
االنباط-وكاالت

واملقد�سات  وال�����س���ؤون  الأوق����اف  جمل�س  ح��ذر 

الإ���س��ام��ي��ة يف ال��ق��د���س م��ن خ��ط���رة احل��ف��ري��ات 

والأعمال املريبة التي تق�م بها �سلطات الحتال 

املبارك  الأق�سى  امل�سجد  حميط  يف  الإ�سرائيلي 

القد�سي  للحرم  اخل��ارج��ي  ل��اأ���س��ا���س  املا�سقة 

ال�������س���ري���ف م���ط���ال���ب���اً ب���ال����ق���ف ال�����ف������ري ل��ه��ذه 

والتخريب  العبث  ووق���ف  امل�سب�هة  احل��ف��ري��ات 

للم�اقع الدينية والتاريخية

وكالة  نقلته  بيان  يف  الأوق����اف  جمل�س  وق��ال 

معا اإنه يتابع بخط�رة بالغة احلفريات والأعمال 

امل���ري���ب���ة وال��غ��ام�����س��ة ال���ت���ي ت���ق����م ب��ه��ا ���س��ل��ط��ات 

الأق�سى  امل�سجد  الحتال منذ فرتة يف حميط 

والغربية  اجلن�بية  اجلهتني  من  خا�سة  املبارك 

القد�سي  للحرم  اخل��ارج��ي  ل��اأ���س��ا���س  املا�سقة 

ال����راق وال��ق�����س���ر الأم���ي��ة  يف منطقتي ح��ائ��ط 

اإ�سامي �سحيح حمذراً من  وهذه املناطق وقف 

امل��ع��امل  ال���س��ت��م��رار بالعبث وال��ت��خ��ري��ب وت��غ��ي��ر 

التاريخية  امل���اق��ع  ل��ه��ذه  وال��دي��ن��ي��ة  ال��ت��اري��خ��ي��ة 

ال�قفية

واأو�سح البيان اأن �سلطات الحتال ت�ستخدم 

بعجلة  بالعمل  الكبرة  احلفر  واآلت  اجل��راف��ات 

منطقة  ويف  ال������راق  ح���ائ���ط  ���س��اح��ة  يف  م��ري��ب��ة 

الق�س�ر الأم�ية يف املنطقة املا�سقة لاأ�سا�سات 

ال�سفلية للم�سجد.
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 الملك 
يجري مقابلةمع قناة 

سي إن بي سي األميركية

 أم قيس بحضارتها تعانق أصالة الجزائر في ختام 
مشاركتها باحتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية

 مجلس األوقاف في القدس يحذر من خطورة 
حفريات االحتالل بمحيط األقصى

 الصفدي يلتقي وزير خارجية سلوفاكيا

 القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب 
كميات كبيرة من المخدرات

االنباط- اإربد

 احت�سنت اأم قي�س باآثارها وتراثها وح�ساراتها 

وتاريخها م�ساء اخلمي�س ختام الأيام اجلزائرية 

اإربد عا�سمة للثقافة العربية 2022  يف اإحتفالية 

بحميمية غلفتها قيم الأخ�ة والإعتزاز بالتاريخ 

واله�ية الثقافية العربية اجلامعة.

وجت���ل���ت ه�����ذه ال���������س�����رة يف اأرف�������ع م��ع��ان��ي��ه��ا 

املنا�سبات  ال��ر���س��م��ي يف م��ث��ل ه���ذه  ب��اخل��روج ع��ن 

وقيام م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف اأم قي�س خا�سة 

ال�سعبية،  والفعاليات  عامة  كنانة  بني  ل���اء  ويف 

اأردين يف  وت���ق���دمي من������ذج  امل�����س��ه��د  ب��اإح��ت�����س��ان 

حدث  لإجن��اح  والأه��ل��ي  الر�سمي  بني  الت�ساركية 

الثقايف  امل���روث  اأ�سالة  فتعانقت  امل�ست�ى،  بهذا 

اأم قي�س الأثري لينرثا معا  اجلزائري مع تاريخ 

مكن�نات هذا الإرث يف ف�ساءات املكان والزمان.

الن���ط���ب���اع ال������ذي ع����ر ع���ن���ه رئ���ي�������س ال����ف���د 

اجلزائري �سمر ثعالبي ل�كالة الأنباء الأردنية 

)برتا( ب�سحر املكان وجماليته و�س�اهده ال�ساربة 

حتقق  ال���ذي  بالنجاح  ال�سع�ر  ع��زز  ال��ت��اري��خ،  يف 

عا�سمة  ت��ك���ن  ب���اأن  وا�ستحقاقها  اإرب����د  ب��ج��دارة 

للثقافة العربية، م�سيدا بالأج�اء الثقافية التي 

�سادت الأم�سية الفنية وامل��سيقية وال�سعرية التي 

اختتم بها ال�فد اجلزائري م�ساركته بالإحتفالية 

و�سط تفاعل �سعبي كبر.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

ال����زراء ووزي��ر اخلارجية  اأك��د نائب رئي�س   

و�����س�����ؤون امل���غ���رتب���ني اأمي�����ن ال�����س��ف��دي ووزي����ر 

ك�رت�س�ك،  اإيفان  �سل�فاكيا  جمه�رية  خارجية 

العمل  ا�ستمرار  على  امل�سرتك  احلر�س  ام�س، 

البلدين  ب��ني  ال��ث��ن��ائ��ي  ال��ت��ع��اون  اآف����اق  لت��سعة 

ال�����س��دي��ق��ني، ويف اإط����ار ال�����س��راك��ة م��ع الحت���اد 

الأوروبي.

واتفق ال�زيران خال حمادثات اأجرياها، يف 

على  املغرتبني،  و�س�ؤون  اخلارجية  وزارة  مبنى 

يف  ال��ت��ع��اون  اأول���ي��ات  لتحديد  العمل  ا�ستمرار 

وال�ستثمارية  والتجارية  القت�سادية  املجالت 

وات��خ��اذ  وال�����س��ي��اح��ي��ة،  والتعليمية  وال��ت��ن��م���ي��ة 

الت�سريعية والعملية الازمة لزيادة  اخلط�ات 

التفاعل فيها.

وق�����رر ال�����زي����ران حت���دي���د م���اع��ي��د ق��ري��ب��ة 

الت�سريعي  الإط���ار  ت�حد  اتفاقيات  ل�ستكمال 

القطاع اخلا�س  التعاون بني  زي��ادة  القادر على 

يف البلدين، والرتكيز على اإجناز اتفاقية جتنب 

الزدواج ال�سريبي ملا لها من اأثر وازن يف زيادة 

التعاون التجاري وال�ستثماري.

ال�سل�فاكي  ون��ظ��ره  ال�سفدي  وا�ستعر�س 

امل�ستجدات الإقليمية، ومبقدمها تلك املرتبطة 

ال�سفدي  و�سع  حيث  الفل�سطينية،  بالق�سية 

نظره ال�سل�فاكي، الذي زار رام اهلل ي�م اأم�س، 

التي تق�م بها  يف ���س���رة اجل��ه���د والت�����س��الت 

لتحقيق  حقيقي  �سيا�سي  اأف���ق  لإي��ج��اد  اململكة 

ال�����س��ام ال���ع���ادل وال�����س��ام��ل ع��ل��ى اأ����س���ا����س حل 

�سل�فاكيا  م���ق��ف  ال�سفدي  وث��م��ن  ال��دول��ت��ني. 

الداعم حلل الدولتني.

وو�����س����ع ال�������س���ف���دي ك����رت�������س����ك يف ����س����رة 

اجل���ه����د ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا امل��م��ل��ك��ة حل�����س��د ال��دع��م 

ل�كالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�سغيل الاجئني 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني )الأن�������������روا( ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��ا م��ن 

ال�ستمرار بتقدمي خدماتها احلي�ية لاجئني 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني، م��ث��م��ن��ا ال���دع���م ال����ذي تقدمه 

�سل�فاكيا لل�كالة.

دورها  اأداء  ال�كالة يف  ا�ستمرار  اأهمية  واأك��د 

احلي�ي وفق تكليفها الأممي.

وب��ح��ث ال�����زي����ران اأي�����س��ا اجل���ه����د امل��ب��ذول��ة 

للت��سل حلل �سيا�سي لاأزمة ال�س�رية، وجه�د 

دع��م ال��ع��راق وا���س��ت��ق��راره، والأزم����ة الأوك��ران��ي��ة 

وتبعاتها.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

فجر  ال�سرقية  الع�سكرية  املنطقة  ن��ف��ذت   

منطقة  �سمن  ن���ع��ي��ة  عملية  اجل��م��ع��ة،  ام�����س 

ت�سلل  حماولة  اإحباط  عن  اأ�سفرت  امل�س�ؤولية، 

وت���ه���ري���ب ك��م��ي��ات ك���ب���رة م���ن امل�������اد امل���خ���درة 

ا�ستمرارا  وذلك  ال�س�رية،  الأرا�سي  من  قادمة 

 �� للجه�د التي تبذلها الق�ات امل�سلحة الأردنية 

املحلي  الأم��ن  العربي يف احلفاظ على  اجلي�س 

والإقليمي.

القيادة  يف  م�����س���ؤول  ع�سكري  م�سدر  وق���ال 

العامة:.

التفا�صيل �ص »2«

 اخماد حريق أتى على 100 دونم 
في مستنبت كفر ابيل

الفيصلي والوحدات وصراع
 الفوز والتقدم 

االنباط- الكورة

 اأخ��م��دت ك����ادر الإط��ف��اء يف م��دي��ري��ة دف��اع 

م��دين غ��رب اإرب��د وك����ادر ح��راج زراع��ة الك�رة 

م�ستنبت  م�قع  يف  �سب  حريقا  اجلمعة،  ام�س 

كفر ابيل جن�ب ل�اء الك�رة .

ل�كالة  الكعابنة  بكر  الل�اء  مت�سرف  وق��ال 

اأت���ى  اإن احل���ري���ق  الأن����ب����اء الأردن�����ي�����ة)ب�����رتا(، 

احلرجية  الأ���س��ج��ار  م��ن  دومن  مئة  نح�  على 

التابع  امل�ستتبت  اأر����س  يف  اجل��اف��ة  والأع�����س��اب 

اأن �سرعة  اإىل  واأ���س��ار  ال��ك���رة.  مل��دي��ري��ة زراع���ة 

ا�ستجابة ك����ادر ال��دف��اع امل���دين وج��ه���د ك���ادر 

احلرجية  ال����رثوة  خ�سائر  م��ن  ح���دت  احل����راج 

بالرغم من وع�رة املنطقة، لفتا اإىل اأن غالبية 

)�سفط(  جزئي  ب�سكل  اأ���س��رار  طالها  الأ�سجار 

جراء احلريق ، فيما ت�سررت اأ�سجار حرجية.
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االنباط-عمان

ت��خ��ت��ت��م م�����س��اء ال�����س��ب��ت م��ن��اف�����س��ات ال���س��ب���ع 

املحرتفني  لندية  القدم  كرة  دوري  من  الثامن 

باأقامة ثاثة لقاءات حيث ي�ست�سيف ال�سريح يف 

ال�ساد�سة م�ساء نظره ال�سلط على �ستاد احل�سن 

م�ساء  والن�سف  الثامنة  يف  معان  ويلتقي  باإربد. 

ال�سبت املقبل، مغر ال�سرحان على �ستاد الأمر 

الثامنة  الأن���ظ���ار يف  وت��ت��ج��ه  ب���ال���زرق���اء.  حم��م��د 

والن�سف م�ساء  �س�ب �ستاد عمان الدويل، حيث 

مثرة  م�اجهة  يف  وال���ح��دات  الفي�سلي  يلتقي 

وجماهرية يطمح منها الفريقان لتحقيق الف�ز 

ول بديل للتقدم خط�ة م�ؤثرة نح� ال�سدارة ل 

�سيما ب��ع��د ت��ع��رث امل��ت�����س��در ف��ري��ق احل�����س��ني فيما 

ت�سعى الفرق الخرى للف�ز وال�سع�د نح� م�اقع 

املقدمة ومزاحمة الفرق املعروفة باملناف�سة دوما 

على القمة .
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 مشروع االستثمار في المجترات 
الصغيرة يمكن 987 مستفيدًا 

االنباط-وكاالت
 

ال�سهي�ين،  الح���ت���ال  ���س��ل��ط��ات  ���س��دق��ت 

م�����ؤخ����را ع���ل���ى خم���ط���ط ا���س��ت��ي��ط��اين ج��دي��د 

�سلفيت  يف  الفل�سطينية  الأرا���س��ي  ي�ستهدف 

من  املحتلة  الغربية  ال�سفة  �سمال  وقلقيلية 

وفق  جديدة،  �سناعية  م�ست�طنة  اإقامة  اأجل 

ما ك�سفه معهد الأبحاث التطبيقية “اأريج«

امل��خ��ط��ط  اأن   “ “اأريج  ت���ق���ري���ر  وب�������نينّ 

 320 مب�سادرة  يق�سي  اجلديد  ال�ستيطاين 

اأم��ات��ني يف قلقيلية ب�اقع  اأرا���س��ي  دومًن��ا من 

امل���اق��ع  2 يف  رق����م  احل��������س  دومًن������ا، يف   174

اأب���  ودي���ر  ال�س�يد،  اأب����  جبل  با�سم  امل��ع��روف��ة 

قطي�س وخلة الفهيت وزرع اأب� كر�س

دومًن��ا،   156 مب�سادرة  ال��ق��رار  يق�سي  كما 

ا�ستيا  دي���ر  ب��ل��دة  3 و4 يف  يف احل������س��ني رق���م 

يف ���س��ل��ف��ي��ت وحت����دي����ًدا يف م��ن��ط��ق��ت��ي )ع��ق��ب��ة 

املنطقة  ت��سيع  اأج���ل  م��ن  وامل�سحيل(  ج���ردا 

ال�سناعية القائمة يف املنطقة، م�سًرا اإىل اأن 

باملخطط  امل�ستهدفة  الفل�سطينية  الأرا���س��ي 

م�ست�طنة  ت��ت������س��ط  اجل���دي���د  ال���س��ت��ي��ط��اين 

عام  اأقيمت  )ال��ت��ي  العمرانية  “عمان�ئيل” 
1981( واملنطقة ال�سناعية التابعة لها والتي 

اأن�سئت عام 1985

وت��ظ��ه��ر اخل���رائ���ط، امل��رف��ق��ة يف ال��ت��ق��ري��ر ، 

 2007 ع��ام  الح��ت��ال  �سلطات  ن�سرتها  ال��ت��ي 

ب��س�ح .
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االنباط- عمان

 ان���ه���ى م�������س���روع ال���س��ت��ث��م��ار يف امل���ج���رتات 

الفقر  من  الريفية  الأ���س��ر  واإنت�سال  ال�سغرة 

الذي تنفذه م�ؤ�س�سة نهر الأردن بال�سراكة مع 

الدويل  ال�سندوق  وبتم�يل من  الزراعة  وزارة 

من  م�ستفيداً   987 متكني  ال��زراع��ي��ة  للتنمية 

اإربد، جر�س، املفرق، ماأدبا  حمافظات عجل�ن، 

وعمان.

