
االنباط-وكاالت

 ي��واف��ق ي���وم اجل��م��ع��ة ال�����ش��اد���س ع�����ش��ر من 

"�صربا  مل���ج���زرة  ال��������)40(  ال���ذك���رى  ���ص��ب��ت��م��رب 

اللبنانية  العا�شمة  يف  وقعت  التي  و�شاتيال"، 

ب����روت، تخللها ذب���ح وب��ق��ر ب��ط��ون احل��وام��ل، 

واغ��ت�����ش��اب ال��ن�����ش��اء وت�����ش��ري��د، يف م�����ش��اه��َد ال 

ت����زال ح��ا���ش��رة ب��ق�����ش��وت��ه��ا يف ذاك�����رة ال��ت��اري��خ 

الفل�شطيني.

املجزرة وقعت عام 1982، عندما كان اأرئيل 

اآن�������ذاك، مبخيمني  ل��ل��ج��ي�����س  ����ش���ارون وزي������ًرا 

"�صربا  ا���ش��م  ي��ح��م��الن  ب����روت  ل��الج��ئ��ني يف 

ع��ام  اأي�����ام، وه���و  ث��الث��ة  و�شاتيال" وا���ش��ت��م��رت 

تزامن فيه اجتياح اإ�شرائيل جلنوب لبنان، مع 

وقوع احلرب اللبنانية االأهلية.

وب�������داأت ع��ن��دم��ا ف���ر����س ج��ي�����س االح���ت���الل 

يوم  غ��روب  مع  املخيمني  على  م�شددا  ح�شاًرا 

اقتحامهما  عملية  لي�شهل  اأي��ل��ول،  م��ن   16 ال��� 

وتنفيذ امل��ج��زرة ب��ع��ي��ًدا ع��ن و���ش��ائ��ل االإع���الم، 

موالية  م�شلحة  لبنانية  ميلي�شيا  ومب�شاعدة 

له.
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 »صبرا وشاتيال«.. مشاهد 
المجزرة لم تغيب منذ )40( عامًا

 العواملة: األردن يفي بالتزاماته الدولية شلباية يفوز بجائزة الهدف االجمل 
في مجال حقوق اإلنسان

 حملة إلزالة االعتداءات على األرصفة 
والشوارع بمناطق بلدية دير أبي سعيد

 ألول مرة.. استطالع حول انتخابات 
الكنيست اإلسرائيلي: تساوي مقاعد 

كتلتي »نتنياهو والبيد«

 رئيس الوزراء ينعى وزير اإلعالم 
األسبق سمير مطاوع

االنباط- الكورة

�شعيد اجل��دي��دة  اب��ي  دي��ر  بلدية  ب��ا���ش��رت   

بلواء الكورة اليوم اجلمعة، حملة اإزالة جلميع 

وال�����ش��وارع  االأر���ش��ف��ة  على  االع��ت��داء  مظاهر 

الرئي�شية يف مناطقها متهيدا لتعبيدها.

وق����ال رئ��ي�����س ال��ب��ل��دي��ة ع����ادل ب��ن��ي عي�شى 

اإن احلملة  )ب���را(،  االأردن��ي��ة  االأن��ب��اء  لوكالة 

التي بداأت من منطقة ُتبنة، �شت�شتمر الإزالة 

ال��ت�����ش��وه��ات واالع������ت������داءات ع��ل��ى االأر����ش���ف���ة 

وال�شوارع وال �شيما الرئي�شية منها، اإىل حني 

خالل  ال�����ش��وارع  تعبيد  ع��ط��اء  بتنفيذ  ال��ب��دء 

االأ�شبوعني املقبلني.
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االنباط-وكاالت

اأظ���ه���رت ن��ت��ائ��ج ا���ش��ت��ط��الع ل���ل���راأي ال��ع��ام 

االإ����ش���رائ���ي���ل���ي ح�����ول ان���ت���خ���اب���ات ال��ك��ن��ي�����ش��ت 

"معاريف"،  �شحيفة  اأج���رت���ه  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي، 

بنيامني  ب��ق��ي��ادة  اليمني"  "مع�شكر  ت��ع��ادل 

رئي�س  بقيادة  له  املناوئ  املع�شكر  مع  نتنياهو 

احلكومة احلايل يائر لبيد.
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االنباط- عمان

ن���ع���ى رئ���ي�������س ال������������وزراء ال����دك����ت����ور ب�����ش��ر 

اخل�����ش��اون��ة، وزي���ر ال��دول��ة ل�����ش��وؤون االإع���الم 

اأنتقل  ال��ذي  مطاوع  �شمر  الدكتور  االأ�شبق 

اإىل رحمة اهلل تعاىل اليوم اجلمعة.

ال���وط���ن يفقد  اأن  ال�������وزراء،  رئ��ي�����س  واأك�����د 

واإعالمية قدمت لوطنها  اليوم قامة وطنية 

التي  اجلليلة  اخل��دم��ات  م�شتذكرا  ال��ك��ث��ر، 

ق��دم��ه��ا ال��دك��ت��ور م���ط���اوع يف ج��م��ي��ع امل��واق��ع 

مطاوع،  الدكتور  املرحوم  �شغلها.و�شغل  التي 

االإع����الم عامي  دول��ة.ل�����ش��وؤون  وزي���ر  من�شب 

.  1998  1997-
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االنباط - وكاالت 

رف�����ش��ت ال��ق��ا���ش��ي��ة االأم��ري��ك��ي��ة اإي��ل��ني 

ك���ان���ون، اخل��م��ي�����س 15 ���ش��ب��ت��م��ر/اأي��ل��ول 

ب���اأن  ال���ع���دل  ل������وزارة  ال�����ش��م��اح   ،2022
ال�شجالت  م��راج��ع��ة  ال��ف��ور  على  ت�شتاأنف 

التحقيقات  مكتب  �شادرها  التي  ال�شرية 

االحت����ادي م��ن م��ن��زل الرئي�س االأم��ري��ك��ي 

ال�����ش��اب��ق دون���ال���د ت���رام���ب يف ف���ل���وري���دا يف 

اإط��ار حتقيق جنائي ج��اٍر، يف قرار ل�شالح 

الرئي�س ال�شابق.

القا�شَي  ك��ان��ون  عّينت  ذات���ه  ال��وق��ت  يف 

رميوند ديري، وهو كبر ق�شاة يف حمكمة 

ثالثاً ملراجعة الوثائق التي  جزئية؛ طرفاً 

�شادرها مكتب التحقيقات االحتادي بحثاً 

ت��ك��ون خا�شعة  اأن  ال��ت��ي مي��ك��ن  امل����واد  ع��ن 

المتياز الإبعادها عن املحققني االحتاديني.

وزارة العدل تتحرك

من جانبها، وعدت وزارة العدل االأمريكية 

اإذا  اال�شتئناف  حمكمة  اإىل  الق�شية  باإحالة 

اإىل  �شعت  كما  مطلبها.  �شد  ك��ان��ون  حكمت 

ما  م��ن فح�س  دي���ري،  امل�شتقل،  املُ��ح��ّك��م  منع 

 11 ���ش��ري��ة �شمن  100 وث��ي��ق��ة  ي��ق��رب م��ن 

األفاً مت جمعها خالل تفتي�س م�شكن ترامب 

اأغ�شط�س/  8 يف  املحكمة  مبوافقة  مت  ال��ذي 

اآب املا�شي. 

املحكمة  اإن  ق��ال��ت  ك��ان��ون  القا�شية  ل��ك��ن 

ا�شتنتاجات  قبول  املنا�شب  من  اأن  ت��رى  "ال 
حمل  املهمة  الق�شايا  ه��ذه  ب�شاأن  احلكومة 

م��ن  امل����راج����ع����ة  م����ن  م����زي����د  اخل�������الف دون 

ق��ب��ل ط���رف ث��ال��ث حم��اي��د ب��ط��ري��ق��ة �شريعة 

ومنظمة". 
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 قاضية أمريكية تحكم لصالح 
ترامب.. منعت مراجعة الوثائق السرية 

المصادرة من منزله

االنباط – وكاالت 

االنباط-وكاالت

وت������رة م���ت�������ش���اع���دة م����ن ع��م��ل��ي��ات ال���ه���دم 

�شهدتها  التي  الفل�شطينيني  �شد  والتهجر 

االأخ��رة،  االأي��ام  الفل�شطينية خالل  االأرا���ش��ي 

ح�شب  "ج"  امل�شنفة  املناطق  يف  جلها  ت��رك��زت 

الت�شنيف االإ�شرائيلي الأرا�شي ال�شفة الغربية، 

اأرا����ش���ي خا�شعة  اإ���ش��رائ��ي��ل  ت��ع��ت��ره��ا  وال���ت���ي 

لل�شيطرة االأمنية واالإدارية االإ�شرائيلية.

النائية  التجمعات  ط��ال��ت  ال��ه��دم  عمليات 

وامل���ب���اين ال�����ش��ك��ن��ي��ة وال���زراع���ي���ة، ف��ي��م��ا اأب��ل��غ��ت 

م�����دار������س ب����ال����ه����دم وف������ق ق����������رارات امل���ح���اك���م 

االإ�شرائيلية.
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 تدمير 491 مبنى منذ بداية العام.. إسرائيل تصعد عمليات 
الهدم والتهجير ضد الفلسطينيين

االنباط – عمان 

بجائزة  �شلباية،  فرا�س  الوحدات  العب  فاز 

االأردين  ال�����دوري  يف  ه���دف  الأج��م��ل  “اأفكو” 
للمحرفني، عن �شهر اآب املا�شي، بعد اأن ح�شد 

)%54( م��ن اأ���ش��وات اجل��م��اه��ر، م��ع اإغ��الق 

�شلباية  ه��دف  وتفوق  اخلمي�س  الت�شويت  ب��اب 

اجلماهر  لت�شويت  وف��ق��اً  ���ش��ح��اب،  م��رم��ى  يف 

الذي ا�شتمر )15( يوماً، بفارق كبر عن اأقرب 

الروابدة العب  نور  نال هدف  املناف�شني، حيث 

ت�شويت  ن�شبة  ال�����ش��ري��ح  م��رم��ى  يف  الفي�شلي 

بلغت )%24(، مقابل )%10( ملحمد موايل 

العب احل�شني بهدفه يف مرمى ال�شلط، ويو�شف 

اأبو اجلزر من الرمثا اأمام معان اأي�شاً )9%(، 

ال�شلط  الع��ب  كلوب  ملحمد   )3%( جانب  اإىل 

تر�شيح  يتم  اأن  املنتظر  وم��ن  احل�شني.  لقاء  يف 

اأي��ل��ول  ل�شهر  ب���ال���دوري  اأه����داف  اأج��م��ل خم�شة 

اأن جائزة  يذكر  القادم.  ال�شهر  اجل��اري، مطلع 

وفقاً  ت��اأت��ي  ال�شهر،  يف  ه��دف  الأج��م��ل  “اأفكو” 
ت�شم  اأول��ي��ة  ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى  اجل��م��اه��ر  لت�شويت 

اأه��داف، يتم تر�شيحها من جلان  اأجمل خم�شة 

املا�شي  ال�شهر  ت�شكيلها  ج��رى  خمت�شة  فنية 

العام  امل���درب  وي��راأ���س  اأ�شبوعي.  ب�شكل  وتنعقد 

ال��ق��ادر،  عبد  اأح��م��د  االأول،  الوطني  للمنتخب 

اللجنة الفنية املخت�شة بر�شيح اأجمل االأهداف 

للجماهر، اإىل جانب عدة جوائز فردية اأخرى 

من:  ك��ل  اللجنة  وت�شم  الح��ق��اً،  عنها  �شيعلن 

امل����درب اإ����ش���الم ذي���اب���ات، امل����درب ���ش��ال��ح دغ�����س، 

االإع����الم����ي ع����وين ف���ري���ج، واالإع����الم����ي اأح��م��د 

هدف”  الأجمل  “اأفكو  جائزة  وت��اأت��ي  اخلاليلة 

اجلماهر  تفاعل  ل��زي��ادة  االحت���اد  خطة  �شمن 

مع البطوالت، ما يرفع .
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  االنباط – عمان 
  

االإن�شان  العام احلكومي حلقوق  املن�شق  قال   

اململكة  اإن  ال��ع��وام��ل��ة،  ن��ذي��ر  ال�����وزراء  رئ��ا���ش��ة  يف 

بالتزاماتها  اإيفائها  يف  ال�شباقة  ال��دول  من  تعد 

الثالثة  تقاريرها  بتقدمي  الدولية، حيث قامت 

�شمن اال�شتعرا�س الدوري ال�شامل، كان اآخرها 

عام 2018 والذي وافقت من خالله على 149 

تو�شية قدمت للمملكة.

ج����اء ذل����ك خ����الل ع��ق��د ور����ش���ة ع��م��ل ام�����س 

اجلمعة حول املفاهيم واالآليات الدولية حلقوق 

احلكومي  ال��ع��ام  املن�شق  مكتب  نفذها  االإن�����ش��ان، 

ووزارة  ال��������وزراء،  رئ��ا���ش��ة  االإن�������ش���ان يف  حل���ق���وق 

اخلارجية و�شوؤون املغربني، بال�شراكة مع املعهد 

الدمناركي حلقوق االإن�شان، ومكتب املن�شق املقيم 

ملفو�شية االأمم املتحدة ال�شامية حلقوق االإن�شان 

يف االأردن.

