  �ل�شلة،  ذ�ت  �ملتحدة  �لأمم  وق����ر�ر�ت 

�ل�شرعية �لدولية �شمن �ملرجعيات �ملتفق عليها.

ورئي�ض  �مللك  جاللة  �شدد  �ل�شياق،  ه��ذ�  ويف 

�لوزر�ء �لكندي على �أهمية �حلفاظ على �لو�شع 

�لقائم يف �لقد�ض ومقد�شاتها، وجدد  �لتاريخي 

�ل��ت��اأك��ي��د على دع��م كند�  ت���رودو  �ل����وزر�ء  رئي�ض 

للو�شاية �لها�شمية على �لأماكن �ملقد�شة.

�ل��وزر�ء ترودو  �مللك ورئي�ض  �أكد جاللة  كما 

�أهمية �إيجاد حل �شيا�شي لالأزمة �ل�شورية وفقا 

2254. و�أع��رب رئي�ض  لقر�ر جمل�ض �لأم��ن رقم 

ت��رودو عن تقدير كند� لكرم �لأردن يف  �ل��وزر�ء 

��شت�شافة �لالجئن �ل�شورين.

وج���دد رئ��ي�����ض �ل�����وزر�ء ت����رودو �ل��ت��اأك��ي��د على 

�شي�شتمر  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  يف  كند�  �ن��خ��ر�ط  �أن 

����ش��ت��ج��اب��ة ل��ل��ت��ح��دي��ات �لأم���ن���ي���ة و�لإن�����ش��ان��ي��ة 

�لقائمة يف �ملنطقة، مبا يف ذلك �أزمة �لالجئن 

�ل�شورين و�لأزمة �لقت�شادية يف لبنان.

و�أك����د ج��الل��ة �مل��ل��ك ورئ��ي�����ض �ل�����وزر�ء ت���رودو 

دعمهما للعر�ق و��شتقر�ره.

�لأمن  على  �أوكر�نيا  تبعات حرب  ناق�شا  كما 

�لعاملي، ودعا �جلانبان �إىل �شرورة �إنهاء �حلرب 

ف��ور� و�ح���رت�م �ل��ق��ان��ون �ل���دويل وميثاق �لأمم 

�ملتحدة و�شيادة ووحدة �لأر��شي �لأوكر�نية.

و�أك����د ج��الل��ة �مل��ل��ك ورئ��ي�����ض �ل�����وزر�ء ت���رودو 

�لثنائي  �لتعاون  �شيو��شالن  وك��ن��د�  �لأردن  �أن 

و�ل���ع���م���ل م����ع ���ش��رك��ائ��ه��م��ا مل���ح���ارب���ة �ل��ت��ط��رف 

و�لإره��������اب. و���ش��ي��و����ش��ل �ل���ب���ل���د�ن �مل�����ش��ارك��ة يف 

هزمية  ل�شمان  د�ع�����ض  �شد  �ل���دويل  �لتحالف 

د�ع�����ض ب�شكل ن��ه��ائ��ي. ك��م��ا ���ش��ي��و����ش��ل �ل��ب��ل��د�ن 

�لتعاون من خالل مبادرة �جتماعات �لعقبة.

ج��الل��ة �مل��ل��ك ورئ��ي�����ض �ل�����وزر�ء ت����رودو �أع���اد� 

على  بالبناء  �مل�شرتك  �لتز�مهما  على  �لتاأكيد 

�لعالقات بن �لأردن وكند� يف خمتلف �ملجالت.

وقد وقع �لبلد�ن على �تفاقية قر�ض �شيادي 

م��دى  ع��ل��ى  ك���ن���دي  دولر  م��ل��ي��ون   120 ب��ق��ي��م��ة 

من  �لقر�ض  ه��ذ�  متويل  و�شيتم  �أع���و�م،  ع�شرة 

خالل برنامج �لقرو�ض �ل�شيادية �لتابع لوز�رة 

�لكندية،  و�لتنمية  و�لتجارة  �خلارجية  �ل�شوؤون 

�أد�ة مالية مبتكرة تدعم �جلهود �لتنموية  وهو 

�ل�شريكة  �لدخل  �ل��دول متو�شطة  �حلكومية يف 

لكند�.

و�أع��رب جاللة �مللك عن تقديره لدعم كند� 

�مل�شتمر لالأردن، فيما �أكد رئي�ض �لوزر�ء ترودو 

�أهمية �لإ�شالحات �لقت�شادية يف �لأردن وروؤية 

�ململكة.  �أطلقتها  �ل��ت��ي  �لق��ت�����ش��ادي  �لتحديث 

�لأردن يف  دور  �ل��ك��ن��دي  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����ض  وث��م��ن 

�لدفع نحو �ل�شالم وتعزيز �ل�شتقر�ر يف �ملنطقة 

االنباط-عمان

�لتقى ج��الل��ة �مل��ل��ك ع��ب��د�هلل �ل��ث��اين يف 

�أوتاو�، �م�ض �جلمعة، باحلاكم �لعام لكند� 

ماري �شيم�ن.

�ل�شرت�تيجية  �لعالقات  �للقاء  وتناول 

خمتلف  يف  تعزيزها  و�شبل  �لبلدين،  ب��ن 

�ملجالت.

ومت �ل���ت���اأك���ي���د ع��ل��ى �أه���م���ي���ة ف��ت��ح �آف����اق 

�لتحديات  مل��و�ج��ه��ة  �ل��ت��ع��اون  م��ن  ج��دي��دة 

بالأمن  �ملتعلقة  �شيما  �مل�شرتكة، ل  �لعاملية 

�ل����غ����ذ�ئ����ي و�ل����ط����اق����ة وم���ك���اف���ح���ة �ل��ت��غ��ري 

�ملناخي.

�مل�����ش��ت��ج��د�ت  �آخ����ر  �إىل  �ل��ل��ق��اء  وت���ط���رق 

م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  و�ل����دول����ي����ة،  �لإق���ل���ي���م���ي���ة 

�لفل�شطينية. �لق�شية 

�إىل  �لر�مية  �جلهود  ��شتعر��ض  مت  كما 

متر  �لتي  ل��الأزم��ات  �شيا�شية  حلول  �إي��ج��اد 

بها منطقة �ل�شرق �لأو�شط.

وح�����ش��ر �ل��ل��ق��اء، ن��ائ��ب رئ��ي�����ض �ل����وزر�ء 

�أمين  �ملغرتبن  و���ش��وؤون  �خلارجية  ووزي��ر 

�ل�����ش��ف��دي، وم���دي���ر م��ك��ت��ب ج��الل��ة �مل��ل��ك، 

�لأردين  و�ل�شفري  ح�شان،  جعفر  �لدكتور 

يف ك���ن���د� م���اج���د �ل���ق���ط���ارن���ة، وع������دد م��ن 

�لكندين. �مل�شوؤولن 

االنباط- عمان

�ل�شو�ربة،  يو�شف  �لدكتور  عمان  �أم��ن  �أك��د 

في�شل  �لأم���ري  �شمو  �ل��ري��ا���ض  منطقة  و�أم���ن 

�آف��اق  تعزيز  �أهمية  ع��ي��اف،  ب��ن  �لعزيز  عبد  ب��ن 

�لتعاون بن مدينتي �لريا�ض وعمان مبا يخدم 

حتقيق �لتنمية يف جمالت �لعمل �لبلدي.

ج���اء ذل���ك خ���الل �ل��ل��ق��اء �ل����ذي ج��م��ع �شمو 

�أم���ن منطقة �ل��ري��ا���ض، و�أم���ن ع��م��ان و�ل��وف��د 

�لبلدي  �ل�شتثمار  ملتقى  يف  �مل�����ش��ارك  �مل��ر�ف��ق 

بالريا�ض و�لذي عر�ض خالله �ل�شو�ربة �لبيئة 

روؤي��ة  �شركة  خ��الل  م��ن  ع��م��ان  يف  �ل�شتثمارية 

عمان لال�شتثمار، و�أهمية �لت�شاركية مع �لقطاع 

للمدينة. وك�شف  �لتنموية  �مل�شاريع  �خلا�ض يف 

�لأم��ان��ة  �أ���ش��ول  �أن  �مللتقى  جل�شات  خ��الل  م��ن 

�لقابلة لال�شتثمار يف عمان تقدر قيمتها بنحو 

مليار و500 مليون دولر .

و����ش��ت��م��ع �أم�����ن ع���م���ان خ����الل ل��ق��ائ��ه �أم���ن 

�أم���ان���ة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �إىل  �ل���ري���ا����ض  م��ن��ط��ق��ة 

�ل���ري���ا����ض �ل���ت���ي ت�����ش��م��ل �ل��ت��ن��م��ي��ة �حل�����ش��ري��ة 

و�ل���ش��ت��د�م��ة  �ملجتمعية  و�لتنمية  و�خل��دم��ات 

�ل��ع��م��ر�ين  �لتخطيط  ع��ل��ى  و�ل��رتك��ي��ز  �مل��ال��ي��ة، 

�أمانة  م��ب��ادر�ت  و�أه��م  و�لنقل  �لتحتية  و�لبنية 

�لريا�ض ومنها �إقامة حد�ئق يف مر�كز �لأحياء 

�شمن  ت�شميمية  تف�شيلية  خمططات  وع��م��ل 

نطاق �لأحياء، و�مل�شاركات �ملجتمعية.

�لتي  للجهود  تقديره  �ل�شو�ربة عن  و�أع��رب 

�شاملة  منظومة  �شمن  �لريا�ض  �أمانة  تبذلها 

�مل�شتد�مة  و�لتنموية  �خل��دم��ي��ة  �مل�����ش��اري��ع  م��ن 

�لتي حتقق �حتياجات �ملدينة و�ملو�طن .

وك����ان �أم����ن ع��م��ان، �ل��ت��ق��ى يف خ��ت��ام �أع��م��ال 

�مل��ل��ت��ق��ى، م��دي��ر �مل��ع��ه��د �ل��ع��رب��ي لإمن�����اء �مل���دن 

�لدكتور �ن�ض بن مفرح �ملغريي، حيث مت بحث 

�لتعاون من خطط م�شتقبلية بن  تعزيز  �شبل 

�ل�شفري  �ل�شو�ربة  �لتقى  كما   ، و�ملعهد  �لأمانة 

�لأردين يف �ل�شعودية علي �لكايد.

�لنباط- عمان

�مل�شجد  �أم��ام  �نطلقت بعد �شالة �جلمعة من 

فاعليات  فيها  ���ش��ارك��ت  م�شرية  �م�����ض،  �حل�شيني 

ورف�شا  تنديد�  و�شبابية  ونقابية  وحزبية  �شعبية 

�لأق�شى  �مل�شجد  على  �لإ�شر�ئيلية  لالنتهاكات 

�ملبارك وبالعتد�ء�ت �لتي ترتكبها قو�ت �لحتالل 

�لإ�شر�ئيلية بحق �أبناء �ل�شعب �لفل�شطينين.

�لحتالل  ق���و�ت  باقتحام  �مل�شاركون  ن��دد  كما 

�لإ�شر�ئيلي مدينة جنن وخميمها و�لتي ��شت�شهد 

خاللها 10 من �أبناء �ل�شعب �لفل�شطيني

�لأردن��ي��ة  �لإع���الم  �مل�شرية  �مل�شاركون يف  ورف��ع 

وت��وؤك��د  �لقد�ض  ���ش��ع��ار�ت متجد  وي��اف��ط��ات حتمل 

�ل�شعب  وب��ح��ق  وم��ق��د���ش��ات��ه��ا  ب��ال��ق��د���ض  �لتم�شك 

تر�به  على  �مل�شتقلة  دولته  �إق��ام��ة  يف  �لفل�شطيني 

�لوطني وعا�شمتها �لقد�ض.

ب��امل�����ش��رية �إىل وق��ف��ة عربية  �مل�����ش��ارك��ون  ودع����ا 

موحدة يف وجه �ملخططات �لإ�شر�ئيلية وخ�شو�شا 

حماولت تهويد �لقد�ض و�ملقد�شات.