وق����ال م��دي��ر امل�����س��روع ي��ح��ي��ى ب���ري���زات، اإن 

من  امل�ستفيدين  مت��ك��ني  اإىل  ي��ه��دف  امل�����س��روع 

ان�ساء اأو الت��سع يف م�ساريع انتاجية م�ستدامة 

ت�����س��اه��م يف حت�����س��ني معي�ستهم  ل��ل��دخ��ل  م����درة 

خمتلفة  م�ست�يات  من  وانت�سالهم  وعائاتهم 

اأك����رث  ال���ف���ق���ر اإىل م�����س��ت���ي��ات م��ع��ي�����س��ي��ة  م����ن 

ا�ستقراراً.

التفا�صيل �ص »2«

الكشف عن مخطط 
لمستوطنة صناعية إسرائيلية 

االنباط – وكاالت جديدة في الضفة

اأ�ساد رئي�س اللجنة ال�سعبية مل�اجهة احل�سار 

النائب جمال اخل�سري، الي�م اجلمعة، بتقرير 

الإن�سانية يف قطاع  ب�ساأن احلالة  املتحدة  الأمم 

املئة  80 يف  اأننّ  غزة، وو�سفه باملهم، م�سدًدا على 

من الأ�سر يف القطاع اأمنها الغذائي ُمهدد بفعل 

احل�سار

مهمة  الأممية  التقارير  اإن  اخل�سري  وق��ال 

وتنبع من درا�سات وواقع عملي من اأهم م�ؤ�س�سة 

ب��داي��ة عمل  اأن ت�سكل  ال��ع��امل، ويجب  دول��ي��ة يف 

املعنية  امل���ؤ���س�����س��ات  ك��ل  منها  ت�ستلهم  حقيقي، 

خط�ات  لبدء  والإ���س��ام��ي��ة  والعربية  الدولية 

رفع احل�سار

الإقليمية  للمتغرات  ي��ك���ن  ق��د  واأ����س���اف: 

اإىل  احل�سار  ق�سية  تغييب  يف  دوراً  وال��دول��ي��ة 

ح���د م���ا- ع���ن اأول�����ي����ات امل���ؤ���س�����س��ات الإن�����س��ان��ي��ة 

ه��ذا  اأن  اإل  ال������دويل،  وامل��ج��ت��م��ع  واحل��ق���ق��ي��ة، 

التقرير مهم جداً لإعادة طرح هذه الق�سية من 

جديد، وو�سع اآليات عملية لإنهاء احل�سار

ال����ت����ق����اري����ر  حت���م���ل���ه  م������ا  اأن  اإىل  ول�����ف�����ت 

وال��ت�����س��ري��ح��ات م��ن خ��ط���رة ال���اق��ع الإن�����س��اين 

من  يت�سمنه  وما  احل�سار  ب�سبب  والقت�سادي 

ال�سباب يف قائمة  املئة من  80 يف  اأرق��ام �سادمة 

ال���دويل،  ال��ع��م��ل  م�ساعفة  تتطلب   ، ال��ب��ط��ال��ة 

وات����خ����اذ الإج���������راءات ال��ق��ان���ن��ي��ة والإن�����س��ان��ي��ة 

والأخ���اق���ي���ة مل�����س��اع��دة غ����زة واإن���ق���اذه���ا ورف���ع 

احل�سار عنها

واأكد اأن الب�ابة احلقيقية لإنهاء املعاناة رفع 

الب�سائع  واإدخ���ال  املعابر،  كافة  وفتح  احل�سار 

وامل�اد اخلام.
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 80٪ من أسر غزة أمنها الغذائي ُمهدد بفعل الحصار

االنباط-عمان
 

اأجرى جالة امللك عبداهلل الثاين مقابلة 

الق��ت�����س��ادي��ة  �سي”  ب���ي  اإن  “�سي  ق���ن���اة  م���ع 

الأم��رك��ي��ة، ح��اورت��ه فيها الإع��ام��ي��ة ه��اديل 

غامبل.

وتناول جالته يف املقابلة، التي بثت القناة 

كاملة  و�ستبث  اجلمعة  الي�م  منها  مقتطفات 

التحديث  روؤي���ة  امل��ق��ب��ل،  ب��داي��ة �سهر مت���ز  يف 

القت�سادي للمملكة.

التفا�صيل �ص »2«



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان

 اأك�������د ن����ائ����ب رئ���ي�������س ال����������وزراء ووزي�����ر 

اخلارجية و�سوؤون املغرتبني اأمين ال�سفدي 

اإيفان  �سلوفاكيا  جمهورية  خارجية  ووزي��ر 

على  امل�سرتك  احلر�س  ام�س،  كورت�سوك، 

ا���س��ت��م��رار ال��ع��م��ل ل��ت��و���س��ع��ة اآف�����اق ال��ت��ع��اون 

الثنائي بني البلدين ال�سديقني، ويف اإطار 

ال�سراكة مع االحتاد االأوروبي.

وات����ف����ق ال������وزي������ران خ������ال حم����ادث����ات 

اأجرياها، يف مبنى وزارة اخلارجية و�سوؤون 

لتحديد  العمل  ا�ستمرار  على  امل��غ��رتب��ني، 

االقت�سادية  امل��ج��االت  يف  التعاون  اأول��وي��ات 

وال���ت���ج���اري���ة واال����س���ت���ث���م���اري���ة وال��ت��ن��م��وي��ة 

اخلطوات  واتخاذ  وال�سياحية،  والتعليمية 

ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة وال��ع��م��ل��ي��ة ال����ازم����ة ل���زي���ادة 

التفاعل فيها.

وق��������رر ال�������وزي�������ران حت����دي����د م���واع���ي���د 

االإط��ار  توحد  اتفاقيات  ال�ستكمال  قريبة 

بني  التعاون  زي��ادة  على  ال��ق��ادر  الت�سريعي 

القطاع اخلا�س يف البلدين، والرتكيز على 

اإجناز اتفاقية جتنب االزدواج ال�سريبي ملا 

لها من اأثر وازن يف زيادة التعاون التجاري 

واال�ستثماري.

وا�ستعر�س ال�سفدي ونظريه ال�سلوفاكي 

امل�����س��ت��ج��دات االإق��ل��ي��م��ي��ة، ومب��ق��دم��ه��ا تلك 

حيث  الفل�سطينية،  بالق�سية  امل��رت��ب��ط��ة 

الذي  ال�سلوفاكي،  نظريه  ال�سفدي  و�سع 

اأم�����س، يف ���س��ورة اجل��ه��ود  ي���وم  زار رام اهلل 

الإيجاد  اململكة  بها  تقوم  التي  واالت�ساالت 

اأفق �سيا�سي حقيقي لتحقيق ال�سام العادل 

اأ�سا�س حل الدولتني. وثمن  وال�سامل على 

حلل  ال��داع��م  �سلوفاكيا  م��وق��ف  ال�سفدي 

الدولتني.

�سورة  يف  ك��ورت�����س��وك  ال�سفدي  وو���س��ع 

الدعم  حل�سد  اململكة  تبذلها  التي  اجلهود 

وت�سغيل  الإغ���اث���ة  امل��ت��ح��دة  االأمم  ل��وك��ال��ة 

ال���اج���ئ���ني ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني )االأن�����������روا( 

بتقدمي خدماتها  اال�ستمرار  لتمكينها من 

مثمنا  الفل�سطينيني،  لاجئني  احليوية 

الدعم الذي تقدمه �سلوفاكيا للوكالة.

واأك���د اأه��م��ي��ة ا���س��ت��م��رار ال��وك��ال��ة يف اأداء 

دورها احليوي وفق تكليفها االأممي.

املبذولة  اجلهود  اأي�سا  الوزيران  وبحث 

ال�سورية،  ل��اأزم��ة  �سيا�سي  حل��ل  للتو�سل 

وج��ه��ود دع��م ال��ع��راق وا���س��ت��ق��راره، واالأزم���ة 

االإقليمية  والق�سايا  وتبعاتها  االأوك��ران��ي��ة 

والدولية ذات االهتمام امل�سرتك.

ب�������������دوره، اأع������������رب وزي����������ر اخل����ارج����ي����ة 

ال�سلوفاكي، الذي يزور االأردن للمرة االأوىل 

تثمني  ع��ن  اقت�سادي،  وف��د  فيها  ويرافقه 

يقوده  ال���ذي  الرئي�س  االأردن  ل���دور  ب���اده 

ال��ث��اين يف تكري�س  امل��ل��ك ع��ب��داهلل  ج��ال��ة 

االأمن واال�ستقرار يف املنطقة. واأكد اهتمام 

ب�����اده يف ت��وط��ي��د ع���اق���ات ال���ت���ع���اون بني 

�سيحتفان  اللذين  ال�سديقني،  البلدين 

مبرور ثاثني عاما على تاأ�سي�س العاقات 

وذل��ك  ال��ق��ادم،  ال��ع��ام  بينهما  الدبلوما�سية 

يف خم��ت��ل��ف امل����ج����االت خ���دم���ة ل��ل��م�����س��ال��ح 

امل�سرتكة.

 الصفدي يلتقي وزير خارجية سلوفاكيا

ال�سبت    25  /  6  / 2022

االنباط- عمان

اأج�����رى ج���ال���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين 

�سي”  ب����ي  اإن  “�سي  ق����ن����اة  م����ع  م���ق���اب���ل���ة 

االق��ت�����س��ادي��ة االأم���ريك���ي���ة، ح���اورت���ه فيها 

االإعامية هاديل غامبل.

ال��ت��ي بثت  امل��ق��اب��ل��ة،  وت��ن��اول جالته يف 

ال��ق��ن��اة م��ق��ت��ط��ف��ات م��ن��ه��ا ال���ي���وم اجل��م��ع��ة 

املقبل،  متوز  �سهر  بداية  يف  كاملة  و�ستبث 

روؤية التحديث االقت�سادي للمملكة خال 

التحديث  م�سارات  وت���ازم  ال��ق��ادم،  العقد 

ال�سيا�سي واالقت�سادي واالإداري.

ك��م��ا حت����دث ج���ال���ة امل���ل���ك ع���ن ج��ه��ود 

للتحديات  للت�سدي  االإق��ل��ي��م��ي  ال��ت��ع��اون 

االأوكرانية  الرو�سية  االأزم��ة  عن  الناجمة 

والعمل لتحقيق االزدهار ل�سعوب املنطقة، 

يف  امل���ت���ح���دة  ال�����والي�����ات  دور  اإىل  اإ����س���اف���ة 

حتقيق  م�ساعي  تكثيف  و���س��رورة  االإقليم، 

التعاون  لتعزيز  اأ�سا�سي  كمتطلب  ال�سام 

االإقليمي.

االنباط- عمان

ال�سرقية  الع�سكرية  املنطقة  ن��ف��ذت   

ام�س اجلمعة، عملية نوعية �سمن  فجر 

اإحباط  ع��ن  اأ�سفرت  امل�سوؤولية،  منطقة 

كبرية  ك��م��ي��ات  وت��ه��ري��ب  ت�سلل  حم��اول��ة 

م��ن امل���واد امل��خ��درة ق��ادم��ة م��ن االأرا���س��ي 

التي  للجهود  ا�ستمرارا  وذل��ك  ال�سورية، 

تبذلها القوات امل�سلحة االأردنية �� اجلي�س 

ال��ع��رب��ي يف احل��ف��اظ ع��ل��ى االأم����ن املحلي 

واالإقليمي.

وق�����ال م�����س��در ع�����س��ك��ري م�������س���وؤول يف 

القيادة العامة: “اإن قوات حر�س احلدود 

واإدارة  االأمنية  االأج��ه��زة  م��ع  وبالتن�سيق 

مكافحة املخدرات، تعاملت مع جمموعات 

بطريقة  التهريب  عملية  تنتهج  م�سلحة 

ت��ن��ظ��ي��م��ات منظمة  ت��ق��وده��ا  اح���رتاف���ي���ة، 

م��دع��وم��ة م��ن ج��ه��ات خ��ارج��ي��ة، ح��اول��ت 

م�سروعة  غ��ري  بطريقة  احل���دود  اجتياز 

وذلك من االأرا�سي ال�سورية اإىل االأرا�سي 

الفعل  رد  اآل��ي��ات  تعاملت  االأردن��ي��ة، حيث 

خال  م��ن  املجموعات  ه��ذه  م��ع  ال�سريع 

يف  بها  املعمول  اال�ستباك  قواعد  تطبيق 

القوات امل�سلحة االأردنية”.

عمليات  تكثيف  بعد  اأنه  امل�سدر،  وبني 

العثور  مت  للمنطقة  والتفتي�س  البحث 

ومت  ك��ب��ت��اج��ون،  حبة  ال��ف   )716( على 

حتويل امل�سبوطات اإىل اجلهات املخت�سة.

امل�سلحة  ال���ق���وات  اأن  امل�����س��در  و����س���دد 

االأردن���ي���ة م��ا���س��ي��ة يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع ه��ذه 

قوة  بكل  املنظمة  والع�سابات  امللي�سيات 

وح����زم، وم���ع اأي ت��ه��دي��د ع��ل��ى ال��واج��ه��ات 

ي��راد بها تقوي�س  واأي��ة م�ساع  احلدودية، 

وزعزعة  وت��روي��ع مواطنيه  ال��وط��ن  اأم��ن 

اأمن وا�ستقرار اململكة.

 الملك يجري مقابلة مع قناة سي إن بي سي األميركية

 القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب كميات
 كبيرة من المخدرات

االنباط- اإربد

ب���اآث���اره���ا وت��راث��ه��ا  ق��ي�����س  اأم   اح��ت�����س��ن��ت 

ختام  اخلمي�س  م�ساء  وتاريخها  وح�ساراتها 

عا�سمة  اإرب��د  اإحتفالية  يف  اجلزائرية  االأي��ام 

غلفتها  بحميمية   2022 العربية  للثقافة 

ق��ي��م االأخ�����وة واالإع����ت����زاز ب��ال��ت��اري��خ وال��ه��وي��ة 

الثقافية العربية اجلامعة.

اأرف����ع معانيها  ال�����س��ورة يف  ه���ذه  وجت��ل��ت 

باخلروج عن الر�سمي يف مثل هذه املنا�سبات 

قي�س  اأم  يف  امل��دين  املجتمع  موؤ�س�سات  وق��ي��ام 

والفعاليات  كنانة عامة  بني  لواء  خا�سة ويف 

منوذج  وتقدمي  امل�سهد  باإحت�سان  ال�سعبية، 

واالأه��ل��ي  الر�سمي  ب��ني  الت�ساركية  يف  اأردين 

الإجناح حدث بهذا امل�ستوى، فتعانقت اأ�سالة 

املوروث الثقايف اجلزائري مع تاريخ اأم قي�س 

يف  االإرث  ه��ذا  مكنونات  معا  لينرثا  االأث���ري 

ف�ساءات املكان والزمان.