ال��ع��ام  املن�شق  مكتب  اأن  ال��ع��وام��ل��ة،  واأ����ش���اف 

احل��ك��وم��ي حل��ق��وق االإن�����ش��ان ق���ام ب���اإع���داد خطة 

ال��دوري  اال�شتعرا�س  تو�شيات  بني  ما  متوائمة 

ال�شاملة  الوطنية  واخلطة   )UPR( ال�شامل 

حلقوق االإن�شان واأهداف التنمية امل�شتدامة، من 

اأجل �شمان.
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مندوبا عن الملك: العيسوي ينقل التعازي
 إلى ذوي ضحايا بحادث اللويبدة.. اعادة مصححة

 كريشان: الديمقراطية وسيادة القانون حجر 
األساس للنهوض بالمجتمع

االنباط – عمان 

م��ن��دوب��ا ع��ن ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل الثاين 

يو�شف  الها�شمي  امللكي  الديوان  رئي�س  نقل   ،

ح�شن العي�شوي، تعازي جاللة امللك اإىل ذوي 

�شحايا ق�شوا يف حادث انهيار مبنى مبنطقة 

اللويبدة.

بيوت  اإىل  زيارته  العي�شوي، خالل  واأع��رب 

العزاء، عن تعازي وموا�شاة جاللة امللك لذوي 

املرحومني يف م�شابهم الكبر الذي اأفجع كل 

االأردنيني.
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االنباط- البحر امليت

ق���ال ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����وزراء ووزي����ر االإدارة 

والرملانية  ال�شيا�شية  ال�شوؤون  ووزي��ر  املحلية 

ال���ث���ق���اف���ة  اإن  ك����ري���������ش����ان،  ت����وف����ي����ق  امل����ك����ل����ف 

ال��دمي��ق��راط��ي��ة و���ش��ي��ادة ال��ق��ان��ون ه��م��ا حجر 

االأ�شا�س لنهو�س باملجتمع، لتمكني املواطنني 

من امل�شاركة الفاعلة القائمة على مبداأ �شيادة 

وقبول  وال��ت��ن��وع  التعددية  واح���رام  ال��ق��ان��ون 

ال�����راأي وال������راأي االأخ����ر ب��ت��ك��ات��ف ج��ه��ود كافة 

املوؤ�ش�شات.

واأ����ش���ار ك��ري�����ش��ان، خ���الل احل��ف��ل اخلتامي 

احل��ري��ات  ل��ت��ع��زي��ز  املُ��م��ّك��ن��ة  "البيئة  مل�����ش��روع 

نفذته  القانون" ال��ذي  و�شيادة  الدميقراطية 

والتطوير  للتنمية  االأردنية  م�شارات  موؤ�ش�شة 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��وؤ���ش�����ش��ة ف��ري��دري�����س اإي����رت 

فعاليات  مب�شاركة  اجل��م��ع��ة،  ال��ي��وم  االمل��ان��ي��ة، 

اأن  اإىل  القانون،  يف  وخ��راء  وحزبية  �شيا�شية 

على  عملت  تاأ�شي�شها  منذ  االأردن���ي���ة  ال��دول��ة 

احلياة  بتطوير  ت�شهم  ت�شريعية  م�شرة  بناء 

ال�شيا�شية والدميقراطية فيها.

ت��ط��ورا  ح��ال��ي��ا  ي�شهد  االأردن  اأن  واأ����ش���اف، 

ت�شريعيا غر م�شبوق، مقرنا باإرادة �شيا�شية 

م��ن ج��الل��ة امل��ل��ك، الف��ت��ا اإىل ���ش��رورة توجيه 

اجلهود نحو تعزيز الثقافة الدميقراطية من 

اللجنة  تو�شيات  تطبيق  على  العمل  خ��الل 

واملتعلقة  ال�شيا�شية  املنظومة  امللكية لتحديث 

بتمكني املراأة وال�شباب.

بتنفيذ  ال��ت��زم��ت  احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 

ه���ذه ال��ت��و���ش��ي��ات م��ن خ���الل خ��ط��ة تنفيذية 

تهدف اإىل حتويل هذه التو�شيات اإىل خطط 

وب����رام����ج ع��م��ل ل����ل����وزارات امل��ع��ن��ي��ة ح��ت��ى يتم 

اإجنازها وتنفيذها وفق موؤ�شرات اأداء وبرنامج 

قبل  م��ن  وامل��ت��اب��ع��ة  وبالتن�شيق  حم���دد  زم��ن��ي 

كافة  والرملانية مع  ال�شيا�شية  ال�شوؤون  وزارة 

الوزارات واملوؤ�ش�شات املعنية.
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- الكورة

�سعيد اجل��دي��دة  اب��ي  دي��ر  بلدية  ب��ا���س��رت   

ب���ل���واء ال���ك���ورة ال���ي���وم اجل��م��ع��ة، ح��م��ل��ة اإزال����ة 

جل��م��ي��ع م��ظ��اه��ر االع����ت����داء ع��ل��ى االأر����س���ف���ة 

ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف م��ن��اط��ق��ه��ا متهيدا  وال�������س���وارع 

لتعبيدها.

وق����ال رئ��ي�����س ال��ب��ل��دي��ة ع����ادل ب��ن��ي عي�سى 

اإن احلملة  االأردن��ي��ة )ب���رتا(،  االأن��ب��اء  لوكالة 

التي بداأت من منطقة ُتبنة، �ست�ستمر الإزالة 

ال��ت�����س��وه��ات واالع������ت������داءات ع��ل��ى االأر����س���ف���ة 

وال�سوارع وال �سيما الرئي�سية منها، اإىل حني 

خالل  ال�����س��وارع  تعبيد  ع��ط��اء  بتنفيذ  ال��ب��دء 

دينار  األ��ف   394 بكلفة  املقبلني  االأ�سبوعني 

كمنحة من البنك الدويل .

ودعا بني عي�سى، املواطنني اإىل التعاون مع 

العامة  امل�سلحة  البلدية لغاية حتقيق  كوادر 

وتنفيذ م�سروع التعبيد بال�سكل االأمثل.

 حملة إلزالة االعتداءات على األرصفة والشوارع بمناطق بلدية دير أبي سعيد

اجلمعة    16  /  9  / 2022

االنباط- البحر امليت

ال�سوؤون  املحلية ووزي��ر  االإدارة  ال���وزراء ووزي��ر  رئي�س  نائب  ق��ال 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال���رمل���ان���ي���ة امل��ك��ل��ف ت��وف��ي��ق ك���ري�������س���ان، اإن ال��ث��ق��اف��ة 

الدميقراطية و�سيادة القانون هما حجر االأ�سا�س لنهو�س باملجتمع، 

�سيادة  مبداأ  على  القائمة  الفاعلة  امل�ساركة  من  املواطنني  لتمكني 

االأخ��ر  وال���راأي  ال���راأي  وقبول  والتنوع  التعددية  واح���رتام  القانون 

بتكاتف جهود كافة املوؤ�س�سات.

املُمّكنة  »البيئة  مل�سروع  اخلتامي  احلفل  خالل  كري�سان،  واأ�سار 

ال���ذي نفذته  ال��ق��ان��ون«  و���س��ي��ادة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  لتعزيز احل��ري��ات 

موؤ�س�سة م�سارات االأردنية للتنمية والتطوير بالتعاون مع موؤ�س�سة 

فريدري�س اإيرت االملانية، اليوم اجلمعة، مب�ساركة فعاليات �سيا�سية 

اأن الدولة االأردنية منذ تاأ�سي�سها  اإىل  وحزبية وخراء يف القانون، 

ال�سيا�سية  بتطوير احلياة  ت�سهم  ت�سريعية  بناء م�سرية  عملت على 

والدميقراطية فيها.

م�سبوق،  غري  ت�سريعيا  تطورا  حاليا  ي�سهد  االأردن  اأن  واأ���س��اف، 

اإىل �سرورة توجيه  امللك، الفتا  ب��اإرادة �سيا�سية من جاللة  مقرتنا 

على  العمل  خ��الل  من  الدميقراطية  الثقافة  تعزيز  نحو  اجلهود 

ال�سيا�سية  امل��ن��ظ��وم��ة  ل��ت��ح��دي��ث  امل��ل��ك��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ت��و���س��ي��ات  تطبيق 

واملتعلقة بتمكني املراأة وال�سباب.

واأ�سار اإىل اأن احلكومة التزمت بتنفيذ هذه التو�سيات من خالل 

خطة تنفيذية تهدف اإىل حتويل هذه التو�سيات اإىل خطط وبرامج 

عمل للوزارات املعنية حتى يتم اإجنازها وتنفيذها وفق موؤ�سرات اأداء 

ال�سوؤون  وزارة  قبل  من  واملتابعة  وبالتن�سيق  حمدد  زمني  وبرنامج 

ال�سيا�سية والرملانية مع كافة الوزارات واملوؤ�س�سات املعنية.

ودعا كري�سان اإىل �سرورة توجيه جهود جميع موؤ�س�سات املجتمع 

االأردين  للمجتمع  والفعلية  احلقيقية  التنمية  اإىل  و�سوال  امل��دين 

قوي  اأردن  بناء  باأهمية  امللكية  للروؤى  حتقيقا  الوطنية  واأولوياته 

متما�سك وموؤ�س�سات وطنية قادرة على القيام مبهامها، معربا عن 

�سكره ملوؤ�س�سة م�سارات على هذا اجلهد الذي تقوم به يف �سبيل تعزيز 

احلريات العامة ومفاهيم الدميقراطية وحقوق االإن�سان.

من جهتها، قالت رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة م�سارات االأردنية 

للتنمية والتطوير رمي اأبو ح�سان، اإن م�سروع البيئة املُمّكنة لتعزيز 

احلريات الدميقراطية و�سيادة القانون الذي نفذته املوؤ�س�سة، ناق�س 

قوانني االجتماعات العامة وحق احل�سول على املعلومات واجلرائم 

خالل  من  وذل��ك  والن�سر  واملطبوعات  اجلرائم  ومنع  االلكرتونية 

وجر�س  عمان  يف  خمت�سني  مع  وحلقات  تاأييد  ك�سب  جل�سات  عقد 

والزرقاء والبلقاء.

ال�����س��ب��اب يف عملية التحديث  اأه��م��ي��ة  اأب���و ح�����س��ان ع��ل��ى  و���س��ددت 

ال�سيا�سي من خالل الرتكيز على البيئة املمكنة للم�ساركة ال�سبابية 

القانون،  و�سيادة  للدميقراطية  الناظمة  الت�سريعات  راأ�سها  وعلى 

م�سرية اإىل اأن م�ساركة ال�سباب تعزز من التنمية ال�سيا�سية، وتقلل 

من حالة الفراغ ال�سيا�سي التي يعي�سها ال�سباب عر تهمي�سهم وعدم 

االهتمام بق�ساياهم يف برامج واأن�سطة االأحزاب ال�سيا�سية.

ب��ه��ا م�����س��وؤول��ي��ة ك��ب��رية يف تن�سئة  ت��ن��اط  اأن اجل��ام��ع��ات  وب��ي��ن��ت، 

وتفعيل اأمناط امل�ساركة والن�ساط ال�سيا�سي لدى الطالب، وتنمية 

ثقافة  ون�سر  ال�سيا�سية  امل�ساركة  �سلوك  ودع��م  الدميقراطية  قيم 

الدميقراطية، وتنمية وعى الطالب بالق�سايا الكلية للوطن.

عمان،  ايرت/مكتب  فريدري�س  ملوؤ�س�سة  املقيمة  املمثلة  واأك��دت 

بني  يجمع  ال���ذي  ال��ت��ع��اون  اأه��م��ي��ة  كري�سرن،  ماجدلينا  ال��دك��ت��ورة 

احلكومتني االأردنية واالأملانية، الفتة اإىل العالقات والتعاون املتميز 

يف عدة جماالت.

وبينت »اأننا كمنظمة غري حكومية ن�سعى اإىل دعم م�ساريع تقدم 

الفائدة للمجتمعات ويف كافة الظروف واالأوقات«.

واأ�سارت اإىل دور املوؤ�س�سة بالتعاون مع موؤ�س�سة م�سارات االأردنية 

بعملية  باملجتمعات  وال��ن��ه��و���س  امل�����س��اع��دة  يف  وال��ت��ط��وي��ر  للتنمية 

االإ�سالح ال�سيا�سي وحتديث املنظومة ال�سيا�سية.

واأكدت اأهمية دعم هذه امل�ساريع من اجلهات املخت�سة واملجتمع 

املدين و تبنيها وا�ستمراريتها.

وانطلقت اجلل�سة االأوىل من املوؤمتر بعنوان »كيف نبني ج�سور 

اأداره��ا ع�سو جمل�س  الثقة بني اجلمهور واحلياة احلزبية » والتي 

اأم��ن��اء امل��رك��ز ال��وط��ن��ي حل��ق��وق االإن�����س��ان ال��دك��ت��ور اب��راه��ي��م ال��ب��دور 

وحتدث خاللها وزير الداخلية االأ�سبق مازن ال�ساكت والنائب االأول 

االأمني العام حلزب جبهة العمل االإ�سالمي وائل ال�سقا وال�سحفية 

هديل غبون.

فيما تناق�س اجلل�سة الثانية »هل نحتاج اإىل نظام لتنظيم العمل 

ويتحدث  الق�ساة  خالد  ال�سحفي  يديرها  اجل��ام��ع��ات  يف  احل��زب��ي 

علي  الدكتور  والرملانية  ال�سيا�سية  ال�����س��وؤون  وزارة  ع��ام  اأم��ني  بها 

اأني�س  الدكتور  االأو�سط  ال�سرق  بجامعة  القانون  واأ�ستاذ  اخلوالدة 

امللكية  اللجنة  يف  االأح���زاب  جلنة  رئي�س  ال�سابق  والنائب  من�سور 

لتحديث املنظومة ال�سيا�سية عدنان ال�سواعري.