الملك يلتقي الحاكم العام لكندا

 أمينا عمان والرياض يؤكدان أهمية تعزيز آفاق التعاون بمجاالت العمل البلدي

 انطالق مسيرة نصرة للشعب الفلسطيني من أمام المسجد الحسيني

املحلي
ال�سبت    28/ 1 /  2023
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االنباط-وكاالت

 اّت����ك����ااًل ع��ل��ى ح��ج��م ال���دع���م ال��ك��ب��ر ال���ذي 

ت��وف��ره اأح����زاب اليمني االإ���س��رائ��ي��ل��ي احل��اك��م يف 

خالل  هجماتهم  امل�ستوطنون  و���س��ع  اإ���س��رائ��ي��ل، 

االأي������ام امل��ا���س��ي��ة، وذل����ك م���ع ا���س��ت��م��رار �سعيهم 

ال��زراع��ي��ة،  ال��ب��وؤر، خا�سة  م��ن  ال��ع��دي��د  لتو�سيع 

كبرة  هدم  عمليات  الفل�سطينيون  يتوقع  فيما 

، مبا يف  ج  امل�سنفة  املنطقة  الواقعة يف  للمنازل 

والتي  القد�س،  �سرق  االأح��م��ر  اخل��ان  بلدة  ذل��ك 

ت�سكل منطقة اإ�سرتاتيجية تربط مناطق �سمال 

ال�سفة بجنوبها

وب��ع��د ت��ب��اه��ي رئ��ي�����س ال������وزراء االإ���س��رائ��ي��ل��ي 

التي  الكبرة  الهدم  بعمليات  نتنياهو  بنيامني 

واإع��الن��ه،  عملها،  اأي���ام  اأول  يف  حكومته  نفذتها 

ح��ت��ى ب���داي���ة االأ����س���ب���وع امل��ا���س��ي ف��ق��ط، ه���دم 23 

ال�سهر اجل��اري، وتهديده  االأول من  مبنى منذ 

املقامة ح�سب  املباين  الهدم لكل  �سيا�سة  بتنفيذ 

، يتوقع  ت��رخ��ي�����س ، يف م��ن��اط��ق ج  ب���دون  زع��م��ه 

اأن يت�ساعد االأمر ب�سكل خطر،  الفل�سطينيون 

الذين  االئتالف  وق��ادة  اليمني  الإر�ساء جمهور 

ي�ساركونه يف احلكومة، ب�سكل يعجل من عملية 

هدم بلدة اخلان االأحمر وترحيل �سكانها ق�سراً

�سموتريت�س وخطة ال�سم

ك��ان نتنياهو قد اتخذ  ويف دالل��ة على ذل��ك، 

ب��ن��ق��ل ال�����س��الح��ي��ات م��ن االإدارة  ن��ه��ائ��ي��اً  ق�����راراً 

املدنية، وهي اإدارة تابعة للجي�س تن�سط يف ال�سفة 

ال��غ��رب��ي��ة، وت��وك��ل ل��ه��ا م��ه��ام اإ����س���دار تراخي�س 

امل�ستوطنات،  بناء  على  واالإ���س��راف  اال�ستيطان 

وك���ذل���ك ت��راخ��ي�����س م���ن���ازل ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني يف 

مناطق ج ، اإىل الوزير يف وزارة اجلي�س بت�سالئيل 

الدينية  ال�سهيونية  ح��زب  زع��ي��م  �سموتريت�س 

اأن  االإ�سرائيلية  ال��ب��ث  هيئة  وذك���رت  امل��ت��ط��رف. 

معار�سة  م��ن  ال��رغ��م  على  ج��اء  نتنياهو،  ق���رار 

وزير اجلي�س يواآف غاالنت لهذا القرار، ويف ظل 

طلب الوزير املتطرف لهذا امللف، بهدف العمل 

على ت�سهيل الهجمات اال�ستيطانية

وقد �سبق هذا القرار اأن ك�سف تقرير اأوردته 

�سل�سلة طويلة من  اليوم عن  اإ�سرائيل  �سحيفة 

لت�سوية  امل�سبوقة  غ��ر  ب���  و�سفتها  اخل��ط��وات 

جتري  املحتلة،  ال�سفة  يف  اال�ستيطان  وتعزيز 

العالقة  لتنظيم  امل�����س��اع��ي  اإط����ار  يف  مناق�ستها 

ب���ني وزي����ر االأم�����ن يف احل��ك��وم��ة االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، 

بت�سلئيل  وزارت�����ه،  وال���وزي���ر يف  غ���االن���ت،  ي����واآف 

غر  �سالحيات  على  ح�سل  الذي  �سموتريت�س، 

حمدودة يف ال�سفة

اخت�سار  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  امل��خ��ط��ط��ات  وت�سمل 

اال�ستيطانية  املخططات  على  امل�سادقة  عملية 

عملية  بني  الزمنية  الفرتة  لتقلي�س  اجلديدة، 

التخطيط والبدء الفعلي بعمليات البناء، وذلك 

عرب تقلي�س عدد التوقيعات املطلوبة للم�سادقة 

على املخططات اجلديدة، االأمر الذي من �ساأنه 

وتقلي�س  اال���س��ت��ي��ط��اين،  ال��ب��ن��اء  وت���رة  ت�سريع 

بعدة  وال��ب��ن��اء  التخطيط  ب��ني  الزمنية  ال��ف��رتة 

الفعلي  ال�����س��م  ت��ك��ر���س  عملية  اإط����ار  يف  اأ���س��ه��ر، 

مل�ساحات وا�سعة من اأرا�سي ال�سفة الغربية

وي�����اأت�����ي ذل�����ك يف ظ����ل ت����خ����وف ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

ع����ربت ع��ن��ه ج���ه���ات ر���س��م��ي��ة وت��ن��ظ��ي��م��ات، ب���اأن 

اإخ���الء  امل��ت��ط��رف��ون  وح��ل��ف��اوؤه  نتنياهو  ي�ستغل 

م�ستوطنون  اأقامها  ع�سوائية  ا�ستيطانية  ب��وؤرة 

كونها  ال�سفة،  �سمال  اأ�سبوع،  قبل  متطرفون، 

غ���ر ر���س��م��ي��ة، م���ن اأج�����ل ه����دم واإخ������الء اخل���ان 

االأحمر، الذي يزعم اأنه غر مرخ�س

امل��ط��ال��ب��ة العلنية  وي�����س��ت��دل ع��ل��ى ذل���ك م���ن 

لوزير االأمن القومي املتطرف اإيتمار بن غفر، 

بهدم  احل��اك��م،  الليكود  ح��زب  اأع�ساء  وع��دد من 

بينهم  املواطنني،  مئات  ت�سم  التي  البلدة،  هذه 

1949 ق�سراً من  العام  اأطفال، والذين رحلوا يف 

االح��ت��الل  ي��ري��د  اإذ  النقب،  منطقة  يف  اأر���س��ه��م 

اإح��ك��ام  ب��ه��دف  اأخ����رى،  ملنطقة  ق�����س��راً  ترحيلهم 

خمطط  لتنفيذ  املنطقة،  تلك  على  �سيطرته 

E1 وه��و  اأو   ، ال���ك���ربى  ال��ق��د���س  ب��ا���س��م  ي��ع��رف 

عن  ال�سفة  ���س��م��ال  ف�سل  اإىل  ي��ه��دف  خم��ط��ط 

ب��ن��اء اآالف ال��وح��دات  ج��ن��وب��ه��ا، وي�����س��م��ل اأي�����س��اً 

اال�ستيطانية، من اأجل عزل القد�س املحتلة عن 

باقي مناطق ال�سفة

هدم منازل الفل�سطينيني

العربية،  ك��ان  ل� قناة  وق��د ك�سف تقرير  ه��ذا 

ب���اأن روؤ���س��اء اأح����زاب االئ��ت��الف احل��ك��وم��ي يف تل 

اأب��ي��ب ات��ف��ق��وا ع��ل��ى ه���دم ك��ل مبنى ج��دي��د يقام 

داخل املنطقة امل�سنفة )ج ( خالل وقت ق�سر، 

اإىل  التو�سل  مت  فاإنه  القناة،  ذك��رت  ما  وح�سب 

القائم بني  التوتر  تبديد  اأج��ل  القرار من  ه��ذا 

وزي��ر اجلي�س ي���وؤاف غ��االن��ت وب��ني وزي��ر املالية 

بت�سلئيل �سموتريت�س الذي يتوىل من�سب وزير 

االأم���ور  ح��ول  �سالحيات  ول��ه  اجلي�س  وزارة  يف 

مو�سحة  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�سفة  يف  املتعلقة  امل��دن��ي��ة 

ال��وزي��ري��ن مما  ب��ني  باالتفاق  رح��ب  نتنياهو  اأن 

�سيوؤدي اإىل تنقية االأجواء واإزالة التوتر بينهما

وخ���الل االأي�����ام امل��ا���س��ي��ة، ���س��ع��دت م��ا ت�سمى 

���س��ب��ي��ب��ة ال���ت���الل ، ال���ت���ي ت��ت��خ��ف��ى داخ�����ل ال���ب���وؤر 

اال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة، وت����الق����ي ح���م���اي���ة م����ن ج��ي�����س 