االن��ط��ب��اع ال����ذي ع��ر ع��ن��ه رئ��ي�����س ال��وف��د 

اجل���زائ���ري ���س��م��ري ث��ع��ال��ب��ي ل��وك��ال��ة االأن���ب���اء 

امل���ك���ان وجماليته  ب�����س��ح��ر  )ب�����رتا(  االأردن����ي����ة 

و�����س����واه����ده ال�������س���ارب���ة يف ال����ت����اري����خ، ع���زز 

اإرب��د  ب��ج��دارة  حتقق  ال��ذي  بالنجاح  ال�سعور 

للثقافة  ع��ا���س��م��ة  ت��ك��ون  ب����اأن  وا���س��ت��ح��ق��اق��ه��ا 

ال��ع��رب��ي��ة، م�����س��ي��دا ب���االأج���واء ال��ث��ق��اف��ي��ة التي 

وال�سعرية  واملو�سيقية  الفنية  االأم�سية  �سادت 

م�ساركته  اجل��زائ��ري  ال��وف��د  بها  اختتم  التي 

باالإحتفالية و�سط تفاعل �سعبي كبري.

االأب�����رز  اإن االن���ط���ب���اع  ال��ث��ع��ال��ب��ي،  وق�����ال 

املكان  �سحر  على  ع��اوة  الوفد  �سجله  ال��ذي 

هو  فل�سطني،  على  املطل  اجل��غ��رايف  وموقعه 

مل�سه من قبل  ال��ذي  التفاعل احلميمي  ذل��ك 

واملحلي  امل��دين  املجتمع  وموؤ�س�سات  ال�سكان 

يف احت�سان امل�ساركة اجلزائرية بروحية تنم 

اأ�سالة  هي  كما  االأردين،  ال�سعب  اأ�سالة  عن 

هويته الثقافية واحل�سارية ودوره التاريخي 

يف االأحداث التي مرت بها املنطقة، موؤكدا اأن 

االحتفالية كانت ناجحة بكل املقايي�س.

على  ح��ر���س��ت  اجل����زائ����ر  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

اأف�سل ما لديها من رموز ثقافية يف  تقدمي 

وال�سعر  االأ�سيل  الرتاثي  والغناء  املو�سيقى 

للمكانة  تقديرا  الت�سكيلية  والفنون  واالأدب 

التي يحظى بها االأردن لدى اجلزائر حكومة 

و�سعبا.

ب������دوره اأب������دى ال���ف���ن���ان���ون وامل��و���س��ي��ق��ي��ون 

�ساحلي  وحكيم  بر�سايل  ليلى  اجلزائريون 

الكبري  اإعجابهم  قريف  ونادية  تومي  و�سمري 

الذي وج��دوه من خال  والتفاعل  باحلفاوة 

قبل  م���ن  وذل�����ك  ق��ي�����س،  اأم  يف  م�����س��ارك��ت��ه��م 

اأن  معترين  وال�سعبية،  املحلية  الفعاليات 

هذا التفاعل �سكل مع طبيعة املكان واالأجواء 

اأداءه��م جعلهم يقدمون  التي رافقت  املثالية 

اأف�سل ما لديهم.

م���ن ج��ان��ب��ه، اأك����د م��دي��ر م��دي��ري��ة تقافة 

التفاعلية  احل��ال��ة  اأن  اخل��وال��دة،  عاقل  اإرب���د 

ال��ت��ي ق��ادت��ه��ا م��وؤ���س�����س��ات املجتمع  ال�����س��ع��ب��ي��ة 

كنانة  بني  ول��واء  قي�س  اأم  يف  واملحلي  امل��دين 

اجلزائري  الوفد  قدمها  التي  العرو�س  مع 

�سكلت امنوذجا وق�سة جناح من �ساأنها الدفع 

بتعزيز امل�ساركة ال�سعبية يف احت�سان فعاليات 

احلايل،  العام  نهاية  حتى  متنوعة  اإحتفالية 

ب��ه ملتقى ج��دارا  ق��ام  ال���ذي  ب��ال��دور  م�سيدا 

املنطقة  يف  املحلي  املجتمع  موؤ�س�سات  وباقي 

بعك�س هذا الدور االإيجابي.

واأ�����س����ار رئ��ي�����س امل��ل��ت��ق��ى االأدي�������ب م��و���س��ى 

يتم  ب��ل  يعطى  ال  ال����دور  اأن  اإىل  ال��ن��ع��وا���س��ي 

ال��ت�����س��دى ل��ه ك��واج��ب وط��ن��ي اإن��ط��اق��ا من 

الفعل  الإجن��اح  الت�ساركية  باأهمية  االإح�سا�س 

اأم  باحت�سان  اأم�����س  جت�سد  م��ا  وه���و  ال��ث��ق��ايف 

اإحتفالية  يف  اجل��زائ��ري��ة  االأي���ام  خلتام  قي�س 

اإربد عا�سمة للثقافة العربية، موؤكدا اأن دور 

موؤ�س�سات املجتمع املدين ال يقف عند حدود 

اجلميع  الأن  املبادرة  ياأخذ  بل  املر�سوم  ال��دور 

�سركاء ومعنيون باإجناح احلدث.

  االنباط- عمان 

لتطوير  االأردن��ي��ة  املوؤ�س�سة  من  وف��د  �سارك 

التنفيذي  املدير  برئا�سة  االقت�سادية  امل�ساريع 

ع��ب��دال��ف��ت��اح ال��ك��اي��د يف االج��ت��م��اع ال��ت�����س��اوري 

واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�����س��اري��ع  من��و  ل��رن��ام��ج 

التابع لاحتاد  املتو�سط  االأبي�س  البحر  لدول 

االأوروب�����ي وال����ذي يعقد ع��ل��ى م���دار ي��وم��ني يف 

مدينة بر�سلونة.

ووف���ق���ا ل��ب��ي��ان ����س���ادر ع���ن امل��وؤ���س�����س��ة ام�����س 

اجل��م��ع��ة، ن��اق�����س امل��ج��ت��م��ع��ون ال�����س��ي��ا���س��ات التي 

املتو�سط  االأب��ي�����س  البحر  ح��و���س  دول  تتبعها 

واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  وتطوير  لدعم 

وزي����������ادة ف����ر�����س ح�������س���ول���ه���ا ع���ل���ى احل����واف����ز 

واالمتيازات القانونية واملالية لدورها االأ�سا�سي 

ال�����س��م��ويل ورف����ع م�ستوى  ب��ن��اء االق��ت�����س��اد  يف 

للمواطنني  الت�سغيل  وزي��ادة  املواطنني  معي�سة 

دول املنطقة.

واأكد مدير الرنامج كري�ستوفر مالهريي، 

اأن ه��ن��اك خ���ط���وات م�����س��ج��ع��ة م���ن ب��ع�����س دول 

امل��ج��ال واأن االحت���اد االأوروب���ي  املنطقة يف ه��ذا 

املنطقة  دول  يف  الت�سريعات  تطوير  �سي�ساند 

�سغرية  م�����س��اري��ع  واإجن����اح  ب��ن��اء  يف  للم�ساهمة 

ت�ساهم يف بناء جمتمعات م�ستقرة.

انت�سار  ب��دء  ومنذ  االأردن  اإن  الكايد،  وق��ال 

ومتويلية  �سريبية  ح��واف��ز  ق��دم  ك��ورون��ا  وب���اء 

خمتلف  م��ن  واملتو�سطة  ال�سغرية  للم�ساريع 

اال�ستمرار  اإىل  اإ���س��اف��ة  احلكومية  امل��وؤ���س�����س��ات 

مب���راج���ع���ة ال����ق����وان����ني واالأن����ظ����م����ة ل��ت��ب�����س��ي��ط 

امل�ساريع يف  ه��ذه  الإق��ام��ة  الناظمة  االإج����راءات 

امل����دن واالأري�������اف، ك��م��ا وو���س��ع��ت روؤي����ة االأردن 

االق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت م���وؤخ���را امل�����س��اري��ع 

ال�سغرية واملتو�سطة على راأ�س �سلم االأولويات 

ب��االإ���س��اف��ة اإىل ال��ع��م��ل ح��ال��ي��ا ع��ل��ى م��راج��ع��ة 

مثل  واالأنظمة،  القوانني  من  العديد  واإ�سدار 

ال�سناعة  دع���م  و���س��ن��دوق  اال���س��ت��ث��م��ار  ق���ان���ون 

ب��ه��دف ال��و���س��ول اإىل االإ����س���اح االق��ت�����س��ادي 

ال�سامل.

لتطوير  االأردنية  املوؤ�س�سة  اأن  الكايد،  وبني 

هذا  ب��داي��ة  منذ  اجتهت  االقت�سادية  امل�ساريع 

اإجراءاتها  ورقمنة  وتب�سيط  اإىل حتديث  العام 

واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  خ��دم��ة  ب��ه��دف 

عدد  الأك��ر  والتمويلي  الفني  ال��دع��م  وت��ق��دمي 

ممكن وبتمويل حكومي.

االنباط- عمان

 انهى م�سروع اال�ستثمار يف املجرتات ال�سغرية 

تنفذه  ال��ذي  الفقر  من  الريفية  االأ�سر  واإنت�سال 

الزراعة  وزارة  مع  بال�سراكة  االأردن  نهر  موؤ�س�سة 

وبتمويل من ال�سندوق الدويل للتنمية الزراعية 

عجلون،  حمافظات  من  م�ستفيداً   987 متكني 

اإربد، جر�س، املفرق، ماأدبا وعمان.

وق����ال م��دي��ر امل�������س���روع ي��ح��ي��ى ب����ري����زات، اإن 

امل�سروع يهدف اإىل متكني امل�ستفيدين من ان�ساء 

انتاجية م�ستدامة مدرة  التو�سع يف م�ساريع  اأو 

للدخل ت�ساهم يف حت�سني معي�ستهم وعائاتهم 

الفقر  م��ن  خمتلفة  م�ستويات  م��ن  وانت�سالهم 

اإىل م�ستويات معي�سية اأكرث ا�ستقراراً.

واأ�ساف، اأن املنح قدمت وفقاً ملعايري حمددة 

املعونة  ���س��ن��دوق  م��ن  امل�ستفيد  ان��ت��ف��اع  اأب���رزه���ا 

اأو ان يكون من الاجئيني ال�سوريني  الوطنية 

مت  امل�ستفيدين  جميع  واأن   ، ال��ف��ق��ر  ���س��دي��دي 

خدمات  لهم  وقدمت  قدراتهم  ورف��ع  تاأهيلهم 

ار�سادية بهدف تطوير م�ساريعهم وم�ساعدتهم 

اأج��ل حتقيق  على جت��اوز التحديات، وذل��ك من 

اال�ستفادة من املنح وا�ستدامة امل�ساريع.

وبني، اأن امل�سروع بجميع مراحله ي�سعى اإىل 

بهدف  م�ستفيد   2،000 ل�  مالية  منح  توفري 

احلد من الفقر وتعزيز االأمن الغذائي الوطني 

واملجتمعات  ال�����س��وري��ني  ال��اج��ئ��ني  وم�����س��اع��دة 

االأردنية امل�ست�سيفة لهم على اخلروج من الفقر 

من خال توفري �سبل عي�س م�ستدامة واأن�سطة 

مدرة للدخل.

اال�سخا�س  دع��م  على  اي�سا  امل�سروع  ويركز 

اقت�ساديا  ودعمها  امل��راأة  ومتكني  االعاقة،  ذوي 

واجتماعيا.

االنباط- الكورة
 اأخ��م��دت ك����وادر االإط���ف���اء يف م��دي��ري��ة دف��اع 

م��دين غ��رب اإرب���د وك���وادر ح���راج زراع���ة ال��ك��ورة 

م�ستنبت  موقع  يف  �سب  حريقا  اجلمعة،  ام�س 

كفر ابيل جنوب لواء الكورة .

لوكالة  الكعابنة  بكر  اللواء  مت�سرف  وق��ال 

االأنباء االأردنية)برتا(، اإن احلريق اأتى على نحو 

واالأع�����س��اب  احلرجية  االأ���س��ج��ار  م��ن  دومن  مئة 

التابع ملديرية زراعة  امل�ستتبت  اأر�س  اجلافة يف 

ك��وادر  ا�ستجابة  �سرعة  اأن  اإىل  واأ���س��ار  ال��ك��ورة. 

الدفاع امل��دين وجهود ك��وادر احل��راج ح��دت من 

خ�سائر ال���رثوة احل��رج��ي��ة ب��ال��رغ��م م��ن وع��ورة 

طالها  االأ�سجار  غالبية  اأن  اإىل  الفتا  املنطقة، 

اأ�سرار ب�سكل جزئي.