االنباط- عمان

مندوبا عن جاللة امللك عبداهلل الثاين ، نقل 

ح�سن  يو�سف  الها�سمي  امللكي  ال��دي��وان  رئي�س 

اإىل ذوي �سحايا  امللك  العي�سوي، تعازي جاللة 

ق�سوا يف حادث انهيار مبنى مبنطقة اللويبدة.

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

لذوي  امللك  تعازي وموا�ساة جاللة  العزاء، عن 

كل  اأفجع  ال��ذي  الكبري  م�سابهم  يف  املرحومني 

االأردنيني.

ف��ف��ي حم��اف��ظ��ة ال�����زرق�����اء، ن��ق��ل ال��ع��ي�����س��وي 

اإمي��ان  امل��رح��وم��ة  ذوي  اإىل  امللك  ت��ع��ازي جاللة 

زي����اد امل���راح���ل���ة، ويف حم��اف��ظ��ة ال��ع��ا���س��م��ة، اإىل 

ح�سن  ح��ام��د  وج��ن��ى  �سهيلة  امل��رح��وم��ت��ني  ذوي 

وم��ل��ك  حم��م��د  امل��رح��وم��ني  ذوي  واإىل  ع��ل��ي��ان، 

واأمرية حممود عبدالرحيم امل�سري، واإىل ذوي 

املرحومة راما عدنان امل�ساعلة.

االنباط- عمان

 ق����ال امل��ن�����س��ق ال���ع���ام احل���ك���وم���ي حل��ق��وق 

العواملة،  نذير  ال����وزراء  رئا�سة  يف  االإن�����س��ان 

اإن اململكة تعد من الدول ال�سباقة يف اإيفائها 

بتقدمي  ق��ام��ت  حيث  ال��دول��ي��ة،  بالتزاماتها 

تقاريرها الثالثة �سمن اال�ستعرا�س الدوري 

ال�����س��ام��ل، ك���ان اآخ���ره���ا ع���ام 2018 وال���ذي 

وافقت من خالله على 149 تو�سية قدمت 

للمملكة.

ج���اء ذل���ك خ���الل ع��ق��د ور���س��ة ع��م��ل ام�س 

اجل��م��ع��ة ح���ول امل��ف��اه��ي��م واالآل���ي���ات ال��دول��ي��ة 

حل���ق���وق االإن���������س����ان، ن���ف���ذه���ا م��ك��ت��ب امل��ن�����س��ق 

ال��ع��ام احل��ك��وم��ي حل��ق��وق االإن�����س��ان يف رئا�سة 

الوزراء، ووزارة اخلارجية و�سوؤون املغرتبني، 

ب��ال�����س��راك��ة م���ع امل��ع��ه��د ال���دمن���ارك���ي حل��ق��وق 

االإن�سان، ومكتب املن�سق املقيم ملفو�سية االأمم 

املتحدة ال�سامية حلقوق االإن�سان يف االأردن.

العام  املن�سق  مكتب  اأن  العواملة،  واأ�ساف 

خطة  باإعداد  قام  االإن�سان  حلقوق  احلكومي 

م��ت��وائ��م��ة م���ا ب���ني ت��و���س��ي��ات اال���س��ت��ع��را���س 

الدوري ال�سامل )UPR( واخلطة الوطنية 

التنمية  واأه���داف  االإن�����س��ان  حلقوق  ال�ساملة 

امل�ستدامة، من اأجل �سمان متابعة التو�سيات 

وتقاطعاتها مع االأن�سطة الفرعية واالأهداف 

حلقوق  ال�ساملة  الوطنية  للخطة  الرئي�سية 

االإن�سان التي قبلتها اململكة وتعهدت بالعمل 

عليها.

ت��ق��اط��ع تلك  ن�����س��ب��ة  اأن  ال��ع��وام��ل��ة،  وب���ني 

للخطة  الرئي�سية  االأه���داف  م��ع  التو�سيات 

لتلك  التقاطع  ن�سبة  وبلغت  باملئة،   88 بلغ 

للخطة  الفرعية  االأن�����س��ط��ة  م��ع  التو�سيات 

الوطنية حلقوق االن�سان هي 79 باملئة، الفتا 

اأهم تلك التقاطعات كانت مع حمور  اأن  اإىل 

احلقوق املدنية وال�سيا�سية، وحمور احلقوق 

االقت�سادية واالجتماعية والثقافية، وحمور 

حقوق الفئات االأكرث عر�سة لالنتهاك.

فيه  ت�ستعد  وق��ت  يف  الور�سة  اأهمية  واأك��د 

الر�سمي  الوطني  تقريرها  لتقدمي  اململكة 

لال�ستعرا�س الدوري ال�سامل للدورة الرابعة 

يف بداية عام 2024، و�سرورة التوافق على 

الطريق  وخ��ارط��ة  التقارير  اإع���داد  منهجية 

ل��ل�����س��ري ن��ح��و اال���س��ت��ع��داد ل��ت��ق��دمي ال��ت��ق��ري��ر 

الر�سمي.

اإدارة ح��ق��وق  ق��ال��ت م���دي���رة  م���ن ج��ه��ت��ه��ا، 

اللجنة  ورئي�سة  االإن�ساين،  واالأم��ن  االإن�سان 

اخلارجية  وزارة  االإن�سان يف  الدائمة حلقوق 

اإن  ال�سقا،  رغد  ال�سفرية  املغرتبني،  و�سوؤون 

هذه الور�س �سيكون لها االأثر الكبري يف بلورة 

ال�سامل حلقوق  الدوري  اال�ستعرا�س  تقرير 

يف   2023 ع���ام  خ���الل  االأردن  يف  االإن�����س��ان 

جنيف، حيث ي�ستعر�س التقرير حالة حقوق 

اجل��ه��ات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  االأردن  االإن�������س���ان يف 

ال��ر���س��م��ي��ة وال�������وزارات وامل��وؤ���س�����س��ات امل��ع��ن��ي��ة، 

وموؤ�س�سات املجتمع املدين.

اأن���ه بالنظر الأه��م��ي��ة ه��ذا  وب��ي��ن��ت ال�����س��ق��ا، 

التقرير ومناق�سته يف جنيف، فاأنه البد من 

تطور  يعك�س  الأن��ه  لذلك،  الكامل  اال�ستعداد 

خمتلف  من  االأردن  يف  االإن�سان  حقوق  ملف 

على  وق����ع  االأردن  اإىل  م�����س��رية  اجل����وان����ب، 

جم��م��وع��ة م��ن االت��ف��اق��ي��ات وال��روت��وك��والت 

التي �سادقت عليها اململكة.

واأ����س���اف���ت، اأن ال��ت��ع��اون ق��ائ��م م��ن خ��الل 

ال��ل��ج��ان امل��ن��ب��ث��ق��ة ع���ن امل���ع���اه���دات ال��دول��ي��ة، 

الدورية  التقارير  الإع��داد  اآلية حمددة  ولهم 

امل�سكلة  االإن�����س��ان  حل��ق��وق  ال��دائ��م��ة  كاللجنة 

ب��ق��رار م��ن رئ��ا���س��ة ال�����وزراء، وت��راأ���س��ه��ا وزارة 

ال����وزارات  م��ن  جمموعة  وت�سم  اخل��ارج��ي��ة، 

واجلهات املعنية.

واأو�سحت ال�سقا، اأن اللجنة الدائمة ت�سعى 

للت�ساركية مع اجلهات املعنية للح�سول على 

امل��ع��ل��وم��ات امل��ح��دث��ة ب��ه��دف اإث�����راء ال��ت��ق��اري��ر 

الفتة  االأردن،  ب��ا���س��م  ت��خ��رج  ال��ت��ي  ال���دوري���ة 

اأن هذه الور�سة تعتر االأوىل يف �سل�سلة  اإىل 

االآليات  وفق  امل�ساعدة  ور�سات متخ�س�سة يف 

املعتمدة يف اإعداد تقرير اال�ستعرا�س الدوري 

ال���ق���ادم���ة، و�ستتم  ال�����س��ام��ل خ���الل االأ���س��ه��ر 

ذل����ك م���ن خ����الل وزارة اخل��ارج��ي��ة  م��ت��اب��ع��ة 

والت�ساور مع موؤ�س�سات املجتمع املدين، بهدف 

الو�سول ال�ستعرا�س دوري �سامل ميثل حالة 

االأردن يف املراحل القادمة.

اأن هذه الور�سة خا�سة باأع�ساء  ي�سار اإىل 

ال��ل��ج��ن��ة ال��دائ��م��ة حل��ق��وق االإن�������س���ان وجل��ن��ة 

متابعة تو�سيات حقوق االإن�سان والعديد من 

الدولية  االآل��ي��ات  ح��ول  الر�سمية  املوؤ�س�سات 

حل���ق���وق االإن�������س���ان ع��ل��ى م�����دار ث���الث���ة اأي�����ام، 

يتخللها عدة موا�سيع وجل�سات متخ�س�سة.

ب���ن���اء ق����درات  ت���ه���دف ال���ور����س���ة اإىل  ك��م��ا 

باملفاهيم  وتعريفهم  وامل�����س��ارك��ات  امل�ساركني 

املتعلقة بحقوق االإن�سان واالتفاقيات الدولية 

الر�سمية  ال�����ردود  واإع������داد  ك��ت��اب��ة  وم���ه���ارات 

وم��ت��اب��ع��ة ال��ت��و���س��ي��ات ���س��م��ن االل���ت���زام���ات 

ال����دول����ي����ة ال����ت����ي ����س���ادق���ت ع��ل��ي��ه��ا امل��م��ل��ك��ة 

وباالأخ�س تلك املتعلقة باال�ستعرا�س الدوري 

اإك�ساب امل�ساركني وامل�ساركات  ال�سامل، كذلك 

التقرير  وتقدمي  كتابة  باآلية  تتعلق  مهارات 

الدوري ال�سامل، واآلية متابعة التو�سيات ما 

املوؤ�س�سي  الطابع  اإ�سفاء  ودعم  التقرير،  بعد 

متابعتها  واآلية  التقارير  تلك  على  الر�سمي 

داخل املوؤ�س�سات الر�سمية والوطنية.

 كريشان: الديمقراطية وسيادة القانون حجر األساس 
للنهوض بالمجتمع

مندوبا عن الملك: العيسوي ينقل التعازي إلى ذوي ضحايا بحادث 
اللويبدة.. اعادة مصححة

 العواملة: األردن يفي بالتزاماته الدولية في مجال حقوق اإلنسان

االنباط- عمان

 قال الناطق االإعالمي با�سم مديرية 

����س���ع���ف م���ن داخ���ل 
ُ
االأم�����ن ال���ع���ام، اإن�����ه اأ

يعاين  موقوف  املفرق  �سرطة  مديرية 

من �سرية مر�سية، اإثر تعر�سه لالإعياء 

وما لبث اأن فارق احلياة.

اأن�����ه ج����رى حت���وي���ل جثته  واأو�����س����ح 

هيئة  تولت  فيما  ال�سرعي،  الطب  اإىل 

الطب  م��ع  بالتن�سيق  ق�سائية  حتقيق 

ال�سرعي التحقيق يف كافة املالب�سات.

املوقوف  اأن  االإعالمي،  الناطق  واأّكد 

قبل  م��ن  عليه  القب�س  ل��ق��ي 
ُ
اأ ق��د  ك���ان 

ق�سية  اإث����ر  امل���خ���درات  م��ك��اف��ح��ة  اإدارة 

من  ك��م��ي��ة  خ��الل��ه��ا  ��ب��ط��ت  ���سُ حتقيقية 

املواد املخدرة.

االنباط- عمان

اليمنية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأع��رب��ت   

ع�����ن خ����ال���������س ت����ع����ازي����ه����ا ل��ل��م��م��ل��ك��ة، 

ب�������س���ح���اي���ا ان����ه����ي����ار اأح�������د امل����ب����اين يف 

ع��م��ان،  بالعا�سمة  ال��ل��وي��ب��دة  منطقة 

وال������ذي اأ����س���ف���ر ع���ن وق�����وع ع����دد م��ن 

واالإ�سابات. الوفيات 

ت�سامن  ب��ي��ان  يف  ال�����وزارة  واأك����دت 

اجل��م��ه��وري��ة ال��ي��م��ن��ي��ة م��ع امل��م��ل��ك��ة يف 

ال�سفاء  متمنية  االأل��ي��م،  امل�ساب  ه��ذا 

للم�سابني. العاجل 

االنباط- عّمان

ووزي��ر  ال��وزراء  رئي�س  نائب  تفقد   

موقع  اجلمعة،  ام�س  املحلية  االإدارة 

ان���ه���ي���ار ع���م���ارة ال��ل��وي��ب��دة يف ع���ّم���ان، 

الدفاع  مدير  من  اإيجاز  اإىل  وا�ستمع 

امل������دين ال���ع���م���ي���د ح�����امت ج����اب����ر ح���ول 

جهود  امل��دين  ال��دف��اع  ك��وادر  موا�سلة 

ال��ب��ح��ث واالإن���ق���اذ يف امل��وق��ع م��ن��ذ ي��وم 

املا�سي. الثالثاء 

واأك���د م��دي��ر ال��دف��اع امل���دين خ��الل 

االإي���ج���از ب���اأن امل��دي��ري��ة، و���س��ع��ت منذ 

للتعامل مع  االأول خطة عملية  اليوم 

ح��ادث��ة االن��ه��ي��ار، ت��ت�����س��م��ن االع��ت��م��اد 

ع��ل��ى ال���ق���وى ال��ب�����س��ري��ة امل��ت��خ�����س�����س��ة 

العمارة  واملُدّربة ب�سبب �سعوبة موقع 

ال��الزم��ة  امل��ن��اف��ذ  فيه  يتوفر  ال  ال��ذي 

الثقيلة. االآليات  لدخول 

وث�����ّم�����ن ك���ري�������س���ان ع���ال���ي���ا ج���ه���ود 

م���دي���ري���ة ال����دف����اع امل�����دين وك����وادره����ا 

البحث  عملية  يف  ال�ساعة  مدار  وعلى 

واالن���ق���اذ، م���وؤك���دا ب����اأن ه���ذه اجل��ه��ود 

اإن��ق��اذ ح��ي��اة ال��ع��دي��د من  ���س��اه��م��ت يف 

االأ�سخا�س.