العديد  االإرهابية �سد  االحتالل، من هجماتها 

عن  ع����الوة  وذل����ك  الفل�سطينية،  امل��ن��اط��ق  م��ن 

جنوب  منطقة  �سهدته  ال���ذي  ال��ك��ب��ر  ال��ه��ج��وم 

م��دي��ن��ة ن��اب��ل�����س، ح��ي��ث اأق���ام���ت جم��م��وع��ة من 

اأرا���س��ي  ب���وؤرة ج��دي��دة على  امل�ستوطنني م��وؤخ��راً 

ق��ري��ة ج��وري�����س، وال��ت��ي ح��ر���س ع���دد م��ن ق��ادة 

االإره��اب��ي  بن�ساطهم  امل��ع��روف��ني  ال��ت��الل  �سبيبة 

القائمون  يهدف  التي  ال��ب��وؤرة،  تلك  يف  بال�سكن 

التابعة  ملنع الرتابط اجلغرايف لالأرا�سي  عليها 

للفل�سطينيني يف ال�سفة الغربية

وك���ان الف��ت��اً اأي�����س��اً اأن ت��ل��ك ال��ه��ج��م��ات الق��ت 

ال���دع���م امل��ب��ا���س��ر وال���ق���وي م���ن ق��ط��ب��ي ال��ي��م��ني 

امل��ت��ط��رف وزي����ر االأم����ن ال��ق��وم��ي االإ���س��رائ��ي��ل��ّي، 

اإي��ت��م��ار ب��ن غ��ف��ر، وال���ذي ي��رتاأ���س ح��زب القوة 

�سموتريت�س،  بت�سلئيل  املالية  ووزي��ر   ، اليهودية 

الذي يرتاأ�س حزب ال�سهيونية الدينية

وياأتي الن�ساط اال�ستيطاين املحموم يف وقت 

ك��ان��ت ف��ي��ه م��دي��ن��ة ال��ق��د���س امل��ح��ت��ل��ة ت��ع��اين من 

والتهويدية  اال�ستيطانية  وامل�ساريع  املخططات 

اجلديدة، باعتبارها بوؤرة ال�سراع، والتي تنتظر 

مزيداً من الهجمات خالل الفرتة القادمة، التي 

والءه��ا  نتنياهو  بنيامني  حكومة  فيها  �ستثبت 

اإىل ج��م��ه��ور ال��ي��م��ني امل��ت��ط��رف، ال����ذي وع��دت��ه 

واأبرزها  اجلديدة،  امل�ساريع  من  العديد  باإقامة 

ال��وح��دات  اآالف  وب��ن��اء  االلتفافية  ال��ط��رق  �سق 

اال�ستيطانية اجلديدة

ويف دالل�����ة ع��ل��ى ذل����ك اأج���ل���ت، ق��ب��ل اأ���س��ب��وع 

ال��ق��د���س املحتلة،  ب��ل��دي��ة االح��ت��الل يف  ت��ق��ري��ب��اً، 

ت�سيون  ن��وف  م�ستوطنة  تو�سيع  خمطط  بحث 

على اأرا�سي بلدة جبل املكرب يف القد�س ال�سرقية 

اأن ت�������س���ادق ال��ل��ج��ن��ة ال��ل��وائ��ي��ة  امل��ح��ت��ل��ة، ع��ل��ى 

االإ�سرائيلية على اإقامة قاعدة ع�سكرية �سخمة 

على اأطراف البلدة،

وم����ن ���س��م��ن امل�����س��اري��ع ال���ت���ي ت���ه���دد م��دي��ن��ة 

القد�س املحتلة، خطط بلدية االحتالل الهادفة 

الإحداث تغيرات كبرة يف منطقة باب العامود 

و�سارع ال�سلطان �سليمان، بهدف ت�سهيل و�سول 

امل�ستوطنني اإىل املدينة، وكذلك ربطها بامل�سروع 

، كما يجري العمل  التهويدي وادي ال�سيليكون 

 3500 ن��ح��و  ي�سمل  م�����س��روع  تنفيذ  ع��ل��ى  ح��ال��ي��اً 

وحدة �سكنية وفنادق ومركز جتاري على م�ساحة 

دومن����اً، يف منطقة متتد  و140   90 ب��ني  ت���رتاوح 

على طول طريق اخلليل جنوبي مدينة القد�س 

امل�سيحية يف  الوقفية  تتبع  اأرا�سي  املحتلة، على 

مدينة القد�س، يف ظل ال�سبهات التي حتوم حول 

جلمعية  للبطريركية  ت��اب��ع��ة  اأرا����س���ي  ت�سريب 

عطرت كوهنيم اال�ستيطانية

هجمات جديدة

يتهدد  حيث  اخلليل،  مناطق  ت�سلم  مل  كما 

الق�سري،  التهجر  خ��ط��ر  ي��ط��ا  م�سافر  ���س��ك��ان 

هجمات  م��ن  الفل�سطينية  االأغ���وار  منطقة  وال 

اال���س��ت��ي��ط��ان، ح��ي��ث ج���رت م��الح��ق��ة ���س��ك��ان تلك 

امل�ستوطنني  املناطق، واالعتداء عليهم، وت�سييج 

املقاومة  للبوؤر  ل�سمهما  جديدة  رعوية  اأرا�سي 

هناك

ب���ل���دي���ة االح���ت���الل  اأج�������ربت  ال�������س���ي���اق،  ويف 

منزله  ه��دم  على  مقد�سياً  مواطناً  االإ�سرائيلي 

املحتلة  بالقد�س  �سلوان  ببلدة  العامود  راأ���س  يف 

االإ�سرائيلي،  االحتالل  قوات  كما هدمت  ق�سًرا، 

غرفتني �سكنيتني، يف قرية اأرطا�س، جنوب بيت 

حلم

ووا�سلت قوات االحتالل بناء اجلدار الفا�سل 

منطقة  يف  الواقعة  ط��ورة،  قرية  مبحاذاة  املقام 

ي��ع��ب��د، ج��ن��وب غ���رب ج��ن��ني. ويف ���س��ي��اق خطط 

احتجزت قوات  اأرا�سيهم،  املزارعني من  تهجر 

زراع��ي��اً يف حمافظة طوبا�س  ج����راراً  االح��ت��الل 

اأثناء عمله يف اأرا�س زراعية بالراأ�س االأحمر

مالية  غ��رام��ة  االح��ت��الل  ق���وات  فر�ست  كما 

ب��االأغ��وار  اأم اجل��م��ال  على م��واط��ن م��ن منطقة 

االإف��راج عن مركبته اخلا�سة  ال�سمالية، مقابل 

هدمت  كما  �سابق،  وقت  يف  عليها  ا�ستولت  التي 

غرفة زراعية، وا�ستولت على اأ�ستال يف االأرا�سي 

املنطقة  ال��ف��ا���س��ل، يف  اجل�����دار  خ��ل��ف  ال���واق���ع���ة 

ال�����س��رق��ي��ة م��ن ق��ري��ة ال��ع��ي�����س��وي��ة، ���س��م��ال �سرق 

هدمت  التهجر،  خمططات  اإط��ار  ويف  القد�س، 

قوات االحتالل االإ�سرائيلي، غرفة وم�سكناً من 

ال�سفيح يف قرية ماعني مب�سافر يطا

يف ال�سياق، توا�سلت عمليات االقتحام الكبرة 

املتطرفة  اال�ستيطانية  اجلماعات  تنفذها  التي 

�سرطة  م��ن  بحماية  االأق�����س��ى،  امل�سجد  لباحات 

من  جمموعة  ن�سبت  كما  اخل��ا���س��ة،  االح��ت��الل 

اال�ستيطانية  العاد  جلمعية  تابعة  امل�ستوطنني، 

اإلكرتونية، عند  بوابة  االحتالل  بحماية جي�س 

م��دخ��ل ع��ني ���س��ل��وان، ال���س��ت��خ��دام��ه��ا كممر اإىل 

املنطقة واالأنفاق اأ�سفل حي وادي حلوة، فيما قام 

من  زيتون  �سجرة   350 نحو  بقطع  م�ستوطنون 

حاول  فيما  قلقيلية،  �سرق  جيت،  قرية  اأرا���س��ي 

على  ا�ستيطانية  ب���وؤرة  ب��ن��اء  اإع���ادة  م�ستوطنون 

اأرا�سي قرية جوري�س، جنوب �سرق نابل�س، حيث 

جمة  وع���ر  منطقة  يف  ك��رف��ان��ات  ن�سب  ح��اول��وا 

اأن اأجربهم اأهايل  التابعة الأرا�سي القرية، بعد 

القرية على اإزالتها

م�ستوطنون  اق��ت��ح��م  اأري���ح���ا،  حم��اف��ظ��ة  ويف 

املواطنني  اأح���د  م��ن��زل  ع�سكري  ب��زي  م�سلحون 

ه���ن���اك، وي���ق���ع يف جت��م��ع ع����رب امل��ل��ي��ح��ات غ��رب 

امل��ح��اف��ظ��ة، ق��ب��ل اأن ي��ت�����س��دى ل��ه��م االأه�����ايل يف 

امل��ن��ط��ق��ة، ف��ي��م��ا ك���ان م�����س��ت��وط��ن��ون اآخ������رون قد 

االأق�سى  امل�سجد  ج��ن��وب  ���س��ل��وان  ب��ل��دة  ه��اج��م��وا 

مركبات  م�ستوطنون  هاجم  نابل�س  يف  امل��ب��ارك، 

املواطنني باحلجارة ما اأدى لت�سرر عدد منها

االنباط-وكاالت

امل�سجد  اجل��م��ع��ة،  ام�����س  امل�����س��ل��ني  اآالف  اأّم 

وامل�سجد  املحتلة،  القد�س  يف  امل��ب��ارك  االأق�سى 

الفجر  ���س��الة  واأدوا  اخل��ل��ي��ل،  يف  االإب��راه��ي��م��ي 

عليها  اأطلق  التي  العظيم  الفجر  حملة  �سمن 

لدماء  وف��اء  ال�سهداء”،  “فجر  اجلمعة  ه��ذه 

�سهداء جنني

اأعداد كبرة من امل�سلني  اأدت  ففي القد�س، 

�سالة الفجر يف االأق�سى، يف وقت �سددت قوات 

اأبواب امل�سجد  االحتالل فيه من اإجراءات على 

ال��ي��وم  ف��ج��ر  وع��رق��ل��ت دخ��ول��ه��م الأداء ���س��الة 

اجلمعة

ال�سبان  م��ن  ع���دداً  االح��ت��الل  ق��وات  ومنعت 

من دخول االأق�سى الأداء �سالة الفجر، ما حذا 

بهم الأداء ال�سالة على اأبواب امل�سجد اخلارجية

و����س���ه���دت ب����اح����ات امل�����س��ج��د االأق�������س���ى م��ن��ذ 

الفجر وجوًدا حا�سداً الأهايل القد�س والداخل 

من  متكن  ومن   ،1948 عام  املحتل  الفل�سطيني 

اأبناء ال�سفة الغربية الو�سول للم�سجد من 

داخل  املواطنني  مئات  احت�سد  اخلليل،  ويف 

اإليه  امل��وؤدي��ة  ال�سوارع  ويف  االإبراهيمي  امل�سجد 

جموع  اأّم  حيث  العظيم،  الفجر  �سالة  واأحيوا 

اأبو �سنينة امل�سلني ال�سيخ معتز 

وامل�سروبات  التمور  م��ن  ال�سيافة  وق��دم��ت 

ال�����س��اخ��ن��ة ل��ل��م�����س��ل��ني مب�����س��ارك��ة م���ن ع��ائ��الت 

اخلليل”  “اإبراهيم  ���س��ي��دن��ا  وت��ك��ي��ة  اخل��ل��ي��ل 

احتفالية  اأج��واء  و�سط  االأه��ايل،  من  وتربعات 

وج��ل�����س��ات ال���ذك���ر وال��ت��ك��ب��ر وال�������س���الة ع��ل��ى 

امل�سطفى احلبيب 

ويف جنني، اأحيا اأهايل بلدة قباطية “الفجر 

العظيم” يف م�سجدي النور و�سالح الدين، يف 

كميل  حبيب  ال�سهيدين  وفجر  ال�سهداء  فجر 

وعبد الهادي نزال

و���س��ه��د امل�����س��ج��د االأق�������س���ى امل����ب����ارك خ��الل 

االأ����س���ب���وع اجل�����اري، ان��ت��ه��اك��ات ���س��ارخ��ة خ��الل 

اأع��الم  خاللها  رفعوا  امل�ستوطنني،  اقتحامات 

امللحمي”  “ال�سجود  ي�سمى  ما  واأدوا  االحتالل 

اجلماعي

ك��م��ا اق��ت��ح��م ع��ن��ا���س��ر م��ن ق����وات االح��ت��الل 

والتقطت  امل����رواين،  وامل�����س��ل��ى  القبلي  امل�سلى 

اأعداد كبرة ال�سور اأمام م�سلى قبة ال�سخرة

وت���ت���وا����س���ل ال����دع����وات امل��ق��د���س��ي��ة ل��ل��ح�����س��د 

الإف�سال  االأق�سى،  امل�سجد  يف  الوا�سع  والرباط 

ك��ل خم��ط��ط��ات االح��ت��الل يف حم��اول��ة لتغير 

��ا  االأم����ر ال���واق���ع ب��االأق�����س��ى، وت��ق�����س��ي��م��ه زم��ان��يًّ

ومكانياً

الأول  العظيم”  “الفجر  حملة  وان��ط��ل��ق��ت 

 ،2020 مرة من امل�سجد االإبراهيمي يف نوفمرب 

واق��ت��ح��ام  بامل�سجد  امل��ح��دق��ة  امل��خ��اط��ر  مل��واج��ه��ة 

ومن  له،  املتكرر  وامل�ستوطنني  االحتالل  قوات 

ثم انتقلت اإىل امل�سجد االأق�سى

االنباط-وكاالت

اأن ت��ت�����س��اع��د امل��واج��ه��ات بني  ت��وق��ع خ���رباء 

خ��الل  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  واجل��ي�����س  الفل�سطينيني 

ظل  يف  الغربية  بال�سفة  خا�سة  املقبلة،  االأي��ام 

وحتذيرات  فيها،  الع�سكرية  العمليات  توا�سل 

الف�سائل من رد قا�س على اقتحام خميم جنني

وي�ستبعد اخلرباء، يف الوقت ذاته، اأن ينتقل 

اإىل  ال��ق��ري��ب  امل���دى  ع��ل��ى  الع�سكري  الت�سعيد 

الف�سائل  ب��ني  مفتوحة  مب��واج��ه��ة  غ��زة  ق��ط��اع 

موجة  توقعوا  لكنهم  واإ�سرائيل،  الفل�سطينية 

ت��وا���س��ل��ت  اإذا  ال���ق���ط���اع  يف  حم������دودة  ت�����س��ع��ي��د 

الغربية بال�سفة  االإ�سرائيلية  االنتهاكات 

ال�������س���ح���ة  وزارة  اأع�����ل�����ن�����ت  واخل�����م�����ي�����������س، 

الفل�سطينية ا�ست�سهاد 10 فل�سطينيني )اأحدهم 

 20 واإ���س��اب��ة  م�سنة،  �سيدة  بينهم  ال��ق��د���س(  يف 

اآخ���ري���ن ج����راء اق��ت��ح��ام اجل��ي�����س االإ���س��رائ��ي��ل��ي 

4 �ساعات �سباحا خميم جنني لنحو 

االإ�سرائيلية  البث  هيئة  ذكرت  جانبها،  من 

بعد  املخيم  داخل  االأمن نفذت عملية  اأن قوات 

تنظيم  ن��ي��ة  ع��ن  ا���س��ت��خ��ب��اري��ة  م��ع��ل��وم��ات  ورود 

، دون  ك��ب��ر  ه��ج��وم  تنفيذ  االإ���س��الم��ي  اجل��ه��اد 

تقدمي دليل اأو تفا�سيل

جنني  خميم  يف  االإ�سرائيلية  العملية  وهذه 

)الثانية(  االأق�����س��ى  انتفا�سة  منذ  االأك���رب  ه��ي 

التي اندلعت عام 2000

ينفذ   )2022( امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  م��ط��ل��ع  وم��ن��ذ 

�سريعة  ع�سكرية  عمليات  االإ�سرائيلي  اجلي�س 

يف م��دي��ن��ة ج��ن��ني وخم��ي��م��ه��ا، ق��ت��ل خ��الل��ه��ا 78 

2023 19 يف العام  فل�سطينيا، بينهم 

الفل�سطيني، جهاد  ال�سيا�سي  الكاتب  ويقول 

امل�سلحة  املواجهة  عززت  عوامل  عدة  اإن  حرب، 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  اأن  م�����س��را  يف ج��ن��ني، 

فعل  ورد  اأخ����رى  ع��م��ل��ي��ات  �سيتبعها  االأخ�����رة 

فل�سطيني

ملاذا تقاوم جنني  واأ�ساف حرب لالأنا�سول: 

اإىل طبيعة  ي��ع��ود  ذل���ك  ب��ال�����س��الح؟  االح���ت���الل 

املدينة  وخميمها،  جنني  م��ع  اإ�سرائيل  تعامل 

اإ�سرائيلية  الن��ت��ه��اك��ات  تعر�ست  الفل�سطينية 

كبرة منذ اندالع االنتفا�سة الثانية

 2002 العام  يف  الواقي  ال�سور  عملية  وتابع: 

خ��ل��ق��ت اأزم������ة واأج�������واء م��ن��اه�����س��ة ل��الح��ت��الل 

الرغبة  لديهم  املدينة وخميمها  وبالتايل هذه 

يف املواجهة امل�سلحة اأكرث من املناطق االأخرى

عملية  اأو���س��ع  ال��واق��ي  ال�����س��ور  عملية  وت��ع��د 

ع�سكرية نفذتها اإ�سرائيل منذ عام 1967، حيث 

اج��ت��اح��ت ق����وات ك��ب��رة ي��ق��در ع��دده��ا مبائتي 

واأعداد كبرة من  وناقلة جند،  دبابة ومدرعة 

مدن  اخلا�سة  والقوات  واملظليني  امل�ساة  ق��وات 

مقتل  ع��ن  العملية  واأ���س��ف��رت  الغربية  ال�سفة 

اآالف،   5 نحو  واأ���س��ر  فل�سطيني   200 م��ن  اأك��رث 

 29 ح�سب بيانات فل�سطينية ر�سمية، بينما قتل 

اإ�سرائيلية  اإح�سائيات  وفق  اإ�سرائيليا،  جنديا 

عن  بعيد  جنني  خميم  اخلبر:  وتابع  ر�سمية 

مع  تكون  املواجهة  وبالتايل  اأي�سا  اال�ستيطان 

القوات التي تقتحم املخيم ، وقال ال اأعتقد اأن 

خميم جنني �سيهداأ

الفل�سطينية  االأرا���س��ي  اأن  اإىل  ح��رب  واأ���س��ار 

تعي�س حالة مواجهة م�ستمرة منذ مار�س/اآذار 

العام املا�سي، وهي مر�سحة ملزيد من الت�سعيد

ويف االإط������ار ذات�����ه، ق����ال امل��ح��ل��ل ال�����س��ي��ا���س��ي 

الفل�سطينيني  بني  املواجه  اإن  ب�سارات،  �سليمان 

يف  للت�ساعد  مر�سحة  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  واجل��ان��ب 