20

 أم قيس بحضارتها 
تعانق أصالة الجزائر في ختام 

مشاركتها باحتفالية إربد عاصمة 
العربية للثقافة 

 جيدكو تشارك في اجتماع إقليمي 
لدعم المشاريع الصغيرة

 مشروع االستثمار في المجترات 
الصغيرة يمكن 987 مستفيدًا 

 اخماد حريق أتى على 100 دونم في 
مستنبت كفر ابيل
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االنباط-وكاالت

اأ����ش���اد رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال�����ش��ع��ب��ي��ة مل��واج��ه��ة 

احل�����ش��ار ال��ن��ائ��ب ج��م��ال اخل�������ش���ري، ال��ي��وم 

ب�شاأن احلالة  املتحدة  الأمم  بتقرير  اجلمعة، 

الإن�����ش��ان��ي��ة يف ق��ط��اع غ����زة، وو���ش��ف��ه ب��امل��ه��م، 

اأّن 80 يف امل��ئ��ة م��ن الأ���ش��ر يف  م�����ش��دًدا ع��ل��ى 

القطاع اأمنها الغذائي ُمهدد بفعل احل�شار

ال��ت��ق��اري��ر الأمم���ي���ة  اإن  وق�����ال اخل�����ش��ري 

وواق���ع عملي من  درا���ش��ات  م��ن  وتنبع  مهمة 

اأه����م م��وؤ���ش�����ش��ة دول��ي��ة يف ال���ع���امل، وي��ج��ب اأن 

منها  ت�شتلهم  ح��ق��ي��ق��ي،  ع��م��ل  ب��داي��ة  ت�شكل 

ك���ل امل��وؤ���ش�����ش��ات امل��ع��ن��ي��ة ال���دول���ي���ة وال��ع��رب��ي��ة 

والإ�شالمية لبدء خطوات رفع احل�شار

الإقليمية  للمتغريات  يكون  قد  واأ���ش��اف: 

اإىل  دوراً يف تغييب ق�شية احل�شار  والدولية 

الإن�شانية  املوؤ�ش�شات  اأول��وي��ات  ع��ن  م��ا-  ح��د 

اأن ه��ذا  اإل  ال����دويل،  واحل��ق��وق��ي��ة، وامل��ج��ت��م��ع 

التقرير مهم جداً لإعادة طرح هذه الق�شية 

م���ن ج���دي���د، وو����ش���ع اآل����ي����ات ع��م��ل��ي��ة لإن���ه���اء 

احل�شار

ال���ت���ق���اري���ر  حت���م���ل���ه  م�����ا  اأن  اإىل  ول����ف����ت 

الإن�شاين  الواقع  خطورة  من  والت�شريحات 

يت�شمنه  وم��ا  احل�����ش��ار  ب�شبب  والق��ت�����ش��ادي 

ال�شباب  م��ن  امل��ئ��ة  80 يف  اأرق���ام �شادمة  م��ن 

العمل  م�شاعفة  تتطلب   ، البطالة  قائمة  يف 

ال��������دويل، وات����خ����اذ الإج�����������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة 

والإن�شانية والأخالقية مل�شاعدة غزة واإنقاذها 

ورفع احل�شار عنها

املعاناة  لإنهاء  احلقيقية  البوابة  اأن  واأك��د 

رف���ع احل�����ش��ار وف��ت��ح ك��اف��ة امل��ع��اب��ر، واإدخ�����ال 

لل�شناعات  ال��الزم��ة  اخل���ام  وامل���واد  الب�شائع 

ب��ح��ري��ة  ق���وائ���م مم���ن���وع���ات، وال�������ش���م���اح  دون 

احلركة لالأفراد والب�شائع

وو�����ش����ف احل�������ش���ار غ����ري ق����ان����وين وغ���ري 

اجلماعية  العقوبة  ب�  اإن�شاين  وغري  اأخالقي 

ل��ل�����ش��ك��ان يف غ������زة، وا����ش���ت���م���راره ف���ي���ه خ���رق 

ف��ا���ش��ح ل��ك��ل امل���واث���ي���ق ال���دول���ي���ة، داع���ًي���ا اإىل 

احل�شار  ورفع  املعاناة  لإنهاء  عملية  خطوات 

الإ�شرائيلي املمتد للعام اخلام�س ع�شر

يتناق�س  احل�����ش��ار  اأن  اخل�����ش��ري  واأو���ش��ح 

جنيف  واتفاقية  ال��دويل  القانون  مبادئ  مع 

الإن�����ش��ان،  العاملي حلقوق  والإع����الن  ال��راب��ع��ة 

م�����ش��ي��ًف��ا: احل�����ش��ار مل ي���رك رك���ن���اً يف غ��زة 

والتعليم  ال�شحة  ف��ا���ش��ت��ه��دف  واأ���ش��اب��ه،  اإل 

وكل  التحتية  وال��ب��ن��ى  والع��م��ار  والق��ت�����ش��اد 

م��ن��اح��ي احل����ي����اة، ورف�����ع م���ع���دلت ال��ب��ط��ال��ة 

والفقر لن�شب ُت�شنف من الأعلى عاملًيا

االنباط-وكاالت
 

���ش��دق��ت ���ش��ل��ط��ات الح���ت���الل ال�����ش��ه��ي��وين، 

م����وؤخ����را ع���ل���ى خم���ط���ط ا����ش���ت���ي���ط���اين ج��دي��د 

�شلفيت  يف  الفل�شطينية  الأرا����ش���ي  ي�شتهدف 

من  املحتلة  الغربية  ال�شفة  �شمال  وقلقيلية 

اأجل اإقامة م�شتوطنة �شناعية جديدة، وفق ما 

ك�شفه معهد الأبحاث التطبيقية “اأريج«

امل��خ��ط��ط  اأن   “ “اأريج  ت���ق���ري���ر  وب��������ّ� 

 320 مب�شادرة  يق�شي  اجلديد  ال�شتيطاين 

اأم��ات��� يف قلقيلية بواقع  اأرا���ش��ي  دومًن���ا م��ن 

املواقع  يف   2 رق��م  احلو�س  يف  دومًن��ا،   174
امل��ع��روف��ة ب��ا���ش��م ج��ب��ل اأب���و ال�����ش��وي��د، ودي���ر اأب��و 

قطي�س وخلة الفهيت وزرع اأبو كر�س

دومًنا،   156 مب�شادرة  القرار  يق�شي  كما 

ب��ل��دة دي��ر ا�شتيا  3 و4 يف  يف احل��و���ش��� رق��م 

يف �شلفيت وحتديًدا يف منطقتي )عقبة جردا 

وامل�شحيل( من اأجل تو�شيع املنطقة ال�شناعية 

الأرا���ش��ي  اأن  اإىل  م�شرًيا  املنطقة،  يف  القائمة 

الفل�شطينية امل�شتهدفة باملخطط ال�شتيطاين 

“عمانوئيل”  م�����ش��ت��وط��ن��ة  ت��ت��و���ش��ط  اجل���دي���د 

 )1981 ع�����ام  اأق���ي���م���ت  )ال����ت����ي  ال���ع���م���ران���ي���ة 

اأن�شئت  والتي  لها  التابعة  ال�شناعية  واملنطقة 

عام 1985

وتظهر اخلرائط، املرفقة يف التقرير ، التي 

ن�شرتها �شلطات الحتالل عام 2007 بو�شوح 

م�شار جدار العزل العن�شري يف املنطقة حيث 

ي��ه��دد مب�����ش��ادرة وع����زل اآلف ال���دومن���ات من 

الأرا�شي الفل�شطينية

الأرا����ش���ي  “اأريج” اأن  ت��ق��ري��ر  اأظ��ه��ر  ك��م��ا 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة امل�����ش��ت��ه��دف��ة ب��امل��خ��ط��ط ت��ق��ع 

“نفوذ  مبناطق  الح��ت��الل  ي�شنفه  م��ا  �شمن 

“عمانوئيل”  مل�شتوطنة  امل�شتوطنات” التابعة 

3392 دومًن����ا،  ت��ب��ل��غ  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة، وال���ت���ي 

واملنطقة  القائمة  العمرانية  امل�شتوطنة  منها 

ال�شناعية اإىل ال�شمال ال�شرقي منها وم�شاحات 

مفتوحة و�شا�شعة تتو�شط امل�شتوطنة واملنطقة 

اأن تكون  �شاأنها  القائمة، والتي من  ال�شناعية 

وما  للم�شتوطنة  م�شتقبلية  تو�شعية  مناطق 

يتبعها

واأو����ش���ح ال��ت��ق��ري��ر  اأن ���ش��ل��ط��ات الح��ت��الل 

تخطط لإقامة م�شتوطنات �شناعية اأخرى يف 

جميع اأرجاء ال�شفة الغربية املحتلة من خالل 

اأعوام �شابقة لكن  اأ�شدرتها يف  اأوامر ع�شكرية 

�شلطات  ت�شدق  ب��ل  نهائًيا،  عليها  ي�شدق  مل 

الحتالل تدريجيا عليها والبدء يف تنفيذها

35 م�����ش��ت��وط��ن��ة  وت�����ش��م��ل ه�����ذه الأوام���������ر 

م�شاحة  مبجمل  جديدة  اإ�شرائيلية  �شناعية 

25،073 دومًنا لت�شاف لقائمة امل�شتوطنات 
املحتلة  الغربية  ال�شفة  يف  القائمة  ال�شناعية 

م�شاحته  م��ا  )ع��ل��ى  م�شتوطنة   23 وال��ب��ال��غ��ة 

دومًنا(  19381

االنباط-وكاالت

ُم��ِن��ي رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ري��ط��اين بوري�س 

ج���ون�������ش���ون وح����زب����ه امل���ح���اف���ظ اجل���م���ع���ة 24 

�شاحقت�  بهزميت�   2022 يونيو/حزيران 

دائ��رة  يف  خ�شو�شاً  ال��ف��رع��ي��ة،  الن��ت��خ��اب��ات  يف 

انتخابية يف جنوب غرب اإجنلرا.

تيفرتن  اآن��د  املحافظون يف هونينت  وخ�شر 

وهي دائ��رة انتخابية يف جنوب غرب اإجنلرا، 

وك���ذل���ك يف وي��ك��ف��ي��ل��د )����ش���م���ال(، وه���ي نتائج 

���ش��ت��زي��د ال�����ش��غ��ط ع��ل��ى ج��ون�����ش��ون، ح�����ش��ب ما 

ن�شرته وكالة الأنباء الفرن�شية.

لكّن جون�شون )58 عاماً( كان اأكد يف وقت 

���ش��اب��ق اأن���ه ي��رف�����س ال���ش��ت��ق��ال��ة، ح��ت��ى يف ح��ال 

يف  ل��ه  امل��راف��ق���  لل�شحافي�  ق��ائ��اًل  الف�شل، 

رواندا، حيث ي�شارك يف قمة الكومنولث: “هل 

اأنتم جمان�؟”.

الأح����زاب  ت��ف��وز  ع���ام ل  “ب�شكل  واأ����ش���اف: 

�شيما  ال��ف��رع��ي��ة ول  الن��ت��خ��اب��ات  احل��اك��م��ة يف 

“اأنا  م����وؤك����داً:  حكمها”،  ف����رة  م��ن��ت�����ش��ف  يف 

متفائل”.

ف��ي��م��ا ل ي���ب���دو ال��و���ش��ع م���وات���ي���اً حل��ك��وم��ة 

ج��ون�����ش��ون، اإذ ب��ل��غ��ت ن�����ش��ب��ة ال��ت�����ش��خ��م اأع��ل��ى 

اأكرث من -9%  اأربع� عاماً-  م�شتويات منذ 

الجتماعية،  التحركات  م��ن  م��زي��داً  يثري  م��ا 

للجدل  مثرية  حم��اول��ة  م��وؤخ��راً  ف�شلت  بينما 

لرحيل مهاجرين اإىل رواندا.

اأ���ش��ه��ر م���ن م�شل�شل  ب��ع��د  ي���اأت���ي ك���ل ذل����ك 

ف�شيحة احلفالت الذي اأ�شيفت اإليه ف�شيحة 

اأخرى �ُشّميت “كاري غيت” وتتعلق مبحاولت 

م���ت���ك���ررة م���ف���ر����ش���ة م����ن ج���ان���ب ج��ون�����ش��ون 

ل��ل��ح�����ش��ول ع���ل���ى وظ����ائ����ف م���دف���وع���ة الأج�����ر 

لزوجته كاري.

اأن بوري�س جون�شون فاز يف وقت  اإىل  ي�شار 

حتدياً  م��ت��ج��اوزاً  الثقة،  على  اق���راع  يف  �شابق 

ل��ق��ي��ادت��ه ق���ّدم���ه امل�����ش��رع��ون م���ن داخ����ل ح��زب 

املحافظ� احلاكم.

�شوتاً   211 ع��ل��ى  ج��ون�����ش��ون  ح�شل  ح��ي��ث 

ب����رادي، رئي�س  ل��غ��راه��ام  148، وف��ق��اً  م��ق��اب��ل 

جلنة احلزب التي اأ�شرفت على القراع.

وج����اء ال��ت�����ش��وي��ت يف اأع���ق���اب خ��الف��ات ب� 

اأع�شاء احلزب حول خمالفة جون�شون لتدابري 

ال�شيا�شة  ح��ول  وان��ق�����ش��ام��ات  ك��ورون��ا،  جائحة 

القت�شادية واأ�شلوبه يف قيادة احلكومة.

 80٪ من أسر غزة أمنها الغذائي ُمهدد بفعل الحصار

الكشف عن مخطط لمستوطنة صناعية إسرائيلية
 جديدة في الضفة

 »تطور جديد يزيد الضغوط على بوريس جونسون«.. 
حزب المحافظين ببريطانيا ُيمَنى بهزيمتين ساحقتين 

في انتخابات مجلس العموم

االنباط-وكاالت

ح�������ذر جم���ل�������س الأوق��������������اف وال�����������ش�����وؤون 

واملقد�شات الإ�شالمية يف القد�س من خطورة 

بها  تقوم  التي  املريبة  والأع��م��ال  احلفريات 

���ش��ل��ط��ات الح���ت���الل الإ���ش��رائ��ي��ل��ي يف حميط 

لالأ�شا�س  املال�شقة  املبارك  الأق�شى  امل�شجد 

مطالباً  ال�شريف  القد�شي  للحرم  اخلارجي 

امل�شبوهة  احلفريات  لهذه  ال��ف��وري  بالوقف 

الدينية  للمواقع  والتخريب  العبث  ووق��ف 

والتاريخية

وقال جمل�س الأوقاف يف بيان نقلته وكالة 

م��ع��ا اإن����ه ي��ت��اب��ع ب��خ��ط��ورة ب��ال��غ��ة احل��ف��ري��ات 

بها  تقوم  التي  والغام�شة  املريبة  والأع��م��ال 

���ش��ل��ط��ات الح����ت����الل م��ن��ذ ف����رة يف حميط 

امل�شجد الأق�شى املبارك خا�شة من اجلهت� 

اجل��ن��وب��ي��ة وال��غ��رب��ي��ة امل��ال���ش��ق��ة ل��الأ���ش��ا���س 

اخلارجي للحرم القد�شي يف منطقتي حائط 

ال�����راق وال��ق�����ش��ور الأم���وي���ة وه����ذه امل��ن��اط��ق 

وقف اإ�شالمي �شحيح حمذراً من ال�شتمرار 

بالعبث والتخريب وتغيري املعامل التاريخية 

والدينية لهذه املواقع التاريخية الوقفية

اأن ���ش��ل��ط��ات الح��ت��الل  واأو�����ش����ح ال��ب��ي��ان 

الكبرية  احل��ف��ر  واآلت  اجل���راف���ات  ت�شتخدم 

بالعمل بعجلة مريبة يف �شاحة حائط الراق 

املنطقة  يف  الأم���وي���ة  ال��ق�����ش��ور  منطقة  ويف 

للم�شجد  ال�����ش��ف��ل��ي��ة  ل��الأ���ش��ا���ش��ات  امل��ال���ش��ق��ة 

الأق�����ش��ى م��ن خ���الل ت��ف��ري��غ الأت���رب���ة وعمل 

ث��ق��وب ب���ج���دران حم���اذي���ة ل��ل�����ش��ور اجل��ن��وب��ي 

ل��ل��م�����ش��ج��د وت���ف���ري���غ ل��ل��م��م��رات يف حم��اول��ة 

اإ�شافة  حفريات  من  به  يقومون  ما  لإخفاء 

اإىل ع��م��ل��ي��ات ت��ك�����ش��ري م�����ش��ت��م��رة م��ن��ذ اأ���ش��ه��ر 

اأث���ري���ة م��ه��م��ة ح��ي��ث ي��ت��م حتويلها  حل���ج���ارة 

حلجارة �شغرية بهدف طم�شها واإخفاء اثرها

التدخل  اإىل  الدويل  املجتمع  البيان  ودعا 

ال��ع��اج��ل والل���ت���زام ب��ال��ق��رارات ال��دول��ي��ة ذات 

ال�شلة وقرار منظمة الأمم املتحدة للربية 

والعلوم والثقافة اليون�شكو الذي تبنته يف ال� 

2016 والذي يثبت  18 من ت�شرين الأول 
وك��ام��ل احل��رم  امل��ب��ارك  الأق�����ش��ى  امل�شجد  اأن 

للم�شلم�  خ��ال�����س  ع���ب���ادة  م��ك��ان  ال�����ش��ري��ف 

وحدهم

 مجلس األوقاف في القدس يحذر من خطورة حفريات االحتالل بمحيط األقصى
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االنباط-وكاالت

ق���ال���ت امل��ت��ح��دث��ة ب��ا���ش��م م��ف��و���ش��ة الأمم 

اجلمعة  الن�����ش��ان  حل��ق��وق  ال�شامية  املتحدة 

ال�شحافية  اأن  اإىل  خ��ل�����ش��ت  امل��ف��و���ش��ي��ة  اإن 

عاقلة  اأب��و  �شريين  الأمريكية  الفل�شطينية 

اأي���ار/م���اي���و ب���ن���ريان ال��ق��وات   11 ُق��ت��ل��ت يف 

الإ�شرائيلية.

