
األمير فيصل يؤدي اليمين 
الدستورية نائبا للملك  

156592 طالب وطالبة يتقدمون 
إلمتحان التوجيهي اليوم 

االنباط – عمان 

اأدى �سمو الأمري في�سل بن احل�سني، 

اليمني الد�ستورية، نائبا جلاللة امللك، 

بح�سور هيئة الوزارة.

االنباط - عمان

طالبا   156592 ال�سبت  اليوم  يتوجه 

وط��ال��ب��ة م����ن  خم��ت��ل��ف ف�����روع ال��ت��ع��ل��ي��م 

النظاميني  للطلبة  واملهنية   الكادميية 

وطلبة  اجل��دد  اخلا�سة  الدرا�سة  وطلبة 

موزعني   ، العربية   اللغة  ملبحث    2019

60823 طالبا  الفروع كافة كالتايل  على 

طالبا   77830 و  العلمي  للفرع  وطالبة  

وط��ال��ب��ة يف ال���ف���رع الدب�����ي ،  ف��ي��م��ا بلغ 

 ،  3230 ال��زراع��ي  ال��ف��رع  ع��دد الطلبة يف 

و 134 للفرع ال�سرعي ، يف حني بلغ عدد  

الطلبة يف الفرع ال�سناعي 5866 ، 1644 .

التفا�صيل �ص »2«

ال�سبت    3  ذو  احلجة 1443 هـ  - املوافق   2  متوز  2022 م - العدد  6093    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة

االنباط – وكاالت 

ل���وزراء  رئي�سا  لبيد  يائري  اأ�سبح  اأن  بعد 

ح��ك��وم��ة الح���ت���الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي يف حكومة 

اخلمي�س  نف�سه  الربملان  حل  بعدما  انتقالية 

)30 حزيران/يونيو 2022(، قد ي�سطر لبيد 

الذي ل يزال حمتفظا باأناقته ك�سحفي وجنم 

يف  ال�سيب  عالمات  رغ��م  ومظهره  تلفزيوين 

اأب��ع��د من  راأ���س��ه لأن مي��د حبال ال��ود مل�سافات 

والفوز  م�ستقرة  حكومة  على  احل��ف��اظ  اأج���ل 

بالنتخابات التي جترى اأول نوفمرب/ ت�سرين 

الثاين م�ستفيدا من مقّوماته ال�سخ�سية.

ويعرف لبيد كذلك كموؤلف وكاتب، و�سدر 

له 11 كتاب، كتب ولعب اأداور متثيلية يف اأعمال 

مقال  ���س��اح��ب  وك���ان  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة،  �سينمائية 

راأي ا�سبوعي ملدة 19 عاما يف احدى ال�سحف 

العربية، قبل دخوله املعرتك ال�سيا�سي، 
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رئيس الوزراء »اإلسرائيلي« الجديد صحفي من 
أصول هنغارية

الفايز يلتقي في باكو رئيس الوزراء 
االذربيجاني

الصفدي يشارك في أعمال االجتماع التشاوري 
لوزراء خارجية الدول العربية

االنباط – عمان 

بداأ نائب رئي�س الوزراء، وزير اخلارجية 

و���س��وؤون امل��غ��رتب��ني اأمي���ن ال�����س��ف��دي، زي��ارة 

اللبنانية  العا�سمة  اإىل  اجلمعة  اأم�س  عمل 

ب�����ريوت؛ ل��ل��م�����س��ارك��ة يف اأع���م���ال الج��ت��م��اع 

الت�ساوري لوزراء خارجية الدول العربية.

وبح�سب بيان �سادر عن وزارة اخلارجية
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االنباط – عمان 

الذربيجاين علي  الوزراء  �ستقبل رئي�س 

ا�سدوف اأم�س اجلمعة، يف العا�سمة الذرية 

باكو ، رئي�س جمل�س العيان في�سل الفايز 

ال�سبكة  اأع��م��ال م��وؤمت��ر  ي�����س��ارك يف  ال���ذي   ،

ال��ربمل��ان��ي��ة ل��روؤ���س��اء ال��ربمل��ان��ات ل���دول عدم 

اعماله اخلمي�س  يف  بداأت  والذي  النحياز 

باكو .

تناول  املجل�س  عن  �سادر  بيان  وبح�سب 

الأردنية  الثنائية  العالقات  جممل  اللقاء 

ع��ل��ي��ه��ا مبختلف  ال��ب��ن��اء  واأه��م��ي��ة  الذري�����ة 

والقت�سادية  ال�سيا�سية  وخا�سة  املجالت، 

خمتلف  تناول  اإىل  اإ�سافة  وال�ستثمارية، 

الأو�ساع الراهنة يف املنطقة .

ح�سره  التي  اللقاء  خ��الل  الفايز  وق��ال 

غ��و���س��ه،  ���س��ام��ي  ب��اك��و  يف  الأردين  ال�����س��ف��ري 

ال��ع��الق��ات الأردن����ي����ة الذري�����ه ع��الق��ات  اإن 

م��ت��م��ي��زة، وق��ائ��م��ة ع��ل��ى الح����رتام امل��ت��ب��ادل 

وال�سعبني  ل��ل��ب��ل��دي��ن  امل�����س��رتك��ة  وامل�����س��ال��ح 

، يحر�س على تعزيزها والبناء  ال�سديقني 

عليها ، جاللة امللك عبداهلل الثاين ، واخيه 

ات�سالت  وه��ن��اك  عالييف،  ال��ه��ام  الرئي�س 

بينهما. ولقاءات م�ستمرة 
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انطالق فعاليات األسبوع الثقافي 
المصري في إربد األحد المقبل

الغاء حصرية استيراد اسطوانات الغاز المنزلية 
بشركة مصفاة البترول االردنية

العقبة للمطارات تعتذر للمسافرين عن تأخير استالم 
أمتعتهم في مطار الملك الحسين الدولي

إصابات بقمع االحتالل مسيرة 
كفر قدوم األسبوعية

هيئة األسرى: سلطات االحتالل تصدر )153( 
قرار اعتقال إداري خالل »يونيو« الماضي

االنباط – عمان 

ت��ن��ط��ل��ق ي����وم غ����ٍد الأح������د ، ف��ع��ال��ي��ات 

الأ���س��ب��وع ال��ث��ق��ايف امل�����س��ري يف اإرب���د، وهو 

�سمن  والأك���رب  الثاين  العربي  احل�سور 

العربية  الثقافة  عا�سمة  اإرب��د  احتفالية 

2022، وت�ستمر حتى الأربعاء.

وق���د و���س��ل اأع�����س��اء ال���وف���د امل�����س��ارك 

ال�سيد،  ع��ب��دال��وه��اب  فتحي  د.  ب��رئ��ا���س��ة 

الثقافية،  التنمية  �سندوق  قطاع  رئي�س 

اجل���م���ع���ة،  ال�����ي�����وم  �����س����ب����اح  ع����م����ان  اإىل 

الفعاليات،  ت��ق��ام  حيث  اإرب���د  اإىل  ومنها 

 ال�����ت�����ي ت�������س���ت���ه���ل م���������س����اء ي��������وم الأح��������د

ع��ن ال��ث��ام��ن��ة م�����س��اء ب��ع��ر���س مل��ون��ودرام��ا 

)فريدة( يقدمها البيت الفني للم�سرح » 

اأكرم  واإخراج  كتابة  من  الطليعة«  م�سرح 

لأن��ط��وان  البجعة  اأغ��ن��ي��ة  ع��ن  م�سطفى 

ت�سيخوف، 
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االنباط – عمان 

ال���غ���ت احل���ك���وم���ة مب���وج���ب ت��ع��دي��الت 

ح�سرية   2022 ل�سنة  ال�سترياد  تعليمات 

املنزلية ب�سركة  الغاز  اأ�سطوانات  ا�سترياد 

م�سفاة البرتول الأردنية.

وب��ح�����س��ب ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال���ت���ي ���س��درت 

ال�����س��ادراول   الر�سمية  اجل��ري��دة  ع��دد  يف 

ام�����س اخل��م��ي�����س ج����رى ت��ع��دي��ل ال��ك�����س��ف 

رقم  البند  بالغاء  بالتعليمات  اخلام�س 

ا�سطوانات  ا�سترياد  والذي يح�سر  واحد 

ال��ب��رتول  م�سفاة  ب�سركة  املنزلية  ال��غ��از 

ال��ت��ع��دي��الت كذلك  الأردن��ي��ة.وت�����س��م��ن��ت 

من  )ب(  الفقرة  م��ن  واح��د  البند  ال��غ��اء 

امل����ادة ال��ث��ام��ن��ة وال��ت��ي ت��ن�����س ع��ل��ى اي���داع 

كفالة بنكية بقيمة ع�سرة اآلف دينار عن 

ملدة  م��رة  لأول  امل�����س��ت��ورد  بطاقة  اإ���س��دار 

عام واحد،.
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االنباط – العقبة 

مطار  بها  يقوم  تطوير  م�ساريع  اأدت 

امل��ل��ك احل�����س��ني ال����دويل يف ال��ع��ق��ب��ة اإىل 

يف  امل�سافرين  اأم��ت��ع��ة  ا���س��ت��امل  يف  ت��اأخ��ري 

القادمني.   �سالة 

وق���ال���ت ����س���رك���ة ال��ع��ق��ب��ة ل��ل��م��ط��ارات 

يف  ال���دويل  احل�سني  امل��ل��ك  مل��ط��ار  امل�سغل 

اإن  اخلا�س  االقت�سادية  العقبة  منطقة 

احليوية  امل�سروعات  اأهم  لأحد  تنفيذها 

يف املطار، والهادفة اإىل حتديث وتطوير 

نظام فرز الأمتعة هو ال�سبب .

وت��ن��ف��ذ ال�����س��رك��ة م�������س���روع���ات ل��رف��ع 

م�ستوى اخلدمة املقدمة للم�سافر وباأقل 

متطلبات  ���س��م��ن  مم��ك��ن،  ان��ت��ظ��ار  وق���ت 

الأمن  وال�سالمة  والت�سهيالت ، 
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االنباط – وكاالت 

اأف����ادت هيئة ���س��وؤون الأ���س��رى وامل��ح��رري��ن، 

اأم���������س اجل���م���ع���ة، ب������اأن ���س��ل��ط��ات الح���ت���الل 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي اأ�����س����درت خ����الل ���س��ه��ر ي��ون��ي��و 

بينها  الإداري،  ق��رارا بالعتقال   153 املن�سرم 

ق���رار  و95  ج����دد،  معتقلني  ب��ح��ق  ق�����رارا   58

جتديد ومتديد.

اأن  اإىل  �سحفي،  بيان  يف  الهيئة،  واأ���س��ارت 

هذا يدلل على ا�ستمرار حكومة الحتالل يف 

العقاب  على  املبنية  ال�سيا�سة  ه��ذه  ا�ستخدام 

اجلماعي لعموم ال�سعب الفل�سطيني.

والعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة.
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االنباط – وكاالت 

املطاطي  بالر�سا�س  مواطنا   17 اأ�سيب 

بقمع  اأم�����س اجلمعة،  ب��الخ��ت��ن��اق،  وع�����س��رات 

كفر  م�سرية  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  الح��ت��الل  جي�س 

���س��رق م��دي��ن��ة قلقيلية  الأ���س��ب��وع��ي��ة،  ق����دوم 

املناه�سة  املحتلة،  الغربية  ال�سفة  �سمال 

من  وا�سعة  جماهري  و�ساركت  لال�ستيطان. 

اإح��ي��اء  امل�����س��رية  اأب��ن��اء حم��اف��ظ��ة قلقيلية يف 

ل���ل���ذك���رى ال����� 11 ع���ام���ا ع��ل��ى ان��ط��الق��ت��ه��ا، 

ورف�����ع ع��ل��م ف��ل�����س��ط��ني وال���ي���اف���ط���ات امل���ن���ددة 

بجرائم  منددة  هتافات  و�سط  بال�ستيطان، 

ق������وات الح�����ت�����الل الإ����س���رائ���ي���ل���ي. وت���وج���ه 

امل�ساركون يف امل�سرية نحو �سارع القرية.
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االنباط – وكاالت 

الإ�سرائيلية  ال�سجون  الفل�سطينيني يف  الأ�سرى  عاد ملف 

الق�سام،  ال��دي��ن  ع��ز  كتائب  ن�سر  م��ع  جم���دداً،  ال��واج��ه��ة  اإىل 

لأحد  م�سوراً  ت�سجياًل  »حما�س«،  حلركة  الع�سكرية  ال��ذراع 

الأ����س���رى الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني الأرب���ع���ة ال��ذي��ن حت��ت��ف��ظ ب��ه��م ي��وم 

2022. وظهر يف املقطع امل�سور،  28 يونيو/حزيران  الثالثاء 

���س��ري��ر، وم��و���س��وًل  ع��ل��ى  الإ���س��رائ��ي��ل��ُيّ ه�����س��ام ال�سيد مم���دداً 

عن  الك�سف  فيها  يتم  مرة  اأول  يف  ا�سطناعي،  تنف�س  بجهاز 

اأحد اجلنود الإ�سرائيليني يف غزة  تفا�سيل وظروف احتجاز 

تبادل بني  اإمتام �سفقة  يعقد  الذي  فما  اأع��وام.  ثمانية  منذ 

املوؤبدات؟  اأ�سرى  ق�سة  وما  واإ�سرائيل،  الفل�سطينية  املقاومة 

ومن هم الأ�سرى الإ�سرائيليني الذين حتتفظ بهم املقاومة 

الفل�سطينية؟ بالتزامن مع هذا الإعالن، بداأ رئي�س الوزراء 

لدرا�سة  للحكومة  رئا�سته  لبيد  يائري  اجلديد  الإ�سرائيلي 

رئي�س  مكتب  وقال  الإ�سرائيليني،  واملفقودين  الأ�سرى  ملف 

مع  لقاًء  �سمل  لبيد  اأعمال  ج��دول  اإن  الإ�سرائيلي،  ال��وزراء 

رئي�س جهاز الأمن العام )ال�ساباك(، 
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أسرى المؤبدات.. الملف الذي ُيعقد إتمام صفقة 
تبادل بين المقاومة الفلسطينية و»إسرائيل«



املحلي
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الفايز يلتقي في باكو رئيس الوزراء االذربيجاني

الغاء حصرية استيراد اسطوانات الغاز المنزلية بشركة مصفاة البترول االردنية

العقبة للمطارات تعتذر للمسافرين عن تأخير استالم أمتعتهم في مطار الملك الحسين الدولي

الصفدي يشارك في أعمال االجتماع 
التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية

ودق للفنون تسجل حضورا متميزا بمهرجان 
اسطنبول الدولي

156592 طالب وطالبة يتقدمون 
إلمتحان التوجيهي اليوم 

أجواء معتدلة في المرتفعات والسهول 
اليوم وارتفاع على الحرارة غدًا

انطالق فعاليات األسبوع الثقافي 
المصري في إربد األحد المقبل

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى ذوي 
شهداء الواجب بحادثة العقبة

االنباط – عمان 

�سجلت فرقة ودق للفنون الفلكلورية 

ودق  جلمعية  التابعة  الإ�ستعرا�سية  و 

الثقافية  والإعالمية  الدرامية  للفنون 

ح�����س��وار م��ت��م��ي��زا ولف���ت���ا يف م��ه��رج��ان 

�سنيورت الدويل للفلكلور والرتاث الذي 

الفرتة  ا�سطنبول خالل  قيم يف مدينة 
ُ
اأ

من 22 -27 ال�سهر املا�سي.

 وقال رئي�س اجلمعية الدكتور �سادي 

ال�سواهني عقب عودة الفرقة من تركيا 

اخلمي�س، يف ت�سريح �سحفي  اإن م�ساركة 

العربية  امل�ساركة  ودق يف املهرجان كانت 

الوحيدة يف هذه التظاهرة الدولية التي 

�سمت اكرث من 47 فرقة من 16 دولة .

اأن الفرقة �ساركت يف م�سرية  واأو�سح 

خالل  وق��دم��ت  الإ�ستعرا�سية  الإف��ت��ت��اح 

اأي�����ام امل���ه���رج���ان ال��ع��دي��د م���ن ال��ف��ق��رات 

�سملت  والإ���س��ت��ع��را���س��ي��ة  ال��ف��ل��ك��ل��وري��ة 

الأردنية  والأغاين  الأهازيج  العديد من 

الأردين  ال��رتاث  اأ�سالة  التي عربت عن 

ملفتاً  تفاعاًل  ولق��ت  ال�سعبي  وامل���وروث 

من اجلماهري .