املقبلة االأيام 

واأ�ساف لالأنا�سول، اأن اأحداث خميم جنني 

خلقت حالة من املواجهة، حيث �سهدت ال�سفة 

الغربية وقفات وم�سرات ومواجهات

ال��ع��م��ل��ي��ات  ج��م��ي��ع  اأن  اإىل  ب�������س���ارات  واأ����س���ار 

ت�ستطع  مل  املتالحقة  االإ�سرائيلية  الع�سكرية 

امل�سلحة  الفل�سطينية  الف�سائل  على  تق�سي  اأن 

يف املخيم

ت��ع��اق��ب جنني  اأن  ت��ري��د  اإ���س��رائ��ي��ل  وت���اب���ع: 

�سهداء  و�سقوط  عملية  كل  مع  لكن  وخميمها، 

املواجهات تتطور 

** ت�سعيد حمدود يف غزة

قطاع  اإىل  الت�سعيد  انتقال  اإمكانية  وح��ول 

غ�����زة ع����رب م���واج���ه���ة ���س��ام��ل��ة ب����ني ال��ف�����س��ائ��ل 

الكاتب  ا�ستبعد  االإ�سرائيلي،  واجلي�س  امل�سلحة 

ذلك  ح��دوث  اإب��راه��ي��م،  م�سطفى  الفل�سطيني 

على االأقل على املدى القريب

ال��ع��م��ل��ي��ة  اإن  ل���الأن���ا����س���ول  اإب���راه���ي���م  وق�����ال 

ال��ع�����س��ك��ري��ة االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف ج��ن��ني ل��ن ت���وؤدي 

لت�سعيد االأو�ساع ع�سكريا يف قطاع غزة

ب�سكل  غزة  من  ال�سواريخ  اإط��الق  واأ�ساف: 

امل���ج���ال الإ���س��رائ��ي��ل ل���رتد ب�سكل  وا����س���ع ي���رتك 

ب�سكل كبر ومعنية مبثل  اأو�سع، فهي م�ستعدة 

هذه املواجهة

ع�����س��ك��ري��ة  م���واج���ه���ة  اأن  اأع���ت���ق���د  ال  وت���اب���ع: 

مفتوحة �ستندلع يف غزة �سمن تبعات االأحداث 

احلالية يف جنني وال�سفة الغربية

غ����زة  اأن  ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي  اخل����ب����ر  وراأى 

م��ي��دان��ي��اً واجل��م��ي��ع يعمل  ا����س���ت���ق���راراً  ت��ع��ي�����س 

الف�سائل  ع��م��ل  وت��رك��ي��ز  عليه  امل��ح��اف��ظ��ة  ع��ل��ى 

الغربية ال�سفة  الفل�سطينية يف 

حم��دود  ت�����س��ع��ي��د  ان����دالع  ي�ستبعد  ال  ل��ك��ن��ه 

غ��زة  يف  الفل�سطينية  الف�سائل  ب��ني  ل�����س��اع��ات 

واإ����س���رائ���ي���ل وف���ج���ر اجل��م��ع��ة، ق�����س��ف اجل��ي�����س 

االإ�سرائيلي عدة مواقع للف�سائل الع�سكرية يف 

قطاع غزة، دون اأن يبلغ عن وقوع اإ�سابات

القطاع،  يف  االأنا�سول  وكالة  مرا�سل  واأف��اد 

ب����اأن ال��ط��ائ��رات احل��رب��ي��ة االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة �سنت 

غارات متتالية على مواقع للف�سائل الع�سكرية 

و�سط قطاع غزة

ومل ترد اأنباء عن وقوع اإ�سابات، لكن ت�سبب 

واأ���س��رار  عنيفة،  ان��ف��ج��ارات  ب��ح��دوث  الق�سف 

باملنازل املجاورة لهذه املواقع

ال��ذراع  الق�سام  كتائب  اأعلنت  جانبها،  م��ن 

دفاعاتها  اأن  ب��ي��ان،  يف  ح��م��ا���س  حل��رك��ة  امل�سلح 

�سماء  يف  االإ�سرائيلي  للطران  ت�سدت  اجلوية 

القطاع ب�سواريخ اأر�س جو ومب�سادات اأر�سية

�سابق  وق��ت  االإ���س��رائ��ي��ل��ي يف  اجلي�س  واأع��ل��ن 

من  طلقا 
ُ
اأ �ساروخني  اعرتا�سه  اجلمعة،  فجر 

قطاع غزة باجتاه امل�ستوطنات املحاذية له

وق����ال يف ب���ي���ان اط��ل��ع��ت االأن���ا����س���ول ع��ل��ي��ه: 

اأط��ل��ق م��ن ق��ط��اع غ���زة ق��ذي��ف��ت��ان ���س��اروخ��ي��ت��ان 

جت����اه االأرا�����س����ي االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ح��ي��ث متكنت 

ال��ق��ب��ة احل��دي��دي��ة )م��ن��ظ��وم��ة اع���رتا����س( من 

اعرتا�سهما

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���امل���واج���ه���ات امل��ت��الح��ق��ة يف 

املا�سية،  الفرتة  خالل  وخميمها  جنني  مدينة 

ال���دوام  على  ي�سكل  املخيم  اأن  م��راق��ب��ون  ي��رى 

باعتباره مهد للمقاومة  م�سدر قلق الإ�سرائيل 

ي��ده��ا ع��ن تنفيذ  ت��ك��ف  ل��ذل��ك مل  ال�����س��ف��ة،  يف 

عمليات ع�سكرية فيه، كان اآخرها اخلمي�س

وقال فل�سطيني ملثم من جنني، اإن ما مييز 

خميم جنني توحد كافة الف�سائل الفل�سطينية 

فيه ملواجهة اجلي�س االإ�سرائيلي

الذي  امللثم  اأ�ساف  لالأنا�سول،  حديثه  ويف 

الذين  الت�سعة  جثامني  ت�سييع  يف  ي�سارك  كان 

غرفة  �سمن  نعمل  اخلمي�س:  اجلي�س  قتلهم 

اإ�سرائيل وحماية املخيم ع�سكرية ملواجهة 

م���ن ج��ان��ب��ه، ات��ه��م ك��م��ال اأب����و ال�����رب، ن��ائ��ب 

ارتكاب  ب�  االإ�سرائيلي  اجلي�س  جنني،  حمافظ 

جمزرة يف خميم جنني

وق���ال اأب���و ال���رب ل��الأن��ا���س��ول: م��ا ح���دث يف 

هو  واجتياح  ر�سمية،  جم��زرة  عن  عبارة  جنني 

االأكرب منذ العام 2002 ، على حد تعبره

واأ������س�����اف: امل�����س��ه��د ���س��ب��ي��ه ل���ل���دم���ار ال����ذي 

وراأى   ، النكبة  اإب��ان   1948 عام  اإ�سرائيل  خلفته 

اإ���س��رائ��ي��ل ت�����س��ع��ى ل��ل��ق�����س��اء ع��ل��ى امل��ق��اوم��ة  اأن 

الفل�سطينية يف جنني وخميمها

اجل��ي�����س  اج���ت���اح   2002 اأب��ري��ل/ن��ي�����س��ان  ويف 

ال��درع  عملية  خ��الل  جنني  خميم  االإ�سرائيلي 

وف���ق تقرير  ���س��ك��ان��ه،  م���ن   52 وق��ت��ل   ، ال���واق���ي 

لالأمم املتحدة يف حينه

واأ���س�����س��ت وك��ال��ة غ���وث وت�����س��غ��ي��ل ال��الج��ئ��ني 

جنني  خم��ي��م  اأون�����روا  االأمم��ي��ة  الفل�سطينيني 

الإي��واء  املدينة،  بلدية  ح��دود  �سمن   1953 ع��ام 

الجئني ينحدرون من منطقة الكرمل يف حيفا

املخيم  يف  فل�سطيني  األ��ف   26 نحو  وي�سكن 

على م�ساحة ال تتعدى كيلو مرت مربع

 اليمين المتطرف يقدم هدايا جديدة للمستوطنين.. خطة 
سرية للضم واتفاق على تسريع هدم منازل الفلسطينيين

 اآلالف يحيون »فجر الشهداء« في األقصى واإلبراهيمي ومساجد الضفة

 مخيم جنين.. صفيح ساخن في الضفة الغربية

 القدس تشييع جثمان الشهيد 
»يوسف محيسن«

 توالي اإلدانات الدولية لمجزرة 
االحتالل في جنين

 الخارجية الروسية:المواجهة بين 
موسكو والناتو تتصاعد

االنباط-وكاالت

 ���س��ي��ع��ت ج���م���اه���ر غ����ف����رة، ب���ع���د ���س��الة 

عبد  يحيى  يو�سف  ال�سهيد  جثمان  اجلمعة، 

ال���رام،  ب��ل��دة  ع��ام��ا( يف  ال��ك��رمي حمي�سن )22 

�سمال القد�س املحتلة.

اأم���ام منزل  م��ن  الت�سييع  م��وك��ب  وان��ط��ل��ق 

ن��ظ��رة  األ���ق���ت ع��ائ��ل��ت��ه  اأن  ب��ع��د  ال�����س��ه��ي��د،  ذوي 

الوداع عليه، و�سوال اإىل م�سجد الرام القدمي 

اأدى امل�سيعون �سالة اجلنازة عليه، قبل  حيث 

مواراته الرثى يف مقربة ال�سهداء.

ب��ج��رائ��م  امل�����س��ي��ع��ون ه��ت��اف��ات م��ن��ددة  وردد 

التي  �سعبنا  اأب���ن���اء  ���س��د  امل�����س��ت��م��رة  االح���ت���الل 

ك���ان اآخ���ره���ا امل���ج���زرة ال��ت��ي ارت��ك��ب��ه��ا يف جنني 

مواطنني   9 ا�ست�سهاد  عن  واأ�سفرت  اأم�س  يوم 

بينهم �سيدة، اإ�سافة اإىل قتل ال�ساب حمي�سن 

يف الرام، موؤكدين اأن هذه اجلرائم لن ترهب 

املقاومة  يف  اال�ستمرار  عن  تثنيه  ول��ن  �سعبنا 

والت�سدي لالحتالل.

اأم�����س ج��راء  ال�����س��اب حمي�سن  وا���س��ت�����س��ه��د 

مواجهات  خ��الل  احل��ي،  بالر�سا�س  اإ�سابته 

االحتالل  ق��وات  قمع  عقب  ال���رام  يف  اندلعت 

�سعبنا  على  بالعدوان  تنديدا  خرجت  م�سرة 

وامل���ج���زرة ال��ت��ي ارت��ك��ب��ه��ا االح���ت���الل يف جنني 

وخميمها.

االنباط-وكاالت

توالت االإدانات الدولية ملجزرة االحتالل يف 

جنني، التي اأدت اأم�س الرتقاء 9 �سهداء، واإ�سابة 

اآخرين فقد اأعرب جمل�س علماء باك�ستان عن 

القتحام  الكاملة  واإدان��ت��ه  ال�سديد،  ا�ستنكاره 

ق�����وات االح���ت���الل االإ���س��رائ��ي��ل��ي مل��دي��ن��ة جنني 

وخميمها، وعّده جتاوزا خطرا وانتهاكا �سافرا 

للقوانني واالأعراف الدولية وحقوق االإن�سان

باك�ستان طاهر  وق��ال رئي�س جمل�س علماء 

حم��م��ود اأ����س���ريف، يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي: “اإن ه��ذا 

ال����ع����دوان وم����ا ن��ت��ج ع��ن��ه م���ن خ�����س��ائ��ر ك��ب��رة 

معاقبة  ينبغي  اإن�����س��ان��ي��ة  ج��رائ��م  االأرواح،  يف 

وحما�سبة االحتالل االإ�سرائيلي عليها”، موؤكدا 

�سرورة العمل على تعزيز ودعم م�ساعي ال�سالم 

العربية،  ال�سالم  ملبادرة  وفقا  وال�سامل  العادل 

والتوقف الفوري عن املمار�سات املرفو�سة التي 

تقل�س فر�س احللول ال�سلمية داخل االأرا�سي 

املحتلة

واأك�����د اأ����س���ريف م��وق��ف ال��ب��اك�����س��ت��ان ال��ث��اب��ت 

ودع��م  الفل�سطينية،  الق�سية  ع��ن  ال��دف��اع  يف 

احلقوق  ومنح  ال��ع��ادل،  ال�سالم  حتقيق  جهود 

الدولة  واإق��ام��ة  الفل�سطيني،  لل�سعب  الكاملة 

الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�سمتها القد�س

اأ�����س����ريف دول ال���ع���امل وم��ن��ظ��م��ات��ه  وط���ال���ب 

وموؤ�س�ساته احلقوقية واملجتمع الدويل للتدخل 

اال�سرائيلية  اجل��رائ��م  لوقف  العاجل  ال��ف��وري 

الفل�سطيني،  ال�����س��ع��ب  اأب���ن���اء  ع��ل��ى  امل�����س��ت��م��رة 

وح��م��اي��ت��ه��م م���ن ظ��ل��م االح����ت����الل وع����دوان����ه، 

االأق�سى  امل�سجد  فيها  مب��ا  املقد�سات  وحماية 

املبارك

احل����زب ال��ت��ق��دم��ي اال����س���رتاك���ي ال��ل��ب��ن��اين: 