الوزراء ووزير  نائب رئي�س  وترحم 

ومتنى  املتوفني،  على  املحلية  االإدارة 

ال�����س��ف��اء ال���ع���اج���ل ل��ل��م��ر���س��ى ال��ذي��ن 

ال�سفاء. اأ�سّرة  على  حاليا  يرقدون 

االنباط- عمان

 نعى وزير الدولة ل�سوؤون االإعالم، 

ال���ن���اط���ق ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م احل��ك��وم��ة 

ف���ي�������س���ل ال���������س����ب����ول، وزي�������ر االإع�������الم 

االأ�����س����ب����ق، ورئ���ي�������س جم���ل�������س وك���ال���ة 

االأن����ب����اء االأردن����ي����ة )ب�����رتا( االأ����س���ب���ق، 

رحمة  اإىل  انتقل  الذي  مطاوع  �سمري 

اليوم اجلمعة. تعاىل  اهلل 

الفقيد  م�سرية  ال�سبول  وا�ستذكر 

خدمة  يف  والتفاين  بالعطاء  احلافلة 

خ�سو�سا  الكبرية  واإ�سهاماته  وطنه، 

يف جم���ال ال�����س��ح��اف��ة واالإع�����الم ال��ت��ي 

لعقود. ا�ستمرت 

احلارة  تعازيه  عن  ال�سبول  واأعرب 

وم��وا���س��ات��ه ل��ع��ائ��ل��ة ال��ف��ق��ي��د ول��ع��م��وم 

االأ������س�����رة ال�������س���ح���ف���ي���ة واالإع����الم����ي����ة 

االأردن�����ي�����ة، ����س���ائ���ال امل�����وىل ���س��ب��ح��ان��ه 

ب��وا���س��ع  ال��ف��ق��ي��د  ي��ت��غ��م��د  اأن  وت���ع���اىل 

. رحمته 

االنباط- عّمان

يف  والتعليم  الرتبية  جلنة  نعت   

الدكتورة  برئا�سة  االأع��ي��ان،  جمل�س 

حما�سن اجلاغوب، ال�سحايا الطلبة 

وجميع من ق�سوا جراء انهيار اأحد 

املباين ال�سكنية مبنطقة اللويبدة يف 

العا�سمة عّمان.

ام�����س اجلمعة،  ب��ي��ان  واأ����س���ارت يف 

الطلبة  ك���ان  ال�سحايا  ب��ني  م��ن  اأن 

عدنان  »رام��ا  اهلل:  ب��اإذن  املرحومني 

العجارمة، واأمرية حممود امل�سري، 

وم���ل���ك حم���م���ود امل�������س���ري، وحم��م��د 

حم���م���ود امل�������س���ري، و���س��ه��ي��ل��ة ح��ام��د 

ع���ل���ي���ان، وجن�����د ج��ن��ي��د ال����رغ����ال«، 

�سائلة اهلل تعاىل اأن يتغمدهم بوا�سع 

ال�����س��ر  ذوي���ه���م  ي��ل��ه��م  واأن  رح��م��ت��ه 

وال�سلوان.

االنباط- عمان

ن��ع��ى رئ��ي�����س ال�������وزراء ال���دك���ت���ور ب�سر 

اخل���������س����اون����ة، وزي�������ر ال�����دول�����ة ل�������س���وؤون 

مطاوع  �سمري  الدكتور  االأ�سبق  االإع��الم 

اليوم  تعاىل  اهلل  اإىل رحمة  اأنتقل  ال��ذي 

اجلمعة.

واأكد رئي�س ال��وزراء، اأن الوطن يفقد 

ال��ي��وم ق��ام��ة وط��ن��ي��ة واإع��الم��ي��ة قدمت 

ل��وط��ن��ه��ا ال��ك��ث��ري، م�����س��ت��ذك��را اخل��دم��ات 

الدكتور مطاوع يف  التي قدمها  اجلليلة 

جميع املواقع التي �سغلها.

و���س��غ��ل امل����رح����وم ال���دك���ت���ور م���ط���اوع، 

من�سب وزير دولة ل�سوؤون االإعالم عامي 

جمل�س  يف  وع�����س��وا   1998  1997-

امللكي  ال���دي���وان  يف  وم�ست�سارا  االأع���ي���ان 

الها�سمي و�سفريا لالأردن يف هولندا.

العديد من  املرحوم مطاوع يف  وعمل 

واالإذاع����ات  التلفزة  وحم��ط��ات  ال�سحف 

املحلية والدولية.

وتقدم رئي�س الوزراء باأ�سدق م�ساعر 

التعزية واملوا�ساة الأ�سرة الفقيد وذويه.
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االنباط-وكاالت

وت������رة م���ت�������ص���اع���دة م����ن ع��م��ل��ي��ات ال���ه���دم 

�صهدتها  ال��ت��ي  الفل�صطينيني  �صد  والتهجر 

الأرا���ص��ي الفل�صطينية خ��ال الأي��ام الأخ��رة، 

ح�صب  »ج«  امل�صنفة  امل��ن��اط��ق  يف  جلها  ت��رك��زت 

الت�صنيف الإ�صرائيلي لأرا�صي ال�صفة الغربية، 

اأرا�����ص����ي خا�صعة  اإ���ص��رائ��ي��ل  ت��ع��ت��ره��ا  وال���ت���ي 

لل�صيطرة الأمنية والإدارية الإ�صرائيلية.

النائية  التجمعات  ط��ال��ت  ال��ه��دم  عمليات 

واملباين ال�صكنية والزراعية، فيما اأبلغت مدار�س 

الإ�صرائيلية.يف  املحاكم  ق���رارات  وف��ق  بالهدم 

حمافظة  �صرقي  ال��ب��دوي  �صامية  ع��ني  جتمع 

اأبناء  م��ن  وطالبة  طالباً   ١٧ ي�صتفيد  اهلل  رام 

ال��ت��ج��م��ع م���ن خ��دم��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ت��ي تقدمها 

واحلديد  ال�صفيح  األ���واح  م��ن  املبنية  امل��در���ص��ة 

التي  الإ�صرائيلية  البناء  منع  اإج���راءات  ب�صبب 

ال�صكاين الطبيعي  التو�صع  تفر�س خناقاً على 

للفل�صطينيني يف تلك املناطق.

مدر�سة عني �سامية

اأ�ص�صت املدر�صة بدعم من موؤ�ص�صات الحتاد 

للتخفيف من  فل�صطني،  العاملة يف  الأوروب��ي 

معاناة الأطفال يف التنقل اليومي لقرى بعيدة 

للح�صول على التعليم.

وي���ق���ول حم��م��د ال��ع��م��ري��ني خم���ت���ار جتمع 

اأطفالهم  عن  اأزاح���ت  املدر�صة  اإن  �صامية  عني 

معاناة �صديدة بعدما كانوا مي�صون �صراً على 

الأقدام مل�صافات طويلة وعر طرق وعرة حتت 

اأق��رب  اإىل  للو�صول  ال�صيف  وح��ر  ال�صتاء  ب��رد 

مدر�صة لتجمعهم.

املدار�س مهددة بالهدم.. 

وي�����ص��ي��ف ال��ع��م��ري��ني يف ح��دي��ث��ه ل���«ع��رب��ي 

دولية  بوقفة  ياأملون  التجمع  اأبناء  اأن  بو�صت« 

الأوروب���ي ملنع عملية  خا�صة من دول الحت��اد 

ال���ه���دم، ب��ع��د اإ����ص���دار الح���ت���ال ق������راراً ب��ه��دم 

املدر�صة.

واملدر�صة هي واحدة من ٥٥ مدر�صة مماثلة 

»ج«  املناطق  تخدم جتمعات فل�صطينية تقع يف 

التي ت�صكل ٦٠٪ من م�صاحة ال�صفة الغربية 

ومتنع اإ�صرائيل اأي بناء او خدمات فيها.

 وب���ال���ت���زام���ن جت�����ري ���ص��ل��ط��ات الح���ت���ال 

ع��م��ل��ي��ات ه����دم ب���ي���وت م��ت�����ص��اع��دة ت�����ص��ت��ه��دف 

يف  امل��ن��اط��ق  ه���ذه  يف  ال��ق��اط��ن��ني  الفل�صطينيني 

�صتى انحاء ال�صفة الغربية املحتلة.

ال�����ص��ل��ط��ات  اإن  الأوروب�����������ي  الحت��������اد  ق�����ال 

الإ�صرائيلية منذ بداية العام اجلاري دمرت اأو 

491 مبنى،  الفل�صطينيني على هدم  اأج��رت 

مبا يف ذلك 81 مبنى مموًل من املانحني، مما 

اأدى اإىل نزوح 626 �صخ�صاً، من بينهم 302 

طفل، عر ال�صفة الغربية والقد�س ال�صرقية. 

13 يونيو/ اأن���ه م��ن��ذ يف  واأ����ص���اف الحت����اد 

2021 وه��و ت��اري��خ ت��اأدي��ة احلكومة  ح��زي��ران 

مت  الد�صتورية،  اليمني  اجلديدة  الإ�صرائيلية 

177 مبنى  ذل��ك  1031 مبنى، مبا يف  ه��دم 

مموًل من املانحني، مما اأدى اإىل نزوح 1310 

فل�صطينياً من بينهم 670 طفًا.

يف  الفل�صطينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت 

امل��ت��وا���ص��ل��ة على  ال��ي��وم��ي��ة  اإن احل�����رب  ب���ي���ان، 

منع  فقط  لي�س  ت�صمل  الفل�صطيني  ال��وج��ود 

اأر�صه  اإىل  الو�صول  من  الفل�صطيني  املواطن 

اأية  وحرمانه منها بقوة الحتال، بل تدمر 

و�صائل اأو مقومات واإمكانيات تعزز من �صموده 

ومت�����ص��ك��ه ب��اأر���ص��ه مب���ا يف ذل���ك ه���دم وت��دم��ر 

ال��غ��رف ال��زراع��ي��ة وت��دم��ر امل���ن���ازل وامل��ن�����ص��اآت 

واخل����ي����ام وخ���ط���وط امل���ي���اه وال����ص���ت���ي���اء على 

املعدات الزراعية.

ول��ع��ل م���ا ي��ع��زز ال���ص��ت��ه��داف الإ���ص��رائ��ي��ل��ي 

املحكمة  اإ���ص��دار  الفل�صطيني،  للوجود  املكثف 

ال��ع��ل��ي��ا الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ب��ع��د م��ع��رك��ة ق��ان��ون��ي��ة 

ي�صمح  ق����راراً  ع��ام��اً،   20 م��ن  لأك���ر  ا�صتمرت 

جل��ي�����س الح���ت���ال ب��ط��رد اأك����ر م���ن 1300 

يطا مبحافظة  يعي�صون يف منطقة  فل�صطيني 

اخلليل.

ووفقاَ ملوؤ�ص�صات حقوقية فاإنه يف حال تنفيذ 

ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ه��ج��ر ���ص��ت��ك��ون ه���ذه اأك����ر عملية 

اإخاء منفردة يف ال�صفة الغربية منذ ا�صتياء 

اإ�صرائيل على املنطقة يف حرب “الأيام ال�صتة” 

عام 1967.

االنباط-وكاالت

اأظ���ه���رت ن��ت��ائ��ج ا���ص��ت��ط��اع ل���ل���راأي ال��ع��ام 

الإ����ص���رائ���ي���ل���ي ح�����ول ان���ت���خ���اب���ات ال��ك��ن��ي�����ص��ت 

الإ�صرائيلي، اأجرته �صحيفة »معاريف«، تعادل 

»مع�صكر اليمني« بقيادة بنيامني نتنياهو مع 

احلكومة  رئ��ي�����س  ب��ق��ي��ادة  ل��ه  امل��ن��اوئ  املع�صكر 

احلايل يائر لبيد.

ال�صحيفة  ن�صرتها  ال��ت��ي  ال��ن��ت��ائ��ج  وب��ي��ن��ت 

ال���ع���ري���ة ع����ر م��وق��ع��ه��ا الإل������ك������روين ي���وم 

اجلمعة، اأن كل كتلة �صتح�صل على 57 مقعدا 

للمرة الأوىل يف ا�صتطاعات الراأي، والقائمة 

امل�صركة 6 مقاعد »قبل ان�صحاب التجمع من 

القائمة«.