ونوه ال�سواهني اأن هذا املهرجان يعد 

م��ن امل��ه��رج��ان��ات ال��ت��ي ح��ر���س��ت جمعية 

والإع���الم���ي���ة  ال���درام���ي���ة  ل��ل��ف��ن��ون  ودق 

اتاحة  امل�ساركة بها بهدف  الثقافية على 

الفر�سة لل�سباب اللتقاء بنظرائهم من 

دول خمتلفة توطيدا لعالقات ال�سداقه 

الثقافات  امل�ساركني وتبادل  وال�سالم مع 

والعادات والفلكلور معهم .

ت��زام��ن��ت مع  امل�����س��ارك��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

العربية  الثقافه  عا�سمة  اإربد  احتفالية 

حيث مت رفع علم الوطن و يافطة كتب 

عليها “ ودق .. من اإربد مدينة الإن�سان 

 2022 لعام  العربية  الثقافه  عا�سمة   ..

وال�سحر  الأم���ل  مدينة  ا�سطنبول  اإىل 

واجلمال “ .

ي�سار اىل ان فرقة ودق تلقت تكرميا 

خ��ا���س��ا م���ن رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة ا���س��ط��ن��ب��ول 

واللجنة العليا املنظمة للمهرجان نظار 

لالأداء املتميز الذي قدمته وبدوره قدم 

ال�سواهني واع�ساء الوفد هدايا تذكارية 

ال�����س��ي��اح��ي��ة،وال�����س��م��اغ  الأردن  خل���ارط���ة 

وامل�����س��ت��وح��ى  ي���دوي���اً  امل�����س��ن��وع  الأردين 

باللونني  الأردن��ي��ة  العربية  الثقافة  من 

م�سنوعة  ومنتجات  والأب��ي�����س  الأح��م��ر 

الطبيعة كامالح ومعادن البحر امليت.

الأردن  اأع����������الم  ودق  وف�������د  ووزع 

�سياحياً  الأردن  ل��رتوي��ج  وب��رو���س��ىورات 

بالتعاون مع هيئة تن�سيط ال�سياحة.

االنباط - عمان

طالبا   156592 ال�سبت  اليوم  يتوجه 

وط��ال��ب��ة م����ن  خم��ت��ل��ف ف�����روع ال��ت��ع��ل��ي��م 

النظاميني  للطلبة  واملهنية   الكادميية 

وطلبة  اجل��دد  اخلا�سة  الدرا�سة  وطلبة 

موزعني   ، العربية   اللغة  ملبحث    2019

60823 طالبا  الفروع كافة كالتايل  على 

طالبا   77830 و  العلمي  للفرع  وطالبة  

وطالبة يف الفرع الدبي ،  فيما بلغ عدد 

 134 3230 ، و  الطلبة يف الفرع الزراعي 

للفرع ال�سرعي ، يف حني بلغ عدد  الطلبة 

للفرع   1644  ،  5866 ال�سناعي  الفرع  يف 

الق��ت�����س��اد  ال��ف��رع  يف  ،و7037  ال��ف��ن��دق��ي 

املنزيل ،و 28  للفرع املعلوماتي  .

االنباط – عمان 

تبقى درج��ات احل��رارة اليوم ال�سبت ، 

الوقت  العامة ملثل هذا  �سمن معدلتها 

الأج�������واء �سيفية  وت���ك���ون  ال�����س��ن��ة،  م���ن 

معتدلة يف املرتفعات اجلبلية وال�سهول، 

وتكون  اململكة،  مناطق  ب��اق��ي  يف  وح���ارة 

ال�سرعة  معتدلة  غربية  �سمالية  الرياح 

تن�سط اأحياناً.

ويطراأ غدا الأحد، ارتفاع طفيف على 

درج���ات احل����رارة، وت��ك��ون الأج����واء ح��ارة 

وال�سهول،  اجلبلية  املرتفعات  يف  ن�سبياً 

وحارة يف باقي مناطق اململكة مع ظهور 

بع�س الغيوم املنخف�سة يف �سمال اململكة، 

معتدلة  غربية  �سمالية  ال��ري��اح  وت��ك��ون 

ال�سرعة تن�سط على فرتات.

ن�سبياً  الإثنني، ح��ارة  الأج��واء  وتبقى 

وح��ارة  وال�سهول،  اجلبلية  املرتفعات  يف 

الرياح  وت��ك��ون  اململكة،  مناطق  باقي  يف 

تن�سط  ال�سرعة  معتدلة  غربية  �سمالية 

اأحياناً.

العظمى  احل�����رارة  درج����ات  وت�����رتاوح 

بني  ما  اليوم  عمان  �سرق  يف  وال�سغرى 

غ��رب عمان  درج��ة مئوية، ويف   20 -  32

 -  29 ال�سمالية  املرتفعات  ويف   ،18  -  30

ويف   ،17  -  28 ال�سراة  مرتفعات  ويف   ،16

مناطق  ويف   ،19  -  37 ال��ب��ادي��ة  م��ن��اط��ق 

ال�سهول 32 - 20، ويف الغوار ال�سمالية 

 -  40 اجل��ن��وب��ي��ة  الأغ�����وار  ويف   ،23  -  38

25، ويف البحر امليت 39 - 24، ويف خليج 

العقبة 40 - 26 درجة مئوية.

النباط – عمان 

ت��ن��ط��ل��ق ي�����وم غ�����ٍد الأح�������د ، ف��ع��ال��ي��ات 

الأ���س��ب��وع ال��ث��ق��ايف امل�����س��ري يف اإرب�����د، وه��و 

احل�����س��ور ال��ع��رب��ي ال��ث��اين والأك����رب �سمن 

العربية  الثقافة  عا�سمة  اإرب���د  احتفالية 

الأرب��ع��اء. وقد و�سل  2022، وت�ستمر حتى 

فتحي  د.  برئا�سة  امل�سارك  ال��وف��د  اأع�ساء 

�سندوق  قطاع  رئي�س  ال�سيد،  عبدالوهاب 

اليوم  �سباح  عمان  اإىل  الثقافية،  التنمية 

اجل���م���ع���ة، وم��ن��ه��ا اإىل اإرب�������د ح��ي��ث ت��ق��ام 

الأح��د ي��وم  ت�ستهل م�ساء  التي   الفعاليات، 

ع���ن ال��ث��ام��ن��ة م�����س��اء ب��ع��ر���س مل���ون���ودرام���ا 

للم�سرح  الفني  البيت  يقدمها  )ف��ري��دة( 

» م�����س��رح ال��ط��ل��ي��ع��ة« م���ن ك��ت��اب��ة واإخ������راج 

اأك��������رم م�����س��ط��ف��ى ع����ن اأغ���ن���ي���ة ال��ب��ج��ع��ة 

ال��ف��ن��ان��ة  واأداء  ت�������س���ي���خ���وف،  لأن�����ط�����وان 

ع���اي���دة ف��ه��م��ي،ع��ل��ى م�����س��رح م���رك���ز اإرب����د 

ال��ث��ق��ايف، وع��ر���س ف��ن��ي ل��ل��ف��رق��ة القومية 

على  ال��ت��وق��ي��ت  ذات  يف  ال�سعبية  ل��ل��ف��ن��ون 

 م�����س��رح ال���ك���ن���دي يف ج��ام��ع��ة ال���ريم���وك.

ويف ���س��ب��ي��ح��ة الث���ن���ني ت��ع��ق��د يف ال��ق��اع��ة 

ال��ه��ا���س��م��ي��ة - ب��ل��دي��ة اإرب�����د ع��ن��د ال��ع��ا���س��رة 

�سباحا ندوة عن اأدب املراأة العربية تتناول 

الطلب،  بكر  اأح��م��د  �سلوى  ال��روائ��ي��ة  فيها 

مو�سوع كتابة املراأة يف م�سر، فيما تتحدث 

ع��ا���س��ي عن  ���س��ح��ى م�سطفى  ال���دك���ت���ورة 

اإب�����داع امل�����راأة ال��ع��رب��ي��ة م��ن خ���الل رواي��ت��ه��ا 

غيوم فرن�سية. اإىل ذلك يقام برعاية وزيرة 

الثقافة هيفاء النجار وال�سفري امل�سري يف 

عمان حممد �سمري حفل الفتتاح الر�سمي 

عند الثامنة من م�ساء الثنني على م�سرح 

مركز اإربد الثقايف، ويت�سمن احلفل عر�سا 

ال�سعبية،  للفنون  القومية  للفرقة  فنيا 

الإ�سكندرية  اأوب��را  لفرقة  واآخ��ر مو�سيقيا 

للمو�سيقى والغناء العربي،  ي�سبقه افتتاح 

معر�س للخط العربي ي�سارك به اخلطاط 

ومعر�س  ال��ب��ور���س��ع��ي��دي،  خ�سري  ال��ك��ب��ري 

ل��ل��ح��رف ال���ي���دوي���ة امل�����س��ري��ة. وت��ت��وا���س��ل 

الفعاليات يومالثالثاءبندوة حول الرواية 

والق�سة الق�سرية تقام عند ال�ساعة الثامنة 

م�ساء يف فرع نقابة املهند�سني بلواء الرمثا 

ي�سارك فيها الدكتور خريي حممد دومة، 

ويتحدث فيها عن �سرية امل�سطلح العربي 

ويتحدث  عتيبة  منري  والكاتب  للرواية،  

عن الق�سة الق�سرية جدا يف الأدب الأردين 

»ح�سني دع�سة منوذجا«. وتت�سمن اأم�سية 

ث��ان  ال��ت��وق��ي��ت ع��ر���س  ال��ث��الث��اء ويف ذات 

للفرقة القومية للفنون ال�سعبية يف مركز 

وع��رو���س  الأث���ري���ة،  قي�س  اأم  مدينة  زوار 

اأفالم يف م�سرح الكندي بجامعة الريموك.

االنباط – عمان 

الها�سمي  امللكي  ال��دي��وان  رئي�س  نقل 

جاللة  ت��ع��ازي  العي�سوي  ح�سن  يو�سف 

�سهداء  ذوي  اإىل  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك 

ال��واج��ب، مم��ن ق�سوا يف ح��ادث��ة ت�سرب 

الغاز يف العقبة.

اإىل  واأع���رب العي�سوي، خ��الل زي��ارت��ه 

بيوت العزاء، عن تعازي وموا�ساة جاللة 

امل���ل���ك ل�����ذوي امل���رح���وم���ني يف م�����س��اب��ه��م 

الكبري الذي اأفجع كل الأردنيني.

وقال العي�سوي اإنه تنفيذا للتوجيهات 

الها�سمي  امل��ل��ك��ي  ال���دي���وان  ف���اإن  امل��ل��ك��ي��ة، 

امل�ساعدة  ل��ت��ق��دمي  ال���س��ت��ع��داد  اأمت  ع��ل��ى 

اأ���س��ره��م وذوي��ه��م يف ظل  ع��ن  للتخفيف 

الظروف ال�سعبة التي اأملت بهم.

ففي حمافظة الطفيلة، نقل العي�سوي 

امل��رح��وم  اإىل ذوي  امل��ل��ك  ت��ع��ازي ج��الل��ة 

عالء القرارعة، ويف حمافظة العقبة اإىل 

ذوي املرحومني عمرو الرياطي و�سيف 

عوجان  و�سفيان  اأبومعيتق  ورا���س��د  اهلل 

واإياد كتكت، ويف حمافظة العا�سمة اإىل 

ذوي املرحوم بالل العريني ويف حمافظة 

اإربد اإىل ذوي املرحوم يو�سف اجلداية.

النباط – عمان 

علي  الذربيجاين  ال��وزراء  رئي�س  �ستقبل 

العا�سمة الذرية  اأم�س اجلمعة، يف  ا�سدوف 

الفايز  ، رئي�س جمل�س العيان في�سل  باكو 

اأع��م��ال م��وؤمت��ر ال�سبكة  ي�����س��ارك يف  ال���ذي   ،

ال��ربمل��ان��ي��ة ل��روؤ���س��اء ال��ربمل��ان��ات ل���دول ع��دم 

ب��داأت اعماله اخلمي�س  يف  النحياز وال��ذي 

باكو .

تناول  املجل�س  ع��ن  ���س��ادر  بيان  وبح�سب 

الأردن��ي��ة  الثنائية  العالقات  جممل  اللقاء 

ال��ب��ن��اء ع��ل��ي��ه��ا مبختلف  الذري������ة واأه���م���ي���ة 

والقت�سادية  ال�سيا�سية  وخا�سة  امل��ج��الت، 

خمتلف  ت��ن��اول  اإىل  اإ���س��اف��ة  وال�ستثمارية، 

الأو�ساع الراهنة يف املنطقة .

ح�سره  التي  اللقاء  خ��الل  الفايز  وق��ال 

اإن  غو�سه،  �سامي  باكو  يف  الأردين  ال�سفري 

العالقات الأردنية الذريه عالقات متميزة، 

امل��ت��ب��ادل وامل�سالح  ع��ل��ى الح����رتام  وق��ائ��م��ة 

 ، ال�سديقني  وال�سعبني  للبلدين  امل�سرتكة 

يحر�س على تعزيزها والبناء عليها ، جاللة 

امللك عبداهلل الثاين ، واخيه الرئي�س الهام 

عالييف، وهناك ات�سالت ولقاءات م�ستمرة 

ب��ي��ن��ه��م��ا ه��دف��ه��ا ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون، واإدام������ة 

م�سلحة  يف  ي�سب  مبا   ، والت�ساور  التن�سيق 

البلدين ال�سديقني.

ت�����س��ل  ب�����ان  ال���ط���م���وح���ات  اأن  وا������س�����اف، 

ال�سديقني  البلدين  بني  الثنائية  العالقات 

مل�������س���ت���وى ط����م����وح����ات ق����ي����ادت����ي ال���ب���ل���دي���ن 

ال�سيا�سية، ولهذا نوؤكد يف الأردن على اأهمية 

تفعيل التفاقيات الثنائية، وتبادل املنتجات 

ال�ستثمارات  واإق��ام��ة  واخل��دم��ات،  وال�سلع، 

امل�����س��رتك��ة وال�����س��راك��ات الق��ت�����س��ادي��ة، داع��ي��ا 

رج����ال الع���م���ال الذري�����ني ل��ال���س��ت��ف��ادة من 

البيئة ال���س��ت��ث��م��اري��ة، الأم��ن��ه واجل���اذب���ة يف 

الن��ف��ت��اح  �سيا�سة  ينتهج  ف�����الأردن   ، الأردن 

م��وؤك��دا  امل�ستثمرين،  ويحمي  الق��ت�����س��ادي، 

ملواجهة  البلدين  تعاون  اهمية  الوقت  بذات 

الرو�سية  والزم��ة  كورونا  جائحة  تداعيات 

الغذائي  الأمن  على  وتداعياتها  الأوكرانية 

العاملي .

املنطقة  الراهنة يف  الأو�ساع  وبخ�سو�س 

اأو�سح الفايز ، اأن منطقتنا تعاين �سراعات 

اخل�سبة  البيئات  اأوج��دت  خطرية،  �سيا�سية 

كان  والتطرف، وقد  الره��اب  لنت�سار قوى 

يواجه  فهو  ب�سببها،  ت�سررا  الك��رث  الأردن 

ب�سبب  واأم��ن��ي��ة،  اقت�سادية  حت��دي��ات  ال��ي��وم 

ال�سوريني،  الالجئني  اآلف  ملئات  ا�ستقباله 

اإ���س��اف��ة اإىل حت��دي اأخ���ر ب���داأ اك��رث خطورة 

يتمثل بقيام امللي�سيات املوالية لدول اقليمية 

يف ���س��وري��ا، ب��ت��ه��ري��ب امل���خ���درات وال���س��ل��ح��ة 

العربي عرب  ، واىل دول اخلليج  الردن  اىل 

ان�سحاب  م�ستغلة  منظمة،  بطريقة  الأردن 

ال���ق���وات ال��رو���س��ي��ة م���ن امل��ن��اط��ق ال�����س��وري��ة 

احلدودية مع الردن .