ت�سعيد عدواين

اال�سرتاكي  التقدمي  احل���زب  اأدان  ب���دوره، 

ق��وات  ارتكبتها  ال��ت��ي  امل��ج��زرة  ب�سدة،  اللبناين 

االحتالل االإ�سرائيلي يف جنني وخميمها، واأدت 

ال�ست�سهاد 9 مواطنني وجرح اآخرين

وع��ّد احل��زب يف بيان ل��ه، اليوم اجلمعة، اأن 

جديدا،  عدوانيا  ت�سعيدا  ت�سكل  امل��ج��زرة  ه��ذه 

ي�ساف اإىل �سجل االحتالل االإ�سرائيلي املُثقل 

بارتكاب املجازر بحق الفل�سطينيني

ال��دع��وات واجل��ه��ود الهادفة  و�سدد على كل 

لتمتني هذه الوحدة، داعيا الأو�سع حترك على 

كل امل�ستويات العربية والدولية لردع ما يقرتفه 

االحتالل من اأعمال وجرائم �سد االإن�سانية

احتاد الكّتاب العرب يف �سوريا يدين

واأدان احتاد الكّتاب العرب يف �سوريا جرائم 

االحتالل االإ�سرائيلي بحق ال�سعب الفل�سطيني، 

واآخرها املجزرة التي ارتكبها، اأم�س اخلمي�س، يف 

مدينة جنني وخميمها

وق������ال االحت�������اد يف ب���ي���ان، ام�������س اجل��م��ع��ة، 

العربّي  عِب  لل�سَّ االأ�سطورُة  املقاومُة  تكن  “مل 
االأب��ّي  وخُمّيمها  جنني  مدينة  يف  الفل�سطينّي 

املقاوم جديدًة على اأبناء هذا ال�سعب، فقد اأثبَت 

املُدافعوَن عن ثوابت  ب��اُة 
ُ
االأ الُكماُة  اأّنُهم  اأبناوؤُُه 

القتل  الآل��ِة  مقاومتهم  يف  والرا�سُخوَن  ّم���ة، 
ُ
االأ

ال�سهيونّية التي ما فتئْت حُت��اوُل زحزحَة هذا 

ال�سعب عن ُمقاومِتِه وكفاِحِه«

اأر���س  ال��دم على  القتل و�سفك  اأن  واأ���س��اف 

ال�سعب وه��ذه  ه���ذا  اأب��ن��اء  ي��زي��د  ل��ن  فل�سطني 

ال��ت�����س��ّدي لالحتالل  على  اإ����س���رارا  اإاّل  االأّم����ة 

االإ�سرائيلي، واأنه اآن االأوان للوقوف �سّفا واحدا 

اإىل جانب اأبناء ال�سعب الفل�سطيني

االنباط-وكاالت

اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدثة  �سرحت 

اأن  اجلمعة،  ام�س  زاخ��اروف��ا،  ماريا  الرو�سية 

االأطل�سي)الناتو)  �سمال  حلف  اجتماع  نتائج 

البت  مت  حيث  اجل��وي��ة،  رام�ستاين  ق��اع��دة  يف 

يف م�����س��األ��ة ت���زوي���د ك��ي��ي��ف ب��االأ���س��ل��ح��ة، ميثل 

دليال اآخر على عدم م�سوؤولية الغرب الكاملة 

نتائج  واأ���س��اف��ت:  ال�سراع  ت�سعيد  يف  ورغبته 

هذا االجتماع ت�سهد، ب�سكل ال لب�س فيه، على 

والرغبة يف مزيد من  الغرب،  م�سوؤولية  عدم 

باالأ�سف  ي�سعرون  ال  اإن��ه��م  ال�����س��راع.  ت�سعيد 

واالآن  اأوكرانيا.  اأرا�سي  على  �سخ�س  اأي  على 

اأن��ه��م ال ي�سعرون ب��االأ���س��ف على  م��ن ال��وا���س��ح 

 ، ت�سر  ال  لوحدها  الدبابات  الأن  مواطنيهم، 

بح�سب وكالة �سبوتنيك الرو�سية لالأنباء

وح����ذرت زاخ���اروف���ا م��ن اأن اأول��ئ��ك ال��ذي��ن 

���س��ي��ذه��ب��ون ���س��م��ن ه����ذه ال��ك��ت��ائ��ب، االأل���وي���ة 

امل�سر  يعرفوا  اأن  يجب  للدبابات،  امل�ساحبة 

الذي اأعدته حكوماتهم لهم

ُع��ق��د اج��ت��م��اع جمموعة  ���س��اب��ق،  ويف وق���ت 

االت�������س���ال ال��دف��اع��ي��ة االأوك���ران���ي���ة يف ق��اع��دة 

دفاع نحو  وزراء  رام�ستاين اجلوية، مب�ساركة 

50 دولة يف احلدث، حيث ناق�سوا حزمة اأخرى 

واإمدادات  الع�سكرية الأوكرانيا  امل�ساعدات  من 

وت��راأ���س  ك��ي��ي��ف،  اإىل  ال��دب��اب��ات  م��ن  حمتملة 

االجتماع وزير الدفاع االأمريكي لويد اأو�سنت

ال�سبت   28/ 1 /  2023
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منتخب الشباب يبدأ معسكر تركيا 

منتخب الشاباب يواصل االستعداد لمواجهة الهند 

دعوة سلة الوحدات للمشارك بالبطولة التأهيلية 

االصابة تبعد شرارة عن الترجي 

االنباط – عمان 

والبدنية  الفنية  تدريباته  ت20  الوطني  املنتخب  بداأ 

حتى  مي��ت��د  ال���ذي  اخل��ارج��ي  مع�سكره  �سمن  ت��رك��ي��ا،  يف 

خلو�ض  تاأهبا  انطاليا،  مدينة  يف  املقبل  �سباط   5 الأح��د 

املنتخب  واأجرى  القادم.  اآذار  مطلع  الآ�سيوية  النهائيات 

ت���دري���ب���ه ب���ق���ي���ادة امل������درب اإ�����س����ام ذي����اب����ات، ع��ل��ى م��ل��ع��ب 

متارين  على  وا�ستمل  الريا�سي،  ارك��ادي��ا  ليماك  جممع 

ا�ست�سفائية.

وي��ت��خ��ل��ل امل��ع�����س��ك��ر ع���دة ل���ق���اءات ودي�����ة، ح��ي��ث يلتقي 

يواجه  ثم  اجل��اري،   29 الأح��د  العراقي  نظريه  املنتخب 

م��ب��اري��ات��ه  يختتم  اأن  ق��ب��ل   ،31 ال��ث��اث��اء  ق��ريغ��ي��ز���س��ت��ان 

يذكر  ���س��ب��اط.   4 ال�سبت  الأوزب��ك��ي��ة  الأن��دي��ة  اأح���د  بلقاء 

اأوزبك�ستان،  يف  ت��ق��ام  ال��ت��ي  ال��ق��اري��ة  املناف�سات  ق��رع��ة  اأن 

الثالثة، حيث يفتتح  املنتخب الوطني باملجموعة  و�سعت 

ويلتقي  اآذار،   2 اخلمي�ض  طاجيك�ستان  ب��ل��ق��اء  م�����س��واره 

5، ويختتم الدور الأول مبواجهة  كوريا اجلنوبية الأحد 

ُعمان الأربعاء 8.

االنباط – عمان 

ت17  الوطني  الن�سوي  املنتخب  �سّعد 

ا�ستعداداً  والبدنية  الفنية  حت�سرياته 

مل��واج��ه��ة ن��ظ��ريه ال��ه��ن��دي ودي����اً م��رت��ن، 

حت�سرياً  عمان،  يف  القادم  ال�سهر  خال 

ني�سان  اأواخر  القارية  النهائيات  خلو�ض 

امل��ق��ب��ل يف م��دي��ن��ة ال��ع��ق��ب��ة. وا���س��ت��دع��ى 

املدربة  بقيادة  للمنتخب  الفني  اجلهاز 

 26 �سمت  اأولية  قائمة  ب��رب��راوي،  اأ�سيل 

عي�سي،  ���س��اج��دة  ���س��ي��ف،  �سيلن  لع��ب��ة: 

رن����ن اأب�����و �����س����رور، ���س��م��ا ���س��ن��ي��ك��ات، مل��ى 

ال�ساحب،  احل�سنات، جنة معتوق، جنان 

هيا اأبوعلي، زينة الداود، ليليا ال�ساحلي، 

ك����اري���������ض اأب�������و ط������ري، ن������ور ال���ك���وال���ي���ت، 

اأروى  ال�����س��ي��خ،  م���اي���ا  ال���ع���ط���اري،  م����ريا 

عو�ض  مايا  اخل��ا���س��وك،  رام��ا  البطاينة، 

ح��ج��ازي،  كري�ستن  امل��وم��ن��ي،  ل��ي��ان  اهلل، 

حا  النعيمي،  رغ��د  خ�����س��راوي،  م��اك 

اأب��و  ليلى  �سليمان،  ري��ح��ان��ة  ال��رم��ام��ن��ة، 

بكر، جيدا كمال، ريتال �سامة. ويلتقي 

الثالثة  ع��ن��د  ال��ه��ن��دي  ن��ظ��ريه  امل��ن��ت��خ��ب 

ع��ل��ى ملعب  ���س��ب��اط،   6 الإث���ن���ن  ع�����س��ر 

ال���ب���ول���و يف م��دي��ن��ة احل�����س��ن ل��ل�����س��ب��اب، 

بنف�ض   9 اخلمي�ض  ال��ل��ق��اء  يتجدد  فيما 

الوقت وعلى ذات امللعب. ويقيم املنتخب 

العا�سمة  فنادق  اأحد  يف  داخلياً  مع�سكراً 

عمان، ابتداء من ال�سبت 4 �سباط وحتى 

ا���س��ت��ع��داداً  ذات���ه  ال�سهر  م��ن   10 اجلمعة 

ب��رب��راوي  اأك���دت  ب��دوره��ا،  للمواجهتن. 

احلايل  املع�سكر  من  يتطلع  املنتخب  اأن 

م�ستوى  رفع  اإىل  ودي��اً،  الهند  ومواجهة 

التح�سريات تاأهباً للت�سفيات الآ�سيوية.

واأ���س��اف��ت: م��واج��ه��ة ف��ري��ق م��ن �سرق 

اآ�����س����ي����ا، ���س��ت�����س��ك��ل حم���ط���ة حت�����س��ريي��ة 

اجلاهزية  م�ستوى  اإىل  للو�سول  هامة 

اإط��ار  املع�سكر يف  ه��ذا  وي��اأت��ي  امل��ط��ل��وب��ة. 

ال��ق��دم،  ل��ك��رة  الأردين  الحت����اد  ح��ر���ض 

التح�سري  م�ستويات  اأع��ل��ى  توفري  على 

اجل��اه��زي��ة  اإىل  ل��ل��و���س��ول  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب، 

ال���ف���ن���ي���ة وال����ب����دن����ي����ة امل���ط���ل���وب���ة ق��ب��ي��ل 

خطة  تت�سمن  حيث  الآ�سيوية،  املحطة 

املحلية  امل��واج��ه��ات  م��ن  �سل�سلة  الإع���داد 

واخلارجية.

االنباط – عمان 

اللجنة  اأن  ع��ن  ال���وح���دات  ن���ادي  اك���د 

ال�سلة،  ل��ك��رة  الأردين  ل��احت��اد  امل��وؤق��ت��ة 

خ��اط��ب��ت��ه ب��ك��ت��اب ر���س��م��ي ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 

بدًءا  اإقامتها  املزمع  التاأهيلية،  البطولة 

1 م��اي��و/اآي��ار امل��ق��ب��ل، وال��ت��ي تتمكن  م��ن 

من خالها الفرق من اللعب يف الدوري 

منعت  قد  املوؤقتة  اللجنة  وكانت  املمتاز. 

ال���وح���دات )ح��ام��ل ل��ق��ب ال�����دوري(، من 

امل�����س��ارك��ة يف ب���ط���ولت امل��و���س��م احل���ايل، 

ب�����س��ب��ب ع����دم ت��اأ���س��ي�����س��ه ل���ف���رق ال��ف��ئ��ات 

اأفقد امل�سابقات الكثري  العمرية، وهو ما 

م��ن اله��ت��م��ام اجل��م��اه��ريي والإع��ام��ي 

وال��ت��ن��اف�����ض ال���ق���وي. واأ�����س����ارت ال��ل��ج��ن��ة 

ا�ستحداث  اإىل  ال��وح��دات  لنادي  املوؤقتة 

مطلع  �ستقام  التي  الحت��اد،  درع  بطولة 

ل��اأن��دي��ة،   2024 ف��راي��ر/���س��ب��اط  ���س��ه��ر 

وذل��ك  الأول.  املنتخب   لعبي  دون  م��ن 

ل�����س��م��ان ا���س��ت��م��راري��ة الأن����دي����ة، وع���دم 

اللعبة،  ممار�سة  ع��ن  الاعبن  انقطاع 

خال فرتة التوقف التي ت�سهد م�ساركة 

ولفت  امل��ون��دي��ال.  ت�سفيات  يف  املنتخب 

الر�سمي،  م��وق��ع��ه  ع��ر  ال���وح���دات  ن���ادي 

ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ض  ع��ل��ي��ان  حم��م��د  اأن  اإىل 

امل���وؤق���ت���ة لحت�����اد ك����رة ال�����س��ل��ة، ���س��ي��ع��ق��د 

ال�����س��ب��ت م���وؤمت���را ���س��ح��ف��ي��ا، ي��و���س��ح من 

خاله تفا�سيل اأجندة املو�سم اجلديد.

االنباط – عمان 

ق����ال لع��ب��ن��ا ال������دويل حم��م��د اأب���و 

�سيغيب  اإنه  ب�”�سرارة”،  امللقب  زريق 

�سهرين  مل��دة  التون�سي  ال��رتج��ي  ع��ن 

ب�����س��ب��ب الإ����س���اب���ة. واأو�����س����ح ����س���رارة، 

الريا�سية:  الأردن  لقناة  حديثه  يف 

ح���ادة  ب�����اآلم  ���س��ع��رت  ���س��ه��ري��ن  “قبل 
حتاملت  لكني  ال�����س��ام��ة،  الع�سلة  يف 

الطبيب  “ن�سحني  وت��اب��ع:  عليها«. 