وت�صر النتائج اإىل تراجع مع�صكر نتنياهو 

لبيد  ق���وة مع�صكر  زي����ادة  م��ق��اب��ل  مب��ق��ع��دي��ن، 

»ال�صهيونية  ح��زب  ت��راج��ع  حيث  مبقعدين، 

جفر  بن  ايتمار  املتطرف  برئا�صة  الدينية« 

مب��ق��ع��دي��ن، وارت���ف���ع »ح����زب ال��ع��م��ل« مبقعد 

واحد.

ووف�����ق�����ا ل���ا����ص���ت���ط���اع، ي���ح�������ص���ل »ح�����زب 

25 مقعدا  31 مقعدا، مقابل  الليكود« على 

ل� »ي�س عتيد )هناك م�صتقبل(، و«ال�صهيونية 

الر�صمي«  و«املع�صكر  م��ق��ع��دا،   11 ال��دي��ن��ي��ة« 

و«العمل«  مقعدا،   12 غانت�س  بيني  برئا�صة 

 8 »�صا�س«  5 مقاعد،  و«مرت�س«  مقاعد،   5
مقاعد، و«يهدوت هتوراة« 7 مقاعد، امل�صركة 

»اإ�صرائيل  6 مقاعد،  )قبل ان�صحاب التجمع( 

مقاعد،   6 ل��ي��رم��ان  اأف��ي��غ��دور  ب��ق��ي��ادة  بيتنا« 

و«املوحدة« 4 مقاعد.

وج������رى ي�����وم اجل���م���ع���ة، ت���ق���دمي ال���ق���وائ���م 

الوطني  »التجمع  ان�صحب  حيث  النتخابية، 

ال���دمي���ق���راط���ي« م���ن »ال��ق��ائ��م��ة امل�����ص��رك��ة«، 

وقدم قائمة حزبية م�صتقلة. يف حني، قدمت 

»اجل��ب��ه��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة ل��ل�����ص��ام وامل�����ص��اوة« 

م�صركة  قائمة  للتغير«  العربية  و«احلركة 

خلو�س النتخابات.

يف   25 ال���  »الكني�صت«  ان��ت��خ��اب��ات  وجت���ري 

الأول من ت�صرين الثاين/نوفمر املقبل، وهي 

خام�س انتخابات يف غ�صون 3 �صنوات.

االنباط-وكاالت

اخلمي�س  كانون،  اإيلني  الأمريكية  القا�صية  رف�صت 

15 �صبتمر/اأيلول 2022، ال�صماح لوزارة العدل باأن 
التي  ال�صرية  ال�صجات  مراجعة  ال��ف��ور  على  ت�صتاأنف 

�صادرها مكتب التحقيقات الحتادي من منزل الرئي�س 

اإط��ار  ت��رام��ب يف فلوريدا يف  دون��ال��د  ال�صابق  الأم��ري��ك��ي 

حتقيق جنائي جاٍر، يف قرار ل�صالح الرئي�س ال�صابق.

يف ال��وق��ت ذات���ه ع��ّي��ن��ت ك��ان��ون ال��ق��ا���ص��َي رمي��ون��د 

طرفاً  جزئية؛  حمكمة  يف  ق�صاة  كبر  وه��و  دي���ري، 

ثالثاً ملراجعة الوثائق التي �صادرها مكتب التحقيقات 

الحتادي بحثاً عن املواد التي ميكن اأن تكون خا�صعة 

لمتياز لإبعادها عن املحققني الحتاديني.

وزارة العدل تتحرك

من جانبها، وعدت وزارة العدل الأمريكية باإحالة 

الق�صية اإىل حمكمة ال�صتئناف اإذا حكمت كانون �صد 

ديري،  امل�صتقل،  املُحّكم  منع  اإىل  �صعت  كما  مطلبها. 

�صرية �صمن  100 وثيقة  من فح�س ما يقرب من 

ترامب  م�صكن  تفتي�س  خال  جمعها  مت  األفاً   11
الذي مت مبوافقة املحكمة يف 8 اأغ�صط�س/اآب املا�صي. 

ترى  »ل  املحكمة  اإن  قالت  كانون  القا�صية  لكن 

ب�صاأن  احل��ك��وم��ة  ا�صتنتاجات  ق��ب��ول  املنا�صب  م��ن  اأن 

دون مزيد من  اخل��اف  املهمة حم��ل  الق�صايا  ه��ذه 

املراجعة من قبل طرف ثالث حمايد بطريقة �صريعة 

ومنظمة«. 

ومل ي���رد م��ت��ح��دث ب��ا���ص��م وزارة ال��ع��دل وحم��ام��و 

ت���رام���ب ع��ل��ى ال���ف���ور ع��ل��ى ط��ل��ب��ات ل��ل��ت��ع��ل��ي��ق، ح�صب 

اإن حكم كانون يزيد من تعقيد  التي قالت  روي��رز، 

امل�����ص��رف  مل��راج��ع��ة  مي��ك��ن  اإذ  ال���ع���دل،  وزارة  حت��ق��ي��ق 

الدعاء  عن  امل�صتندات  حتجب  اأن  اخلا�س  الق�صائي 

الذي يبحث اإمكانية توجيه تهم جنائية. 

م��ن ج��ان��ب اآخ����ر، اأف����ادت ك��ان��ون، اخل��م��ي�����س، اأن��ه��ا 

���ص��ت��ط��ل��ب م����ن دي������ري اإع����ط����اء الأول�����وي�����ة مل��راج��ع��ة 

ال�صجات ال�صرية. كما اأمرته باإمتام مراجعة جميع 

نوفمر/ت�صرين   30 ب��ح��ل��ول  امل�صبوطة  ال��وث��ائ��ق 

الثاين املقبل. 

وثائق »�سرية للغاية«

ُيذكر اأن وزارة العدل الأمريكية حتقق يف احتفاظ 

اأنه  على  م�صنف  بع�صها  حكومية،  ب�صجات  ترامب 

»�صري للغاية«، يف م�صكنه مبنتجع مارالغو يف بامل 

الثاين  يناير/كانون  يف  الرئا�صة  ت��رك  بعدما  بيت�س 

 .2021
وتبحث الوزارة اأي�صاً يف احتمال عرقلته التحقيق 

اأو  ال�صجات رمبا نقلت  اأن  اأدل��ة على  بعدما وج��دت 

الحت���ادي  التحقيقات  مكتب  عنا�صر  م��ن  اأخ��ف��ي��ت 

الذين ذهبوا اإىل مارالغو يف يونيو/حزيران املا�صي، 

يف حماولة ل�صرداد جميع الوثائق ال�صرية. 

وطلبت وزارة العدل من القا�صية يف 8 �صبتمر/

التي  ال�صابقة  القيود  جزئياً  ترفع  اأن  احل��ايل  اأيلول 

الوثائق  جميع  مراجعة  من  ال���وزارة  حمققي  متنع 

الأق��ل من  التي متت م�صادرتها؛ حتى يتمكنوا على 

موا�صلة التدقيق يف الوثائق امل�صنفة على اأنها �صرية. 

ك��م��ا ط��ل��ب��وا م���ن ال��ق��ا���ص��ي��ة ا���ص��ت��ب��ع��اد ال�����ص��ج��ات 

ال�����ص��ري��ة م���ن ن���ط���اق م��راج��ع��ة امل�����ص��رف ال��ق�����ص��ائ��ي 

اإىل حمكمة  ال��ق�����ص��ي��ة  ب��اإح��ال��ة  وت��ع��ه��دوا  اخل���ا����س، 

ال�صتئناف بالدائرة احلادية ع�صرة ومقرها اأتانتا، 

اإذا مل تفعل ذلك. 

يف املقابل، عار�س حمامو ترامب الطلَبني، وقالوا 

للقا�صية يف طلب، الإثنني 12 �صبتمر/اأيلول، اإنهم 

ال�صجات  جميع  اأن  احلكومة  زع��م  على  يعر�صون 

�صرية، واأ�صافوا اأن هناك حاجة اإىل م�صرف ق�صائي 

خا�س للم�صاعدة يف اإبقاء الدعاء حتت ال�صيطرة. 

اأ���ص��ب��وع��ني م��ن تفتي�س م��ارالغ��و،  وب��ع��د ح���وايل 

اخل��ا���س  امل�����ص��رف  تعيني  اإىل  ت��رام��ب  حم��ام��و  �صعى 

ملراجعة ال�صجات امل�صادرة بحثاً عن مواد ميكن اأن 

مبداأ  وه��و  وامل��وك��ل،  املحامي  بامتياز  م�صمولة  تكون 

اأن مينع الك�صف عن بع�س ال�صجات  قانوين ميكن 

الرئا�صية.

اأمر الوثائق واحداً من عدة  ويعتر التحقيق يف 

تر�صيح  يف  يفكر  بينما  ت��رام��ب،  يواجهها  حتقيقات 

نف�صه للرئا�صة جمدداً يف عام 2024.

 تدمير 491 مبنى منذ بداية العام.. إسرائيل تصعد 
عمليات الهدم والتهجير ضد الفلسطينيين

 ألول مرة..
استطالع حول انتخابات الكنيست اإلسرائيلي: 

تساوي مقاعد كتلتي »نتنياهو والبيد«

 قاضية أمريكية تحكم لصالح ترامب.. منعت مراجعة 
الوثائق السرية المصادرة من منزله

االنباط-وكاالت

 ي��واف��ق ي���وم اجل��م��ع��ة ال�����ص��اد���س ع�����ص��ر من 

»���ص��را  مل���ج���زرة  ال�)40(  ال���ذك���رى  �صبتمر 

اللبنانية  العا�صمة  يف  وقعت  التي  و�صاتيا«، 

ب����روت، تخللها ذب���ح وب��ق��ر ب��ط��ون احل��وام��ل، 

واغ��ت�����ص��اب ال��ن�����ص��اء وت�����ص��ري��د، يف م�����ص��اه��َد ل 

ت����زال ح��ا���ص��رة ب��ق�����ص��وت��ه��ا يف ذاك�����رة ال��ت��اري��خ 

الفل�صطيني.

امل���ج���زرة وق��ع��ت ع���ام 1982، ع��ن��دم��ا ك��ان 

اأرئيل �صارون وزيًرا للجي�س اآنذاك، مبخيمني 

ل��اج��ئ��ني يف ب����روت ي��ح��م��ان ا���ص��م »���ص��را 

و���ص��ات��ي��ا« وا���ص��ت��م��رت ث��اث��ة اأي�����ام، وه���و ع��ام 

تزامن فيه اجتياح اإ�صرائيل جلنوب لبنان، مع 

وقوع احلرب اللبنانية الأهلية.

وب�������داأت ع��ن��دم��ا ف���ر����س ج��ي�����س الح���ت���ال 

يوم  غ��روب  مع  املخيمني  على  م�صددا  ح�صاًرا 

اقتحامهما  عملية  لي�صهل  اأيلول،  من   16 ال� 

وتنفيذ امل��ج��زرة ب��ع��ي��ًدا ع��ن و���ص��ائ��ل الإع����ام، 

موالية  م�صلحة  لبنانية  ميلي�صيا  ومب�صاعدة 

له.

ودخ��ل��ت ث���اث ف���رق ك��ل م��ن��ه��ا ي��ت��ك��ون من 

ال�صّكان  خدعوا  املخيم،  اإىل  م�صلًحا  خم�صني 

ب��الأع��ام  املخيم  م��ن  اخل���روج  وط��ل��ب��وا منهم 

ال��ب��ي�����ص��اء، ل��ك��ّن ���ص��رع��ان م��ا ان��ق�����ص��وا عليهم 

وم�صوهة  ووج��دت جثث مذبوحة  رحمة،  دون 

الن�صاء  بطون  بقر  عن  ف�صًا  الطرقات،  على 

والغ����ت���������ص����اب، ح���ي���ث ُق������در ع�����دد ال�����ص��ح��اي��ا 

من  اأغ��ل��ب��ي��ت��ه��م  ���ص��ه��ي��ًدا  و3500   750 ب��ني 

الفل�صطينيني.

امل���ج���زرة ال��ت��ي ق���ال ع��ن��ه��ا م���ن ���ص��ه��ده��ا »ل 

كان  ال��رع��ب«،  اأف���ام  مُي��ك��ن ت�صورها حتى يف 

ال���ه���دف الأ����ص���ا����س ل��ه��ا ب���ث ال���رع���ب يف نفو�س 

خ���ارج  ال��ه��ج��رة  اإىل  ل��دف��ع��ه��م  الفل�صطينيني 

وا�صتكمال  ال��داخ��ل��ي��ة،  ال��ف��ن  وت��اأج��ي��ج  لبنان، 

)الإ�صرائيلي(  الجتياح  وجهها  التي  ال�صربة 

يف ذلك العام للوجود الفل�صطيني هناك.

ويقع خميما »�صرا« و«�صاتيا« يف ال�صطر 

م�صاحتهما  وتبلغ  ب���روت،  للعا�صمة  الغربي 

كيلو مًرا مربًعا واح��ًدا، ويبلغ عدد �صكانهما 

ال��ي��وم ن��ح��و 12 األ����ف ���ص��خ�����س، م��ن ب��ني 12 

خميًما لاجئني الفل�صطينيني يف لبنان.

 »صبرا وشاتيال«.. مشاهد المجزرة لم تغيب منذ )40( عامًا

ال�سبت    17  /  9  / 2022

االنباط-وكاالت

 اأعلن الرئي�س الركي رجب طيب 

ا�صتعداد  على  �صيكون  اأن���ه  اأردوغ�����ان، 

الأ�صد  ب�صار  ال�صوري  الرئي�س  للقاء 

�صنغهاي  م��ن��ظ��م��ة  ق��م��ة  ه��ام�����س  ع��ل��ى 

ال�صوري  الرئي�س  ح�صر  اإذا  للتعاون 

اإىل �صمرقند.