اأ�سبحت  ال�����س��وري��ة  الأزم�����ة  وا�����س����اف،اأن 

ت�سكل كارثة وقد ف�سلت جهود الأمم املتحدة 

حتى اللحظة يف حلها، مبينا ان جاللة امللك 

عبداهلل الثاين يوؤكد با�ستمرار على �سرورة 

ايجاد حل �سيا�سي لها، يحفظ وحدة �سوريا 

و���س��الم��ة اأرا���س��ي��ه��ا، وي��رف��ع م��ع��ان��اة ال�سعب 

ال�������س���وري، وي��ع��م��ل ع��ل��ى اي���ج���اد ال���ظ���روف 

املنا�سبة، للعودة الطوعية والآمنة لالجئني، 

مركز   ، اليوم  �سوريا  ا�سبحت  لال�سف  لكن 

وبتنا  اقليمية،  ودول  الكربى  ال��دول  �سراع 

ن�سهد ع���ودة ل��ق��وى الأره����اب وال��ت��ط��رف يف 

�سوريا .

الفل�سطينية  ب��ال��ق�����س��ي��ة  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 

يعاين  الفل�سطيني  ال�سعب  اإن  الفايز  ق��ال 

الب�سرية  اأط��ول احتالل يف تاريخ  اليوم من 

واجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة لن��ه��اء ال�����س��راع العربي 

ال�سرائيلي مل تنجح .

ع���ب���داهلل  امل����ل����ك  ج����الل����ة  اأن  وا�������س������اف، 

اأن ل حل للق�سية   ، با�ستمرار  يوؤكد  الثاين 

ال�سرعية  ق�����رارات  وف���ق  ال  الفل�سطينية، 

ال��دول��ي��ة وح���ل ال���دول���ت���ني، واأن اي���ة ح��ل��ول 

حقوقه  م��ن  الفل�سطيني  ال�سعب  متكن  ل 

ال��ت��اري��خ��ي��ة يف ف��ل�����س��ط��ني، وح��ق��ه يف اإق��ام��ة 

ال�سيادة  ذات  امل�ستقلة،  الفل�سطينية  الدولة 

والقابلة للحياة هي حلول عدمية و�ستعمل 

من  وتزيد  املنطقة  يف  ال�سراع  تاأجيج  على 

دوامة العنف .

اأه��م��ي��ة تفعيل الت��ف��اق��ي��ات  واأك����د ال��ف��اي��ز 

ملواجهة  امل�سرتكة  اجلهود  وتن�سيق  الثنائية 

الرو�سية  والزم��ة  كورونا  جائحة  تداعيات 

يكون  اأن  ���س��رورة  اإىل  م�سريا  الوك��ران��ي��ة، 

ل������دول ح���رك���ة ع�����دم الن���ح���ي���از دور ف��اع��ل 

ل��ت��ج��ن��ب ت��داع��ي��ات ه���ذه الزم�����ة واحل��ف��اظ 

اليوم ي�سهد  على م�ساحلها خا�سة والعامل 

�سيا�سة املحاور .

الأذري  ال���وزراء  رئي�س  اع��رب  جانبه  من 

ا�سدوف عن تقديره لدور الاأدن الكبري ، يف 

خدمة الالجئني ال�سوريني ،وللدور الكبري 

اج��ل عودة  امللك من  به جاللة  يقوم  ال��ذي 

الأمن وال�ستقرار يف املنطقة .

عالقات  ب��ن��اء  على  حري�سون  اإن��ن��ا  وق���ال 

امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف  الأردن  م����ع  ق���وي���ة 

وذل�����ك ب��ح��ك��م ع���الق���ات ال�����س��داق��ة ال��ق��وي��ة 

والعالقات  ال�سديقني  بلدينا  تربط  التي 

ال��ه��ام علييف  ال��رئ��ي�����س  ال��ت��ي جت��م��ع  املتينة 

الثاين، م�سريا  امللك عبداهلل  واخيه جاللة 

ال��ذي  الرفيع،  بامل�ستوى  ب��الده  اع��ت��زاز  اىل 

خمتلف  يف  الثنائية،  العالقات  اليه  و�سلت 

الق�سايا  خمتلف  ح��ول  والتعاون  امل��ج��الت، 

خا�سة  الو���س��ط،  ال�سرق  مبنطقة  املتعلقة 

الفل�سطينيني  بني  ال�سالم  بعملية  املتعلقة 

الق�سية  ح���ل  و�����س����رورة  والإ����س���رائ���ي���ل���ي���ني، 

ال�سرعية  ق��رارات  ا�سا�س  على  الفل�سطينية، 

الدولية، وحل الدولتني والزمة ال�سورية .

ال��ذي يقوم  الكبري  ال��دور  ا�سدوف  وثمن 

به الأردن جتاه رعاية الالجئني ال�سوريني .

اأن اذرب��ي��ج��ان وان��ط��الق��ا من  واأ���س��ار اإىل 

العام  �ستقيم  الأردن  م��ع  القوية  عالقاتها 

30 عاما على  املقبل احتفال مبنا�سبة مرور 

البلدين  بني  الدبلوما�سية  العالقات  اإقامة 

ال�سديقني .

وق�����دم رئ��ي�����س ال�������وزراء ت��ع��ازي��ه ل����الردن 

بخ�سو�س حادثة ميناء العقبة .

م���ن ج��ان��ب اخ����ر ال��ت��ق��ى رئ��ي�����س جمل�س 

ال���ي���وم وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة الذري  الع����ي����ان 

ج���ي���ه���ون ب�����ريم�����وف وب����ح����ث م���ع���ه جم��م��ل 

واأهمية تفعيل  املنطقة  الراهنة يف  الأو�ساع 

دور دول حركة عدم النحياز .

ودع���ا ال��ف��اي��ز خ���الل امل��ب��اح��ث��ات اىل عقد 

م����وؤمت����ر حل����رك����ة ع������دم الن����ح����ي����از ل��ب��ح��ث 

تداعيات الزمة الرو�سية الوكرانية، م�سريا 

اق��ت�����س��ادي يحقق  ت��ك��ت��ل  ب��ن��اء  اإىل ����س���رورة 

م�ساحلها .

الق�سايا  جممل  بحث  اللقاء  خ��الل  ومت 

ذات اله��ت��م��ام امل�����س��رتك وت��وح��ي��د امل��واق��ف 

حولها .

ويف ه����ذا الإط������ار ث��م��ن ال��ف��اي��ز م��واق��ف 

اذرب���ي���ج���ان ال��داع��م��ة مل���واق���ف ج��الل��ة امل��ل��ك 

ال�سالم  عملية  بخ�سو�س  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

ل��ل��ق�����س��ي��ة  ح�����ل  ل  اإن  ج���الل���ت���ه  وت����اك����ي����د 

ال�سرعية  ق�����رارات  وف���ق  اإل  الفل�سطينية 

الدولية وحل الدولتني

االنباط – عمان 

ال����غ����ت احل����ك����وم����ة مب����وج����ب ت���ع���دي���الت 

ح�سرية   2022 ل�سنة  ال���س��ت��رياد  تعليمات 

ب�سركة  املنزلية  ال��غ��از  اأ���س��ط��وان��ات  ا���س��ت��رياد 

م�سفاة البرتول الأردنية.

وب��ح�����س��ب ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال���ت���ي ����س���درت يف 

ال�����س��ادراول  ام�س  ع��دد اجل��ري��دة الر�سمية 

اخل��م��ي�����س ج���رى ت��ع��دي��ل ال��ك�����س��ف اخل��ام�����س 

وال��ذي  واح��د  رق��م  البند  بالغاء  بالتعليمات 

املنزلية  ال��غ��از  ا���س��ط��وان��ات  ا���س��ت��رياد  يح�سر 

ب�سركة م�سفاة البرتول الأردنية.

البند  الغاء  كذلك  التعديالت  وت�سمنت 

امل����ادة الثامنة  ال��ف��ق��رة )ب( م��ن  واح���د م��ن 

بقيمة  بنكية  كفالة  اي��داع  تن�س على  والتي 

ع�سرة اآلف دينار عن اإ�سدار بطاقة امل�ستورد 

لأول م��رة مل��دة ع��ام واح��د من تاريخ اإ�سدار 

البطاقة واح�سار كتاب من ال�سريبة بذلك.

االنباط – العقبة 

ب��ه��ا مطار  ي��ق��وم  ت��ط��وي��ر  م�����س��اري��ع  اأدت 

امللك احل�سني الدويل يف العقبة اإىل تاأخري 

اأم��ت��ع��ة امل�����س��اف��ري��ن يف ���س��ال��ة  يف ا���س��ت��امل 

القادمني.  

امل�سغل  للمطارات  العقبة  �سركة  وقالت 

ال����دويل يف منطقة  امل��ل��ك احل�����س��ني  مل��ط��ار 

تنفيذها  اإن  اخل��ا���س  االقت�سادية  العقبة 

املطار،  يف  احليوية  امل�سروعات  اأه��م  لأح��د 

فرز  نظام  وتطوير  حتديث  اإىل  والهادفة 

الأمتعة هو ال�سبب .

وت���ن���ف���ذ ال�������س���رك���ة م�������س���روع���ات ل���رف���ع 

وباأقل  للم�سافر  املقدمة  اخلدمة  م�ستوى 

وقت انتظار ممكن، �سمن متطلبات الأمن  

لأف�سل   ووفقا   ، والت�سهيالت  وال�سالمة  

ممار�سة عاملية يف �سناعة النقل اجلوي.

 وت��ق��دم��ت ���س��رك��ة ال��ع��ق��ب��ة ل��ل��م��ط��ارات 

امل�������س���غ���ل مل����ط����ار امل����ل����ك احل�������س���ني ال�����دويل 

اأي  ع��ن  امل�سافرين  جميع  م��ن  ب��الإع��ت��ذار  

يف  اأمتعتهم  ا���س��ت��الم  على  .ي��ح��دث  ت��اأخ��ري 

التاأخري  بيان  يف  وقالت  القادمني.  �سالة 

خارج عن اإرادتها .

العقبة  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  وقال 

ل���ل���م���ط���ارات م���دي���ر م���ط���ار امل���ل���ك ح�����س��ني 

الدويل رمزي عرفات، يف ت�سريح �سحفي، 

ال�سركة  اأن   “ ن�سخة منه  “النباط  تلقت 

امل�سافرين  خدمات  لتطوير  حثيثا  ت�سعى 

وتوفري جميع ما يلزم لراحتهم، وحر�سها 

ع���ل���ى م�����روره�����م ب���ت���ج���رب���ة ����س���ف���ر مم��ت��ع��ة 

الرت��ق��اء  بجميع مفا�سل  ع��رب  وم��ري��ح��ة، 

وتطبيقها  امل��ط��ار،  يقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ة 

بدقة وحرفية متناهية.

 ولفت عرفات اإىل ان املطار ي�سهد حاليا 

اأنظمة لفرز الأمتعة   تنفيذ م�سروع احدث 

عامليا وت�سمن العديد من العمليات اللية 

يف  الكفاءة  من  م�ستوى  وباأعلى  املتطورة، 

ملواكبة  وذلك  والت�سليم  والفح�س،  النقل، 

م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ن��م��و يف اأع�������داد امل�����س��اف��ري��ن 

امل���ت���وق���ع���ة، مم����ا ي���ح���اف���ظ ع���ل���ى م�����س��ت��وى 

جلدول  وفقا  للمطار،  العملياتي  الت�سغيل 

زمني يحرتم وقت امل�سافر .

واع��ت��ذر ع��رف��ات م��ن امل�����س��اف��ري��ن مل��ا قد 

ي��ح�����س��ل م��ن ت��اأخ��ري ب�����س��ي��ط ع��ل��ى ا���س��ت��امل 

اأم���ت���ع���ت���ه���م يف م���رح���ل���ة ال����ق����ادم����ني، ح��ت��ى 

الأمتعة   ف��رز  م�سروع  تنفيذ  م��ن  النتهاء 

واملتوقع  وال��ق��ادم��ني  امل��غ��ادري��ن  �سالتي  يف 

 ،2023 ع���ام  م���ن  الأول  ال���رب���ع  يف  ا���س��ت��امل��ه 

قدم  على  يجري  العمل  �سري  ان  مو�سحا 

و�ساق.

 ونوه اإىل ان هذا امل�سروع �سيمكن املطار 

م���ن حت��ق��ق امل��ت��ط��ل��ب��ات الأم��ن��ي��ة اجل��دي��دة 

التي  الأوروب��ي،  الإحتاد  والإ�سافية  لدول 

ت�����س��رتط ع���دم ا���س��ت��ق��ب��ال ط���ائ���رات ق��ادم��ة 

الأجهزة  هذه  فيها  تتوفر  ل  مطارات  من 

والت�سغيلية  الأمنية  الإ�سرتاطات  ويلبي   ،

والت�سهيالت   لالأمن  العاملي  الكود  ح�سب 

والإ���س��ت��غ��ن��اء ع���ن ال��ع��م��ل ال���ي���دوي ل��ل��ف��رز 

والتفتي�س.

وقال: �سي�سبح املطار قادرا على خدمة 

خ��م�����س رح����الت م��ت��داخ��ل��ة يف وق���ت واح���د، 

م�سار  على  الأمني  التفتي�س  عمليات  اأثناء 

الأم���ت���ع���ة، ب���ع���د ت���وف���ري اح�����دث الأج���ه���زة 

ورم���ب���ات ال��ت��ح��م��ي��ل امل��خ�����س�����س��ة، وت��ع��دي��ل 

م��ن��اط��ق ال���رب���ط م���ع م��ر���س��ى ال���ط���ائ���رات، 

بالإ�سافة اإىل غرفة حتكم و�سيطرة ونظام 

ناقلة  واأح��زم��ة  ومتكامل  حديث  كامريات 

حديثة

اأمني  4 مراحل فح�س  اإىل وجود  اأ�سار   

ل��ل��ح��ق��ائ��ب م��ن��ه��ا 3 اأج���ه���زة ت��ع��م��ل ب��ن��ظ��ام 

للك�سف  الأب��ع��اد،  ثالثي  املقطعي  الفح�س 

ع��ل��ى احل���ق���ائ���ب وال���ط���اق���ة الإ���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة 

حقيبة   1800 ح�����واىل  اأ����س���ع���ة  ج���ه���از  ل��ك��ل 

منطقة  تغطية  ع��ل��ى  ع����الوة   ال�����س��اع��ة،  يف 

cctv  ال�سيور بالكامل بكامريات مراقبة

يف منطقتي املغادرين والقادمني .

االنباط – عمان 

بداأ نائب رئي�س ال��وزراء، وزير اخلارجية 

و����س���وؤون امل��غ��رتب��ني اأمي���ن ال�����س��ف��دي، زي���ارة 

اللبنانية  العا�سمة  اإىل  اجلمعة  اأم�س  عمل 

ب�����ريوت؛ ل��ل��م�����س��ارك��ة يف اأع���م���ال الج��ت��م��اع 

الت�ساوري لوزراء خارجية الدول العربية.

وبح�سب بيان �سادر عن وزارة اخلارجية 

و�سوؤون املغرتبني، �سيجري ال�سفدي �سل�سلة 

م���ن ال���ل���ق���اءات م���ع ال���ق���ي���ادات وامل�����س��وؤول��ني 

اخلارجية  وزراء  م��ن  ون��ظ��رائ��ه  اللبنانيني 

امل�ساركني يف الجتماع.

ال��دورة  �سيرتاأ�س  لبنان  اإن  البيان،  وق��ال 

ال�����دول  ج���ام���ع���ة  مل��ج��ل�����س   )157( احل���ال���ي���ة 

العربية على امل�ستوى الوزاري.
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االنباط – وكاالت 

بعد اأن اأ�سبح يائري البيد رئي�سا لوزراء حكومة 

انتقالية بعدما  الإ�سرائيلي يف حكومة  الحتالل 

حل الربملان نف�سه اخلمي�س )30 حزيران/يونيو 

2022(، قد ي�سطر لبيد الذي ل يزال حمتفظا 

ت��ل��ف��زي��وين وم��ظ��ه��ره  ب��اأن��اق��ت��ه ك�سحفي وجن����م 

لأن مي��د حبال  راأ����س���ه  ال�سيب يف  ع��الم��ات  رغ���م 

الود مل�سافات اأبعد من اأجل احلفاظ على حكومة 

اأول  جت��رى  ال��ت��ي  بالنتخابات  وال��ف��وز  م�ستقرة 

الثاين م�ستفيدا من مقّوماته  ت�سرين  نوفمرب/ 

ال�سخ�سية.

وك��ات��ب، و�سدر  ك��ذل��ك كموؤلف  لبيد  وي��ع��رف 

اأعمال  اأداور متثيلية يف  كتاب، كتب ولعب  له 11 

راأي  مقال  �ساحب  وك���ان  اإ�سرائيلية،  �سينمائية 

ا�سبوعي ملدة 19 عاما يف احدى ال�سحف العربية، 

اأحد  ال�سيا�سي، وك��ان يعترب  املعرتك  قبل دخوله 

اأ�سهر الإعالميني الإ�سرائيليني، وعمل يف العديد 

من الربامج احلوارية والإخبارية الرئي�سية.