ب��احل�����س��ول ع��ل��ى الأدوي�����ة وم��وا���س��ل��ة 

التدريبات، كي يزول الأمل مع م�سى 

باأمل  اأ�سعر  بداأت  بعدها  لكني  الوقت، 

“جعلني هذا  واأكمل:  البطن«.  اأ�سفل 

اأط���ل���ب م���ن ال���رتج���ي احل�����س��ول على 

ا�سرتاحة ملدة اأ�سبوعن، وبعدها عدت 

للتدريبات.. �سعرت يف البداية ببع�ض 

التح�سن، لكن الآلم �سرعان ما عادت 

ا�ست�سارة  اأنه بعد  واأ�ساف  كما كانت«. 

عملية  باإجراء  ن�سحه  النادي،  طبيب 

ج��راح��ي��ة، ول ي����زال ي��ن��ت��ظ��ر حت��دي��د 

ن��اٍد  اأي  “من ح��ق  م��وع��ده��ا. وخ��ت��م: 

منه  ي�ستفيد  اأن  حم��رتًف��ا  ي�ستقطب 

�سبيل  يف  اجتهدت  وق��د  امل��ب��اري��ات،  يف 

اأحتمل  النهاية مل  اأنني يف  بيد  ذل��ك، 

لعملية  اأخ�سع  اأن  بد  ل  فكان  الآلم، 

ملدة  املاعب  عن  �ستبعدين  جراحية 

�سهرين«.

قميص جديد للبرشا امام جيرونا 

الحارس ابو ليلي يتعاقد مع 
الجبلين السعودي 

االرثوذكسي يفوز على اهلي حلب 

 بر�شلونة – وكاالت 

ي��ظ��ه��ر ف��ري��ق ب��ر���س��ل��ون��ة يف م��ب��اراة 

ال�������دوري الإ�����س����ب����اين، اأم������ام ج��ريون��ا 

األوان  يحمل  جديد  بقمي�ض  ال�سبت، 

كما  ال�سدر.  كتالونيا على  اإقليم  علم 

القمي�ض  ال�سلة،  كرة  فريق  �سريتدي 

اجل���دي���د يف م���ب���اراة ال������دوري امل��ح��ل��ي 

�سيظهر  بينما  جريونا،  با�سكيت  اأمام 

الأحد  يوم  الن�سائي  البار�سا  فريق  به 

تينرييفي.  ج��ي  دي  ي��و  م��واج��ه��ة  يف 

بر�سلونة”،  “كتالونيا  �سعار  وحت��ت 

القمي�ض اجلديد مبثابة  �سيكون هذا 

ر�سخ  “الذي  ال��ن��ادي  جل���ذور  ت��ك��رمي 

العامل،  على  ينفتح  عامليا  كيانا  نف�سه 

املرتبطة  ه��وي��ت��ه  يفقد  اأن  دون  ل��ك��ن 

اأف��اد  ح�سبما  وثقافتها”،  بكتالونيا 

ال����ن����ادي. وي���اأت���ي ت�����س��م��ي��م ال��ق��ي��م�����ض 

امل�ستوحاة  ال��ق��ائ��د،  ���س��ارة  األ����وان  م��ن 

يطلق  ال��ذي  كتالونيا  اإقليم  علم  من 

هي  ه��ذه  وت��ع��د  �سينيريا«.  “ل  عليه 

امل���رة ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي ي��ق��دم فيها ن��ادي 

املو�سم،  نف�ض  يف  قم�سان   4 بر�سلونة، 

الت�سميم  �سيتم طرح  املنا�سبة،  وبهذه 

التي  الن�سخة  ���س��واء  للبيع،  اجل��دي��د 

القدم  ل��ك��رة  الأول  ال��ف��ري��ق  يرتديها 

ال��ت��ي  ت��ل��ك  اأو  ل��ل��رج��ال وال�������س���ي���دات، 

ال�سلة. يرتديها فريق 

االنباط – عمان 

تعاقده  ال�سعودي،  اجلبلن  اأع��ل��ن 

ر���س��م��ي��ا م���ع ح��ار���س��ن��ا ال�����دويل ي��زي��د 

الفي�سلي.  م��رم��ى  ح��ار���ض  ليلى  اأب���و 

ورح�����ب اجل��ب��ل��ن ع���ر ح�����س��اب��ه على 

»اإن�����س��ت��ج��رام« ب��ي��زي��د اأب���و ل��ي��ل��ى، وق��ام 

ب��ن�����س��ر ����س���ورت���ه م����ع الأم����ن����ي����ات ل��ه 

بالتوفيق. وميتد عقد يزيد اأبو ليلى 

م��ع اجل��ب��ل��ن مل���دة 4 اأ���س��ه��ر، ع��ل��ى اأن 

الفي�سلي.   ل�سفوف  ذل��ك  بعد  يعود 

وجاءت رغبة اأبو ليلى بالحرتاف يف 

عن  تف�سله  التي  الطويلة  امل��دة  ظ��ل 

واملقررة  الأردن  امل�سابقات يف  انطاق 

امل���ق���ب���ل. وي���خ���و����ض  م�����اي�����و/اأي�����ار  يف 

اأب���و ل��ي��ل��ى اأول جت��رب��ة اح��رتاف��ي��ة يف 

م�سريته، وهو يعد من حرا�ض املرمى 

امل��م��ي��زي��ن ����س���واء م���ع ال��ف��ي�����س��ل��ي اأو 

ليلى  اأبو  يزيد  وب��داأ  الأردن.  منتخب 

الكروية  م�سريته  عاما  ال30  �ساحب 

مع فريق �سباب الأردن قبل اأن ينتقل 

للفي�سلي.

االنباط – عمان 

ت����ع����ر�����ض الحت����������اد اأه�����ل�����ي ح���ل���ب، 

ال����راب����ع����ة يف م��ن��اف�����س��ات  ل���ل���خ�������س���ارة 

لكرة  اآ�سيا  غ��رب  اأن��دي��ة  دوري  بطولة 

بنتيجة  الأرث���وذك�������س���ي  اأم����ام  ال�����س��ل��ة، 

�سالة  على  اخلمي�ض،  اليوم   ،100-85

الن�سف  ب��الأردن. وكان  الأم��ري حمزة 

بتقدم  ان��ت��ه��ى  ق��د  امل���ب���اراة  م��ن  الأول 

ب��ف��ارق   47-55 بنتيجة  الرث��وذك�����س��ي 

اأهلي  8 نقاط. وح��اول لعبو الحت��اد 

ال��رب��ع��ن  يف  ال���ت���ع���ادل  اإدراك  ح���ل���ب، 

الأر�ض  اأ�سحاب  والرابع، لكن  الثالث 

وك��ان��ت  ن��ق��ط��ة.   15 اإىل  ال��ف��ارق  زادوا 

حتت  حلب  اأهلي  ل�سلة  الأوىل  مباراة 

قيادة مدربه اللبناين غ�سان �سركي�ض، 

يف بطولة و�سل الدولية بعد اأن حقق 

ال�����دوري  م��ت��ت��ال��ي��ة يف  ان���ت�������س���ارات   3

الفريق. تدريب  توليه  منذ  ال�سوري 

اأهلي حلب قد خ�سر يف مرحلة  وك��ان 

الذهاب من عمر البطولة، 3 مباريات 

اأمام الأرذثوك�سي الأردين وذوب اآهان 

الإيراين وبريوت اللبناين.

ال�سبت   28/ 1 /  2023
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 أحدها تجاوز عمره 5 آالف سنة.. قائمة أطول المخلوقات عمرًا في العالم

وصلت إلى أقرب توقيت لها على اإلطالق.. ما هي »ساعة 
يوم القيامة«، ومن اخترعها، وما عالقتها بنهاية العالم؟

االنباط-وكاالت

اإذ  اأع�ضاء مملكة احليوان؛  يتجاوز عمر االإن�ضان الكثري من 

يبلغ متو�ضط عمره، ح�ضب منظمة ال�ضحة العاملية، 72 عاماً، 

فيما تتجاوز بع�ض احليوانات هذا العمر بعقود من الزمن، على 

�ضبيل املثال تعي�ض ال�ضالحف اأكثثر من 100 �ضنة، فيما ي�ضل 

عمر احليتان مقو�ضة الراأ�ض اإىل 200 �ضنة.

متو�ضط  احلثثيثثوانثثات  بع�ض  عمر  جتثثثاوز  ذلثثك  اإىل  باالإ�ضافة 

العمر املتوقع لها، االأمر الذي جعلها تكت�ضب �ضهرة كبرية، فيما 

يلي اأطول 12 حيواناً عمراً يف العامل.

اأنثى غوريال جتاوز عمرها 65 �ضنة 

االأكثثر  الغوريال  اأنثثثواع  اإحثثدى  الغربية هي  ال�ضهول  غوريال 

انت�ضاراً باملقارنة مع االأنثثواع االأخثثرى، وموطنها االأ�ضلي حو�ض 

الكونغو، يثثراوح عمرها يف الربية ما بني 30 و40 �ضنة، وقد 

ي�ضل عمرها يف بع�ض االأحيان اإىل 50 عاماً اأو اأكر.

كانت “كولو” اأول اأنثى غوريال معمرة يف العامل، وقد ولدت 

ماتت  االأمريكية.  اأوهايو  بوالية  كولومبو�ض  يف حديقة حيوان 

“كولو” �ضنة 2017 عن عمر 60 عاماً.
 بعد “كولو” عا�ضت الغوريال “ترودي” يف حديقة حيوانات 

65 عاماً، فيما  “ليتل روك” االأمريكية حتى وفاتها عن عمر 
مات “اأوزي” يف حديقة حيوان اأتالنتا يف جورجيا عن عمر 61 

�ضنة، لي�ضبح اأكرب قرد غوريال ذكر معمر يف العامل.

يف يومنا احلايل تعي�ض اأنثى غوريال تدعى “فاتو”، وتبلغ من 

العمر 65 عاماً، يف حديقة حيوانات برلني يف اأملانيا، لت�ضبح اأكرب 

قرد معمر يف العامل.

طائر القطر�ض البالغ 71 عاماً 

ي�ضل عمر طيور القطر�ض اإىل 50 عاماً اأو اأكر، وتتميز هذه 

الطيور باأجنحة طويلة ت�ضل اإىل 11 قدماً، تعي�ض اأنثى القطر�ض 

االأطثثول عمراً يف العامل بالواليات املتحدة االأمريكية، وهي من 

ف�ضيلة لي�ضان، وتدعى “ويزدم”، وهي واحدة من الطيور الربية 

االأكرب �ضناً املعروفة يف العامل.

ح�ضب موقع »Business Insider« االأمريكي ُيعتقد اأن 

“ويزدم” تبلغ على االأقل 71 �ضنة، وبذلك تكون جتاوزت بكثري 
متو�ضط العمر اخلا�ض بف�ضيلتها، والثثذي يثثراوح ما بني 12 

و40 عاماً.

ت�ضدرت “ويزدم” االأخبار عدة مرات لقدرتها على موا�ضلة 

و�ضع البي�ض يف مرحلة متقدمة من العمر. تعود “ويزدم” �ضنوياً 

اإىل مكان تع�ضي�ض يف حممية “ميدواي اأتول” الوطنية للحياة 

الربية يف �ضمال املحيط الهادئ.

جتاوز عمر اأحدها 88 �ضنة 

تعي�ض الفيلة االآ�ضيوية عادة 50 �ضنة، ومع ذلك و�ضل عدد من 

الفيلة اإىل الثمانينيات من عمرها، اإذ عا�ض الفيل االآ�ضيوي “لني 

وانغ” حتى عمر 86 عاماً يف حديقة حيوانات تايبيه بتايوان، 

اإثثثرهثثا مو�ضوعة غيني�ض  2003، ودخثثل على  �ضنة  الفيل  تثثويف 

لالأرقام القيا�ضية الأكرب فيل معمر يف العامل.

لتك�ضر بعدها اأنثى الفيل االآ�ضيوي امل�ضماة “داك�ضاياين” هذا 

الرقم القيا�ضي، اإذ عا�ضت 88 �ضنة يف معبد “�ضاغلور ماهاديفا” 

بالهند، قبل اأن تتوفى �ضنة 2019.

 70 التي جتثثاوز عمرها  االآ�ضيوية  الفيلة  العديد من  توجد 

“اأمبيكا” البالغ  �ضنة بالواليات املتحدة االأمريكية، على راأ�ضها 

من العمر 37 عاماً، والذي يعي�ض يف حديقة احليوان الوطنية 

يف العا�ضمة وا�ضنطن.

ببغاء الكوكاتو الذي جتاوز 100 �ضنة 

الكوكاتو هي اإحدى ف�ضائل الببغاوات ال�ضهرية عاملياً، اإذ قد 

ي�ضل عمرها يف بع�ض االأحيان اإىل 60 عاماً، لكن البع�ض منها 

جتاوز القرن من الزمن.