ون���ق���ل���ت ���ص��ح��ي��ف��ة »ح�����ري�����ت« ع��ن 

الأ�صد  ي��اأت��ي  اأن  »اأود  ق��ول��ه،  اأردوغ����ان 

ل  لكنه  ب��ه،  �صاألتقي  اأوزبك�صتان،  اإىل 

�صوريا  �صتنق�صم  ي��اأت��ي.  اأن  ي�صتطيع 

ل��ق��د ح��ارب  ���ص��ل��وك��ه.  وب�����ص��ب��ب  ب�صببه 

املعار�صة حلماية �صلطته«.

واأ������ص�����اف: »م����ن امل���وؤ����ص���ف اأن�����ه لن 

اأوزبك�صتان.  اإىل  ال��ق��دوم  م��ن  يتمكن 

الأ���ص��ي��اء له  واأق����ول ه��ذه  ب��ه  �صاألتقي 

�صخ�صًيا«.

وك�����ان ق���د اأ�����ص����ار ت��ق��ري��ر اإع���ام���ي 

اإي�������راين ن��ق��ا ع���ن م�������ص���ادر يف وق��ت 

�صابق اإىل اأن الرئي�صني ال�صوري ب�صار 

اأردوغ��ان  والركي رجب طيب  الأ�صد 

قد يجتمعان يف قمة منظمة �صنغهاي 

للتعاون يف �صبتمر يف اأوزبك�صتان.

ن�صرته  ال����ذي  ال��ت��ق��ري��ر  وب��ح�����ص��ب 

فاإن  الإي��ران��ي��ة،   »Tasnim« وكالة 

الرئي�س الرو�صي فادمير بوتني دعا 

الرئي�س الركي للم�صاركة يف اجتماع 

املنظمة املقرر يف اأوزبك�صتان، كما طلب 

من الرئي�س ال�صوري امل�صاركة.

»روي���رز«  وك��ال��ة  ذك���رت  ان،  و�صبق 

دم�صق  يف  م�صادر  اأرب��ع��ة  اإىل  ا�صتنادا 

الركية  املخابرات  رئي�صْي  اأن  واأنقرة 

علي مملوك  وال�صورية  فيدان،  حقان 

ال��ت��ق��ي��ا يف دم�����ص��ق خ����ال الأ���ص��اب��ي��ع 

القليلة املا�صية.

م��وال  »م�صدر  ع��ن  الوكالة  ونقلت 

اأن رئ��ي�����س م��ك��ت��ب الأم����ن  ل��دم�����ص��ق«، 

ورئي�س  مملوك،  علي  اللواء  الوطني، 

جهاز املخابرات الركية، حقان فيدان، 

عقدا عدة اجتماعات يف دم�صق.

الج���ت���م���اع���ات  اإن  امل�������ص���در  وق������ال 

الأخ������رة، مب��ا يف ذل���ك زي����ارة ف��ي��دان 

نهاية  ي��وم��ني يف  ا���ص��ت��م��رت  ل��دم�����ص��ق 

متهيد  اإىل  »�صعت  املا�صي،  اأغ�صط�س 

الطريق جلل�صات على م�صتوى اأعلى«.

االنباط-وكاالت

 ات��ف��ق��ت ك���ل م���ن احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة 

توحيد  ���ص��رورة  على  ال�صورية  ونظرتها 

اأج��ل  م��ن  ال��دول��ي��ة  امل��ح��اف��ل  خطابهما يف 

احل�صول على حقوقهما املائية من بلدان 

املنبع

العراقية،  املائية  امل���وارد  وزارة  وذك��رت 

ر�صيد  مهدي  الوزير  اأن  �صحايف،  بيان  يف 

احل����م����داين ال��ت��ق��ى م���ع رئ��ي�����س ال������وزراء 

ال�صوري ح�صني عرنو�س، بح�صور الوكيل 

البيئة  وزي���ر  ب�صاحيات  امل��خ��ّول  ال��ف��ن��ي 

رعد  ومت��ام  الفاحي،  العزيز  عبد  جا�صم 

وزي����ر امل������وارد امل��ائ��ي��ة ال�������ص���وري، وال��ق��ائ��م 

بالأعمال العراقي يف دم�صق يا�صني �صريف

اأن��ه مت خ��ال اللقاء التباحث  واأ���ص��اف 

يف  البلدين  بني  امل�صركة  الق�صايا  ح��ول 

حتديات  ظ��ل  يف  والبيئي  امل��ائ��ي  ال�صاأنني 

التغر  وت���ط���رف  امل���ي���اه  واردات  ت��ن��اق�����س 

تقلي�س  على  ال�صلبية  واآث��اره��م��ا  املناخي 

امل�صاحات الزراعية وامل�صاريع الإروائية

ال��ط��رف��ني بحثا  اأن  اإىل  ال��ب��ي��ان  واأ���ص��ار 

اأي�صاً �صرورة التن�صيق للعمل امل�صرك بني 

والتكنولوجيا  العلوم  لت�صخر  البلدين 

وت������ب������ادل اخل����������رات وت����ع����زي����ز جم�����الت 

ال��ت��دري��ب، وت��وح��ي��د اخل��ط��اب يف املحافل 

ال��دول��ي��ة م��ن اأج���ل احل�����ص��ول على حقوق 

اأهمية  املنبع، مع  املائية من دول  البلدين 

لت�صمل جم���الت  ال��ت��ع��اون  اآف�����اق  ت��و���ص��ي��ع 

حمطات  واإن�صاء  البيانات  كتبادل  اأو���ص��ع، 

البحثية  والتطبيقات  امل�����ص��رك  ال��ر���ص��د 

املائية  للموارد  املتكاملة  الإدارة  لتحقيق 

ال��ت��غ��رات  ب�صكل م�����ص��ت��دام وال��ت��ك��ي��ف م��ع 

املناخية

االنباط-وكاالت

ب��وري��ك،  غ��اب��ري��ي��ل  ت�صيلي  رئ��ي�����س  رف�����س 

الإ���ص��رائ��ي��ل��ي  ال�����ص��ف��ر  اع��ت��م��اد  اأوراق  ق��ب��ول 

اجل���دي���د، ج��ي��ل اأرت����زي����ايل. ح�����ص��ب »ي��دي��ع��وت 

اأحرنوت« العرية.

الت�صيلي  الرئي�س  فاإن  التقارير،   وبح�صب 

بعد  غ�صب  الفل�صطينية،  للق�صية  املنا�صر 

ق��ي��ام ق����وات الح���ت���ال ب���اع���دام ال��ف��ت��ى ع��دي 

�صاح » 17«.

هيوم“  ”ي�صرائيل  ���ص��ح��ي��ف��ة  وذك�������رت 

م��ن  ”كان  اأن������ه  ال���ت���ف���ا����ص���ي���ل،  يف  ال���ع���ري���ة، 

تعيني  ن�س  تقدمي  مرا�صم  تتم  اأن  املفر�س 

اخلمي�س،  �صانتياغو  يف  الإ�صرائيلي  ال�صفر 

عندما  احل��ف��ل  األ��غ��ى  الت�صيلي  الرئي�س  لكن 

و�صل ال�صفر بالفعل اإىل الق�صر الرئا�صي“.

احلفل  اإل���غ���اء  مت  اأن���ه  ال�صحيفة،  وب��ي��ن��ت 

فتى  با�صت�صهاد  الت�صيلي  الرئي�س  اإب��اغ  بعد 

فل�صطيني يف ال�صفة الغربية على يد اجلي�س 

الإ�صرائيلي.

اأن وزي���ر  ال���ع���ري���ة،  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  واأك�������دت 

اخلارجية حاول حل الأزمة وا�صتدعى ال�صفر 

وك��ي��ل وزارة اخل��ارج��ي��ة  ل��ل��ق��اء  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي 

الت�صيلية يف وقت لحق من يوم اخلمي�س.

ال�صخ�س  ف��اإن  العرية،  ال�صحيفة  ووف��ق 

ال����ذي اأب��ل��غ ال�����ص��ف��ر الإ���ص��رائ��ي��ل��ي ب����اأن حفل 

لن  الإ�صرائيلي  ال�صفر  اعتماد  اأوراق  تقدمي 

يتم، هو وزير خارجية ت�صيلي.

اإ�صرائيل“  اأوف  ”تاميز  موقع  ذك��ر  بينما 

ال��رئ��ي�����س  ”ازدراء  اع���ت���ره  م���ا  اأن  ال���ع���ري، 

يعد  الإ�صرائيلي،  للمبعوث  بوريك،  الت�صيلي 

الدبلوما�صي  ل��ل��روت��وك��ول  خ��ط��ًرا  ان��ت��ه��اًك��ا 

ويهدد بتعتيم العاقات بني البلدين“.

وبح�صب املوقع العري، ”زعم الت�صيليون 

اأن ال��رف�����س لع��ت��م��اد ال�����ص��ف��ر الإ���ص��رائ��ي��ل��ي 

مل ي��ك��ن ع��ق��اب��ا لإ���ص��رائ��ي��ل، وق�����رروا ت��اأج��ي��ل 

اأن  اإىل  م�صرا  املقبل“،  اأكتوبر  حتى  احلفل 

اإهانة غر م�صبوقة  ي��زال يعتر  ”ل  احل��دث 

لإ�صرائيل“.

ودان������ت اجل���ال���ي���ة ال���ي���ه���ودي���ة يف ت�����ص��ي��ل��ي، 

دبلوما�صي  ”حادث  ب��اأن��ه  وو�صفته  ال��رف�����س، 

ال��ي��ه��ودي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ان��ت��ق��دت  بينما  خطر“، 

الأم��ري��ك��ي��ة ه���ذه اخل���ط���وة وو���ص��ف��ت��ه��ا ب��اأن��ه��ا 

م�صبوقة“. ”غر 
”الرئي�س  اإن  ال��ي��ه��ودي��ة،  اللجنة  وق��ال��ت 

الت�صيلي بوريك يجب اأن يعتذر، واأّل يخاطر 

بالعاقات  اإ���ص��اح��ه  ميكن  ل  �صرر  ب��اإحل��اق 

بني اإ�صرائيل“.

رئي�س  ن��ائ��ب  جوبرين  �صيفان  ق��ال  بينما 

اإن  اإ�صرائيل،  يف  الت�صيليني  املغربني  جالية 

الإ�صرائيلية  وزارة اخلارجية  فاجاأ  ”احلادث 
التي مل تتلق اأي ر�صالة م�صبقة حول املو�صوع 

من الت�صيليني“.

وفاز بوريك، برئا�صة ت�صيلي العام املا�صي، 

اأث��ار قلق اجلالية اليهودية  وهو الأم��ر ال��ذي 

اأن  اإىل  اأ�صارت  تقارير عرية  وفق  الباد،  يف 

يف  ال��ي��ه��ودي��ة  اجل��ال��ي��ة  م��ع  ب��وري��ك  ”عاقة 
باده، متوترة“.

هيوم“  ”ي�صرائيل  ���ص��ح��ي��ف��ة  وذك�������رت 

م��ن  ”كان  اأن������ه  ال���ت���ف���ا����ص���ي���ل،  يف  ال���ع���ري���ة، 

تعيني  ن�س  تقدمي  مرا�صم  تتم  اأن  املفر�س 

اخلمي�س،  �صانتياغو  يف  الإ�صرائيلي  ال�صفر 

عندما  احل��ف��ل  األ��غ��ى  الت�صيلي  الرئي�س  لكن 

و�صل ال�صفر بالفعل اإىل الق�صر الرئا�صي“.

 بعد لقاء مديري المخابرات في البلدين..
أردوغان: لو حضر األسد إلى »سمرقند«

 لكنت التقيته

 اتفاق عراقي- سوري لتوحيد الخطاب 
الدولي بشأن حقوقهما المائية

 في سابقة نادرة..
الرئيس التشيلي يرفض قبول أوراق 

اعتماد من السفير اإلسرائيلي »بسبب 
اعدام فتى فلسطيني«
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الـريـا�ضي

جدة – وكاالت 

اأ�����ش����اد ع���ب���د ال��������رزاق ح����م����داهلل جن��م 

ف��ري��ق احت���اد ج���دة ب�����الأداء وال��ف��وز على 

���س��ي��ف��ه اخل��ل��ي��ج ب��ث��ن��ائ��ي��ة ن��ظ��ي��ف��ة م�����س��اء 

اخل��م��ي�����س ���س��م��ن اجل���ول���ة ال���راب���ع���ة من 

دوري رو�سن ال�سعودي للمحرتفني. كما 

رد ال��ن��ج��م امل��غ��رب��ي ع��ل��ى ت��رح��ي��ب امل��درب 

ملنتخب  حمداهلل  بعودة  الركراكي  وليد 

الأ���س��ود. وق���ال عبد ال���رزاق ح��م��داهلل يف 

ال�����س��ع��ودي��ة   SSC ل��ق��ن��وات  ت�����س��ري��ح��ات 

»���س��ك��را جل��م��ه��ور الحت����اد ع��ل��ى ح�����س��وره 

امل��ب��اراة،  ط���وال  وت�سجيعنا  وم�����س��ان��دت��ن��ا 

اأ���س��ك��ر ج��م��ي��ع ال��اع��ب��ني ع��ل��ى امل��ج��ه��ود 

 ال���ذي ق��دم��وه رغ��م ال��رط��وب��ة ال��ع��ال��ي��ة«.