وق���ال���ت راف���ي���ن���ا ���ش��م��د���ش��اين يف م��وؤمت��ر 

امل���ع���ل���وم���ات  “جميع  ج���ن���ي���ف  يف  ����ش���ح���ايف 

اجلي�س  م��ن  ذل���ك  يف  مب��ا   - جمعناها  ال��ت��ي 

 - الفل�شطيني  ال��ع��ام  وال��ن��ائ��ب  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 

اأب��و  قتلت  ال��ت��ي  ال��ط��ل��ق��ات  اأن  حقيقة  ت��وؤك��د 

ع��اق��ل��ة وج���رح���ت زم��ي��ل��ه��ا ع��ل��ي ال�����ش��م��ودي 

�شدرت عن قوات الأمن الإ�شرائيلية ولي�شت 

فل�شطيني�  ع��ن  ���ش��ادرة  ع�شوائية  طلقات 

الإ�شرائيلية  ال�شلطات  قالت  كما  م�شلح� 

يف البداية”

االنباط-وكاالت

“معاريف” العرية  اأعلنت �شحيفة 

�شباح يوم اجلمعة، عن نتائج ا�شتطالع 

اأجري لدى اجلمهور الإ�شرائيلي، حول 

النتخابات القادمة.

وق����ال����ت ال�����ش��ح��ي��ف��ة ال���ع���ري���ة ع��ر 

ال�شتطالع  اإّن  الإل���ك���روين،  موقعها 

اإمكانية  دون  ال��ك��ت��ل  ب���  ت��ع��ادل  اأظ��ه��ر 

اجل��م��ه��ور  اأك����د  ح��ي��ث  ح��ك��وم��ة،  ت�شكيل 

النحو  على  انتخابات  اأج��ري��ت  ح��ال  يف 

التايل:

الليكود - 34

يوجد م�شتقبل - 21

ال�شهيونية الدينية - 9

اأزرق اأبي�س - 8

�شا�س - 7

العمل - 7

يهدوت هتوراة - 7

القائمة امل�شركة - 6

اإ�شرائيل بيتنا - 5

ميينا - 4

اأمل جديد - 4

راعام- 4

مريت�س 4

ال�شتطالع  اأظهر  الكتل،  توزيع  وح��ول 

ما يلي:

الئتالف احلايل 57 

كتلة نتنياهو 57

امل�شركة 6

االنباط-وكاالت

ع��ل��ق ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س الأم���ن 

ال��رو���ش��ي دم���ي���ري م��دف��ي��دي��ف على 

ت�����ش��ري��ح وزي����رة اخل��ارج��ي��ة الأمل��ان��ي��ة 

اأنالينا بوربوك باأن رو�شيا “ت�شتخدم 

اجلوع ك�شالح”

من�شور:  ع��ر  ميدفيديف  وك��ت��ب 

ه��ذا  ���ش��م��اع  ب��ال��ط��ب��ع  امل��ده�����س  “من 
اأب��ق��ت بالدهم  ال��ذي��ن  امل�شوؤول�  م��ن 

يوم،   900 مل��دة  ح�شار  يف  لينينغراد 

األ��ف   700 حيث م��ات م��ا يقرب م��ن 

�شخ�س جوعا”

ويف وقت �شابق قال وزير اخلارجية 

اأزم��ة  اإن  لف���روف  �شريغي  ال��رو���ش��ي 

ال���غ���ذاء يف ال��ع��امل ح��دث��ت ق��ب��ل وق��ت 

طويل من بدء عملية ع�شكرية خا�شة 

اأ�شبابها، من ب�  وكانت  اأوكرانيا،  يف 

اأخ��رى، جائحة فريو�س كورونا  اأمور 

و����ش���وء ت��ق��دي��ر ال������دول ال��غ��رب��ي��ة. يف 

اأي�شا  لف����روف  اأ���ش��ار  نف�شه،  ال��وق��ت 

اإىل اأن الو�شع احلايل اأدى اإىل تفاقم 

الغربية  العقوبات  واأ�شبحت  امل�شكلة، 

اأح����د الأ����ش���ب���اب ال��رئ��ي�����ش��ي��ة لن��ق��ط��اع 

اإىل  اأدى  ال��غ��ذائ��ي��ة، مم��ا  الإم������دادات 

تفاقم الأزمة

االنباط-وكاالت

اأعلنت وزارة الداخلية التون�شية يف 

موؤمتر �شحفي عن وجود “تهديدات 

جدية” ت�شتهدف حياة رئي�س البالد، 

قي�س �شعيد

الداخلية  اأف����ادت  التفا�شيل،  ويف 

عملية  اأح���ب���ط���ت  ب���اأن���ه���ا  ال��ت��ون�����ش��ي��ة 

“موؤ�ش�شة  ت�شتهدف  ك��ان��ت  اإره��اب��ي��ة 

الرئا�شة”، واأنها اعتقلت “الإرهابي” 

الذي قام بتنفيذ املحاولة

و����ش���ددت ال�������وزارة ع��ل��ى وج�����ود ما 

و�شفتها ب�”تهديدات اإرهابية خطرية 

ت�شتهدف تقوي�س الأمن يف البالد”

 األمم المتحدة: الصحافية الفلسطينية 
»شيرين أبو عاقلة« قتلت 

بنيران إسرائيلية

 »المشتركة« بيضة القبان..
معاريف: استطالع إسرائيلي

 يظهر تعادل بين الكتل دون إمكانية 
تشكيل حكومة

 »روسيا تستخدم الجوع سالحا«.. 
مدفيديف يرد: مدهش سماع

 هذا التصريح من دولة حاصرت 
لينيغراد 900 يوم

 وزارة الداخلية التونسية تعلن 
إحباط محاولة إرهابية استهدفت 

»مؤسسة الرئاسة«
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الـريـا�ضي

االنباط – عمان 

ت�����أه����ل الع������ب امل���ن���ت���خ���ب ال���وط���ن���ي 

ل��ل��ت��ن�����س االأر������ض�����ي، حم��م��د ال��ق��ط��ب، 

ال��دول��ي��ة  ع���م����ن  ب��ط��ول��ة  ن��ه���ئ��ي  اإىل 

الدرجة  والن��ضئ�ت-  للن��ضئني  للتن�س 

وال�����زوج�����ي  ال�����ف�����ردي  اخل����م�������ض���ة يف 

ت����ق�����م ع��ل��ى  ����ض���ن���ة( وال����ت����ي  حت����ت ١٨ 

ل��ل��ت��ن�����س  االأردين  االحت��������د  م���اع���ب 

يف م��دي��ن��ة احل�����ض��ني ل��ل�����ض��ب���ب. وجن��ح 

و�ضل�ضلة  ت�ألقه  “القطب” يف موا�ضلة 
على  اجلمعة  �ضب�ح  وف���ز  انت�ض�راته 

ال��اع��ب ال��ه��ن��غ���ري ل���وران���ت ج��ي��وري 

 ٧-٥ ب��واق��ع  ُمق�بل  دون  مبجموعتني 

القطب  حممد  و�ضيلتقي  ه��ذا  و٦-١. 

يف ال���ن���ه����ئ���ي م����ع ال����اع����ب ال��ل��ب��ن���ين 

م�����ض��ط��ف��ى ال����ن�����ط����ور ع���ن���د ال�����ض���ع��ة 

الرابعة والن�ضف من م�ض�ء ال�ضبت.

االنباط – عمان 

الطريق  الكويتي  ك�ظمة  ن�دي   قطع 

ا�ضتمرار  معلن�  االإم���رات��ي،  الو�ضل  على 

مع  ال��ع��ر���ض���ن  اأح��م��د  االأردين  حمرتفن� 

الربتق�يل للمو�ضم الث�ين على التوايل. 

وك�����ن ن�����دي ال�������ض���رح����ن  وال�����ذي ميلك 

عن  ك�ضف  قد  الدولية،  العر�ض�ن  بط�قة 

مع  التع�قد  يف  االإم���رات��ي  الو�ضل  رغبة 

انتظ�ر  يف  ال��ن���دي  اإدارة  واأن  ال��ع��ر���ض���ن، 

موافقة الاعب الإمت�م ال�ضفقة. واأعلن 

ن������دي ك���ظ��م��ة ع���رب م��وق��ع��ه ال��ر���ض��م��ي، 

مع  الت��ف���ق  و�ضلت  ال��ربت��ق���يل  اإدارة  ان 

ال�ضتمرار  ال�ضرح�ن،  ون����دي  العر�ض�ن، 

املقبل.  امل��و���ض��م  يف  ك�ظمة  م��ع  الاعب  

ك�ظمة  م��ع  مهمته  يف  ال��ع��ر���ض���ن  وجن���ح 

اإع���دة  يف  بقوة  و�ض�هم  امل��ضي،  ب�ملو�ضم 

ال���ربت���ق����يل مل��ن�����ض���ت ال��ت��ت��وي��ج، ب���ل��ف��وز 

اأن  ب���ل��ذك��ر  ك���أ���س االأم����ر. ج��دي��ر  بلقب 

جتديد  اأع��ل��ن��ت  واأن  �ضبق  ك���ظ��م��ة  اإدارة 

ت��ع���ق��ده��� م���ع امل��ح��رتف��ني ال�����ض��وي�����ض��ري 

مي�ضيل، واالأردين عم�د عزي، اإىل ج�نب 

املحليني  الاعبني  بع�س  عقود  جتديد 

وق�ئد  كنكوين،  ح�ضني  احل���ر���س  اأم��ث���ل 

الفريق حمد حربي، ومن قبلهم الدويل 

الكويتي �ضبيب اخل�لدي.

ا�سطنبول - وكاالت

ي���ع���ق���د م�����ض��ئ��ول��و ط�����راب�����زون ���ض��ب��ور 

ال�ض�ع�ت  خال  ح��ضمة  جل�ضة  الرتكي، 

�ضفقة  ح�ضم  اأج��ل  من  الق�دمة  القليلة 

تريزيجيه  ح�ضن  حم��م��ود  م��ع  ال��ت��ع���ق��د 

ط��راب��زون  وح�ضل  م�ضر  منتخب  جن�ح 

م��ن ج�نب  ر�ضمية  م��واف��ق��ة  ع��ل��ى  ���ض��ب��ور 

الاعب  عقد  ل�ضراء  فيا،  اأ�ضتون  اإدارة 

�ضحيفة  واأك���دت  ر���ض��م��ي.  ب�ضكل  و�ضمه 

الذي  ال�ضنوي  الراتب  اأن   )fanatic(

ي��ح�����ض��ل ع��ل��ي��ه ت���ري���زي���ج���ي���ه، ���ض��ي��ح�����ض��م 

املو�ضم  يف  ط��راب��زون  اإىل  رحيله  م�ض�ألة 

تريزيجيه  راتب  اأن  اإىل  واأ�ض�رت  املقبل. 

ق��د ي��ك��ون ع��ق��ب��ة اأم�����م اإمت�����م ال�����ض��ف��ق��ة، 

خ��ضة اأن هن�ك �ضقف لرواتب الاعبني 

ط��راب��زون  اإدارة  اأن  واأك���دت  ال��ف��ري��ق.  يف 

ق�����ررت رف����ع ال���رات���ب ال�����ض��ن��وي امل��ق��رتح 

بخاف  ي��ورو  مليوين  اإىل  لرتيزيجيه 

امل��ك���ف���آت، ورمب���� ي��ق��دم ال��ف��ري��ق الرتكي 

 2.2 اإىل  ال���رات���ب  ل��رف��ع  اأخ�����ًرا   ��� ع��ر���ضً

م��ل��ي��ون ي����ورو. واأو���ض��ح��ت اأن����ه يف ح���ل��ة 

رف�س تريزيجيه العر�س االأخر، �ضيتم 

وكيل  ي��وؤك��د  بينم�  امل��ف���و���ض���ت،  اإي���ق����ف 

االنباط – عمان 

ت��خ��ت��ت��م م�������ض����ء ال�����ض��ب��ت م��ن���ف�����ض���ت 

القدم  ك��رة  دوري  من  الث�من  اال�ضبوع 

الن����دي����ة امل���ح���رتف���ني ب�����أق�����م����ة ث��اث��ة 

يف  ال�����ض��ري��ح  ي�ضت�ضيف  ح��ي��ث  ل���ق����ءات 

ال�����ض���د���ض��ة م�����ض���ء ن��ظ��ره ال�����ض��ل��ط على 

يف  مع�ن  ويلتقي  ب���إرب��د.  احل�ضن  �ضت�د 

املقبل،  ال�ضبت  م�ض�ء  والن�ضف  الث�منة 

م��غ��ر ال�������ض���رح����ن ع��ل��ى ���ض��ت���د االأم����ر 

حم���م���د ب�����ل����زرق�����ء. وت���ت���ج���ه االأن����ظ�����ر 

يف ال��ث���م��ن��ة وال��ن�����ض��ف م�������ض����ء  ���ض��وب 

����ض���ت����د ع���م����ن ال��������دويل، ح���ي���ث ي��ل��ت��ق��ي 

ال��ف��ي�����ض��ل��ي وال������وح������دات يف م��واج��ه��ة 

م����ث����رة وج����م�����ه����ري����ة ي���ط���م���ح م��ن��ه��� 

ال��ف��ري��ق���ن ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ف���وز وال ب��دي��ل 

ال�����ض��دارة  ن��ح��و  م��وؤث��رة  للتقدم خ��ط��وة 

ال ���ض��ي��م��� ب���ع���د ت���ع���ر امل���ت�������ض���در ف��ري��ق 

االخ���رى  ال��ف��رق  ت�ضعى  فيم�  احل�����ض��ني 

املقدمة  م��واق��ع  نحو  وال�����ض��ع��ود  للفوز 

ب�ملن�ف�ضة  امل��ع��روف��ة  ال��ف��رق  وم��زاح��م��ة 

دوم������ ع��ل��ى ال��ق��م��ة . وت��ت��ج��ه االأن���ظ����ر 

�ضوب �ضت�د عم�ن الدويل، حيث يلتقي 

الفي�ضلي والوحدات يف مواجهة مثرة 

النف�س  الفريق�ن  وميني  وجم�هرية. 