اأكثثربهثثا عثثمثثراً، يعي�ض يف  »فريد” اأحثثد طيور الكوكاتو، وهثثو 

حممية بونوروجن للحياة الربية يف اأ�ضراليا، ي�ضل عمره حالياً 

من  طائر  هناك  نف�ضه  امل�ضدر  ح�ضب  لكن  �ثثضثثنثثوات،   104 اإىل 

الف�ضيلة نف�ضها يطلق عليه ا�ضم “كوكي بينيت” عا�ض حتى �ضن 

120 �ضنة قبل وفاته �ضنة 1916، يف اأحد الفنادق االأ�ضرالية.
اأكرب احليوانات الربية يف العامل ح�ضب مو�ضوعة غيني�ض 

اإذ جتثثاوز عمر ذكر  ت�ضتهر ال�ضالحف الربية بطول عمرها، 

�ضلحفاة “لون�ضوم جورج” 100 �ضنة، وكان اآخر ع�ضو متبٍق يف 

جزيرة بينتا. وتويف لون�ضوم �ضنة 2012.

اة “جوناثان”، املولودة  فيما ال تزال ال�ضلحفاة العمالقة امل�ضَمّ

عاماً،   190 عمر  يف  جثثيثثدة.  �ضحية  حالة  يف  �ضي�ضيل،  جثثزر  يف 

ّنفت مو�ضوعة غيني�ض لالأرقام القيا�ضية ال�ضلحفاة “جوناثان”  �ضَ

اأَنّها احليوان الربي احلي االأكرب �ضناً يف العامل. 

هرني اأكرب �ضحلية عمراً يف العامل 

جمموعة  مثثن  الثثطثثراطثثرة  اأو  “التواتارا”  �ضحلية  تثثنثثحثثدر 

مثثنثثقثثر�ثثضثثة مثثثن الثثثزواحثثثف جثثابثثت االأر�ثثثثثض جثثنثثبثثاً اإىل جثثنثثب مع 

الدينا�ضورات قبل ماليني ال�ضنني. ت�ضتوطن هذه املخلوقات ذات 

احلجم ال�ضغري عدة جزر بعيدة عن �ضاطئ نيوزيلندا. قد تعي�ض 

هذه املخلوقات حتى عمر 100 عام اأو اأكر.

اأكثثرب  هثثثرني،  ي�ضمى  الثثثذي  “التواترا”  �ضحلية  ذكثثثر  يعترب 

ال�ضحليات من هذا النوع يف العامل، اإذ جتاوز عمره 123 عاماً.

احليتان مقو�ضة الراأ�ض املعمرة 

يف  تعمرياً  الثدييات  اأطثثثول  الثثراأ�ثثض  مقو�ضة  احليتان  تعترب 

ملوقع  وفثثقثثاً  �ضنة،   200 اإىل  عمرها  متو�ضط  ي�ضل  اإذ  الثثعثثامل، 

 .»Medical Daily«

حوتاً  باأال�ضكا  االإنويت  قبائل  �ضكان  من  جمموعة  ا�ضطادت 

مقو�ض الراأ�ض �ضنة 2007 مغرو�ضاً يف حلمه 6 رماح قدمية يعود 

تاريخها اإىل اأواخر القرن التا�ضع ع�ضر.

اأن احلثثوت كان يبلغ من  ح�ضب الدرا�ضات املجراة عليه تبني 

العمر قرابة 211 عاماً.

�ضمكة قر�ض يف غرينالند عمرها 400 عام

اأ�ضماك  اأن متو�ضط عمر  اإىل  الباحثون  2016 تو�ضل  �ضنة 

ت�ضتطيع  ذلثثك  ومثثع  عثثامثثاً،   270 يثثقثثارب  القر�ض يف غرينالند 

اأ�ضماك القر�ض املوجودة يف املحيط االأطل�ضي اأن تعي�ض ما يزيد 

عن 400 �ضنة، كما َثُبت بعد العثور على �ضمكة قر�ض غري م�ضماة 

يف غرينالند ُيعتقد اأَنّ عمرها 400 عام.

يبلغ طول اأكرب اأ�ضماك القر�ض ما بني 4 اإىل 5 اأمتار، فيما 

بلغ عمر بع�ضها 395 �ضنة، قد يكون ال�ضبب املحتمل لطول عمر 

اأ�ضماك القر�ض هو معدل منوه البطيء مبقدار  النوع من  هذا 

�ضنتيمر واحد �ضنوياً. 

خملوق بحري جتاوز عمره 500 �ضنة 

 »Ocean quahogs« نثثثوع  مثثن  املثثلثثزمثثي  املثثحثثار  يعي�ض 

املثثحثثار امللقب  بثثلثثغ عثثمثثر  اإىل 200 عثثثثام.  عثثثثادًة مثثن 100 عثثثام 

بث”مينغ” 507 اأعثثوام عندما ُعثثر عليه يف عثثام 2006 قبالة 

“مينغ” كان جزءاً  اأَنّ املحار امللزمي  اأي�ضلندا.  ت�ضادف  �ضواحل 

نة من 200 نوع من املحار امللزمي تعر�ضت  من جمموعة مكَوّ

لل�ضحب من مياه املحيط والتجميد الأغرا�ض بحثية حول تغري 

املناخ.

قنديل البحر اخلالد 

تثثوجثثد يف قثثثاع املثثحثثيثثطثثات اأنثثثثثواع قثثنثثاديثثل �ضبه خثثالثثدة تعرف 

الف�ضيلة  هذه  وتعرف   ،»Turritopsis dohrnii« با�ضم 

بتحايلها على املثثوت، فثثاإذا اأ�ضيب “قنديل البحر اخلالد” باأذى 

ج�ضدي اأو بداأ يت�ضور جوعاً، قد يتحول اإىل �ضليلة بكامل اإرادته، 

االنباط-وكاالت

“�ضاعة  �ضيعيدون �ضبط  اأنهم  الثثذرة  اأعلن علماء 

يوم القيامة” مدة 10 ثواٍن يف عام 2023، لت�ضبح 

توقيت  اأقثثثرب  وهثثو  الليل،  منت�ضف  قبل  ثانية   90
ت�ضل اإليه ال�ضاعة منذ اخراعها يف عام 1947.

وياأتي تقريب ال�ضاعة ب�ضبب التهديدات الوجودية، 

كانت  اأن  بعد  املناخي،  والتغري  النووية  احلثثرب  مثل 

ملا  االأخثثثرية، وفقاً  الث3  ال�ضنوات  100 ثانية يف  قبل 

 Bulletin ذكره املوقع الر�ضمي ملنظمة علماء الذرة

الثثذي يقوم   of the Atomic Scientists
�ضنوياً باإ�ضدار ن�ضرة حتدد كم ال�ضاعة لكل العام.

ومثثن اخرعها، وما  القيامة،  يثثوم  �ضاعة  فما هي 

طريقة عملها، وما مدى قربنا من نهاية العامل؟

ما هي �ضاعة يوم القيامة؟

 The Doomsday« تعترب �ضاعة يوم القيامة

Clock« �ضاعة رمزية تبنّي مدى قرب نهاية العامل 
ب�ضبب الب�ضرية، وميثل توقيت منت�ضف الليل النقطة 

النظرية لنهاية حياة الب�ضر على كوكب االأر�ض.

ويعترب هذا امل�ضطلح، ا�ضتعارة وتذكرياً باملخاطر 

اأردنثثا البقاء على هذا  اإذا  التي يجب اأن نت�ضدى لها 

الكوكب.

من  واملثثخثثاطثثر،  التهديدات  تن�ضاأ  اأن  املمكن  ومثثن 

وتغري  والتكنولوجيا  واالأ�ضلحة  ال�ضيا�ضية  التوترات 

املناخ، وحتى االأمرا�ض الوبائية. ويتم حتريك عقارب 

عنه،  بعيداً  اأو  الليل،  منت�ضف  مثثن  بالقرب  ال�ضاعة 

بناًء على قراءة العلماء للتهديدات الوجودية يف وقت 

معني.

 Doomsday Clock عندما مت اإن�ضاء �ضاعة

قيا�ض  هو  منها  الرئي�ضي  الهدف  كثثان   ،1947 عثثام 

“االأ�ضلحة  وهثثثثو  الثثبثث�ثثضثثريثثة،  عثثلثثى  االأكثثثثثثرب  اخلثثثطثثثر 

اأن الواليات املتحدة  ال �ضيما من احتمال  النووية”، 

ت�ضلح  �ضباق  اإىل  كانا متجهني  ال�ضوفييتي  واالحتثثاد 

نثثثثثووي، اإال اأنثثثثثه تثثو�ثثضثثع يف وقثثثثت الحثثثثق لثثيثثواجثثه كل 

التحديات التي تواجه الب�ضرية.

من الذي اأن�ضاأ �ضاعة يوم القيامة؟

اأول من و�ضع فكرتها كان العامل األربت اأن�ضتاين 

وباحثون من جامعة �ضيكاغو عام 1947.

 Bulletin of the« منظمة  �ثثضثث�ثثضثثت 
ُ
اأ بينما 

Atomic Scientists«، على اأيدي علماء الذرة 
الذين �ضاهموا يف تطوير االأ�ضلحة النووية االأمريكية 

�ضمن ما ُيعرف با�ضم “م�ضروع مانهاتن”، الذي قدم 

الثثعثثامل، الأنثثهثثم مل يتمكنوا من  اإىل  اأول قنبلة ذريثثة 

جتاهل املخاطر الكامنة وراء عملهم.

بثثداأت  فقد  ال�ضاعة،  �ضكل  لت�ضميم  بالن�ضبة  اأمثثثا 

الثثقثث�ثثضثثة عثثثنثثثدمثثثا طثثثلثثثب املثثثثحثثثثرر املثثث�ثثثضثثثارك هثثثاميثثثان 

اأن  الجنثث�ثثضثثدورف  مارتيل  الفنانة  مثثن  جولد�ضميث 

يبتكر ت�ضميماً لغالف اإ�ضدار يونيو/حزيران 1947 

من الن�ضرة، وهو العدد االأول الذي ُن�ضر كمجلة بداًل 

من ن�ضرة اإخبارية ملوقع منظمة علماء الذرة.

كانت مارتيل متزوجة من عامل الفيزياء، األك�ضندر 

كثثان يعمل يف م�ضروع مانهاتن  الثثثذي  النثثغثث�ثثضثثدورف، 

اأثناء وجوده يف جامعة �ضيكاغو.

يف الثثثبثثثدايثثثة فثثثكثثثرت الثثفثثنثثانثثة يف ا�ثثثضثثثتثثثخثثثدام رمثثز 

اليورانيوم، ولكن عندما ا�ضتمعت اإىل العلماء الذين 

ب�ضغف  يناق�ضون  كثثانثثوا  بينما  القنبلة،  على  عملوا 

عنها،  وم�ضوؤوليتهم  اجلثثديثثدة  التكنولوجيا  عواقب 

قامت بر�ضم “�ضاعة” لالإ�ضارة اإىل اأنه مل يتبَق لدينا 

الذرية،  االأ�ضلحة  على  لل�ضيطرة  الوقت  من  الكثري 

بثثثريوت  تخيل  الغرافيك مايكل  اأعثثثاد م�ضمم  بينما 

ال�ضورة االأيقونية عام 2007.

َمن الذي يقرر كم ال�ضاعة؟

الثثذرة،  يف االأيثثثام االأوىل، كثثان حمثثرر ن�ضرة علماء 

يوجني رابينوفيت�ض، والثثذي وقائد احلركة الدولية 

لنزع ال�ضالح هو نف�ضه من يقوم بتحديد كم ال�ضاعة 

بعد اإجثثرائثثه حلثثثثوارات مثثع العلماء واخلثثثثرباء داخثثل 

احلكومات وخارجها يف اأجزاء كثرية من العامل.

اأيثثثن يجب �ضبط  قثثرر  املناق�ضات،  بثثنثثاًء على هثثذه 

ال�ضاعة، وي�ضرح طريقة تفكريه يف  �ضفحات  عقرب 

الن�ضرة.

عثثنثثدمثثا تثثثويف رابثثيثثنثثوفثثيثثتثث�ثثض عثثثام 1973، تثثوىل 

ومنذ  امل�ضوؤولية،  الن�ضرة  يف  واالأمثثثن  العلوم  جمل�ض 

ذلك احلني يجتمع مرتني يف ال�ضنة ملناق�ضة االأحداث 

العاملية واإعادة �ضبط ال�ضاعة ح�ضب ال�ضرورة.

اآخثثريثثن، من  املجل�ض من علماء وخثثثرباء  ويتكون 

10 من احلائزين على جائزة نوبل، والذين  بينهم 

وعلوم  النووية  بالتكنولوجيا  عميقة  معرفة  لديهم 

املثثنثثاخ، والثثذيثثن غثثالثثبثثاً مثثا يثثقثثّدمثثون مثث�ثثضثثورة اخلثثرباء 

للحكومات والوكاالت الدولية.

يف اأي عام كانت ال�ضاعة يف اأبعد توقيت عن منت�ضف 

الليل؟

يف عثثام 1991، مع نهاية احلثثرب الثثبثثاردة، وقعت 

ال�ضوفييتي على معاهدة  املتحدة واالحتثثاد  الواليات 

احلد من االأ�ضلحة اال�ضراتيجية، وهي اأول معاهدة 

تر�ضانات  يف  كثثبثثرية  تخفي�ضات  اإجثثثثثراء  عثثلثثى  تن�ض 

االأ�ثثضثثلثثحثثة الثثنثثوويثثة اال�ثثضثثراتثثيثثجثثيثثة لثثلثثبثثلثثديثثن، مما 

17 دقيقة قبل  اإىل  ال�ضاعة  اإىل �ضبط  الن�ضرة  دفثثع 

منت�ضف الليل.