وبعد عقد من الزمان يف اخلدمة العامة على 

راأ�س حزب ي�س عتيد )هناك م�ستقبل( الذي اأ�س�سه 

ومل يواجه فيه قط اأي حتد على الزعامة، �سنع 

لبيد البالغ من العمر 58 عاما �سرية ذاتية قوية 

يف الأدوار الوزارية وفنون احلكم.

ملفات بانتظاره

وا�ستبقى لبيد لنف�سه من�سب وزير اخلارجية 

التحالف  �سريكه يف  ع��ه��د  ي��ت��وله يف  ك���ان  ال���ذي 

املقبل  ال�سهر  يف  ي�ست�سيف  وه��و  بينيت،  نفتايل 

بزيارة  يقوم  ال��ذي  بايدن  الأمريكي جو  الرئي�س 

لالحتالل.

وعلى النقي�س من نفاد �سرب �سلفه اليميني 

القومي نفتايل بينيت من احلديث عن فل�سطني، 

�سرورية  باأنها  الدبلوما�سية  ه��ذه  لبيد  ي�سف 

لرفاهية اإ�سرائيل، لكنه يقول اإن عوامل يف الداخل 

تعرقل اجلانبني عن امل�سي قدما.

اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  لي�س  ب���اإي���ران،  يتعلق  وف��ي��م��ا 

على اجلبهة  لكن م�سداقيته  امل�سار،  يغري لبيد 

الداخلية واخلربة التي اكت�سبها من فرتة �سابقة 

مو�سع  �ستكون  امل��ال��ي��ة  وزي���ر  من�سب  يف  ق�ساها 

اختبار يف اأزمة غالء املعي�سة املت�ساعد.

خربة يف هوليود

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ع���دم ت��خ��رج��ه يف امل��در���س��ة 

الثانوية، اأ�سبح لبيد كاتبا ناجحا ومل يخف اأنه 

تعني عليه تعليم نف�سه بنف�سه يف كل دور حكومي 

جديد كان ي�سغله.

وخ�����الل ف����رتة ���س��اب��ق��ة ق�����س��اه��ا يف ه��ول��ي��وود 

يف ال��ع��م��ل م���ع امل��ن��ت��ج ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

الأمريكي اأرنون ميل�سان، عرف لبيد كيف يب�سط 

الأم��ري��ك��ي��ون هيمنتهم م��ن خ���الل الإع����الم وما 

يتوقعونه من اإ�سرائيل كحليف يف ال�سرق الأو�سط.

ويف عام 2005 كتب م�سل�سال تلفزيونيا �سهريا 

بعنوان )غرفة احل��رب( ا�ستمد حواراته واأعماله 

وهو  الغربي(  )اجل��ن��اح  من  مبا�سرة  الت�سويرية 

الأمريكي  الأبي�س  البيت  غ��رب  يف  الواقع  املبنى 

الرئي�س وموظفيه، لكنه  ال��ذي توجد به مكاتب 

عن  اإ�سرائيلية  خيالية  فر�سية  على  يرتكز  ك��ان 

وح����دة ���س��ري��ة م��ن نخبة م��ن ���س��ب��اط امل��خ��اب��رات 

واجل��ي�����س ت��ع��ام��ل��ت م��ع اأزم�����ات وط��ن��ي��ة ب���دل من 

ال�سيا�سيني.

م�ساوم وعلماين

وتغيري  ال�سيا�سية  امل�ساومات  تعلم  لكن لبيد 

التحالفات. فبعد حتالف غري �سعيد مع بنيامني 

نتنياهو، تعاون لبيد مع بينيت لالإطاحة بالأول 

ق��ب��ل ع���ام ع��ل��ى راأ�����س حت��ال��ف م��ت��ن��وع ب�سكل غري 

م�سبوق من اأحزاب قومية وليربالية وعربية.

من  املعار�سة  ت��ي��ارات  التحالف  بذلك  واأب��ع��د 

قادتها  ب��ه  ا�ستهان  طاملا  التي  املت�سددين  اليهود 

ع��ربي��ة  ك��ل��م��ة  وه����ي  “ياهري”،  ع��ل��ي��ه  واأط���ل���ق���وا 

تعني “متعجرف”، يف �سورة من �سور التالعب 

بالألفاظ اإ�سقاطا على ا�سمه الأول “يائري”.

ول��ل��ع��وام��ل ال���وراث���ي���ة ح���ظ يف ذل����ك، ف��وال��ده 

الراحل يو�سف “تومي” لبيد كان اأحد الناجني 

م���ن امل��ح��رق��ة واأ����س���ب���ح ���س��ي��ا���س��ي��ا ع��ل��م��ان��ي��ا وك���ان 

ب��ا���س��ت��ع��داء احل��اخ��ام��ني. ولكن  ب��ال�����س��ع��ادة  ي�سعر 

الإب���ادة  ع��ن  الكبري  ذك��رى لبيد  ا�ستح�سار  عند 

موقف  اتخاذ  اإىل  دع��ا  عندما  النازية  اجلماعية 

�سارم من اأع��داء اإ�سرائيل، كان يائري اأقل حر�سا 

على النخراط يف خالفات بني اليهود.

ولب��ي��د م��ت��زوج ول���ه ث��الث��ة اأط���ف���ال، اأح��ده��م 

م�ساب بالتوحد وهو ما حتدث عنه علنا يف حملته 

يف  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  حقوق  عن  للدفاع 

اإ�سرائيل.

االنباط – وكاالت 

اأفغان�ستان،  يف  الر�سمية  الأنباء  وكالة  قالت 

اأم�س اجلمعة ، اإن الزعيم الأعلى لطالبان، هبة 

اهلل اأخوند زاده، ان�سم اإىل جتمع كبري للزعماء 

مناق�سة  بهدف  كابول؛  يف  البالد  م�ستوى  على 

ق�سايا الوحدة الوطنية، كما هَنّاأهم على تويل 

احلركة مقاليد احلكم يف اأفغان�ستان.

متحدث با�سم طالبان قال اإن الزعيم املنعزل، 

الذي يتخذ من مدينة قندهار اجلنوبية مقراً 

ي�سم  اجتماع  حل�سور  العا�سمة  يف  موجود  له، 

اأكرث من 3 اآلف م�سارك من الرجال.

امل�ساركني  م��ن  ب��ال��ولء  تعهدات  تلقيه  وبعد 

اأي����دي����ه����م، ه����ن����اأ اأخ�����ون�����د زاده  ال����ذي����ن رف����ع����وا 

اأفغان�ستان  يف  احلركة  انت�سار  على  احلا�سرين 

بعد �سيطرتها على كابول، التي كانت ل�20 عاماً 

يف يد وا�سنطن والقوات الأفغانية.

ون��ق��ل��ت وك��ال��ة اأن���ب���اء ب��خ��ت��ار احل��ك��وم��ي��ة عن 

اأخوند زاده قوله: “جناح اجلهاد الأفغاين لي�س 

م�سدر فخر لالأفغان فح�سب، بل للم�سلمني يف 

جميع اأنحاء العامل اأي�ساً”.

وع��ن��دم��ا ك�����س��ف��ت احل���رك���ة الإ���س��الم��ي��ة عن 

حكومتها املوؤقتة يف �سبتمرب/اأيلول بعد ان�سحاب 

وانهيار  املتحدة  ال��ولي��ات  تقودها  التي  القوات 

اأخوند  احتفظ  اأمريكا،  من  املدعومة  احلكومة 

�سغله  الذي  الأعلى،  املر�سد  بدور  الغام�س  زاده 

احل��رك��ة،  �سلطة يف  اأع��ل��ى  وه��و   ،2016 ع��ام  منذ 

لكنه نادراً ما يظهر علناً.

وفيما بداأ التجمع يف كابول، اأم�س اخلمي�س، 

يف ظل اإجراءات اأمنية م�سددة، كان ميكن �سماع 

دوي اإط����الق ن���ار م��ت��وا���س��ل ب��ال��ق��رب م��ن موقع 

ال��ت��ج��م��ع، وق���ال م��ت��ح��دث��ون ب��ا���س��م ط��ال��ب��ان اإن��ه 

نتج عن اإط��الق رجال الأم��ن النار على “موقع 

مريب”، واأ�سافوا اأن الو�سع حتت ال�سيطرة.

وطالب واحد على الأقل من امل�ساركني بفتح 

املدار�س الثانوية للبنات، ولكن مل يت�سح مدى 

الدعم الذي يناله هذا القرتاح، فيما األقى نائب 

الداخلية،  وزير  باأعمال  والقائم  طالبان،  زعيم 

�سراج الدين حقاين، كلمة اأمام الجتماع قائاًل 

اإن العامل يطالب بحكومة �ساملة وتعليم �سامل، 

واأ���س��اف:  وق���ت،  اإىل  حت��ت��اج  الق�سايا  ه��ذه  واإن 

نحن  والتفاعل،  بالثقة  يتعلق  التجمع  “هذا 
وامل�سالح  لالإ�سالم  وفقاً  م�ستقبلنا  لن�سنع  هنا 

الوطنية”.

وقال املتحدث با�سم طالبان ذبيح اهلل جماهد 

اإنهم �سيحرتمون قرارات اأولئك الذين ح�سروا 

الجتماع، لكن الكلمة الأخرية يف تعليم الفتيات 

تعود اإىل املر�سد الأعلى.

االنباط – وكاالت 

اأ�سدرت النيابة العامة يف مدينة اأريحا، قراراً 

مبنع املعتقل ال�سيا�سي اأحمد هري�س من اإجراء 

اأي ات�سال ملدة ع�سرة اأيام “بداعي احلفاظ على 

اإجراءات التحقيق”.

وقالت جمموعة حمامون من اأجل العدالة، 

القرار  هذا  اإن  اخلمي�س،  ام�س  اول  لها  بيان  يف 

جاء بعد جل�سة حتقيق جرت يوم الأربعاء، �سرح 

بتعر�سه  النيابة  لوكيل  هري�س  املعتقل  خاللها 

للتعذيب يف مكان توقيفه لدى جهاز املخابرات 

يف اأريحا منذ اعتقاله هناك.

ورف�������س���ت ال��ن��ي��اب��ة ال���ع���ام���ة ي����وم اخل��م��ي�����س، 

ال�����س��م��اح ل��وك��ي��ل ال���دف���اع ب���الط���الع ع��ل��ى امل��ل��ف 

التي  ال�ستجواب  حما�سر  با�ستثناء  التحقيقي 

�ُسمح له بالطالع عليها فقط.

ويف وقت �سابق، اأطلقت جمموعة “حمامون 

للموؤ�س�سات  ع��اج��اًل  ن���داء  العدالة”،  اأج���ل  م��ن 

احلقوقية وال�سيا�سية من اأجل التدخل لل�سغط 

املعتقل  عن  ل��الإف��راج  ال�سلطة  اأم��ن  اأجهزة  على 

بيتونيا غرب  بلدة  اأحمد هري�س، من  ال�سيا�سي 

رام اهلل، الذي يتعر�س لتعذيب �سديد، كما اأكد 

خالل جل�سات حماكمته.

وقالت املجموعة، يف بيان �سحفي، اإن هري�س 

امل��ع��ت��ق��ل م��ن��ذ ال�����س��اد���س م���ن ح����زي����ران/ ي��ون��ي��و 

احلايل، �سرح اأمام حمكمة �سلح اأريحا بتعر�سه 

اأ�سبوع يف  اإيل  “اأنا  للتعذيب، ونقلت عنه قوله: 

زنازين اأريحا حيث كان يتم �سبحي من معا�سم 

ب�سوف من  ما  وك��ان وجهي مغطى  ي��دي بحبل 

تعليقي وكان  يتم  �سيء وكان  الغطى ول  خالل 

فلقة  و�سربوين  والربابيج  بالع�سا  �سربي  يتم 

وق���ال���وا يل ق���وم ادب����ك ومت ت��ع��ذي��ب��ي ب��وا���س��ط��ة 

واأ�ساليب  اخللف  اإىل  وج��ري  واحل��دي��د  الطوب 

تعذيب اأخرى”.

اأمام  اأم�س و�سرح  اأول  اأحمد عاد  اأن  وك�سفت 

القا�سي بتعر�سه للتعذيب، وك�سف اأن املحققني 

جنائية  بتهم  “القبول  على  اإج��ب��اره  ي��ح��اول��ون 

خطرية جداً تنال من �سمعته ووطنيته”.

اإنها  العدالة”،  اأج��ل  م��ن  “حمامون  وق��ال��ت 

من  املخت�سة  الر�سمية  اجل��ه��ات  “�ستخاطب 
اأجل �سمان فتح حتقيق جاد بادعاءات التعذيب، 

وامل��ط��ال��ب��ة مب��الح��ق��ة ���س��ك��وى ال��ت��ع��ذي��ب وف��ق 

من  امل��ج��م��وع��ة  وح����ذرت  القانونية”،  الأ����س���ول 

خطورة التعاطي مع اأي اإفادات اأو اأقوال للمعتقل 

لكافة  املخالفة  احتجازه  ظ��روف  �سمن  املذكور 

�سمانات املحاكمة العادلة.

النباط – وكالت 

اأفادت و�سائل اإعالم عربية، باخرتاق قرا�سنة 

اإي��ران��ي��ني مل��واق��ع اإل��ك��رتون��ي��ة ل�����س��رك��ات �سياحة 

اإ�سرائيلية.

وذك����رت ال��ق��ن��اة ال��ع��ربي��ة ال������)12( ���س��ب��اح ي��وم 

الإيرانيني  القرا�سنة  اأن جمموعة من  اجلمعة، 

جن��ح��وا يف اخ���رتاق م��واق��ع اإل��ك��رتون��ي��ة ل�سركات 

�سياحة اإ�سرائيلية، وت�سريب معلومات �سخ�سية ملا 

يزيد عن 300 األف عميل.

وق�����ال�����ت ال����ق����ن����اة ال����ع����ربي����ة ع�����رب م��وق��ع��ه��ا 

اإي��ران  اإن احل��رب ال�سيربانية ب��ني  الإل��ك��رتوين، 

واإ�سرائيل و�سلت اإىل ال�ساحة يف اإ�سرائيل، حيث 

مت اخ������رتاق م���واق���ع ح��ج��ز ال��ع��ط��الت ل��ل��ف��ن��ادق 

اململوكة ل�سركة »Gol Tours« الإ�سرائيلية، 

من  الآلف  ملئات  ال�سخ�سية  املعلومات  وت�سريب 

الإ�سرائيليني، ما بني اأرقام هواتف وعناوين طبية 

ح�سا�سة. واأكدت، اأنه قبل نحو اأ�سبوعني، اخرتق 

قرا�سنة اإيرانيون هذه ال�سركة الإ�سرائيلية التي 

20 موقعا فندقيا خا�س بحجز  اأك��رث من  تدير 

الإجازات، وهي مواقع يرتادها اجلميع يف البالد، 

يزيد  بعمالء  ج���دا  خا�سة  معلومات  وت�سريب 

عددهم عن 300 األف عميل.

ويف �سياق مت�سل، ن�سرت جمموعة “هاكرز” 

امل��ا���س��ي، بيانات �سخ�سية  ال��ث��الث��اء  )ق��را���س��ن��ة(، 

اإ�سرائيلي، بعدما اخرتقت عددا  األف   140 لنحو 

من املواقع ال�سياحية، بح�سب اإعالم عربي.

جم��م��وع��ة  اإن  “كان”،  ق����ن����اة  واأو�����س����ح����ت 

�سد  م��وؤخ��را  ن�سطت  ال��ت��ي   »Sharp boys«

اأنها اخرتقت 4 مواقع  اإ�سرائيلية، تزعم  اأه��داف 

هذه  اأن  م�سيفة  اإ���س��رائ��ي��ل،  يف  �سياحية  �سركات 

“اإ�سروتيل”  ف���ن���ادق  جم��م��وع��ة  ه���ي  ال�����س��رك��ات 

وفنادق “دان” و”تريفاجو” و”ميني هوتيل«.

هجوم  اأي�سا  �سنوا  القرا�سنة  اأن  اإىل  واأ�سارت 

موقع  ع��ل��ى   )DDOS( اخل���دم���ة«  “حجب 
وحجز  بالتعريف  اخلا�س   »hotel4u.co.il«

الفنادق يف اإ�سرائيل.