ف�لفي�ضلي  ال��ث��اث،  النق�ط  بتحقيق 

ي��ط��م��ع ب����ل���ت���ق���دم ن���ح���و ال���������ض����دارة ان 

ح��ق��ق ال���ف���وز ال����ذي ي�����ض��ع��ه وح���ي���دا يف 

ال�������ض���دارة ب��ع��د ت��ع��ر ف���ري���ق احل�����ض��ني 

نزيفه  تعوي�س  ال��وح��دات  ي���أم��ل  فيم� 

م��وؤخ��ًرا  �ضلبًي�  ت��ع���دل  ب��ع��دم���  النقطي 

اليوم  مل��ب���راة  ينظر  ال�ضلط.وهو  اأم����م 

ن���ظ���رة اه���ت���م����م ل����اق����رتاب اك����ر م��ن 

القمة والفوز بلق�ء القطبني .. ويحتل 

نقطة   ”١٥“ ب�  الث�ين  املركز  الفي�ضلي 

ويت�أخر بف�رق نقطة عن احل�ضني اإربد، 

فيم� يتواجد الوحدات يف املركز الث�لث 

مب�راتني. وميتلك  ب� “١١” نقطة 

ي��ج��م��ع  ال�������ذي  االول  ال����ل����ق�����ء  ويف 

االث����رة  تبلغ  ق��د  ال�ضلط  م��ع  ال�ضريح 

ذروت����ه����� ل��اه��م��ي��ة ال���ن���ق����ط ال��ث��اث��ة 

ل��ل��ف��ري��ق��ني ال����ذي����ن ي���ح���ت���ان امل���راك���ز 

املت�خرة والفوز وحده يدفع ب�ي فريق 

الفريق�ن  ويتطلع  االمنة  املن�طق  نحو 

ف�تهم�  م�  وتعوي�س  الفوز  حتقيق  اإىل 

امل��������ض���ي���ة  امل����واج����ه�����ت  ن����ق�����ط يف  م����ن 

الت��ضع  امل��رك��ز  ال�ضريح  فريق  ويحتل 

ال�ضلط  وي��ق��ب��ع  ن��ق���ط   ”٦“ ب��ر���ض��ي��د 

يف امل���رك���ز ق��ب��ل االأخ�����ر ب��ر���ض��ي��د “٥” 

ع�لية  مبعنوي�ت  يتمتع  لكنه  ن��ق���ط.  

ب��ع��د ال��ت��ع���دل ال��ث��م��ني ام�����م ال���وح���دات 

م��ع���ن  ي��ل��ت��ق��ي  ال����ث�����ين  ال���ل���ق����ء  ..ويف 

م��ع ال���واف���د اجل��دي��د م��غ��ر ال�����ض��رح���ن  

وتعزيز  الفوز  حتقيق  الفريق�ن  وي�أمل 

من  ميكنهم�  ومب�  النقطي  ر�ضيدهم� 

الرتتيب  �ضلم  على  موقعيهم�  حت�ضني 

ب�  الع��ضر  امل��رك��ز  م��ع���ن  ويحتل  ال��ع���م. 

ال�ضرح�ن  يتبواأ مغر  “٦” نق�ط فيم� 
الذي  وهو  املركز ال�ض�بع ب� “٧” نق�ط. 

اخلربة  ف��رق  ام���م  قوية  عرو�ض�  يقدم 

وي��ط��م��ح مل��وا���ض��ل��ة م�������ض���واره وحت��ق��ي��ق 

م��وؤث��رة  خ��ط��وة  لانتق�ل  االول  ال��ف��وز 

نحو املقدمة .

االنباط – عمان 

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

جرت  ال��ت��ي  امل��ب���راة  يف   ،0-١ اليمني  ن��ظ��ره 

�ضمن  العقبة،  ملعب  على  اخلمي�س  م�ض�ء 

اآ���ض��ي���  ب��ط��ول��ة غ���رب  امل��ج��م��وع��ة االأوىل م���ن 

ال��ت������ض��ع��ة ل��ل��ن������ض��ئ��ني. وب��ه��ذا ال���ف���وز، �ضمن 

امل��ن��ت��خ��ب م��ق��ع��ده يف ال����دور ن�����ض��ف ال��ن��ه���ئ��ي 

و�ضولهم�  بعد  ال��ع��راق،  رفقة  البطولة  م��ن 

للنقطة ال�ض�د�ضة، ب�نتظ�ر مواجهتهم� م�ض�ء 

ال�ضبت الق�دم حل�ضم �ضدارة املجموعة.

ج�ءت بداية املب�راة متوازنة بني الفريقني 

مع تب�دل حم�والت الت�ضجيل، قبل اأن ير�ضل 

اأمني اأبو خليفة كرة عر�ضية نحو عز الدين 

ال�ضب�ك  ب��راأ���ض��ه يف  ل��ي��ح��ول��ه���  ع���ق��ول��ة،  اأب���و 

ب�لدقيقة )١١( معلن�ً تقدم املنتخب. تراجع 

مع  تقدمه،  على  للحف�ظ  للخلف  املنتخب 

ت���أل��ق  ل��ك��ن  “اليمني”،  ل���  م��ت��وا���ض��ل  ���ض��غ��ط 

املدافعني وبراعة احل�ر�س حممد الطرايرة، 

النه�ية.  �ض�فرة  حتى  ال��ف��وز  على  ح�فظت 

م��ث��ل امل��ن��ت��خ��ب ب���ل��ل��ق���ء: حم��م��د ال��ط��راي��رة، 

ع���ب���داهلل ه���وا����س، اأي���ه���م ال�����ض��م���م��رة، اأح��م��د 

اأ�����ض����رف، ���ض��ي���ء اأب����و رح���م���ة، ���ض���ل��ح ف��ري��ج، 

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

الدين  االأبطح(، عز  اأبو خليفة )ي�من  اأمني 

اإبراهيم �ضربة  اأبو ع�قولة )عب�دة اثليجة(، 

)حم���م���د ح�����داد(.وك������ن امل��ن��ت��خ��ب ال��ع��راق��ي 

ذات  �ضمن   ،0-2 العم�ين  نظره  على  تغلب 

الث�نية، ف�زت  املجموعة. وحل�ض�ب املجموعة 

 ،١-2 فل�ضطني  على  ���ض��وري���  االأرب���ع����ء  اأم�����س 

ولبن�ن على الكويت 2-0. ويق�م الدور االأول 

ب��ن��ظ���م ال����دوري م��ن م��رح��ل��ة واح����دة، بحيث 

ي��ت���أه��ل ب��ط��ل وو���ض��ي��ف ك���ل جم��م��وع��ة، اإىل 

الدور ن�ضف النه�ئي.

االنباط – عمان 

اأع���ل���ن���ت ال��ل��ج��ن��ة االأومل���ب���ي���ة االأردن����ي����ة 

االأردن  ���ض��ت��م��ث��ل  ال���ت���ي  ال���ري��������ض����ت  ع���ن 

األ��ع���ب  دورة  م���ن  ال��ن�����ض��خ��ة اخل���م�����ض��ة  يف 

ت�ضت�ضيفه�  والتي  االإ�ضامي  الت�ض�من 

م��دي��ن��ة ق��ون��ي��ة ال��رتك��ي��ة خ����ال ال��ف��رتة 

امل��ق��ب��ل  اآب  اأغ�������ض���ط�������س/   ١٨ اإىل   ٩ م����ن 

ب�ضبب  امل������ض��ي  ال���ع����م  م���ن  جلت 
ُ
والتي اأ

البعثة  و�ضتمثل  ك��ورون���.  ج�ئحة  ظ��روف 

ري������ض��ة   ١١ ال�������دورة  ه����ذه  االأردن�����ي�����ة يف 

وه�����ي، ال���رم����ي���ة وال�����ض��ب���ح��ة واجل��م��ب���ز 

وال���ك���رات���ي���ه ورف�����ع االأث����ق�����ل وامل�����ض���رع��ة 

والت�يكواندو  واملب�رزة  بوك�ضينج  والكيك 

ه��ذا  ال��ق��وى.  3x3 واألع�ب  ال�����ض��ل��ة  وك���رة 

ا�ضتعداداته�  الوطنية  منتخب�تن�  وب��داأت 

دورة  م��ن  املقبلة  الن�ضخة  يف  للم�ض�ركة 

األ�����ع������ب ال���ت�������ض����م���ن االإ�����ض����ام����ي وذل����ك 

ب��ح��ث���ً ع��ن و���ض��ول ال��اع��ب��ني وال��اع��ب���ت 

امل�����ض���رك��ني ل��ل��ج���ه��زي��ة ال��ف��ن��ي��ة وال��ب��دن��ي��ة 

االأم��ني  واأك��د  ال���دورة.  ب��دء  املطلوبة قبل 

ن��ضر  االأردن���ي���ة،  االأومل��ب��ي��ة  للجنة  ال��ع���م 

املج�يل، اإىل ثقة اللجنة ب�لبعثة االأردنية 

ال��ت�����ض���م��ن  األ�����ع������ب  دورة  يف  امل�������ض����رك���ة 

االإ����ض���ام���ي امل��ق��ب��ل��ة ورغ���ب���ة امل��ن��ت��خ��ب���ت 

وحتقيق  �ضورة  ب�أف�ضل  للظهور  الوطنية 

ال��ن��ت���ئ��ج امل��ت��ق��دم��ة وال���ت���ي ت��ع��ك�����س ت��ط��ور 

ال��ري������ض��ة االأردن�����ي�����ة. واأ�����ض�����ف امل��ج���يل 

األع�ب  دورة  للم�ض�ركة يف  ق�ئًا:” نتطلع 

م��دي��ن��ة قونية  االإ���ض��ام��ي يف  ال��ت�����ض���م��ن 

ال��رتك��ي��ة، م��ن��ت��خ��ب���ت��ن��� ب����داأت اال���ض��ت��ع��داد 

ل���ه���ذه ال������دورة م��ن��ذ ف����رتة ج���ي���دة ون��ح��ن 

ع��ل��ى ث��ق��ة ك��ب��رة ب���ل��اع��ب��ني وال��اع��ب���ت 

واالأج����ه����زة ال��ف��ن��ي��ة وه���م ي��ب��ذل��ون ج��ه��داً 

االإجن����زات  لتحقيق  التدريب�ت  يف  ك��ب��راً 

املقبلة«. يذكر  الدورة  املميزة يف  والنت�ئج 

الن�ضخ  م��ن  اأي  ع��ن  ي��غ��ب  مل  االأردن  اأن 

ال��ت�����ض���م��ن  األ���ع����ب  دورات  م���ن  امل������ض��ي��ة 

االأوىل  للمرة  انطلقت  والتي  االإ�ضامي 

ت�ضر  ح��ي��ث   200٥ ع����م  امل��ك��رم��ة  م��ك��ة  يف 

الري��ضية  البعث�ت  اأن  اإىل  االإح�ض�ئي�ت 

االأردنية حققت يف الن�ضخ الثاث امل��ضية 

الث�نية  الن�ضخة  اإل��غ���ء  مت   - ال���دورة  م��ن 

2٤ ميدالية من  ُتق�م - م� جمموعه  ومل 

ميدالية  و١٦  وف�ضيتني  ذهبي�ت   ٦ بينه� 

من  امل��ضية  الن�ضخة  اأن  علم�ً  ب��رون��زي��ة 

ال������دورة وال���ت���ي ا���ض��ت�����ض���ف��ت��ه��� ال��ع������ض��م��ة 

ح�ضول  �ضهدت   20١٧ ع���م  ب���ك��و  االأذري����ة 

١٥ م��ي��دال��ي��ة من  ال��ب��ع��ث��ة االأردن���ي���ة ع��ل��ى 

3 ذه���ب���ي����ت وف�����ض��ي��ة واح�����دة و١١  ب��ي��ن��ه��� 

ميدالية برونزية ك�أعلى ح�ضيلة يف ت�ريخ 

م�ض�رك�ت االأردن بهذه الدورة.
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القطبني  قمة  م��ب���راة  تبقى  ال��ع���دة  يف  الفريقني  تواجه  التي  ال��ظ��روف  كل  مع  حتى 

الرك�ن  واالهتم�م  والهم  والرتقب  اله�ج�س  ي�ضبه  م�  ت�ضكل  وال��وح��دات  الفي�ضلي  بني 

ل��ت��وق��ع���ت اجل��م���ه��ر م��ن ح��ي��ث توا�ضع  ال��غ���ل��ب خم���ل��ف��ة  ت���أت��ي يف  ان��ه���  اللعبة .. رغ��م 

امل�����ض��ت��وى ال��ف��ن��ي ع��ل��ى ح�����ض���ب ال��ت��وت��ر وال�����ض��د ال��ع�����ض��ب��ي ال���ذي ي��ط��غ��ى ع��ل��ى جمري�ته� 

القطبني  مب�راة  تبقى  لكن   !.. امل��دار���س   دوري  مبب�ري�ت  �ضبيهة  مب�راة  منه�  ويجعل 

مهمة  اإ���ض��ن���د  م��ن  ذل��ك  على  اأدل  وه��ل  اأب��ي��ن���  اأم  �ضئن�  خ��ضة  ونكهة  خ�ضو�ضية  حتمل 

!!.. له�  احلي�دية  درج���ت  اق�ضى  لتوفر  �ضوري�  من  ا�ضق�ء  حلك�م  امل��ب���راة  تلك   قي�دة 

وك�أنن� موعودون بهداي� املياد نحن ع�ض�ق الكرة االردنية نرتقب موعد انطاق مب�راة 

القمة .. التي ب�تت ك�أنه� ا�ضبه مبب�ري�ت قمة ا�ضب�ني� بني بر�ضلونه والري�ل او يف الوطن 

العربي بني االهلي والزم�لك .. برغم ان املب�راة تلك ال حتمل يف ماعبن� �ضوى التوتر 

على  ك�ن  ..ان  متوا�ضع�   �ضعيف�  الع�دة  يف  مردوده�  ..وي�أتي  اللعبة  ارك���ن  لكل  والقلق 

الفريقني  لكا  الفوز  واهمية  املب�راة  الجواء  انعك��ض�  ب�هت�  ي�أتي  الذي  الفني  ال�ضعيد 

..او على ال�ضعيد اجلم�هري حيث حتمل الكثر من اال�ض�ءات  ..!! 