واأ����س���اف ���س��اح��ب ث��ن��ائ��ي��ة ال��ل��ي��ل��ة »ب��داأن��ا 

رومارينيو  اإ�سابة  لكن  ق��وة  بكل  امل��ب��اراة 

اأث����رت ع��ل��ي��ن��ا، ف��ه��و لع���ب م��ه��م وم��وؤث��ر، 

ب��اأن  ون��ع��د  جميلة،  م��ب��اراة  ق��دم��ن��ا  لكننا 

واأق��وى  اأف�سل  ونتائجنا  م�ستوانا  يكون 

الأ���س��ل��وب  وع��ن  ال��ق��ادم��ة«.  مبارياتنا  يف 

اجل���دي���د ل��ف��ري��ق الحت�����اد، اأ����س���ار »ن��ح��ن 

على  نعتاد  اأن  يجب  حمرتفني  كاعبني 

الوقت،  اأ�سلوب، ولكننا نحتاج لبع�س  اأي 

»يجب  وتابع  ان�سمام لعبني جدد«.  مع 

لان�سجام  الوقت  بع�س  هناك  يكون  اأن 

والأه��م  البع�س،  بع�سنا  مع  كبري  ب�سكل 

اأننا نحقق النت�سار من مباراة لأخرى«. 

م���درب  ال���رك���راك���ي  ت�����س��ري��ح  ع��ل��ى  وردا 

املنتخب  ترحيب  ح��ول  املغربي  املنتخب 

حال  يف  العامل  كاأ�س  قائمة  يف  بحمداهلل 

ا���س��ت��ع��اد ج��اه��زي��ت��ه، ق���ال »مل اأ���س��م��ع ه��ذا 

لكل  املنتخب مفتوحة  واأبواب  الت�سريح، 

لعب مغربي ولي�س فقط حمداهلل«.

�سوي�رسا- وكاالت 

اأع���ل���ن ال�����س��وي�����س��ري روج���ر ف���ي���درر، 

عقب  التن�س،  اع��ت��زال  اخلمي�س،  م�ساء 

بالعا�سمة  امل���ق���ررة  بطولة كاأ�س ليفر 

بعد  اجل��اري،  ال�سهر  لندن  الربيطانية 

م�����س��رية اأ���س��ط��وري��ة ا���س��ت��م��رت 24 ع��ام��ا، 

���س��ام،  ل��ق��ب ج��ران��د   20 ح�سد خ��ال��ه��ا 

ال���ب���ط���ولت  م����ن  ال���ع���دي���د  ج����ان����ب  اإىل 

ب��ي��ان ن�سره  الأخ�����رى. وق���ال ف��ي��درر، يف 

ع���رب ح�����س��اب��ه مب��وق��ع »ت���وي���رت«، م��رف��ق��ا 

ع��ائ��ل��ت��ي يف  »اإىل  ���س��وت��ي��ة:  ر����س���ال���ة  ب���ه 

ل��ع��ب��ة ال��ت��ن�����س واجل���م���ي���ع، م���ن ب���ني ك��ل 

ال��ه��داي��ا ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا يل ال��ت��ن�����س على 

الأ�سخا�س  هو  اأكربها  كان  ال�سنني،  مر 

ال���ذي���ن ق��اب��ل��ت��ه��م ع��ل��ى ط���ول ال��ط��ري��ق: 

اأ���س��دق��ائ��ي وم��ن��اف�����س��ي��ن��ي، والأه������م من 

الريا�سة  منحوا  الذين  امل�سجعون  ذلك، 

ح���ي���ات���ه���ا«. واأ�����س����اف: »ال����ي����وم اأري������د اأن 

اأ�سارككم ر�سالة، كما يعلم الكثري منكم، 

مليئة  املا�سية  ال��ث��اث  ال�����س��ن��وات  ك��ان��ت 

والعمليات  الإ�سابات  ب�ساأن  بالتحديات 

للعودة  بجد  اأعمل  كنت  لقد  اجلراحية، 

ال��ك��ام��ل، عملت  ال��ت��ن��اف�����س��ي  ال�����س��ك��ل  اإىل 

بجّد وحاولت العودة لكن ر�سالة اجل�سد 

41 ع��ام��ا، لعبت  ك��ان��ت وا���س��ح��ة، ع��م��ري 

 24 ُم���ب���اراة ع��ل��ى م���دار   1500 اأك���ر م��ن 

�ستكون  املُقبل  الأ�سبوع  ليفر  كاأ�س  �سنة، 

قرار  »اإن��ه  وزاد:  اأخو�سها«.  بطولة  اآخر 

اأعطاين  �ساأفتقد كل ما  حلو ومر لأنني 

هناك  الوقت  نف�س  يف  لكن  اللعب،  اإي��اه 

من  نف�سي  اأرى  ب���ه،  ل��اح��ت��ف��ال  ال��ك��ث��ري 

اأ���س��ع��د ال��ن��ا���س ع��ل��ى وج���ه الأر������س، لقد 

التن�س،  ل��ل��ع��ب  خ��ا���س��ة  م��وه��ب��ة  ع��ط��ي��ت 
ُ
اأ

 وق�����دم�����ت ك�����ل م�����ا ل������دي ب�����ل واأك���������ر«.

اأ���س��ك��ر  اأن  اأود  خ���ا����س  »ب�����س��ك��ل  وت���اب���ع: 

زوج����ت����ي ال���رائ���ع���ة م���ريك���ا ال���ت���ي ك��ان��ت 

م��ع��ي ك���ل دق���ي���ق���ة، و����س���اه���دت م��ب��اري��ات 

ل ح�����س��ر ل��ه��ا ع��ن��دم��ا ك��ان��ت ح��ام��ا يف 

���س��ه��ره��ا ال��ث��ام��ن، وق���د حت��م��ل��ت ج��وان��ب 

فريقي  وم��ع  معي  ال�سفر  اأثناء  �سخيفة 

اأ�سكر  اأن  ا  اأي�سً اأود  عاًما،   20 من  لأك��ر 

دعمهم  على  الرائعني  الأرب��ع��ة  اأط��ف��ايل 

اأماكن  باكت�ساف  دائ��ًم��ا  وال�ستمتاع  يل، 

طول  على  رائعة  ذكريات  وخلق  جديدة 

امل��درج��ات  عائلتي يف  روؤي���ة  اإن  ال��ط��ري��ق، 

وه���م ي��ه��ت��ف��ون يل ه���و ���س��ع��ور ���س��اأح��ت��ف��ل 

اأن  اأود  »ك��م��ا  ووا����س���ل:  الأب�����د«.  اإىل  ب��ه 

العزيزة،  واأختي  العزيزين  والدّي  اأ�سكر 

���س��يء مم��ك��ًن��ا، كما  اأي  ي��ك��ن  ب��دون��ه��ا مل 

ال�سابقني  املدربني  جلميع  جزيا  �سكرا 

ال����ذي����ن وج����ه����وين دائ�����ًم�����ا يف الجت������اه 

رف��اق!  ي��ا  رائ��ع��ني  كنتم  لقد  ال�سحيح.. 

اآم��ن  ال��ذي  ال�سوي�سري،  للتن�س  و�سكًرا 

ومنحني  �سغرياً  لعباً  كنت  اأن  منذ  بي 

اأن  »اأود  واأردف:  امل���ث���ال���ي���ة«.  ال���ب���داي���ة 

كنت  امللعب،  اأر���س  على  خ�سومي  اأ�سكر 

من  العديد  للعب  يكفي  مب��ا  حمظوًظا 

اأبًدا،  اأن�ساها  لن  التي  امللحمية  املباريات 

ما  ودائ��م��ا  وق��وة،  ب�سغف  بنزاهة،  قاتلنا 

ب��ذل��ت ق�����س��ارى ج��ه��دي لح���رتام ت��اري��خ 

دفعنا  للغاية.  ممنت  اأن��ا  الريا�سة.  هذه 

اإىل  مًعا  التن�س  واأخذنا  البع�س  بع�سنا 

اأن  اأود  �سيء،  كل  وقبل  جديد،  م�ستوى 

اأتقدم ب�سكر خا�س جلمهوري الرائع. ل 

القوة والإميان  اأن تعرف مقدار  ميكنك 

امللهم  ال�سعور  ك��ان  اإي���اه.  منحني  ال��ذي 

املزدحمة  وال�ساحات  املاعب  يف  بال�سري 

اأح����د اأع��ظ��م الأ���س��ي��اء اإث�����ارة يف ح��ي��ات��ي. 

ب���دون���ك���م ك����ان����ت الإجن�����������ازات ���س��ت�����س��ع��ر 

بال�سعادة  متتلئ  اأن  من  ب��دل  بالوحدة، 

ال�سنوات  »كانت  وا�ستطرد:  وال��ط��اق��ة«. 

ال�24 املا�سية مغامرة رائعة.

وكاأنه  الأم��ر  يبدو  الأحيان  بع�س  بينما يف   

عميًقا  الأم���ر  ك��ان  �ساعة،   24 غ�سون  يف  ذه��ب 

لعبت  لأنني  للغاية  حمظوًظا  كنت  و�ساحرًيا 

بالفرح  ���س��ع��رت  وب��ك��ي��ت،  �سحكت  دول���ة.   40 يف 

���س��ع��رت  اأن���ن���ي  ك��ل��ه  ذل����ك  م���ن  والأمل، والأه������م 

اأن  »اأود  وخ���ت���م:  ي�����س��دق«.  ل  ب�����س��ك��ل  ب��احل��ي��اة 

���س��اع��دين يف  ل��ك��ل م��ن  اأت��ق��دم بال�سكر اجل��زي��ل 

حتقيق اأحام لعب كرة قدم �سوي�سري �ساب.. 

واأخرًيا التن�س: اأحبك ولن اأتركك اأبدا«.

باري�س – وكاالت 
مي�سي،  ليونيل  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ح��ر���س 

جن�����م ن��������ادي ب����اري���������س �����س����ان ج����ريم����ان 

ال��ف��رن�����س��ي، ع��ل��ى ت��وج��ي��ه ر����س���ال���ة وداع 

لأ���س��ط��ورة ال��ت��ن�����س، ال�����س��وي�����س��ري روج��ر 

فيدرر. ون�سر مي�سي على ح�سابه مبوقع 

ال�����س��ور ال�����س��ه��ري«اإن�����س��ت��ج��رام«، ���س��ورة 

يف  فريد  »عبقري  عليها:  وعلق  لفيدرر، 

ت��اري��خ ال��ت��ن�����س وم��ث��ال لأي ري��ا���س��ي، كل 

�سنفتقد  القادمة،  مرحلتك  يف  التوفيق 

روؤي����ت����ك يف امل���ل���ع���ب، الأم�������ر ال������ذي ك���ان 

اأعلن  قد  فيدرر  وكان  ن�ستمتع«.  يجعلنا 

م�����س��اء اخل��م��ي�����س، اع��ت��زال ال��ت��ن�����س، عقب 

بالعا�سمة  امل���ق���ررة  ل��ي��ف��ر  ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة 

بعد  اجل���اري،  ال�سهر  لندن  الربيطانية 

24 ع��ام��ا،  م�����س��رية اأ���س��ط��وري��ة ا���س��ت��م��رت 

ح�سد خالها 20 لقب جراند �سام، اإىل 

جانب العديد من البطولت الأخرى.

االنباط – عمان 

ف����از لع����ب ال����وح����دات ف���را����س ���س��ل��ب��اي��ة، 

ب��ج��ائ��زة »اأف���ك���و« لأج��م��ل ه���دف يف ال���دوري 

املا�سي،  اآب  �سهر  عن  للمحرتفني،  الأردين 

بعد اأن ح�سد )54%( من اأ�سوات اجلماهري، 

وتفوق  اخلمي�س  الت�سويت  باب  اإغ��اق  مع 

ه����دف ���س��ل��ب��اي��ة يف م���رم���ى ����س���ح���اب، وف��ق��اً 

ل��ت�����س��وي��ت اجل��م��اه��ري ال����ذي ا���س��ت��م��ر )15( 

يوماً، بفارق كبري عن اأقرب املناف�سني، حيث 

الفي�سلي  ال���رواب���دة لع���ب  ن���ور  ه���دف  ن���ال 

ت�����س��وي��ت بلغت  ن�����س��ب��ة  ال�����س��ري��ح  يف م��رم��ى 

لعب  م��وايل  ملحمد   )%10( مقابل   ،)%24(

ويو�سف  ال�سلط،  مرمى  يف  بهدفه  احل�سني 

اأب����و اجل����زر م��ن ال��رم��ث��ا اأم����ام م��ع��ان اأي�����س��اً 

لعب  كلوب  ملحمد   )%3( جانب  اإىل   ،)%9(

اأن  املنتظر  وم��ن  احل�سني.  لقاء  يف  ال�سلط 

بالدوري  اأه��داف  خم�سة  اأجمل  تر�سيح  يتم 

القادم.  ال�سهر  اأيلول اجلاري، مطلع  ل�سهر 

ي��ذك��ر اأن ج��ائ��زة »اأف���ك���و« لأج��م��ل ه���دف يف 

ال�سهر، تاأتي وفقاً لت�سويت اجلماهري على 

اأه���داف،  خم�سة  اأج��م��ل  ت�سم  اأول��ي��ة  قائمة 

ت��ر���س��ي��ح��ه��ا م���ن جل���ان ف��ن��ي��ة خمت�سة  ي��ت��م 

جرى ت�سكيلها ال�سهر املا�سي وتنعقد ب�سكل 

ال��ع��ام للمنتخب  امل���درب  اأ���س��ب��وع��ي. وي��راأ���س 

اللجنة  ال��ق��ادر،  عبد  اأحمد  الأول،  الوطني 

الأه��داف  اأج��م��ل  برت�سيح  املخت�سة  الفنية 

فردية  ج��وائ��ز  ع��دة  جانب  اإىل  للجماهري، 

اللجنة  وت�سم  لحقاً،  عنها  �سيعلن  اأخ��رى 

كل من: املدرب اإ�سام ذيابات، املدرب �سالح 

والإعامي  فريج،  عوين  الإعامي  دغ�س، 

»اأفكو لأجمل  اأحمد اخلايلة وتاأتي جائزة 

تفاعل  ل��زي��ادة  الحت��اد  ه��دف« �سمن خطة 

اجل��م��اه��ري م���ع ال���ب���ط���ولت، م���ا ي��رف��ع من 

بني  الإي��ج��اب��ي  والتناف�س  احل��اف��ز  م�ستوى 

الاعبني والفرق ب�سكل عام.