رئيس الوزراء »اإلسرائيلي« الجديد صحفي من أصول هنغارية

الزعيم األعلى» لطالبان«  يظهر بكابول ألول مرة منذ انسحاب القوات األمريكية 

بسجون السلطة منذ حوالي شهر. النيابة تمنع المعتقل السياسي 
بأريحا أحمد هريش من إجراء أي اتصال

قراصنة إيرانيون يخترقون »مواقع إلكترونية« لشركات سياحة إسرائيلية

شارك بتجمع لقادة الحركة وهنأهم باالنتصار

أسرى المؤبدات.. الملف الذي ُيعقد إتمام صفقة 
تبادل بين المقاومة الفلسطينية و«إسرائيل«

هيئة األسرى: سلطات االحتالل تصدر )153( 
قرار اعتقال إداري خالل »يونيو« الماضي

إصابات بقمع االحتالل مسيرة كفر 
قدوم األسبوعية

االنباط – وكاالت 

اأف����ادت هيئة ���س��وؤون الأ���س��رى وامل��ح��رري��ن، 

اأم���������س اجل���م���ع���ة، ب�������اأن ����س���ل���ط���ات الح����ت����الل 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي اأ�����س����درت خ����الل ���س��ه��ر ي��ون��ي��و 

بينها  الإداري،  بالعتقال  ق��رارا   153 املن�سرم 

ق���رار  م��ع��ت��ق��ل��ني ج�����دد، و95  ب��ح��ق  ق������رارا   58

جتديد ومتديد.

اأن  اإىل  �سحفي،  بيان  يف  الهيئة،  واأ���س��ارت 

ا�ستمرار حكومة الحتالل يف  هذا يدلل على 

العقاب  على  املبنية  ال�سيا�سة  ه��ذه  ا�ستخدام 

اجلماعي لعموم ال�سعب الفل�سطيني.

والعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة اأو 

ملحاميه  اأو  للمعتقل  ال�سماح  ودون  حماكمة، 

مبعاينة املواد اخلا�سة بالأدلة، يف خرق وا�سح 

و���س��ري��ح ل��ب��ن��ود ال��ق��ان��ون ال����دويل الإن�����س��اين، 

لتكون اإ�سرائيل هي اجلهة الوحيدة يف العامل 

التي متار�س هذه ال�سيا�سة.

وتتذرع �سلطات الحتالل واإدارات ال�سجون 

�سرية ل  لهم ملفات  الإداري���ني  املعتقلني  ب��اأن 

ميكن الك�سف عنها مطلقا، فال يعرف املعتقل 

مدة حمكوميته ول التهمة املوجهة اإليه.

وغالبا ما يتعر�س املعتقل الإداري لتجديد 

مدة العتقال اأكرث من مرة ملدة ثالثة اأ�سهر 

اأو �ستة اأ�سهر اأو ثمانية، وقد ت�سل اأحيانا اإىل 

�سنة كاملة.

االنباط – وكاالت 

املطاطي  ب��ال��ر���س��ا���س  م��واط��ن��ا   17 اأ���س��ي��ب 

وع�����س��رات ب��الخ��ت��ن��اق، اأم�����س اجل��م��ع��ة، بقمع 

جي�س الحتالل الإ�سرائيلي م�سرية كفر قدوم 

الأ�سبوعية، �سرق مدينة قلقيلية �سمال ال�سفة 

الغربية املحتلة، املناه�سة لال�ستيطان.

و�����س����ارك����ت ج���م���اه���ري وا����س���ع���ة م����ن اأب����ن����اء 

حمافظة قلقيلية يف امل�سرية اإحياء للذكرى ال� 

11 عاما على انطالقتها، ورفع علم فل�سطني 

واليافطات املنددة بال�ستيطان، و�سط هتافات 

منددة بجرائم قوات الحتالل الإ�سرائيلي.

�سارع  امل�����س��رية نحو  امل�����س��ارك��ون يف  وت��وج��ه 

منذ  الحتالل  يغلقه  ال��ذي  الرئي�سي  القرية 

17 عاما، وقد اأطلق جي�س الحتالل الر�سا�س 

املعدين وقنابل ال�سوت والغاز امل�سيل للدموع 

�سوبهم، ما اأدى لندلع مواجهات اأ�سفرت عن 

وقوع اإ�سابات بالر�سا�س والختناق.

النباط – وكالت 

عاد ملف الأ�سرى الفل�سطينيني يف ال�سجون 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة اإىل ال��واج��ه��ة جم�����دداً، م��ع ن�سر 

ك��ت��ائ��ب ع��ز ال��دي��ن ال��ق�����س��ام، ال�����ذراع الع�سكرية 

حلركة »حما�س«، ت�سجياًل م�سوراً لأحد الأ�سرى 

يوم  بهم  حتتفظ  الذين  الأرب��ع��ة  الإ�سرائيليني 

ي��ون��ي��و/ح��زي��ران 2022. وظ��ه��ر يف  ال��ث��الث��اء 28 

ال�سيد ممدداً  الإ�سرائيلُيّ ه�سام  امل�سور،  املقطع 

على �سرير، ومو�سوًل بجهاز تنف�س ا�سطناعي، 

يف اأول مرة يتم فيها الك�سف عن تفا�سيل وظروف 

الإ�سرائيليني يف غزة منذ  اأح��د اجلنود  احتجاز 

ثمانية اأعوام. فما الذي يعقد اإمتام �سفقة تبادل 

وما ق�سة  واإ�سرائيل،  الفل�سطينية  املقاومة  بني 

اأ�سرى املوؤبدات؟ ومن هم الأ�سرى الإ�سرائيليني 

الذين حتتفظ بهم املقاومة الفل�سطينية؟

بالتزامن مع هذا الإعالن، بداأ رئي�س الوزراء 

الإ�سرائيلي اجلديد يائري لبيد رئا�سته للحكومة 

لدرا�سة ملف الأ�سرى واملفقودين الإ�سرائيليني، 

وقال مكتب رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي، اإن جدول 

الأم��ن  رئي�س جهاز  لقاًء مع  �سمل  اأعمال لبيد 

العام )ال�ساباك(، رونني بار، ي�سبق اجتماعاً حول 

الإ�سرائيليني الأ�سرى واملفقودين.

وحتتفظ حركة املقاومة الإ�سالمية )حما�س( 

�ساوؤول”  “اأورون  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني  ب��اجل��ن��دي��ني 

حرب  خ��الل  اأ���س��ره��م��ا  بعد  غولدين”  و”هدار 

ُقتال  اإنهما  اإ�سرائيل  تقول  فيما   ،2014 �سيف 

وحتتفظ احلركة برفاتهما. كما حتتفظ حما�س 

باإ�سرائيليني اآخرين هما اأف��ريا منغ�ستو وه�سام 

ال�سيد، بعدما دخال القطاع يف ظروف غام�سة يف 

�سبتمرب/اأيلول، ودي�سمرب/كانون الأول من العام 

ذاته. وترف�س حما�س تقدمي اأي معلومات حول 

الأ�سرى، وخا�سة �ساوؤول وغولدين، دون مقابل.

لدى  املاأ�سورين  الإ�سرائيلني  للجنود  �سورة 

اإمت���ام �سفقة  احل��رك��ة على  تعمل  حما�س حيث 

تبادل مع تل اأبيب من خاللهم، مواقع التوا�سل

تقود م�سر و�ساطة بني “حما�س” واإ�سرائيل 

لإب��رام �سفقة لتبادل الأ���س��رى، لكنها مل حُتقق 

تعرثت  اإذ  ب��ع��د؛  ملمو�س  ت��ق��دم  اأي  الآن  ح��ت��ى 

�سراح  اإط��الق  اإ�سرائيل  رف�س  ج��راء  املفاو�سات 

الأ�سرى املحكومني بال�سجن املوؤبد، وهو ما ت�سر 

عليه حركة “حما�س”.

الفل�سطينيني  الأ����س���رى  اإن  خ����رباء  وي��ق��ول 

عقبة  اأك��رب  ُي�سّكلون  املوؤبد  بال�سجن  املحكومني 

يف اإجراء اأي �سفقة بني اجلانبني؛ حيث تت�سدد 

اإ�سرائيل يف رف�س اأي مقرتح لالإفراج عنهم.

وهيئة  الفل�سطيني،  الأ���س��ري  ن���ادي  بح�سب 

يبلغ  التحرير،  ملنظمة  التابعة  الأ���س��رى  ���س��وؤون 

عدد الأ�سرى الفل�سطينيني املحكومني بال�سجن 

املحامي ح�سن  اأ�سرياً. وبح�سب   551 املوؤبد نحو 

الأقلية  القانوين حلقوق  املركز  جبارين، مدير 

�سابق  ح��وار  يف  “عدالة”،  اإ�سرائيل  يف  العربية 

املوؤبد بحق املعتقلني  مع الأنا�سول، فاإن احلكم 

حيث  احلياة”؛  “مدى  ي�ستمر  الفل�سطينيني 

تعمد اإ�سرائيل اإىل عدم حتديده ب�سنوات معينة.

25 فل�سطينياً منذ ما قبل  اإ�سرائيل  وتعتقل 

التحرير  ب��ني منظمة  اأو���س��ل��و  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع 

الفل�سطينية واإ�سرائيل عام 1993، اأي اأنهم ق�سوا 

داخل ال�سجون على الأقل نحو 29 عاماً.

بال�سجن  اأح��ك��ام��اً  الأ����س���رى  ه����وؤلء  ويق�سى 

امل���وؤب���د م���رة اأو ع���دة م����رات، ورف�����س��ت اإ���س��رائ��ي��ل 

الفل�سطينية-  املفاو�سات  �سمن  عنهم  الإف���راج 

لن��ه��ي��اره��ا  اأدى  مم��ا  2014؛  ع���ام  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

اآنذاك.

وم���ن اأب����رز ه����وؤلء الأ����س���رى: ك���رمي يون�س، 

منذ  معتقل  وكالهما  يون�س،  ماهر  عمه  واب��ن 

وتبقى  امل���وؤب���د،  بال�سجن  وحم��ك��وم   ،1983 ع���ام 

لهما عام واحد. يرى فوؤاد اخُلّف�س، مدير مركز 

اأحرار لدرا�سات �سوؤون الأ�سرى )غري حكومي(، 

اإب��رام  اأك��رب مع�سلة تواجه  امل��وؤب��دات  “اأ�سرى  اأن 

�سفقة بني املقاومة الفل�سطينية واإ�سرائيل”.

واأ�ساف لوكالة الأنا�سول اأن حركة “حما�س” 

اإ�سرائيل  ت�سنفها  اأ�سماء  عن  ب��الإف��راج  تطالب 

“اأياديهم  واأن  اأمنها”،  “الأخطر على  اأنها  على 

“اأي  وت��اب��ع:  الإ�سرائيليني”.  ب��دم��اء  ملطخة 

ال��ي��وم ي�سري  ن�سهده  �سفقة لها حم����ددات، وم��ا 

اأولها يتمثل بالأ�سرى  اإىل كثري من املع�سالت، 

املوؤبدات، وثانيها ما لدى املقاومة من اأ�سرى”، 

م�سرياً اإىل اأن “اإبرام �سفقة اأ�سوة ب�سفقة �ساليط 

)2011( لي�س بالأمر ال�سهل”.

ب��������دوره، ي�����رى ع�����س��م��ت م���ن�������س���ور، اخل��ب��ري 

“اإ�سرائيل  اأن  ال�����س��اب��ق،  والأ����س���ري  الفل�سطيني 

اإب��رام �سفقة �ساليط، مُتّيز  و�سعت معايري بعد 

بني الأ�سرى، وحتد من اإمكانية الإفراج عن ذوي 

املوؤبدات والذين اتهموا بقتل اإ�سرائيليني”.

“اإ�سرائيل  اأن  ل��الأن��ا���س��ول  من�سور  واأ���س��اف 

تتخوف م��ن اإط���الق اأ���س��رى ذوي رم��زي��ة كبرية 

ال�ستة،  احل��ري��ة  ن��ف��ق  ك��اأ���س��رى  للفل�سطينيني، 

�سمن  ت��اأت��ي  “هذه  وق����ال:  القيادات”.  وبع�س 

للفل�سطينيني، حتى  الإ�سرائيلية  ال��ردع  �سيا�سة 

ل ُيقدم الفل�سطيني على تنفيذ عملية ومن ثم 

يفرج عنه يف �سفقة تبادل”.

وي�ستبعد من�سور عقد �سفقة تبادل، قريباً، 

اإط��ار  “مل ُيو�سع بعد  ال�����س��دد:  وي��ق��ول يف ه��ذا 

للتفاو�س، واإ�سرائيل ترف�س مبداأ التفاو�س حتى 

الآن”. كما اأ�سار اإىل غياب “اأي �سغط من ِقَبل 

الإ�سرائيلية،  احلكومة  على  الإ�سرائيلي  ال�سارع 

للتقدم يف �سفقة تبادل الأ�سرى”.

حكم  اأعلى  �ساحب  الربغوثي  اهلل  عبد  يعد 

يف ال�سجون الإ�سرائيلية؛ حيث �سدر بحقه حكم 

بال�سجن املوؤبد 67 مرة. والربغوثي، القيادي يف 

كتائب الق�سام، من بلدة بيت رميا مبحافظة رام 

اهلل، واعتقل يف العام 2003.

الأ����س���ري اإب���راه���ي���م ح��ام��د ه���و ال���ث���اين داخ���ل 

ال�����س��ج��ون الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة م��ن ح��ي��ث م���دة احلكم 

ال�سادر بحقه، بعد الربغوثي. وق�ست حمكمة 

كتائب  يف  ال��ق��ي��ادي  ح��ام��د  ب�سجن  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

54 م��وؤب��داً، وهو من بلدة �سلواد �سرقي  الق�سام، 

رام اهلل.

من �سكان قطاع غزة، اعتقل عام 1996، وحكم 

عليه بال�سجن 48 موؤبداً وثالثني عاماً. و�سالمة، 

م���ن ق����ادة ك��ت��ائ��ب ال��ق�����س��ام، وات��ه��م��ت��ه اإ���س��رائ��ي��ل 

مقتل  اإىل  اأدت  عمليات  �سل�سلة  عن  بامل�سوؤولية 

ع�سرات الإ�سرائيليني.

اأب����رز املعتقلني  ي��ع��د ع��ب��ا���س ال�سيد م��ن  ك��م��ا 

الفل�سطينيني، وهو قيادي يف كتائب الق�سام، من 

مواليد مدينة طولكرم )�سمال(. واعتقل ال�سيد 

يف العام 2002 وحكم عليه بال�سجن ملدة 36 موؤبداً 

و200 عام.

ومن اأبرز الأ�سرى املحكومني بال�سجن املوؤبد، 

ع�سو اللجنة املركزية حلركة التحرير الوطني 

ويعد  ع��ام��اً(.   63( الربغوثي  م���روان  “فتح”، 
الربغوثي اأحد اأبرز قيادات حركة “فتح”، ويقبع 

اإ�سرائيل، وحمكوم  “هدارمي” �سمايل  يف �سجن 

بال�سجن املوؤبد 5 م��رات. واعتقلته اإ�سرائيل عام 

عمليات،  ع��ن  “امل�سوؤولية  بتهمة  واأدي���ن   ،2002

نفذتها جمموعات م�سلحة، حم�سوبة على حركة 

فتح، واأدت اإىل مقتل واإ�سابة اإ�سرائيليني”.

اإ���س��رائ��ي��ل ع��ن 1027  يف ال��ع��ام 2011 اأف��رج��ت 

حمكومون  اأ���س��رى  بينهم  فل�سطينياً،  معتقاًل 

ب��ال�����س��ج��ن امل�����وؤب�����د، ���س��م��ن ���س��ف��ق��ة ت����ب����ادل مع 

اإف��راج الأخ��رية عن اجلندي  مقابل  “حما�س”، 
الأ�سري لديها جلعاد �ساليط.

 49 اعتقال  اإ�سرائيل  اأع���ادت   2014 ال��ع��ام  ويف 

من املفرج عنهم ممن ي�سكنون ال�سفة الغربية، 

واأع��ادت لهم اأحكامهم ال�سابقة. ومن اأب��رز املعاد 

اعتقالهم نائل الربغوثي، والذي اأعادت له حكمه 

وتطالب  اإ���س��اف��ي��ة(.  ع��ام��اً  و18  )امل��وؤب��د  ال�سابق 

ح��م��ا���س ب���الإف���راج ع��ن امل��ع��اد اع��ت��ق��ال��ه��م، مقابل 

الإ�سرائيليني  الأ���س��رى  ح��ول  معلومات  تقدمي 

“حما�س”  ت��ط��ال��ب  ك��م��ا  ل��دي��ه��ا.  امل��ح��ت��ج��زي��ن 

بالإفراج عن اأ�سرى ما يعرف ب�”نفق احلرية”، 

وه���م الأ����س���رى ال�����س��ت��ة ال���ذي���ن ا���س��ت��ط��اع��وا يف 6 

�سبتمرب/اأيلول املا�سي الهروب من �سجن جلبوع 

الإ�سرائيلي )�سمال(، عرب نفق حفروه.