من جديد نت�بع قمة القطبني التي تعود ومعه� ع�ض�قه�  ..وهي اليوم ت�ضكل م� ي�ضبه 

..�ضيغت  اتف�قية عفوية غر مكتوبة  الفريقني على تطبيق  االمتح�ن لقدرات جمهور 

حروفه� على قرب كبر م�ضجعي ن�دي الوحدات املرحوم ابو �ضعدو من قبل زمائه من 

واكرام�  اجلميع  تع�هد  ان  بعد  ا�ض�ءات  دون  من  هت�ف�ت  ..عنوانه�  الفريقني  م�ضجعي 

لروح زميلهم بجعل مدرج�تن� نظيفة جميلة بعيدة عن كل الهت�ف�ت غر الائقة التي 

ب�تت تازم كل مب�راة جتمع الفريقني الكبرين .. ق�له� ابو �ضعدو “م�ض�ن اهلل م� بدن� 

م�ضب�ت “ .!!

االهتم�م  مظ�هر  م��ن  الكثر  ال��ع���دة  يف  حتمل  الفريقني  م��ب���راة  ب���ن  جن��زم  كن�  وان 

اجلم�هري ..اال ان هذا الو�ضع ال يعني ب�ل�ضرورة اخلروج عن اال�ضول واخراج املب�راة 

مع  يتوافق  قمة  ن�ضميه�  م�  م��ب���راة  م�ضتوى  ان  ول��و   .. اجلميل  الري��ضي  �ضي�قه�  عن 

الت�ضمية لكن� قد ب�ضمن� ب�لع�ضرة لكل هذا االهتم�م الذي يرافقه�.. لكنن� ومنذ �ضنوات 

نخبة  �ضفوفهم�  يف  ي�ضم�ن  ب�عتب�رهم�  الفريقني  جمع  لق�ء  ب���أي  ن�ضتمتع  مل  م��ضية 

جنوم الكرة االردنية من دون من�زع !! 

مب�راة اليوم هي مبث�بة االمتح�ن احلقيقي للفريقني ب�مل�ضتوى الفني الذي يقدم�نه 

..وللجم�هر التي من املفرت�س ان تبداأ عهدا جديدا مع الت�ضجيع املث�يل ع�هدوا عليه 

زميلهم الراحل ابو �ضعدو ..فهل نلم�س التغير اليوم ..!!؟ 

عوني فريج

جمهور القطبين .. تذكروا 
وعدكم !!

�ضلط عد�ضة ك�مرة 

ه�تفك على الب�ركود

لرتى اأخب�ر »الري��ضة« 

يف املوقع االلكرتوين

الفيصلي والوحدات وصراع الفوز والتقدم 

منتخب الناشئين يحقق الفوز على اليمن 

مشاركة كبيرة في دورة ألعاب التضامن اإلسالمي

االنباط – عمان 

للت�يكواندو  ال��وط��ن��ي  املنتخب  حقق 

اجل���م���ع���ة، م��ي��دال��ي��ت��ني ف�����ض��ي��ت��ني، ع��ن 

ط���ري���ق ك���ل م���ن زي����د م�����ض��ط��ف��ى ول����وؤي 

الن�ضخة  من�ف�ض�ت  انطاق  يف  حميدان، 

اآ�ضي�  بطولة  من  والع�ضرين،  اخل�م�ضة 

والتي   - جن��وم   ٤ عي�ر  م��ن  امل�ضنفة   –
الكورية  ت�ضنت�ضون  مدينة  ت�ضت�ضيفه� 

اجلنوبية. وجنح العب� املنتخب الوطني، 

زيد م�ضطفى )وزن حتت ٦٨ كغم( ولوؤي 

حميدان )وزن حتت ٥٤ كغم( من حتقيق 

اإىل  وال�����ض��ع��ود  للمنتخب  ق��وي��ة  ب��داي��ة 

من�ف�ض�ت  ان��ط��اق  م��ع  التتويج  من�ضة 

ال���ب���ط���ول���ة االآ�����ض����ي����وي����ة. وا����ض���ت���ه���ل زي���د 

الاعب  ب�لفوز على  م�ضطفى م�ض�ركته 

ال��ت���ي��ان��دي ت���ب�����ض��ني ن���ري��ب���ن��غ يف دور 

ال���� ١٦ وم���ن ث��م ت��خ��ط��ى ع��ق��ب��ة ال��اع��ب 

“�ضوم�خم�دوف”  ال��ط���ج��ي��ك�����ض��ت���ين 

يف ال�����دور رب����ع ال��ن��ه���ئ��ي. ووا����ض���ل زي��د 

م�����ض��ط��ف��ى م�������ض���واره امل��ت��م��ي��ز وح���ق���ق يف 

الدور ن�ضف النه�ئي الفوز على ال�ضيني 

مل  لكنه  النه�ئي  اإىل  لينتقل  مينغ  �ضني 

االأوزبكي  على  الفوز  حتقيق  من  يتمكن 

اأول��وغ��ب��ي��ك را���ض��ي��ت��وف امل�����ض��ن��ف ال��ث���ين 

ع��ل��ى ال���ع����مل و���ض���ح��ب ذه��ب��ي��ة اأومل��ب��ي���د 

لوؤي  الاعب  افتتح  ج�نبه  من  طوكيو. 

على  ال��ف��وز  بتحقيق  م�����ض��واره  ح��م��ي��دان 

دور  �ضيب��ضتي�ن يف  ت�ن  امل�ليزي  الاعب 

الك�زاخ�ضت�ين  على  ف���ز  ث��م  وم��ن   ١٦ ال��� 

دا���ض��ي��ن��ب��ك يف ال����دور رب���ع ال��ن��ه���ئ��ي. ويف 

ال����دور ن�����ض��ف ال��ن��ه���ئ��ي مت��ك��ن ح��م��ي��دان 

من حتقيق فوز ث�لث على التوايل وج�ء 

خ�ن  الب�ك�ضت�ين  ال��اع��ب  ح�ض�ب  على 

اأم�م  ويخ�ضر  النه�ئي  اإىل  ليت�أهل  �ض�ه� 

�ض�حب االأر�س، الكوري اجلنوبي، ب�رك 

ال��اع��ب��ة  تتمكن  ب��دوره��� مل  ج���ون.  ت��ي 

ي�����را ي������ض��ني م���ن ت��خ��ط��ي ح���ج��ز ال���دور 

رب���ع ال��ن��ه���ئ��ي م��ن م��ن���ف�����ض���ت وزن حتت 

االأول  ن��زال��ه���  ف�����زت يف  ح��ي��ث  ك��غ��م،   ٥٧

ثم  وم��ن  العو�ضي  ب���دور  الكويتية  على 

�ضيدائي.  زه��راء  االإيرانية  اأم���م  خ�ضرت 

البطولة  يف  االأردنية  امل�ض�ركة  وت�ضتكمل 

يوم ال�ضبت من خال، حممود الطرايرة 

)وزن  عم�ر  وفهد  كغم(   ٥٨ حت��ت  )وزن 

حتت ٨٧ كغم( ورام� اأبو الرب )وزن فوق 

الوطني  املنتخب  ٧3 كغم(. هذا ويختتم 

م�ض�ركة يف بطولة اآ�ضي� يوم االأحد حيث 

زي��د احل��ل��واين )وزن  م��ن،  ك��ل  �ضي�ض�رك 

)وزن  ال�ضرب�تي  و�ض�لح  كغم(   ٦3 حتت 

)وزن  ال�ض�دق  وجولي�ن�  كغم(   ٨0 حتت 

حتت ٦٧ كغم(.

بداية قوية للتايكواندو في بطولة أسيا 

كاظمة يجدد التعاقد 
مع نجمنا العرسان 

طرابزون يسعى لحسم 
صفقة تريزيجيه

القطب يخوض نهائي بطولة
 عمان للتنس 
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االنباط-وكاالت

من املمكن اأن يكون االكت�شاف املبكر ملر�ض 

ب�����ش��ك��ل حقيقي،  ل��ل��ح��ي��اة  ال�����ش��رط��ان، م��ن��ق��ذ 

الذي  العالج  على  احل�شول  يعني  ذل��ك  لأن 

حتتاجه ب�شكل اأ�شرع.

دراية  لي�شوا على  النا�س مثاًل  فكثري من 

�شرطان  عليه  يبدو  اأن  ميكن  ال��ذي  بال�شكل 

اجللد، وعالمات التحذير التي يجب النتباه 

اإليها.

وه���ن���اك اأ����ش���ك���ال خم��ت��ل��ف��ة م���ن ���ش��رط��ان 

غري  اأورام  �شمن  ع��ام  ب�شكل  وتن�شف  اجللد 

ميالنينية واأورام ميالنينية.

���ش��رط��ان اجل��ل��د �شيوعا  واأك����ر ع��الم��ات 

هي ظهور �شامة جديدة اأو تغري يف ال�شامات 

املوجودة اأ�شاًل.

ويو�شي معظم اخلرباء با�شتخدام قاعدة 

ع��ن  ل��ل��ب��ح��ث  ال��ب�����ش��ي��ط��ة   )ABCDE(

وال��ذي  امليالنيني،  اجل��ل��د  �شرطان  اأع��را���س 

ميكن اأن يظهر يف اأي مكان على اجل�شم.

وتقوم القاعدة على مراقبة �شكل الت�شبغ 

الظاهر على اجللد، ففي حال وجود �شرطان 

ال��ت�����ش��ب��غ م��ن��ق�����ش��م اإىل ق�����ش��م��ن غري  ي���ك���ون 

متماثلن وغري منتظمن.

مايكون  غالباً  امليالنينية  الأورام  اأن  كما 

لها حواف م�شننة، وتكون مزيجاً من لونن 

اأو اأكر، وغالبا ما يزيد قطرها عن 6 مم.

ل�شرطان اجللد غري  الأوىل  العالمة  اأم��ا 

اأو بقعة  امل��ي��الن��ي��ن��ي ه���ي ع����ادة ظ��ه��ور ك��ت��ل��ة 

متغرية اللون على اجللد، تتطور ببطء على 

مدى اأ�شهر اأو يف بع�س الأحيان �شنوات.

وه���ن���اك ���ش��ك��ل اآخ����ر م���ن اأ���ش��ك��ال ���ش��رط��ان 

اخلاليا  �شرطان  ه��و  امليالنيني  غ��ري  اجللد 

اأ���ش��ا���ش��ي يف  احل��ر���ش��ف��ي��ة، ال��ت��ي ت��وج��د ب�شكل 

ال���وج���ه وال���ع���ن���ق وف������روة ال����راأ�����س ال�����ش��ل��ع��اء 

والذراعن وظهر اليدين وال�شاقن.

ووج����دت درا����ش���ة ���ش��اب��ق��ة، اأن الأ���ش��خ��ا���س 

اأكر  كانوا  العامة  يعانون من احلكة  الذين 

ذلك  يف  )مب��ا  بال�شرطان  ل��الإ���ش��اب��ة  عر�شة 

اجللد( من اأولئك الذين مل يفعلوا ذلك.

عند  بنجاح  اجللد  �شرطان  ع��الج  وميكن 

اكت�شافه مبكرا، من خالل اجلراحة لإزالته 

من املنطقة امل�شابة.

وعادة ما تكون اجلراحة التي يتم اإجراوؤها 

ب�����ش��ي��ط��ة وي���ت���م اإج������راوؤه������ا حت����ت ال��ت��خ��دي��ر 

املو�شعي.

 سرطان الجلد.. »هذه العالمة« دليلك للكشف المبكر

      

االنباط-وكاالت

ال�شيارات  ل�شناعة  “فورد”  �شركة  ك�شفت 

بالكهرباء  تعمل  “فان”،  �شغرية  �شاحنة  عن 

جعلت  كبرية،  بقدرات  وتتميز  كاملة،  ب�شورة 

و�شائل اإعالم تطلق عليها ا�شم “�شوبر فان”.

املركبة  “ ديلي ميل” قوة  وذكرت �شحيفة 

اجلديدة من “فورد” ت�شل اإىل 2000 ح�شان.

ال��راب��ع من  الإ����ش���دار  ه��ي  ال�شاحنة  وه���ذه 

ال��ت��ي   ،bonkers Transits م��رك��ب��ات 

بداأت “فورد” يف ت�شنيعها عام 1971.

وج�����اء ال��ك�����ش��ف ع���ن ه����ذه ال�����ش��ي��ارة خ��الل 

م���ه���رج���ان ال�������ش���رع���ة امل��خ�����ش�����س ل��ل�����ش��ي��ارات 

احلديثة ويجري تنظيمه يف بريطانيا.

من  �شرعتها  ت�شل  ال�شاحنة  لهذه  وميكن 

ال�شفر اإىل 109 كيلومرت يف ال�شاعة، وذلك يف 

�شرعة  يفوق  ما  وه��و  فقط،  ثانيتن  من  اأق��ل 

�شيارة بوغاتي �شريون الريا�شية ال�شهرية.

ول����دى ه���ذه ال�����ش��اح��ن��ة 5 اأ���ش��ال��ي��ب ق��ي��ادة، 

ت��راع��ي اأو����ش���اع ح��رك��ة ال�����ش��ري وال��ت�����ش��اري�����س، 

وت����ق����دم ل��ل�����ش��ائ��ق ت��ف��ا���ش��ي��ل خم���ت���ل���ف���ة، م��ث��ل 

ا�شتخدام حجم معن من الطاقة.

وع������ن������دم������ا ي���������ش����ري ال�����������ش�����ائ�����ق ب�������ش���رع���ة 

ب��ط��ي��ئ��ة، ت��خ��ت��ار ال�����ش��اح��ن��ة ب�����ش��ك��ل اآيل ن��ظ��ام 

يريد  الطاقة، وعندما  “القت�شادي” لتوفري 
لل�شاحنة،  ق��وة  اأق�����ش��ى  اإىل  ال��و���ش��ول  ال�شائق 

نظام  اخ��ت��ي��ار  عليه  ف���اإن  ك��ي��ل��وم��رت،   2000 اأي 

.”E‑Boost“

 فورد تكشف عن النقاب عن »الشاحنة الخارقة«

 للتمتع بصحة جيدة.. الميكروبات 
تمنحك أكثر مما تتوقع

 مع تدهور اإليرادات.. »عاصفة« 
تطال الموظفين داخل نتفليكس

 هذا ما فعلته كورونا.. األطفال 
دفعوا ثمن آثار األجهزة الذكية

»لعبة الحبار« حقيقة! نتفليكس 
تخطط لمسابقة مستوحاة من 

السلسلة الكورية وتكشف عن 
هدية الفائز وشروط المشاركة

االنباط-وكاالت

وج�����ود  اأن  ع����ل����ى  اخل����������رباء  ي�����وؤك�����د 

يف  والطفيليات  والفريو�شات  البكترييا 

اأمعائك، �شرورية جداً ل�شحتك.