التوقيت العام 

منت�ضف  دقائق من   7 بعد  على  الوقت   1947
الليل

منت�ضف  دقائق من   3 بعد  على  الوقت   1949
الليل

يبعد دقيقتان عن منت�ضف الليل  1953
منت�ضف  دقائق من   7 بعد  على  الوقت   1960

الليل

الوقت على بعد 12 دقيقة من منت�ضف   1963
الليل

منت�ضف  دقائق من   7 بعد  على  الوقت   1968
الليل

الوقت على بعد 10 دقائق من منت�ضف   1969
الليل

الوقت على بعد 12 دقيقة من منت�ضف   1972
الليل

منت�ضف  دقائق من   9 بعد  على  الوقت   1974
الليل

منت�ضف  دقائق من   7 بعد  على  الوقت   1980
الليل

منت�ضف  دقائق من   4 بعد  على  الوقت   1981
الليل

منت�ضف  دقائق من   3 بعد  على  الوقت   1984
الليل

منت�ضف  دقائق من   6 بعد  على  الوقت   1988
الليل

الوقت على بعد 10 دقائق من منت�ضف   1990
الليل

الوقت على بعد 17 دقيقة من منت�ضف   1991
الليل

الوقت على بعد 14 دقيقة من منت�ضف   1995
الليل

منت�ضف  دقائق من   9 بعد  على  الوقت   1998
الليل

منت�ضف  دقائق من   7 بعد  على  الوقت   2002
الليل

منت�ضف  دقائق من   5 بعد  على  الوقت   2007
الليل

منت�ضف  دقائق من   6 بعد  على  الوقت   2010
الليل

منت�ضف  دقائق من   5 بعد  على  الوقت   2012
الليل

منت�ضف  دقائق من   3 بعد  على  الوقت   2015
الليل

منت�ضف  دقائق من   3 بعد  على  الوقت   2016
الليل

الوقت على بعد2.5 دقائق من منت�ضف   2017
الليل

الثثوقثثت على بعد2 دقثثائثثق مثثن منت�ضف   2018
الليل

الثثوقثثت على بعد2 دقثثائثثق مثثن منت�ضف   2019
الليل

الوقت على بعد 100 ثانية من منت�ضف   2020
الليل

الوقت على بعد 100 ثانية من منت�ضف   2021
الليل

الوقت على بعد 100 ثانية من منت�ضف   2022
الليل

الوقت على بعد 90 ثانية من منت�ضف   2023
الليل

د للبشرية”! علماء يحذرون   “الذكاء االصطناعي مهدِّ
من أخطاره: يجب التعامل معه على أنه سالح نووي

االنباط-وكاالت

ر باحثون من جامعة اأك�ضفورد، جلنَة العلوم والتكنولوجيا  حَذّ

بالربملان الربيطاين، من اأن نظام الذكاء اال�ضطناعي املارق ميكن 

اأن يقتل جميع الب�ضر، ومن ثم يجب تنظيم تكنولوجيا الذكاء 

اال�ضطناعي بطريقة مماثلة للتعامل مع االأ�ضلحة النووية، ح�ضب 

ما ن�ضرته �ضحيفة The Times الربيطانية. 

اأن الذكاء اال�ضطناعي قد ي�ضري يف النهاية  وزعثثم الباحثون 

“تهديداً وجودياً” للب�ضرية. ومثلما ق�ضى الب�ضر على الثثدودو، 
وهو طائر قدمي منقر�ض، فاإن االآالت قد تق�ضي علينا. 

»خطر م�ضابه لل�ضالح النووي«

مثثايثثكثثل كثثثوهثثثني، طثثالثثب الثثثدكثثثتثثثوراه قثثثثثال: “يف ظثثثل الثثذكثثاء 

اأن  وهثثو  نثثوعثثه،  مثثن  يواجهنا خطر فريد  اخلثثثارق،  اال�ضطناعي 

]هذه االآالت[ ميكن اأن تقتلنا جميعاً”، و”ميكن التمثيل لالأمر 
بتدريب الكلب على اِتّباع االأوامر باأ�ضلوب املكافاأة؛ فالكلب اإذا وجد 

خزانة الطعام، ميكنه احل�ضول على املكافاأة بنف�ضه دون اِتّباع ما 

تريده«. 

Chat GPT الذكاء اال�ضطناعي
الثثذكثثاء  اأن �ضناعة  الثثعثثمثثوم  نثثثواب جمل�ض  الثثبثثاحثثثثثون  واأخثثثثرب 

ت�ضارع فيه  اال�ضطناعي قد تطورت اإىل “�ضباق ت�ضلح حقيقي”، 

الع�ضكري  لال�ضتخدام  التطبيقات  تطوير  اإىل  املتناف�ضة  الثثدول 

واملدين. 

جامعة  يف  االآيل  التعلم  اأ�ثثضثثتثثاذ  اأوزبثثثثثثثورن،  مثثايثثكثثل  قثثثال  فيما 

اأك�ضفورد: “اأرى اأن امل�ضار امل�ضتوح�ض من االأمر واقعي، الأن الذكاء 

نت  اال�ضطناعي يح�ضد مميزات الب�ضر، وهذه املميزات هي التي مَكّ

االإن�ضان من تغيري وجه االأر�ض متاماً”، ومن ثّم “ميكن لالأنظمة 

اال�ضطناعية اأن تتفوق علينا جيو�ضيا�ضياً على نحو ما يحدث يف 

االألعاب غري املعقدة«. 

لكن اأوزبثثثثثورن ا�ثثضثثتثثدرك بثثالثثقثثول: “من االأ�ثثضثثبثثاب الثثتثثي تدعو 

النووية”،  االأ�ضلحة  ا�ضتخدام  تنظيم  اأجثثْدنثثا  اأننا  االأمثثل  لبع�ض 

النووية”،  االأ�ضلحة  م�ضابه خلطر  اال�ضطناعي خطر  و”الذكاء 

ومن ثم ينبغي التعامل معه على هذا النحو.

الذكاء اال�ضطناعي يزاحم الب�ضر 

واأمريكا  اأوروبثثثا  ت�ضود  والقلق  الذعر  اأن حالة من  اإىل  وي�ضار 

املعلمني  بني  خا�ضة  اال�ضطناعي،  الثثذكثثاء  تطبيقات  انت�ضار  مع 

القلقني ب�ضاأن ا�ضتعانة الطالب بالذكاء اال�ضطناعي لالإجابة عن 

م�ضائل املنطق والريا�ضيات، حتى اإن املدار�ض احلكومية يف مدينة 

ب�ضبب   ChatGPT تطبيق  اإىل  الو�ضول  حظرت  نيويورك 

واملثثخثثاوف  للطالب،  التعليمية  العملية  يف  ]ال�ضار[  “تاأثريه 
املتعلقة ب�ضالمة املحتوى العلمي الذي يقدمه ومدى دقته«.

بينما ا�ضطرت بع�ض اجلامعات االأ�ضرالية اإىل تغيري الطريقة 

اكت�ضافها  بعد  االأخثثرى  والتقييمات  االختبارات  بها  التي جتري 

النا�ضئ  اال�ضطناعي  الثثذكثثاء  برنامج  ي�ضتخدمون  الثثطثثالب  اأن 

 The لكتابة املقاالت، ح�ضب ما ذكرته �ضحيفة Chat GPT
Guardian الربيطانية، الثالثاء 10 يناير/كانون الثاين. 

ChatGPT الذكاء اال�ضطناعي مايكرو�ضوفت
الثثذي  املثثجثثال  اال�ضطناعي  الثثذكثثاء  اقتحم  االأزيثثثثثاء  عثثامل  ويف 

 The Times يحتاج اإىل الكثري من االإبداع، اإذ قالت �ضحيفة

الربيطانية،، اإن اأكرب بيوت عامل االأزياء �ضي�ضعب عليها اأن تواكب 

كالفن  الربوفي�ضور  ابتكرها  التي  الت�ضميم  خوارزميات  �ضرعة 

وونغ، عامِل الربجميات يف هونغ كونغ. 

ال�سبت   28/ 1 /  2023

 الدنمارك تفوز بجائزة 
كأس العالم للطهاة 2023.. 
هذه أكثر الدول فوزًا بهذه 

المسابقة
االنباط-وكاالت

فثثازت الثثدمنثثارك مثثرة اأخثثرى مب�ضابقة 

ليون  الثثعثثامل مبدينة  االأ�ثثضثثهثثر يف  الطهي 

الثثفثثرنثث�ثثضثثيثثة، االإثثثثنثثثني 23 يثثنثثايثثر/كثثانثثون 

الثثثثدول  �ثثضثثهثثرة  لثثتثثعثثزز   ،2023 الثثثثثثثاين 

العامل  كثثاأ�ثثض  يف  بتفوقها  االإ�ضكندنافية 

 The للطهاة، بح�ضب ما قالته �ضحيفة

 26 االأربثثثثعثثثثاء  الثثربيثثطثثانثثيثثة،   Times
يناير/كانون الثاين 2023. 

وح�ضد الدمناركيون يف املجمل ثماين 

ف�ضيات  واأربثثثع  ذهبيات  ثثثالث  ميداليات، 

كثثاأ�ثثض  اإطثثثثثالق م�ضابقة  مثثنثثذ  وبثثثرونثثثزيثثثة، 

العامل للطهاة عام 1987 على يد ال�ضيف 

الثثفثثرنثث�ثثضثثي بثثثثول بثثثوكثثثوز، الثثثثذي تثثثثويف عن 

2018. فيما  عثثام  91 عاماً  يناهز  عمر 

ح�ضلت الرنويج التي فاز فريقها بف�ضية 

هذا العام، على 13 ميدالية، خم�ض منها 

ذهبية. اأما ال�ضويد ففازت ب�ضبع ميداليات، 

واحدة منها ذهبية.

الثثتثثي تتمكن من  الثثوحثثيثثدة  والثثثدولثثثة 

مثثنثثافثث�ثثضثثة الثثثثثدول االإ�ثثضثثكثثنثثدنثثافثثيثثة يف هثثذا 

امل�ضمار هي فرن�ضا، بر�ضيد 11 ميدالية، 

اأخرى،  منها ثماين ذهبيات. ومن ناحية 

مل يفز فريق اململكة املتحدة باأي ميدالية، 

واإن تاأهل للنهائيات 17 مرة.

والثثثنثثثجثثثاح يف مثث�ثثضثثابثثقثثة كثثثاأ�ثثثض الثثعثثامل 

االأوملبية،  االألثثعثثاب  للطهاة، كما احلثثال يف 

والبنية  املثثثال  على  كبري  حثثد  اإىل  يعتمد 

متطورة  االإ�ضكندنافية  والثثدول  التحتية، 

كثرياً يف هذين االأمرين.

اإذ ُتخ�ض�ض هذه الدول ميزانيات ت�ضل 

يف الغالب اإىل مئات االآالف من الدوالرات، 

احلكومية.  واالإعثثانثثات  املمولون  يقدمها 

�ضتة  وظيفتهم  الطهاة  يثثرك  ما  وغالباً 

في�ضافر  لثثلثثمثث�ثثضثثابثثقثثة.  للتح�ضري  اأ�ثثضثثهثثر 

كثريون من مطعم اإىل اآخر بحثاً عن فكرة 

ملهمة قثثد تثثفثثوز بثثاإعثثجثثاب جلثثنثثة حتكيم 

مطابخ  يف  يثثثتثثثدربثثثون  وهثثثثم  دور.  بثثثوكثثثوز 

م�ضممة لهذا الغر�ض تكون ن�ضخة طبق 

االأ�ضل من امل�ضتخدمة يف املراحل النهائية 

من امل�ضابقة.

املراأة الوحيدة يف كاأ�ض العامل للطهاة 

مثثرة يف  اأمثثا فرن�ضا فمّثلتها فتاة الأول 

م�ضابقة كاأ�ض العامل للطهاة.

االأنثى  الطاهية  بثثثريويل  ناي�ض  كانت 

اخلثثامثث�ثثضثثة  ويف  املثث�ثثضثثابثثقثثة  يف  الثثثوحثثثيثثثدة 

اأ�ثثضثثغثثر  اأي  عثثثمثثثرهثثثا،  مثثثثن  والثثثعثثث�ثثثضثثثريثثثن 

مت�ضابقة. وحلت يف املرتبة اخلام�ضة، وهي 

درجة متوا�ضعة لدولة تروج لنف�ضها على 

اأنها متتلك اأف�ضل املاأكوالت يف العامل.

لكن بريويل مل ت�ضعر باخلجل وقالت: 

“كان ن�ضراً اأن ن�ضل اإىل هذه املرحلة«.

وُمثثثنثثثح املثثتثث�ثثضثثابثثقثثون هثثثذا الثثثعثثثام خم�ض 

فرعي  طبق  الإعثثثداد  دقيقة  و35  �ضاعات 

من خ�ضار النخاع والبي�ض، وطبق رئي�ضي 

من �ضمك الراهب والنخاع. وكان ال�ضغط 

�ضديداً، حيث كان اآالف امل�ضجعني يهتفون 

لفرقهم.

مارك  بريان  الدمناركي  ال�ضيف  وفثثاز 

الفرعي  بالطبق  عثثثامثثثاً(،   41( هان�ضن 

كان  الثثذي  اأندر�ضن”،  كري�ضتيان  “هانز 
واخليار،  القرع،  من  مقبالت  من  يتاألف 

والثثثتثثثفثثثاح، واخلثثثر�ثثثضثثثوف املثثقثثد�ثثضثثي، وجثثثوز 

البي�ض مع  رئي�ضي من  املكادمييا، وطبق 

امللفوف  واجلثثن وخملل  والفطر،  القرع، 

الثثثثنثثثثيء، وطثثثبثثثق حثثثلثثثوى املثثثثثلثثجثثات بثثزيثثت 

اليقطني ومربى القرع