وه���م: الأ���س��ري زك��ري��ا ال��زب��ي��دي، ال��ق��ي��ادي يف 

حركة “فتح”، و5 من حركة اجلهاد الإ�سالمي، 

هم: منا�سل نفيعات )موقوف(، ويعقوب قادري 

)امل���وؤب���د م��رت��ني و35 ع���ام���اً(، واأي���ه���م كماجمي 

)امل��وؤب��د م��رت��ني(، وحممود عار�سة )م��وؤب��د و15 

عاماً(، وحممد عار�سة )3 موؤبدات و20 عاماً(.
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منتخب الناشئين يحقق اللقب والعديد من المكاسب 

القططي يشيد باداء نجومنا الشباب 

أنس جابر تعشق الكرة وتشجع رونالدو  

الفيصلي امام العقبة لمواصلة الصدارة ..والسلط يستضيف الحسين 

االنباط – عمان 

حقق منتخبنا الوطني لكرة القدم للنا�شئني لقب بطولة 

غرب ا�شيا التا�شعة للنا�شئني التي اختتمت يف مدينة العقبة 

من  العديد  ال�شباب  الن�شامى  معها  وحقق  اخلمي�س  م�شاء 

املكت�شبات االخرى حيث قدم جنومنا االداء الرائع والتفوق 

متثلت  وط��ن��ي��ة  فنية  ق��ي��ادة  حت��ت  االخ���رى  املنتخبات  ع��ل��ى 

جمموعة  اختيار  ا�شتطاع  ال��ذي  القططي  عبداهلل  باملدرب 

االردنية  الكرة  م�شتقبل  ت�شكل  العدية  املواهب  من  مميزة 

بعد ان ظهر اكرث من جنم ينتظرهم م�شتقبل كبري ..وكان 

مرة  الأول  اآ�شيا  غرب  احتاد  بطولة  بلقب  توج  قد  منتخبنا 

املباراة  1-0، يف  اللبناين  يف تاريخه، بعد تغلبه على نظريه 

و�شلم  العقبة.  ملعب  على  اخلمي�س  اأقيمت  التي  النهائية 

رئي�س االحتاد اللبناين ها�شم حيدر، املنتخب الوطني كاأ�س 

البطولة وامليداليات الذهبية، بح�شور االأمني العام الحتاد 

غ���رب اآ���ش��ي��ا خليل ال�����ش��امل، ون��ائ��ب االأم���ني ال��ع��ام ل��احت��اد 

اللبناين  ل��احت��اد  ال��ع��ام  واالأم���ني  ال��دع��ج��ة،  فليح  االأردين 

الدين  عز  الوطني  املنتخب  العب  وح�شل  ال�شحف.  جهاد 

اأب���و ع��اق��ول��ة ع��ل��ى ج��ائ��زة اأف�����ش��ل الع��ب يف ال��ب��ط��ول��ة، فيما 

ح���از الع���ب ال��ي��م��ن ع��ب��د ال��رح��م��ن ع��ب��د ال��ن��ب��ي ع��ل��ى ج��ائ��زة 

اأف�شل  على جائزة  عوكر  كري�شتيان  لبنان  الهداف، والعب 

الفوز  خاله  من  ا�شتحق  قوياً  اأداًء  املنتخب  وقدم  حار�س. 

باملباراة والتتويج بلقب البطولة. و�شمت ت�شكيلة املنتخب: 

اأحمد  ال�شمامرة،  اأيهم  هوا�س،  عبداهلل  الطرايرة،  حممد 

ع��دن��ان اخلطيب،  ف��ري��ج،  رح��م��ة، �شالح  اأب��و  �شياء  اأ���ش��رف، 

خليفة  اأب��و  اأم��ني  االأب��ط��ح(،  )يامن  اخل�شور  الرحمن  عبد 

اثليجة(،  اأب��و عاقولة )ع��ب��ادة  ال��دي��ن  ع��ز  )حم��م��د ح���داد(، 

اأجواء  على  ال�شيطرة  من  املنتخب  ومتكن  �شربة.  اإبراهيم 

الت�شجيل  وح��اول  البداية،  منذ  ال�شغط  ب��داأ  حيث  املباراة، 

اأكرث من م�شهد، لكن متركز مدافعي اخل�شم حال دون  يف 

الهجومي  ال�شغط  زاد  ال��ث��اين،  ال�����ش��وط  ب��داي��ة  م��ع  ذل���ك. 

ركلة  م��ن  ك��رة  اخل�����ش��ور  ال��رح��م��ن  عبد  واأر���ش��ل  للمنتخب، 

براأ�شه  ليحولها  ف��ري��ج،  �شالح  نحو  املنطقة  داخ��ل  ركنية 

عبداهلل  املنتخب  م��درب  عرب  ب��دوره،   .)53( ال�شباك  داخ��ل 

رائعة،  “قدمنا مباراة  اللقب  باإحراز  �شعادته  القططي عن 

البطولة  ك��اأ���س  ع��ل��ى  وح�شلنا  امل��ج��ري��ات،  ع��ل��ى  و���ش��ي��ط��رن��ا 

ي��ك��ون هذا  ع��ن ج���دارة وا���ش��ت��ح��ق��اق«. واأ���ش��اف: نتطلع الأن 

االآ�شيوية..  الت�شفيات  خو�س  قبيل  معنوياً  داف��ع��اً  اللقب 

خال  قدموه  ما  كل  على  املعاون  واجلهاز  الاعبني  اأ�شكر 

والتي  االآ�شيوية  بالت�شفيات  املنتخب  وي�شارك  البطولة«. 

ال��ق��ادم  االأول  ت�شرين   10 ح��ت��ى   1 م��ن  ال��ف��رة  ت��ق��ام خ��ال 

ال��ي��اب��ان،  اإىل ج��ان��ب  االأوىل،  امل��ج��م��وع��ة  ب�����االأردن، حل�����ش��اب 

وتركمان�شتان. الفلبني،  �شوريا، 

االنباط – عمان 

للنا�شئني  الوطني  املنتخب  م��درب  عرب 

ال��ك��اب��ن ع���ب���داهلل ال��ق��ط��ط��ي ع���ن ���ش��ع��ادت��ه 

وف��خ��ره ب���اإح���راز ل��ق��ب ب��ط��ول��ة غ���رب ا�شيا 

االول  اللقب  وهو  عاما   17 حتت  للنا�شئني 

ال����ذي ي��ح��ق��ق��ه م���ع ه���ذا امل��ن��ت��خ��ب وق����ال يف 

ت�شريحات لانباط يف ختام البطولة  لقد 

على  و�شيطرنا  رائ��ع��ة،  م��ب��اراة  �شبابنا  ق��دم 

البطولة  ك��اأ���س  ع��ل��ى  وح�����ش��ل��ن��ا  امل��ج��ري��ات، 

نتطلع  واأ���ش��اف:  وا�شتحقاق«.  ج��دارة  ع��ن 

قبيل  معنوياً  داف��ع��اً  اللقب  ه��ذا  يكون  الأن 

خ���و����س ال��ت�����ش��ف��ي��ات االآ����ش���ي���وي���ة.. اأ���ش��ك��ر 

ال���اع���ب���ني واجل���ه���از امل���ع���اون ع��ل��ى ك���ل ما 

القططي  وط��ال��ب  البطولة  خ��ال  ق��دم��وه 

احتاد الكرة موا�شلة دعم املنتخب ليوا�شل 

وا�شحة  ا�شراتيجية  �شمن  اال�شتمرارية 

وم��درو���ش��ة ح��ت��ى ت��ت��م ال��ف��ائ��دة م��ن خ��ال 

رف���د م��ن��ت��خ��ب��ن��ا االومل���ب���ي وامل��ن��ت��خ��ب االول 

املنتخب  ان  اىل  ..م�����ش��ريا  ال��ن��ج��وم  ب��ه��وؤالء 

ا�شيا  لكا�س  التاهل  اجن��از  حقق  وان  �شبق 

ال�شعودية  �شمت  ق��وق��ة  جم��م��وع��ة  ظ��ل  يف 

البطولة  وه���ذه  وال��ب��ح��ري��ن  واوزب��ك�����ش��ت��ان 

اك�شبتنا املزيد من الثقة .

لندن – وكاالت 

ع�شقها  عن  جابر  اأن�س  التون�شية  ك�شفت 

لكرة القدم، وذلك على هام�س م�شاركتها يف 

حوارها  يف  اأن�س  وقالت  وميبلدون،  بطولة 

مع »بي بي �شي«: »كرة القدم هي الريا�شة 

واإذا مل  ب��ه��ا،  ال�شغف  اأم��ل��ك  ال��ت��ي  االأخ���رى 

العبة  الأ�شبحت  بالتاأكيد  تن�س  العبة  اأكن 

كرة  م�شاهدة  “اأحب  واأ�شافت:  ق��دم«.  كرة 

كري�شتيانو  م�شجعي  اأك��رب  من  واأن��ا  القدم، 

هو  ي��ون��اي��ت��د(،  مان�ش�شر  )جن��م  رون��ال��دو 

بالن�شبة  اإل���ه���ام  وم�����ش��در  ع��ظ��ي��م  ري��ا���ش��ي 

يف  كري�شتيانو  ك��ان  “عندما  وزادت:  يل«. 

قمي�س  على  احل�شول  حاولت  يوفنتو�س، 

م���وق���ع م���ن���ه، واأ����ش���ب���ح���ت م�����ش��ج��ع��ة ل��ري��ال 

م���دري���د ب�����ش��ب��ب ك��ري�����ش��ت��ي��ان��و«. ووا���ش��ل��ت: 

�شغري،  يف  الفيديو  األعاب  األعب  “عندما 
اأحببت  ث��م  اأخ��ت��ار ري���ال م��دري��د وم��ن  كنت 

رحيل  عند  للغاية  حزينة  وك��ن��ت  ال��ف��ري��ق، 

اأت��اب��ع��ه  “لكني  واأردف��������ت:  ك��ري�����ش��ت��ي��ان��و«. 

دائ��ًم��ا كما اأت��اب��ع ري��ال م��دري��د، ول��ك��ن االآن 

ذهب  واإذا  يونايتد،  ملان�ش�شر  م�شجعة  اأن��ا 

الأي م��ك��ان ���ش��اأوا���ش��ل دع��م��ه ب��ك��ل ت��اأك��ي��د«. 

مباراة  م�شاهدة  اأه��دايف  “من  وا�شتكملت: 

��ا ال��ذه��اب  ل��ري��ال م���دري���د، ك��م��ا اأح���ب اأي�����شً

مل�����ش��اه��دة م���ب���اراة يف ال��ربمي��ريل��ي��ج ك��ون��ه 

الدوري االأف�شل يف العامل«. واأ�شارت: “من 

اأنه ال توجد مباريات للربميريليج  املحزن 

اأن��ه �شيكون  ال��رغ��م  اأث��ن��اء ومي��ب��ل��دون، على 

م��ن ال�����ش��ع��ب م�����ش��اه��دة م���ب���اراة ك���ون لعبة 

االأك�������رب«.  ال���رك���ي���ز  اإىل  حت���ت���اج  ال���ت���ن�������س 

���ش��ارك��ت يف  “عندما  اأن�����س ج��اب��ر:  وت��اب��ع��ت 

اإىل  الذهاب  اأردت  املفتوحة،  بطولة مدريد 

ذل��ك  واأردت  م���ب���اراة،  مل�����ش��اه��دة  ال��ب��رين��اب��ي��و 

“ريال مدريد  واأك���دت:  ال��ع��ام«.  ه��ذا  ب�شدة 

اأم��ام  ق��دم م��ب��اراة هائلة يف دوري االأب��ط��ال 

دائًما  ولكني  ال��ع��ام،  ه��ذا  �شيتي  مان�ش�شر 

ل���دي م���ب���اراة يف ال���ي���وم ال���ت���ايل، وب��ال��ت��ايل 

امل��ب��اري��ات يف  اأع��ظ��م  ف��ق��دت ف��ر���ش��ة متابعة 

ت��اري��خ ك��رة ال��ق��دم«. واأ���ش��اف��ت: “ال اأ�شدق 

اأنني مل اأذهب مل�شاهدة تلك العودة املذهلة، 

وتوجت  مذهل  ب�شكل  �شارت  االأم��ور  ولكن 

ب��ل��ق��ب م����دري����د، ك��م��ا اأح�����ب ك����رمي ب��ن��زمي��ا 

��ا ف��ه��و ل��ه اأ���ش��ول ج��زائ��ري��ة وب��ال��ت��ايل  اأي�����شً

ه��ن��اك ات�����ش��ال ع��رب��ي«. واأمت����ت: “مل تكن 

رون��ال��دو،  كري�شتيانو  ملقابلة  فر�شة  ل��دي 

ولكن اأمتنى حدوث ذلك يف يوم من االأيام، 

العام  بطولة مدريد  مل�شاهدة  ياأتوا  اأن  اأمل 

املقبل«.

االنباط – عمان 

اال�شبوع  مناف�شات  ال�شبت  م�شاء  تختتم 

ال����ق����دم الن���دي���ة  ك�����رة  دوري  م����ن  ال���ت���ا����ش���ع 

يلتقي  حيث   مباراتني  باقامة  املحرفني 

يف ال�������ش���اد����ش���ة م�������ش���اء ف���ري���ق ال�����ش��ل��ط م��ع 

م��ن��اف�����ش��ه احل�����ش��ني ارب���د ع��ل��ى ���ش��ت��اد ع��م��ان 

ال�������دويل ف��ي��م��ا ي�����ش��ت�����ش��ي��ف ف���ري���ق ���ش��ب��اب 

اخ��ر  يف  امل��ت�����ش��در  الفي�شلي  ف��ري��ق  العقبة 

الثامنة  ال�شاعة  عند  اجلولة  ه��ذه  لقاءات 

ي�شعى  االول  اللقاء  يف   .. م�شاء  والن�شف 

مير  ال���ذي  �شيفه  الج��ت��ي��از  ال�شلط  ف��ري��ق 

مب��رح��ل��ة ف��ن��ي��ة ج���دي���دة ب��ع��د ق����رار تعيني 

الفريق  ال�شوري حكيم ال �شيما وان  املدرب 

الرتيب  �شلم  على  متاخرا  م��رك��زا  يحتل 

وب������ات م���وق���ف���ه يف ح���ال���ة ح���رج���ه ازع���ج���ت 

ع�����ش��اق��ه ول���ه���ذا ي��ت��وق��ع ان ت���ك���ون امل���ب���اراة 

لنقاطها  الفريقان  حلاجة  بالنظر  مثرية 

الثاثة  حيث ي�شعى الفريقان اإىل ا�شتعادة 

نغمة الفوز، حيث تعادل ال�شلط يف اجلولة 

عا�شراً  ليحل   ”2-2“ املا�شية مع ال�شريح 

ب���ف���ارق  نقاط، متقدماً   ”6“ ب��ر���ش��ي��د 

االأه����داف فقط ع��ن اجل��زي��رة وم��ع��ان. من 

ال�شتعادة  يتطلع  اربد  احل�شني  فاإن  جهته، 

بعدما  االنت�شار  م�شار  اإىل  والعودة  توازنه 

ت���ع���ادل يف اجل���ول���ة امل��ا���ش��ي��ة م���ع اجل��زي��رة 

بر�شيد  الثاين  للمركز  ليراجع   ”2-2“
مدربه  بقيادة  ي�شعى  وه��و  نقطة.   ”16“
ال�������ش���دارة  ل���ل���ع���ودة اىل م����راك����ز  اجل����دي����د 

 م����ن ج���دي���د م����ن خ�����ال م����ب����اراة ال����ي����وم .