وقالت الباحثة اإليزابيث كوروين، اإن 

امليكروبات  جمموعة  وه��و  امليكروبيوم، 

اأمعائك، يعترب واحد  التي تعي�س داخل 

من م�شببات ال�شحة اجليدة.

واأو�شحت اأنه يوؤثر على جهاز املناعة 

فيتامينات  ام��ت�����ش��ا���س  ع��ل��ى  وي�����ش��اع��د 

مهمة يف اأمعائنا.

ولفتت كوروين اإىل اأن اأمعاء اجلميع 

قابلة للت�شريب اإىل حد ما، لكن اأح�شاء 

بع�س النا�س اأكر قابلية للت�شريب من 

غريها.

واأ�شافت اأنه يف حال ت�شربت الكائنات 

من  وامل��ف��ي��دة  ال�شحية  الدقيقة  احل��ي��ة 

مت  اإذا  ولكن  بذلك،  باأ�س  فال  اأمعائك، 

تن�شط  ف�����ش��وف  م��ن��ه��ا،  امل��زي��د  بت�شريب 

ق���د يت�شبب يف  امل��ن��اع��ي��ة، مم���ا  اخل���الي���ا 

حدوث التهاب.

ق�شم  يف  الأ�شتاذة  قالت  جانبها،  من 

العدوى واملناعة وطب اجلهاز التنف�شي 

املتحدة،  اململكة  يف  مان�ش�شرت  بجامعة 

ال��ك��ائ��ن��ات  ه���ذه  اإن  ك��روك�����ش��ان��ك:  �شينا 

الأم��را���س  م�شببات  على  تق�شي  احلية 

الأدوي�����ة على  وت�����ش��اع��د بع�س  ال�����ش��ي��ئ��ة، 

العمل ب�شكل اأف�شل.

بامليكروبيوم  العناية  اإن  واأ���ش��اف��ت: 

اأن ي�����ش��اع��دك يف  اخل���ا����ش���ة ب���ك مي��ك��ن 

ال���ع���دي���د م����ن احل���������الت، مب����ا يف ذل���ك 

احل�����ش��ا���ش��ي��ة وال���رب���و واأم����را�����س امل��ن��اع��ة 

الذاتية.

واأكملت كروك�شانك قائلة: اإنها قلقة 

الذين  امليكروبيومات لالأ�شخا�س  ب�شاأن 

اتباع  ب�شبب  اإم��ا  طعامهم،  من  يحدون 

يعتمدون  لأن��ه��م  اأو  مقيد  غ��ذائ��ي  نظام 

على اأطعمة غنية بالدهون.

ن��ظ��ام  ل���دي���ك  ك����ان  “اإذا  واأ����ش���اف���ت: 

من  الكثري  على  يحتوي  متنوع  غذائي 

ال��ف��واك��ه واخل�������ش���روات، ف��ه��ذا مينحك 

على  احل�����ش��ول  نحو  طريقك  يف  امل��زي��د 

�شحة جيدة”.

االنباط-وكاالت

املبا�شر  ال��ب��ث  خ��دم��ات  �شركة  ���ش��ّرح��ت 

“نتفليك�س”  الأم��ريك��ي��ة  الإن���رتن���ت  ع��رب 

اإطار جهود  اإ�شايف، يف  300 موظف  نحو 

منو  تباطوؤ  مع  النفقات  خلف�س  ال�شركة 

اأعداد امل�شرتكن لدى ال�شركة.

واأ���ش��ارت وك��ال��ة ب��ل��وم��ربغ ل��الأن��ب��اء اإىل 

قطاعات  ك��ل  ت�شكل  الت�شريح  عملية  اأن 

ال�شركة، يف حن �شيكون العدد الأكرب من 

املت�شررين يف الوليات املتحدة. 

وي�����ش��ل ع����دد امل��وظ��ف��ن ال���ذي���ن ت��ق��رر 

ال��ذي  ال��ع��دد  �شعف  نحو  الآن  ت�شريحهم 

ال�شهر  يف  ت�شريحه  ع��ن  ال�����ش��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 

املا�شي.

“نتفليك�س”:  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث  وق����ال 

يف  ب�����ش��دة  ال���ش��ت��ث��م��ار  ن��وا���ش��ل  ح��ن  “يف 
بحيث  التعديالت  ه��ذه  اأجرينا  الن�شاط، 

يكون منو النفقات متوافقاً مع تباطوؤ منو 

الإيرادات”.

من هو املوظف املثايل ؟

لكل  “نحن مم��ت��ن��ون ج����داً  واأ����ش���اف:   

م����ا ق�����ام ب����ه ه�������وؤلء ال���ع���ام���ل���ون مل�����ش��ل��ح��ة 

)ن��ت��ف��ل��ي��ك�����س(، و���ش��ن��ع��م��ل ب��ج��د م���ن اأج���ل 

دع��م��ه��م خ���الل ه���ذه امل��رح��ل��ة الن��ت��ق��ال��ي��ة 

ال�شعبة”. 

ه��ي��ك��ل��ة  ت���ع���ي���د  ن��ت��ف��ل��ي��ك�����س  اأن  ُي����ذك����ر 

األف   200 اأكر من  عملياتها بعد خروج 

 ،2022 الأول من  الربع  م�شرتك خالل 

ما اأدى اإىل تغيري منوذج الإيرادات املعتمد 

على ال�شرتاكات. 

تراجع  اإىل  ال�شعوبات  ه��ذه  اأدت  كما 

�شعر �شهم ال�شركة وتدهور الروح املعنوية 

للعاملن فيها.

االنباط-وكاالت

يحذر العلماء ب�شكل متوا�شل من بقاء 

اأم����ام �شا�شات  ل�����ش��اع��ات ط��وي��ل��ة  الأط���ف���ال 

�شيئة  اآث��ار  من  لذلك  ملا  الذكية،  الأجهزة 

على �شحتهم النف�شية والعقلية.

وق���ت  اأن  ح���دي���ث���ة  درا������ش�����ة  وك�������ش���ف���ت 

بريطانيا،  يف  الذكية  الأج��ه��زة  ا�شتخدام 

قد ارتفع منذ ظهور فريو�س كورونا، مما 

اأدى بالنتيجة اإىل العتماد على الوجبات 

ال�����ش��ري��ع��ة ب�����ش��ك��ل اأك������رب، وارت����ف����اع ن�شب 

الكتئاب والتوتر.

و�شهد الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم 

ب��ن 6 و10 اأع���وام، زي���ادة ب��ح��وايل �شاعة 

م�شاهدة  وق��ت  بينما  يوميا،  دقيقة  و23 

الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بن 11 

و 17 عاما ارتفع مبقدار 55 دقيقة.

من  ب�����اردان،  �شاهينا  ال��ب��اح��ث��ة  وق��ال��ت 

ج��ام��ع��ة اأجن��ل��ي��ا رو���ش��ك��ن: “اإن الأط��ف��ال 

ال����ذي����ن ي���ق�������ش���ون م��ع��ظ��م وق���ت���ه���م اأم�����ام 

الطعام  لتناول  اأكر عر�شة  ال�شا�شات هم 

ب�شكل �شيء، واملعاناة من م�شاكل يف العن، 

والإ����ش���اب���ة ب��ال��ق��ل��ق وال��ع��دوان��ي��ة ون��وب��ات 

الغ�شب.

اأم����ا ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��ب��ال��غ��ن، ف����اإن ق�شاء 

يزيد من  الأريكة  على  الوقت  الكثري من 

خطر الإ�شابة بالكتئاب والوحدة والتعب 

وزيادة الوزن.

وي��ن�����ش��ح ال��ب��اح��ث��ون دائ���م���اً، مب��ح��اول��ة 

ق��ادر على  اأخ���رى، جتعلك  اأن�شطة  اإي��ج��اد 

البتعاد قدر الإمكان عن �شا�شات الأجهزة 

الريا�شة،  ومم��ار���ش��ة  كاملطالعة  ال��ذك��ي��ة، 

ب�����ش��ك��ل ي��ت��ي��ح ل���ك ال��ت��ن��ع��م ب��ح��ي��اة �شحية 

اأف�شل.

االنباط  – وكاالت 

مل ي���ع���د م�����ش��ل�����ش��ل )����ش���ك���وي���د ج��ي��م( 

»لعبة احلبار«، الكوري اجلنوبي، الأكر 

جم��رد  نتفليك�س،  �شبكة  ع��ل��ى  م�����ش��اه��دة 

م�شل�شل تلفزيوين خيايل، بعد اأن اأعطت 

خ��دم��ة ال��ب��ث ال�����ش��وء الأخ�����ش��ر »لأك���رب 

م��ن��اف�����ش��ة واق��ع��ي��ة ل��ه��ا ع��ل��ى الإط�����الق«، 

ا�شم »لعبة احلبار: التحدي«. حتت 

ف��ي��م��ا ���ش��ي��ت��م ت�����ش��وي��ر امل�������ش���اب���ق���ة يف 

امل��ت��ح��دة، وت���ق���وم ح��ال��ي��اً بجمع  امل��م��ل��ك��ة 

م���������ش����ارك����ن مم�����ن ي����ت����ح����دث����ون ال���ل���غ���ة 

الإع��الن  ه��ذا  وي��اأت��ي  فقط.  الإجنليزية 

بعد اأيام فقط من الإعالن عن جزء ثان 

الكوري. للم�شل�شل 

الواقع  م�شابقة  اأن  نتفليك�س  وذك��رت 

الف��رتا���ش��ي امل��ك��ون��ة م��ن ع�����ش��ر ح��ل��ق��ات 

امل�شل�شل  م��ن  م�شتوحاة  األ��ع��اب��اً  �شت�شمل 

اإ�شافات اأخرى. الأ�شلي، اإىل جانب 

ل��ك��ن وع���ل���ى خ����الف امل�����ش��ل�����ش��ل ال���ذي 

تكون فيه الرهانات على احلياة اأو املوت، 

ف����اإن اأ�����ش����واأ م�����ش��ري مم��ك��ن يف امل�����ش��اب��ق��ة 

اخلروج  �شيكون  لعباً   456 ت�شم  التي 

التي  اجل��وائ��ز  على  احل�شول  دون  منها 

دولر،  م���ل���ي���ون   4.56 ق��ي��م��ت��ه��ا  ت��ب��ل��غ 

جائزة  اأك��رب  اإنها  نتفليك�س  تقول  والتي 

ال��واق��ع  ب��رام��ج  ت��اري��خ  يف  مقطوع  مببلغ 

التلفزيونية.

واأ������ش�����ب�����ح »ل����ع����ب����ة احل�������ب�������ار« اأك������ر 

امل�������ش���ل�������ش���الت م�������ش���اه���دة ع���ل���ى م��ن�����ش��ة 

ن���ت���ف���ل���ي���ك�������س، ع���ن���دم���ا ب�������داأ ع���ر����ش���ه يف 

وي���ت���ن���اول   .2021 ����ش���ب���ت���م���رب/اأي���ل���ول 

امل�����ش��ل�����ش��ل ق�������ش���ة م��ت�����ش��اب��ق��ن ي���ع���ان���ون 

اأط��ف��ال  األ��ع��اب  ويلعبون  م��ال��ي��ة،  �شائقة 

ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى ف��ر���ش��ة ل��ك�����ش��ب م��ب��ال��غ 

حياتهم. تغري  مالية 

الأول  امل��و���ش��م  اإن  نتفليك�س  ق��ال��ت  اإذ 

امل�شل�شل  باعتباره  القيا�شي  الرقم  يحمل 

الأك��������ر ����ش���ع���ب���ي���ة ع���ل���ى ال�������ش���ب���ك���ة ع��ل��ى 

الإط�����الق؛ ح��ي��ث ب��ل��غ ح��ج��م م�����ش��اه��دات��ه 

اأكر من 1.65 مليار �شاعة يف اأول 28 

يوماً.

االنباط-وكاالت

تركت اأم اأمريكية يف ولية تك�شا�س ابنها البالغ 

من العمر )5 �شنوات(، داخل �شيارتها الفاخرة ملدة 

تراوحت بن �شاعتن و3 �شاعات.

اإىل  ع��ام��ا(  اأم���ان���دا مينز )36  ع���ادة  وع��ن��دم��ا 

ال�����ش��ي��ارة وج����دت اب��ن��ه��ا ت��ري�����س ق��د ف����ارق احل��ي��اة، 

الهائلة بينما كان حبي�س  متاأثرا بحرارة الطق�س 

ال�شيارة.

اأن  “ديلي ميل” الربيطانية  وذك��رت �شحيفة 

احلادثة وقعت، الثنن املا�شي، عندما بلغت درجة 

مئوية. درجة  احلرارة يف تك�شا�س 37 

ن�شيت  ب�شاطة  بكل  الأم  اأن  املحققون  ويعتقد 

اأن ابنها كان ل يزال يف ال�شيارة، بينما دخلت هي 

منزلها يف هيو�شنت، حيث كانت جتري ال�شتعداد 

اأخته البالغة من العمر  لتنظيم حفل عيد ميالد 

�شنوات.  8
ال��ذي  ال��ف��ادح  اخل��ط��اأ  الأم  اأدرك����ت  لكن عندما 

تعر�س  ق��د  فابنها  ف��ات،  ق��د  الأوان  ك��ان  ارتكبته، 

ل�شربة �شم�س قوية، تويف على اإثرها.

الإه���م���ال  ت��ه��م��ة  ت��وج��ي��ه  الآن  ح��ت��ى  ي��ت��م  ومل 

ل  اإنها  تقول  ال�شرطة  اأن  رغ��م  الأم،  اإىل  اجل�شيم 

تزال حتقق يف الأمر.

انف�شاله  بعد  وال��دت��ه  مع  يعي�س  الطفل  وك��ان 

عن والده، لكنه ق�شى مع الأخري يوم الأب الذي 

يحتفل فيه باأمريكا يف 19 يونيو اجلاري، قبل اأن 

يعود اإىل منزل والدته، حيث تويف يف اليوم التايل.

اإىل  يحتاج  اإن���ه  بابنه،  املفجوع  ال��وال��د  وي��ق��ول 

لن  لكنه  اب��ن��ه،  وف���اة  ح��ادث��ة  اأ�شئلة  ب�شاأن  اإج��اب��ات 

اإىل  التهم  توجيه  اأو يطلب  بال�شتنتاجات  يت�شرع 

طليقته.

ويذكر حماميه اأن اآخر �شيء يريده موكله هو 

اأن تعاقب طليقته جنائيا، فلديها ما يكفيها الآن.

في غمرة انشغالها.. أم نسيت طفلها بالسيارة فوقعت الكارثة