م��واج��ه��ة  يف  اجل���ول���ة،  م���ب���اري���ات   وتختتم 

م��رت��ق��ب��ة جت��م��ع ���ش��ب��اب ال��ع��ق��ب��ة م��ع �شيفه 

ال��ث��ام��ن��ة وال��ن�����ش��ف م�شاء   ال��ف��ي�����ش��ل��ي ع��ن��د 

ال��ع��ق��ب��ة الأي خ�����ش��ارة  ���ش��ب��اب  ي��ت��ع��ر���س  ومل 

يف ال��ب��ط��ول��ة وه���و ي���اأم���ل ب��امل��ح��اف��ظ��ة على 

نتيجة  عن  البحث  خال  من  ال�شجل  هذا 

ار�شه  املواجهة على  اإيجابية  وهو يخو�س 

هذه  ال�شتغال  ي�شعى  وهو  جمهوره  وبني 

امليزة  وي�شتقر فريق �شباب العقبة يف املركز 

وك���ان   . ن��ق��ط��ة   ”11“ ب��ر���ش��ي��د  اخل��ام�����س 

املا�شية  تعادل يف اجلولة  قد  العقبة  �شباب 

موؤجًا  لقاء  وميتلك   ”1-1“ �شحاب  مع 

الفي�شلي  ف���اإن  ال���وح���دات. م��ن ج��ه��ت��ه،  م��ع 

 ”0-1“ الوحدات  على  ثمني  بفوز  املنت�شي 

يف اجل��ول��ة امل��ا���ش��ي��ة ك���ان ك��ف��ي��ًا ب��ت�����ش��دره 

البحث  مبوا�شلة  يطمح  الرتيب،  قائمة 

ع����ن ال���ن���ق���اط ال����ث����اث وامل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ى 

املهم  ال��ل��ق��اء  ل��ه��ذا  ا�شتعد  وه���و  ال�����ش��دارة  

اخلمي�س  يوم  من  تدريبي  مع�شكر  باقامة 

اعداد  اي�شا  و�شلها  التي  العقبة  مدينة  يف 

ك����ب����رية م����ن اجل����م����اه����ري ل����ل����وق����وف خ��ل��ف 

م�شوار  وموا�شلة  الفوز  لتحقيق  الفي�شلي 

ال�شدارة وهو الذي ميتاز باكتمال �شفوفه 

وجاهزيته الفنية واملعنوية للقاء  ويت�شدر 

بر�شيد  ال���ف���رق  ت��رت��ي��ب  ال��ف��ي�����ش��ل��ي  ف��ري��ق 

يقوده للتنازل  قد  تعرث  واأي  “18” نقطة 
جهد  كل  لبذل  �شيدفعه  مما  ال�شدارة  عن 

ممكن للعودة بالنقاط الثاث  بعد احلالة 

وال��دع��م  الفريق  بها  يتمتع  ال��ت��ي  املعنوية 

الذي وجده من االدارة املوؤقتة .

حصيلة مميزة لمنتخب القوى 
البارالمبي في تونس 

هاتريك لالعبنا مرضي في ماليزيا 

مدرب االهلي يحلم بتحقيق 
االنجازات 

االنباط – عمان 

اأن���ه���ى امل��ن��ت��خ��ب ال���وط���ن���ي ل��ري��ا���ش��ة 

األ���ع���اب ال���ق���وى ال��ب��ارامل��ب��ي��ة، م�����ش��ارك��ت��ه 

ال��ك��ربى  اجل��ائ��زة  ب��ط��ول��ة  مناف�شات  يف 

الأل����ع����اب ال���ق���وى وال���ت���ي ا���ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا 

من  ميداليات   5 على  بح�شوله  تون�س، 

ب��ي��ن��ه��ا ذه��ب��ي��ت��ني و3 ب���رون���زي���ات. وجن��ح 

اأح��م��د   ،2020 ب��ارامل��ب��ي��ك ط��وك��ي��و  ب��ط��ل 

الكرة  دف��ع  بذهبية  التتويج  يف  ه��ن��دي، 

اأن متكن  بعد  33 و3٤  لفئتي  احلديدية 

من رمي الكرة مل�شافة ١٢.١٧ مراً. كما 

دفع  بذهبية  اأ�شعد”  “اأبي  الاعب  فاز 

55 وذل���ك بعد  ال��ك��رة احل��دي��دي��ة ل��ف��ئ��ة 

مراً.   ٩.١٣ مل�شافة  برمي الكرة  قام  اأن 

وج���اءت امل��ي��دال��ي��ات ال��ربون��زي��ة ال��ث��اث 

م���ن خ����ال ك���ل م����ن، ح�����ش��ام اخل��ط��ي��ب 

)رمي القر�س - فئة 56( ونبيل املقابلة 

ج��ل��ه��م  وحم���م���د  ج������ري(  م����ر   1500(

)1500 مر جري(.

االنباط – عمان 

ع����رب الع���ب���ن���ا امل����ح����رف يف م��ال��ي��زي��ا 

حم��م��ود م��ر���ش��ي ع��ن ���ش��ع��ادت��ه ال��ك��ب��رية 

كيداه  لفريقه  �شجله  ال��ذي  بالهاتريك 

دارول املاليزي يف كاأ�س االحتاد االآ�شيوي 

ل��ك��رة ال��ق��دم. وك���ان ف��ري��ق ك��ي��داه دارول 

ق����د ح���ق���ق ف������وزا ك���ب���ريا ع���ل���ى م��ن��اف�����ش��ه 

واأحرز   .1-5 بنتيجة  الكمبودي  في�شاخا 

اأهداف لفريق كيداه  اأول ثاثة  مر�شي 

ال�شابعة  املجموعة  ت�شدر  ال��ذي  دارول 

بر�شيد 6 نقاط وقال مر�شي يف املوؤمتر 

“اأحمد اهلل  املباراة  نهاية  بعد  ال�شحفي 

ع��ل��ى ال���ف���وز ال����ذي حت��ق��ق، ف��ل��و خ��رج��ن��ا 

ب��اخل�����ش��ارة ل��ودع��ن��ا ال��ب��ط��ول��ة«. واأ���ش��اف 

منحني  ح��ي��ث  ال��ف��ن��ي  اجل���ه���از  “اأ�شكر 
ال��ه��ات��ري��ك بف�شل  ���ش��ج��ل��ت  ال��ث��ق��ة وق���د 

ت��ع��اون زم��ائ��ي، وك���ان ي��وم��ا رائ��ع��ا بكل 

انتقل  تاأكيد«. وكان حممود مر�شي قد 

لكنه  فقط  اأ�شبوعني  قبل  دارول  لكيداه 

ان�����ش��ج��م م���ع ال���اع���ب���ني ب�����ش��ك��ل ���ش��ري��ع 

وحقق اإ�شافة مهمة مع الفريق.

القاهرة – وكاالت 

لاأهلي  اجلديد  الفني  املدير  يحلم 

امل�شري، ريكاردو �شواري�س، بال�شري على 

املدرب  جوزيه،  مانويل  مواطنه،  خطى 

ك�شف  وق��د  االأح��م��ر.  للفريق  التاريخي 

قبل  جل��وزي��ه،  ا�شت�شارته  ع��ن  �شواري�س 

“جوزيه  قائا:  االأه��ل��ي،  تدريب  توليه 

اأخ�������ربين ع����ن ط���م���وح ال����ن����ادي وح��ج��م 

ج���م���اه���ريه، وع�����ش��ق��ه��ا ل���ك���رة ال����ق����دم«. 

الثقافة  “كما حتدث معي عن  واأ�شاف: 

واملناخ وقدرات الاعب امل�شري، واأو�شح 

بالاعب  و�شبيه  ف��ن��ي��ا،  م��ت��ط��ور  اأن���ه  يل 

العديد  م��ع  توا�شلت  كما  ال��ربت��غ��ايل.. 

املنطقة«.  يف  عملوا  الذين  املدربني  من 

مطالبه،  جميع  ل�شواري�س  االأهلي  ووفر 

املعاون. ففي �شابقة  فيما يتعلق بجهازه 

االأحمر،  بالنادي  نوعها  من  االأوىل  هي 

 5 ف��ن��ي واإىل ج��ان��ب��ه  ���ش��ي��ت��واج��د م��دي��ر 

حتقيق  يف  ملعاونته  اأج��ان��ب،  م�شاعدين 

قيادة  ت��وىل  فقد  ج��وزي��ه  اأم��ا  تطلعاته. 

 2001 م���ن  وذل����ك  ف�����رات،  االأه���ل���ي ل3 

 ،2009 ح��ت��ى   2003 م��ن  ث��م   ،2002 اإىل 

وه���ي احل��ق��ب��ة االأجن�����ح واالأط�������ول، قبل 

 2011 م���ن  االأخ������رية  ال���والي���ة  ت���اأت���ي  اأن 

مع  الفوز  يف  جوزيه  وجن��ح   .2012 حتى 

األقاب   6 بواقع  لقبا،  ب20  االأحمر  املارد 

ل���ل���دوري امل��م��ت��از، و2 ل��ك��اأ���س م�����ش��ر، و٤ 

االإفريقي،  لل�شوبر  و٤  امل�شري،  لل�شوبر 

و٤ ل�����دوري اأب���ط���ال اإف��ري��ق��ي��ا. ك��م��ا ق��اد 

جوزيه االأهلي للم�شاركة يف كاأ�س العامل 

املركز  خالها  حقق  م���رات،   3 ل��اأن��دي��ة 

منا�شبة  يف  الربونزية  وامليدالية  الثالث 

وح���ي���دة، ب��ي��ن��م��ا اح��ت��ل امل���رك���ز ال�����ش��اد���س 

مرتني.

ال�سبت   2 / 7 / 2022
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ال تتجاهل أهميتها، ليست للزينة فقط! لهذا يجب 
أن تضع النظارة الشمسية

االنباط – وكاالت 

التي  الرفاهية  كماليات  من  تُعد  مل  ال�سم�سية  النظارات 

جتّمل املظهر، لكنها باتت اأ�سلحة حلماية العينني من الأ�سعة 

على  ملحوظ  ب�سكل  زادت  وال��ت��ي  ال�����س��ارة،  البنف�سجية  ف��وق 

مدى العقود القليلة املا�سية، وفقاً ملوقع نا�سا.

اإل اأن معظمنا قد يرتدد قبل �سراء النظارات ال�سم�سية، اأو 

ل يلتزم بو�سعها كما يجب. لكن اأ�سرار تعر�ض العني لأ�سعة 

ال�سم�ض ال�سارة ب�سكل دائم قد ت�سبب الكثري من امل�ساكل التي 

توؤثر على الب�سر.

لتجنب هذه الأ�سرار، عليك ارتداء نظارتك ال�سم�سية. واإن 

كنت يف حرية كيف تختار اأف�سلها، �سنخربك ببع�ض الن�سائح 

اأي�ساً.

التاأثريات ق�سرية املدى

املحمية للأ�سعة فوق  العني غري  ع��ادًة ل يت�سبب تعري�ض 

البنف�سجية لفرتة وجيزة يف ظهور اأي اأعرا�ض.

لكن ميكن اأن يوؤدي التعر�ض الطويل لأ�سعة ال�سم�ض بدون 

التهاب  با�سم  تعرف  حالة  اإىل  النظارة  بارتداء  العني  حماية 

القرنية ال�سوئي. 

ميكن ت�سبيه هذه احلالة بحروق ال�سم�ض يف القرنية، وهي 

الطرف ال�سفاف يف مقدمة العني. مما يت�سبب مبوت الطبقة 

اخلارجية من خليا القرنية.

ينتج عن هذا اأمل �سديد يوؤثر على كلتا العينني، والذي يبداأ 

بعد 6 اإىل 12 �ساعة من التعر�ض.

الفم  طريق  عن  توؤخذ  التي  الأمل  م�سكنات  العلج  ي�سمل 

ومراهم العني بامل�سادات احليوية اأثناء انتظار جتديد خليا 

القرنية.

ت�ستغرق عملية الت�سايف من 24 اإىل 72 �ساعة وميكن اأن 

يتم ال�سفاء التام دون اأي م�ساعفات.

التاأثريات طويلة املدى

البنف�سجية  فوق  للأ�سعة  املتكرر  التعر�ض  يوؤدي  اأن  ميكن 

دون حماية كافية للعني اإىل تلف دائم للعني. وت�سمل اأمرا�ض 

العيون املرتبطة بالتعر�ض املزمن للأ�سعة فوق البنف�سجية ما 

يلي:

اإعتام عد�سة العني

يف هذه احلالة ت�سبح عد�سة العني ال�سفافة غائمة ومغب�سة. 

اإذا  املطاف  نهاية  والعمى يف  الروؤية  ي�سبب عدم و�سوح  وه��ذا 

%20 من  اإىل  اأن ما ي�سل  اإىل  التقديرات  ت�سري  يعالج.  مل 

حالت اإعتام عد�سة العني يكون �سببها اأو اأحد عوامل تفاقمها 

هو التعر�ض للأ�سعة فوق البنف�سجية.

ويعترب ارتداء النظارات ال�سم�سية اأحد اأكرث الطرق فاعلية 

يف منع ح�سول اإعتام عد�سة العني.

حلمية العني

حت���دث ه���ذه احل���ال���ة ع��ن��دم��ا ي��ن��م��و ن�����س��ي��ج امل��ل��ت��ح��م��ة على 

اجل��زء  يغطي  ال��ذي  ال�سفاف  الغ�ساء  ه��ي  امللتحمة  القرنية. 

الأبي�ض من العني وعادة ل يغطي القرنية.

اللحمية  اأن وج��ود  اإل  �سرطاين،  اأن��ه غري  الرغم من  على 

ميكن اأن ي�سبب تهيجاً واحمراراً والتهاباً مزمناً.

تنمو اللحمية ببطء على مدى �سهور و�سنوات، وميكن اأن 

اأي�ساً  تعيق الروؤية عندما تنمو فوق حدقة العني. قد ت�سبب 

اللبوؤرية، وهي انحناء القرنية، مما يوؤدي اإىل ت�سو�ض الروؤية.

ي�سمل علج اللحمية اخلفيف الذي ل يوؤثر على الروؤية، 

على  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي  تلك  اأم���ا  ال�سطناعية.  ال��دم��وع  ا���س��ت��خ��دام 

الروؤية فقد تتطلب ال�ستئ�سال اجلراحي.

ومرة اأخرى، يعد التعر�ض املزمن للأ�سعة فوق البنف�سجية 

للعيون غري املحمية �سبباً رئي�سياً لتطور اللحمية.

التنك�ض البقعي

ي�سيب هذا املر�ض اجلزء من ال�سبكية امل�سوؤولة عن الروؤية 

املركزية التي ت�سمح لك بروؤية التفا�سيل الدقيقة. وقد يوؤدي 

اإىل �سعف �سديد يف الب�سر.

ي�سمل العلج حقن الأدوي��ة مبا�سرة يف العني ويهدف اإىل 

احلد من تطور املر�ض؛ لكن ل ميكن علج ال�سرر الذي حدث 

للعني ب�سكل كامل.

يف حني اأن الرتباط بني التعر�ض للأ�سعة فوق البنف�سجية 

اأو  ال��ع��ني  ع��د���س��ة  اإع��ت��ام  م��ن  و���س��وح��اً  اأق���ل  البقعي  والتنك�ض 

اللحمية، فاإن الإ�سعاع ق�سري املوجة وال�سوء الأزرق )املوجود 

يف �سوء ال�سم�ض ال�ساطع( ي�سببان تلفاً ل�سبكية العني.

والتعر�ض لل�سوء ال�سديد يرتبط بالتنك�ض البقعي. لذلك 

من املهم ارتداء النظارات ال�سم�سية للحد من التعر�ض املفرط 

لل�سوء ل�سبكية العني.

ال�سرطان

للأ�سعة  املزمن  التعر�ض  اأن  اإل  ن��ادر،  اأن��ه  الرغم من  على 

فوق البنف�سجية يرتبط بزيادة معدلت الإ�سابة باأنواع معينة 

���س��رط��ان اخل��لي��ا احلر�سفية يف  ال��ع��ني، مثل  ���س��رط��ان��ات  م��ن 

يف  اجللد  و�سرطانات  العني  داخ��ل  اجللد  و�سرطان  امللتحمة 

ال�سم�ض  النا�ض واق��ي  العني، حيث ل ي�ستخدم  اجلفن وح��ول 

ب�سكل روتيني.

لكن كيف تختار النظارات ال�سم�سية التي حتمي عينيك؟

على الرغم من تواجدها يف كل متجر وكل مكان يف الأ�سواق 

التي  اجل��ي��دة  ال��ن��ظ��ارات  اخ��ت��ي��ار  ي�ستطيع  ل  ق��د  اأغلبنا  ف���اإن 

ميكنها حماية اأعيننا حقاً.

النظارات  ت�سرتي  كنت  اإذا  ما  ملعرفة  ال�سهلة  الطريقة 

ال�سم�سية املنا�سبة اأم ل هي قراءة املل�سقات عليها. ونحن 

تاأتي  اأن  يجب  فقط.  التجارية  العلمة  ع��ن  نتحدث  ل 

نظاراتك بل�سقة حماية الأ�سعة فوق البنف�سجية تقول: 

UVB” اأو  UVA و  من  كل  �سد   100% “حماية 
.”400 البنف�سجية  الأ�سعة فوق  %100 �سد  “حماية 
اليوم  ال�سم�سية  ال��ن��ظ��ارات  معظم  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على 

يف  امل�سمنة  البنف�سجية  ف���وق  الأ���س��ع��ة  ح��م��اي��ة  م��ع  ت��اأت��ي 

العد�سة، اإل اأن هناك بع�ض اأنواع العد�سات مثل النظارات 

ال��ع�����س��ري��ة ال���ت���ي جت���ده���ا يف حم����ال اإح������دى ال���ع���لم���ات 

التجارية للأزياء قد ل توفرها.

ماهي قصة »ملكة العملة الرقمية«.. 
المرأة الوحيدة في قائمة »اف بي اي«

االنباط – وكاالت 

العملة  »ملكة  بلقب  ُت��ع��رف  ب��ل��غ��اري��ة،  ام���راأة  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  يف  ال�سلطات  اأدرج���ت 

الرقمية«، �سمن قائمة مكتب التحقيقات الفيدرايل )اف بي اي( لأكرث ع�سرة اأ�سخا�ض 

القب�ض عليهم. مطلوب 

اأنها يف الأربعينيات  ُيعتقد  التي  اإغناتوفا،  ال�سلطات الأمريكية لعتقال روجا  وت�سعى 

من عمرها، لدورها املزعوم يف اإدارة عملية احتيال لعملة م�سفرة ُعرفت با�سم »وان كوين 

.»  OneCoin
اأكرث  با�ستخدام املخطط لل�ستيلء على  الهاربة  املراأة  الفيدراليون  املحققون  ويتهم 

من 4 مليارات دولر من �سحاياها.

اإذا  للم�سرتين  املخطط يعر�سون تقدمي عمولة  القائمون على  بداأ   ،2014 ويف عام 

باعوا عملة »واين كوين« للمزيد من النا�ض.

اإن العملة كانت عدمية القيمة ومل  لكن عملء مكتب التحقيقات الفيدرايل يقولون 

يتم حمايتها من خلل تقنية »�سل�سلة الكتل  blockchain«امل�ستخدمة مع العملت 

امل�سفرة الأخرى.

ووفقا لدعاءات اأدىل بها املدعون الفيدراليون، كان الأمر عبارة عن خمطط احتيال 

يف ثوب عملة م�سفرة.

توقيت  ح��ددت  »لقد  مانهاتن:  الأع��ل��ى يف  ال��ف��ي��درايل  امل��دع��ي  ويليامز،  دام��ي��ان  وق��ال 

للعملت  الأوىل  ل��لأي��ام  املحمومة  التكهنات  م��ن  م�ستفيدة  م��ث��ايل،  ب�سكل  خمططها 

امل�سفرة«.

دولر  األ��ف   100 قدرها  مكافاأة  اخلمي�ض،  اأم�ض  اول   ُن�سر  للمكتب،  اإ�سعار  وعر�ض 

عام  يف  اإليها  ُوّجهت  التي  اإغناتوفا،  على  القب�ض  اإلقاء  اإىل  ت��وؤدي  معلومات  اأي  مقابل 

بح�سب  املالية،  الأوراق  يف  والحتيال  الإلكرتوين  الحتيال  ت�سمل  تهم،  ثماين   2019
هيئة الذاعة الربيطانية »بي بي �سي«

يذكر اأنها املراأة الوحيدة يف قائمة مكتب التحقيقات الفيدرايل لأكرث ع�سرة اأ�سخا�ض 

مطلوبني، و�سوهدت اإغناتوفا اآخر مرة على منت رحلة جوية من بلغاريا اإىل اليونان يف 

عام 2017

غيرة أصدقاء تدفع يابانيا لقتل زميله في العمل بالقوس والنشاب

االنباط – وكاالت 

ُح��ك��م ع��ل��ى رج����ل ي��ب��ل��غ م���ن ال��ع��م��ر 25 

يف  زميله  لقتله  ع��اًم��ا   19 بال�سجن  ع��اًم��ا 

ال��ع��م��ل ب��ا���س��ت��خ��دام ق��و���ض ون�������س���اب، وذل���ك 

يبدو  ما  فعلى  �سديقه،  على  الغرية  بدافع 

اأن �سحيته كان ودودا مع �سديقه وخاف اأن 

يخ�سر �سداقته.

كان كوتا ميزوغوت�سي �سديًقا ل�سحيته، 

ري���و اأوب��ي��ك��ا ال��ب��ال��غ م��ن ال��ع��م��ر 27 ع��اًم��ا، 

بنف�ض  ال��ت��ح��ق��ا  ع��ن��دم��ا   2012 ع���ام  م��ن��ذ 

زم��لء  واأ�سبحا  الفنية.  الثانوية  املدر�سة 

ق��دم  اأن  ب��ع��د   ،2020 اأغ�����س��ط�����ض  يف  ع��م��ل 

كاغاوا  حمافظة  �سكان  اأح��د  ميزوغوت�سي، 

جنوب اليابان، �سحيته اإىل �سركته.

لكن ال�سداقة حتولت لحقا اإىل تناف�ض. 

ع��ن��دم��ا ب�����داأ م��ي��زوغ��وت�����س��ي ي�����س��ع��ر وك���اأن���ه 

ي��ت��ن��اف�����ض م���ع زم��ي��ل��ه جل���ذب الن���ت���ب���اه، دع��ا 

اأوبيكا  ع��اًم��ا   25 العمر  م��ن  البالغ  ال�ساب 

املا�سي  العام  من  يونيو   20 يف  منزله  اإىل 

لإذاع��ة  وفًقا  راأ�سه،  يف  �سهامه  عليه  واأطلق 

الوطنية.  NHK
حيازة  مت��اًم��ا  ُيحظر  حيث  ال��ي��اب��ان،  ويف 

لوقوع  اجتاًها  الق�سية  هذه  تتبع  ال�سلح، 

ح��وادث خطرية ت�سمل الأق��وا���ض، والتي مل 

تكن غري قانونية حتى مار�ض.

جامعي  طالب  قتل   ،2020 يونيو  ويف 

اأف��راد  23 عاًما ثلثة من  العمر  يبلغ من 

عائلته جميًعا بقو�ض ون�ساب. يف يوليو من 

العمر  من  تبلغ  ام���راأة  حاولت  ال��ع��ام،  نف�ض 

على  ون�����س��اب  ق��و���ض  ا���س��ت��خ��دام  ع��اًم��ا   33
يف  اأخفقت  وبالكاد  نائًما،  كان  بينما  زوجها 

اإ�سابة راأ�سه. وبعد �سهر، اأطلقت امراأة تبلغ 

اأخ�سائية  على  ال��ن��ار  ع��اًم��ا   28 العمر  م��ن 

اجتماعية كانت تزور منزلها .

الن�ساب م�سمولة يف  الأق��وا���ض  تكن  و مل 

ال�سيوف  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ط��رة  ب��ق��ان��ون  ال�����س��اب��ق 

والأ�سلحة النارية اليابانية، ولكن يف يونيو 

قانون  مترير  يف  جنحوا  املا�سي،  العام  من 

ج��ع��ل ح��م��ل الأ����س���ل���ح���ة غ���ري ق���ان���وين دون 

اأول���ئ���ك ال��ذي��ن  ت�����س��ري��ح. الآن، ي��ج��ب ع��ل��ى 

يبحثون عن الأقوا�ض الن�ساب تلبية العديد 

من املتطلبات قبل و�سع اأيديهم على قو�ض 

ون�ساب.

 18 اأك��رث من  املتقدمون  اأن يكون  يجب 

ع��اًم��ا ول��ي�����ض ل��دي��ه��م �سجل ج��ن��ائ��ي. ومت��ت 

حم��ددة  لأغ��را���ض  الت�ساريح  على  املوافقة 

ف��ق��ط ، م��ث��ل ري��ا���س��ة ال��رم��اي��ة اأو م��راق��ب��ة 

ي����وؤدي  اأن  امل���رخ�������س���ة. مي��ك��ن  احل���ي���وان���ات 

ام���ت���لك ق���و����ض ون�������س���اب ب�����دون ت��رخ��ي�����ض 

ثلث  اإىل  ت�سل  مل��دة  ال�سجن  دخ��ول��ك  اإىل 

�سنوات اأو غرامة ت�سل اإىل 500000 ين 

)3702 دولًرا اأمريكًيا(.

اأراي ، مدير املبيعات يف  وقال جونيت�سي 

مبكرا  زال  ما  الوقت  اإن  للأ�سلحة،  متجر 

اإذا كانت هذه القيود  بعد احلظر ملعرفة ما 

الأ�سلحة.  �سراء  النا�ض من  تعمل على منع 

ولكن قبل القيود ، قال اإن �سركته باعت ما 

ال�سهر. يف  قو�ًسا  بني 10 اإىل 20 

 :VICE World News وق��ال ل� 

اأو  اأربعة  ح��وايل  نتلقى  احل��ايل،  الوقت  »يف 

يف  اأق���وا����ض  ع��ل��ى  للح�سول  ط��ل��ب��ات  خم�سة 

ال�سهر، لكن ل يزال يتعني عليهم احل�سول 

  . الأ�سلحة” ل�����س��راء  ال��ت�����س��اري��ح  ه���ذه  ع��ل��ى 

ولكن   ، مت��اًم��ا  خمتلف  ���س��لح  “اإنه  وق���ال: 

الغر�ض هو نف�سه اإىل حد كبري - الت�سويب 

على هدف وال�ستمتاع مبمار�سة الرماية.” 

�سيمبون”  “يوميوري  ل�����س��ح��ي��ف��ة  وف���ًق���ا 

على  بالبحث  ميزوغوت�سي  ب��داأ  اليابانية، 

البارود  مثل   - فتاكة  اأ�سلحة  عن  الإنرتنت 

للمدعني  تثبت  التي   - الع�سبية  ال�سموم  و 

���س��ب��ق  م����ع  ك����ان����ت  اأن ج���رمي���ت���ه  ال���ع���ام���ني 

اأن���ه يف  ��ا  اأي�����سً الإ����س���رار. ووج���دت ال�سرطة 

مب�سح  ميزوغوت�سي  ق��ام  القتل،  ي��وم  �سباح 

زميله يف  لإلقاء جثة  موقع يف غابة قريبة 

ا. العمل، وهي جرمية مت اتهامه بها اأي�سً

ك��م��ا دف���ع م��ي��زوغ��وت�����س��ي، ال����ذي اع��رتف 

ين  مليون   30 �سحيته  لوالدي  بجرائمه، 

قتل  ع��ن  كتعوي�ض  دولًرا(   221.967(

ابنهما.

ال�سبت    2 /  7  / 2022

ُيمكنه أن يكون قاتاًل في أقّل من بضع ساعات! 
كّل ما تريد معرفته عن مرض التهاب السحايا

االنباط – وكاالت 

يف العام 1958، اعتذرت ال�سيدة فريوز عن ح�سور معر�ض دم�سق الدويل، والغناء على 

م�سرحه للمّرة الأوىل ليلة 23 �سبتمرب/ اأيلول، كما كان مقّرراً. لقد كان ال�سبب -كما قيل 

�سيب بالتهاب ال�سحايا. 
ُ
للجمهور ال�سوري حينها- مر�ض ابنها الر�سيع َهلي، الذي اأ

“دم�سق  اإذاعة دم�سق، وثارت معها �سحف  للموؤرخ ال�سوري �سامي مبّي�ض، ثارت  ووفقاً 

امل�ساء”، و”الفيحاء”، و”الأيام”، و”الإن�ساء”؛ وغ�سب الفريوزّيون ال�سورّيون من غياب 

لة عن املعر�ض، وجتمهروا اأمام �سّباك بيع التذاكر راف�سني التعوي�ض املادي،  جنمتهم املف�سّ

ُمطالبني بح�سور فريوز.

1960، عادت فريوز ووقفت على خ�سبة م�سرح معر�ض دم�سق  العام  بعد �سنتني، ويف 

الدويل للمّرة الأوىل، بح�سور ال�ساعر �سعيد عقل والأخوين الرحباين، يف ليلٍة من ليايل 

الُعمر.

رميا  املخرجة  ن�سرتها  التي  ال�سور  -يف  َهلي  ظهور  يكن  مل  ي��ون��ي��و/ح��زي��ران،   21 يف 

مبراحل  له  �سوراً  �ساهدوا  ف��ريوز  حُمّبو  نوعه.  من  الأول  هو  ف��ريوز(-  )ابنة  الرحباين 

العام  ب��ّدو ي�سري” يف  “ال�  كليب  فيديو  اآخ��ره��ا  ك��ان  ع��ّدة،  منا�سباٍت  ويف  عمرية خمتلفة، 
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ُ
اأ اأ�سحاب الهمم، ول هو ُم�ساب مبتلزمة داون؛ بل  اإذاً.. لي�ض َهلي من 

توافر  لعدم  واملَ�سي؛  وال�سمع  الكلم  على  قدرته  ع��دم  يف  لحقاً  ت�سّبب  ال�سحايا،  التهاب 

الت�سخي�ض املنا�سب يف ذلك الوقت. 

ما هو التهاب ال�سحايا، وما اأ�سبابه؟   

ويحّفز  ال�سوكي؛  واحلبل  بالدماغ  املُحيطة  )ال�سحايا(  الأغ�سية  التهاب  عن  عبارة  هو 

التوّرم الناجت عن التهاب ال�سحايا غالباً، موؤ�سرات املر�ض واأعرا�سه، مثل ال�سداع وتيّب�ض 

الرقبة واحُلّمى. 

اأي�ساً.  وفطرية  طفيلية  اأو  وبكتريية،  فريو�سية  ع��دوى  عن  تنتج  قد  اللتهاب  ح��الت 

ووفقاً ملوقع Mayo Clinic، بع�ض حالت ال�سحايا تتح�ّسن من دون علج يف غ�سون 

فورياً  وتتطلب علجاً  للحياة،  دة  مهِدّ تكون  اأن  اأخ��رى  مُيكن حل��الٍت  ولكن  اأ�سابيع،  عدة 

بامل�سادات احليوية.

حني  يف  الفريو�سي،  ال�سحايا  بالتهاب  للإ�سابة  معّر�سون  اخلام�سة  �سّن  دون  الأطفال 

اأن اللتهاب اجلرثومي �سائع لدى من تقّل اأعمارهم عن ع�سرين عاماً. ومن �ساأن املناطق 

املعي�سية املزدحمة اأن تت�سّبب غالباً يف الإ�سابة باللتهاب.

قد  التي  اللي�سترييا،  بكترييا  عن  الناجمة  بالعدوى  احلوامل  الن�ساء  ت�ساب  اأن  ميكن 

ُت�سّبب التهاب ال�سحايا. وعدم تناول اللقاحات املجدولة من �ساأنه اأن يوؤثر كثرياً على اإ�سابة 

البالغني باملر�ض. 

 :)Parasitic Meningitis( التهاب ال�سحايا الطفيلي

ُيعترب هذا النوع اأقّل �سيوعاً من الفريو�سي اأو البكتريي، وَينُتج عن طفيليات توجد يف 

الأو�ساخ والرباز واخل�سب القدمي، من �ساأنها اأن توؤثر على الدماغ واجلهاز الع�سبي.

:)Bacterial Meningitis( التهاب ال�سحايا البكتريي

اإىل  وتنتقل  ال��دم  جم��رى  تدخل  بكتريية  ع��دوى  عن  وَينُتج  ُمعدياً،  النوع  ه��ذا  يعترب 

الدماغ والنخاع ال�سوكي. مُيكن لهذه العدوى اأن تكون قاتلة، يف حال ُتركت من دون علج، 

وميكن اأن حتدث الوفاة يف اأقّل من ب�سع �ساعات.

 :)Viral Meningitis( التهاب ال�سحايا الفريو�سي

الفريو�سات املعوية هي ال�سبب الأكرث �سيوعاً للتهاب ال�سحايا الفريو�سي، وتكون هذه 

الفريو�سات اأكرث ن�ساطاً خلل ال�سيف واخلريف. ُيعترب الأطفال الذين تقّل اأعمارهم عن 

�سهر واحد، والأ�سخا�ض الذين يعانون من �سعٍف يف اجلهاز املناعي، اأكرث عر�سًة للإ�سابة 

بهذا النوع.