االنباط – عمان 

اخ��ت��ت��م��ت م��ن��اف�����س��ات اجل���ول���ة ال�����س��اد���س��ة 

ملو�سم  لل�سيدات  الأوىل  الدرجة  دوري  من 

 ،1-2 ال��ع��روب��ة  ع��ل��ى  ال��راي��ة  وت��ف��وق   .2022

 ،0-3 ب���دران  �سفا  ع��ل��ى   FC ع��م��ان  وت��غ��ل��ب 

وفاز البرتاء على عجلون 1-0. ومع اختتام 

على   FC عمان  حافظ  اجلولة،  مناف�سات 

ن��ق��ط��ة، يليه   15 ال��ف��رق ب  ت��رت��ي��ب  ���س��دارة 

 ،9 وال��راي��ة  ب�����س��رى  ���س��ب��اب   ،10 ب���دران  �سفا 

العروبة 6، البرتاء 4، وعجلون اأخرياً بدون 

ن��ق��ا وُت��ل��ع��ب امل��ن��اف�����س��ات ب��ن��ظ��ام ال����دوري من 

باللقب  وي��ت��وج  واإي���اب���ا(،  )ذه��اب��ا  مرحلتني 

وي�سعد  الرتتيب،  يف  الأول  املركز  �ساحب 

فيما   ،2023 للمحرتفات  الأردين  ل��ل��دوري 

اإىل  ال��رتت��ي��ب  �سلم  على  ف��ري��ق  اآخ���ر  يهبط 

للمو�سم  ال��ث��ان��ي��ة  ال���درج���ة  اأن���دي���ة  م�����س��اف 

املقبل.

االنباط – عمان 

تدريباته  ت17  الوطني  املنتخب  يوا�سل 

ال���ف���ن���ي���ة وال���ب���دن���ي���ة ب�����اإم�����ارة دب������ي، ���س��م��ن 

مع�سكره التدريبي الذي يقيمه هناك حتى 

الت�سفيات  خل��و���س  ا���س��ت��ع��دادا  اجل���اري،   21

واأج��رى  ب����الأردن.  املقبل  ال�سهر  الآ���س��ي��وي��ة 

امل��ن��ت��خ��ب ت���دري���ب���ه ع���ل���ى م���اع���ب الحت����اد 

الإماراتي لكرة القدم، بقيادة املدرب عبداهلل 

تكتيكية  مت��اري��ن  على  وا�ستمل  القططي، 

القطري  نظريه  املنتخب  ويلتقي  وبدنية. 

-بتوقيت  ال�سبت  م�ساء  ال�ساد�سة  عند  وديا 

الإم���ارات���ي  الحت����اد  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى  الأردن-، 

لكرة القدم، قبل اأن يواجه اأ�سحاب الأر�س 

الثاثاء 20، نف�س الوقت وعلى ذات امللعب. 

وي�������س���ارك امل��ن��ت��خ��ب ب��ال��ت�����س��ف��ي��ات حل�����س��اب 

حامل  اليابان  جانب  اإىل  الأوىل،  املجموعة 

ل���ق���ب ال��ن�����س��خ��ة الأخ��������رية م����ن ال��ب��ط��ول��ة، 

���س��وري��ا، ال��ف��ل��ب��ني وت��رك��م��ان�����س��ت��ان. وت�����س��م 

على  ت��وزي��ع��ه��م  مت  منتخبا   44 ال��ت�����س��ف��ي��ات 

بحيث  التجمع،  بنظام  تقام  جمموعات   10

و�سمت  منتخبات،   4 جم��م��وع��ات   6 �سمت 

اإىل  وي���ت���اأه���ل  م��ن��ت��خ��ب��ات.   5 4 جم��م��وع��ات 

املركز  �ساحب   ،2023 الآ�سيوية  النهائيات 

الأول من كل جمموعة، اإىل جانب اأف�سل 5 

منتخبات حت�سل على املركز الثاين.
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�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع اللكرتوين

شلباية يفوز بجائزة الهدف االجمل 

عمان بصدارة دوري االولى للسيدات 

منتخب الناشئين يواجه قطر وديا 

االنباط – عمان 

القطبني  بني  الكروية  املواجهة  تتجدد 

ال��ف��ي�����س��ل��ي وال����وح����دات يف ب��ط��ول��ة ك��اأ���س 

فريق  �سجل  ان  ب��ع��د  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الردن 

ال�سرحان  ع��ل��ى  م�ستحقا  ف���وزا  ال��وح��دات 

م�ساء  جمعهما  ل��ق��اء  يف   ،)0-4( بنتيجة 

الثاين  اهلل  عبد  امللك  �ستاد  على  اخلمي�س 

بالقوي�سمة، �سمن دور ال16 لبطولة كاأ�س 

ال�سوط  ال��وح��دات  ف��ري��ق  واأن��ه��ى  الأردن. 

اأب��و  امل��ايل  حمرتفه  بهديف  متقدما  الأول 

ال�سوط  ع��م��ارة. ويف  اأب��و  دي��ارا ومنذر  بكر 

وعمر  ع�سام  خالد  من  كل  اأ�ساف  الثاين 

 م���ن���ا����س���رة ال���ه���دف���ني ال���ث���ال���ث وال����راب����ع.

وت���اأه���ل ف��ري��ق ال���وح���دات ل���دور ال��ث��م��ان��ي��ة، 

ف��از  ك���ان  ال���ذي  الفي�سلي  ���س��ي��واج��ه  ح��ي��ث 

ب��ث��اث��ي��ة دون رد. ويف  اأم�����س  ���س��ح��اب  ع��ل��ى 

م��ب��اراة ث��ان��ي��ة، ح�����س��م ف��ري��ق ع��م��ان ت��اأه��ل��ه 

البقعة  فريق  جتاوز  بعدما  الثمانية  لدور 

ح��ي��ث   ،)6-5( ال���رتج���ي���ح  رك�����ات  ب���ف���ارق 

بالتعادل  للمباراة  الأ�سلي  الوقت  انتهى 

ال�سلبي.

مواجهة متجددة بين 
القطبين في كأس االردن 

حمداهلل سعيد بأداء االتحاد
 امام الخليج   

االسطورة فيدرر ينهي مسيرته 
في عالم التنس 

ميسي يودع عبقري تاريخ التنس 
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االنباط-وكاالت

���ري حتقيقاً  �أن��ه��ا تجُ �أوب����ر،  ���ش��رك��ة  �أع��ل��ن��ت 

بها،  �خل��ا���ش��ة  �لكمبيوتر  ل�شبكة  �خ���ر�ق  يف 

مما   ،2022 ���ش��ب��ت��م��ر/�أي��ل��ول   15 �خل��م��ي�����س، 

�الت�شاالت  �أنظمة  من  �لعديد  الإيقاف  دفعها 

�لد�خلية و�لهند�شة �خلا�شة،  وفقاً ل�شحيفة 

�لريطانية. �لغارديان 

�ل�����ش��ه��رة  �ل���رك���اب  ن��ق��ل  ���ش��رك��ة  ق���ال���ت  �إذ 

�الت�����ش��االت  �أن��ظ��م��ة  »�إي���ق���اف  �إن  ت��غ��ري��دة  يف 

�ل���د�خ���ل���ي���ة ج�����اءت ����ش��ت��ج��اب��ة حل�����ادث ي��ت��ع��ل��ق 

�ل�شير�ين«. باالأمن 

وع���ل���ى �أث�����ر ذل�����ك، �أب���ل���غ���ت ���ش��رك��ة »�أوب������ر« 

عملية  ع��ن  �خلمي�س،  �الأم��رك��ي��ة،  �ل�شلطات 

بعمالق  �خلا�شة  �لكمبيوتر  �أنظمة  �خ��ر�ق 

�لركاب. نقل 

اخرتاق نظام »�سالك« 

نجُ�شرت على من�شة  �ملت�شلل يف ر�شالة  وظهر 

»����ش���الك« ل��ل��ت��و����ش��ل ب��ن �مل��وظ��ف��ن، وف��ق��اً ملا 

ل�شحيفة  حت��دث��ا  م��ط��ل��ع��ان  ���ش��خ�����ش��ان  ذك����ره 

عن  �لك�شف  عدم  �شريطة  بو�شت«،  »و��شنطن 

للحادث.  �حل�شا�شة  �لطبيعة  ب�شبب  هويتهما، 

و�أن  مت�شلل،  �أن��ن��ي  »�أع��ل��ن  �ل��ر���ش��ال��ة:  وق��ال��ت 

�لبيانات«. �أوبر قد تعر�شت الخر�ق يف 

ردود  من  موجة  �الخ��ر�ق  عملية  و�أع��ق��ب 

�ل��ف��ع��ل ع��ر �ل��رم��وز �ل��ت��ع��ب��ري��ة، مب��ا يف ذل��ك 

ع�����ش��ر�ت ت��ظ��ه��ر م���ا ب���د� �أن����ه رم����وز ���ش��ف��ار�ت 

�الإنذ�ر.

ب�شبب �الخر�ق،  �إنه  �ل�شخ�شان  حيث قال 

ذل���ك  �الأن����ظ����م����ة مب����ا يف  ب���ع�������س  ت���ع���ط���ي���ل  مت 

موؤقتاً. �لد�خلية  و�الأدو�ت  »�شالك« 

�أو�شح موظفان، من �ملوظفن �لذين  فيما 

مت  �إن��ه  علناً،  بالتحدث  �لت�شريح  ميلكون  ال 

خدمة  ��شتخد�م  بعدم  �أوب��ر  موظفي  توجيه 

ووجدو�  »�شالك«  لل�شركة  �لد�خلية  �لر�شائل 

مي��ك��ن  ال  �الأخ�������رى  �ل���د�خ���ل���ي���ة  �الأن���ظ���م���ة  �أن 

تاميز«. »نيويورك  بح�شب  �إليها،  �لو�شول 

تلقى  »�شالك«،  نظام  ت�شغيل  �إيقاف  وقبل 

يف  ��شتمرت  �لتي  �ملت�شلل  ر�شالة  �أوبر  موظفو 

�لد�خلية،  �لبيانات  قو�عد  من  �لعديد  �شرد 

تعر�شت لالخر�ق. �أنها  �ملخرق  �دعى  �لتي 

ر�سالة املت�سلل

�أوب��ر  با�شم  متحدث  ق��ال  ذل��ك،  غ�شون  يف 

»���ش��الك« ملوظف  ح�����ش��اب  �خ���رق  �مل��ت�����ش��ل��ل  �إن 

�لر�شالة.  الإر�شال  و��شتخدمه 

م��ن  �مل����خ����رق مت���ك���ن الح����ق����اً  �أن  وي����ب����دو 

ون�شر  �أخ����رى،  د�خ��ل��ي��ة  �أن��ظ��م��ة  �إىل  �ل��و���ش��ول 

د�خلية  معلومات  �شفحة  على  فا�شحة  �شورة 

للموظفن.

م�شوؤوليته  �أعلن  �لذي  �ل�شخ�س  قال  بينما 

ت��امي��ز«  »ن��ي��وي��ورك  ل�شحيفة  �الخ����ر�ق  ع��ن 

�لعاملن  �أح���د  �إىل  ن�شية  ر���ش��ال��ة  �أر���ش��ل  �إن���ه 

تكنولوجيا  موظفي  �أحد  �أنه  مدعياً  �أوب��ر،  يف 

�ل�شركة.  يف  �ملعلومات 

الأنظمة  �شا�شة  لقطات  قدم  �ل��ذي  �ملت�شلل 

�أنه   �أ�شاف  �خ��ر�ق��ه،   الإثبات  �لد�خلية  �أوب��ر 

كان  �ل�شركة  �أم��ان  الأن  �أوب��ر؛  �أنظمة  �خ��رق 

 . �شعيفاً

�أعلنت  �لتي  »�شالك«  ر�شالة  ت�شمنت  كما 

�شائقي  �إن  �أي�����ش��اً  �ل�شخ�س  ق��ال  �خل���رق،  ع��ن 

�أعلى. �أن يح�شلو� على رو�تب  �أوبر يجب 

ن��وع��ه  م���ن  �الأول  ل��ي�����س  �الخ������ر�ق  وي���ع���د 

�خر�ق  لعملية  �أوبر  �شركة  له  تتعر�س  �لذي 

���ش��رق   ،2016 ع���ام  �إن���ه يف  �ل��ب��ي��ان��ات، ح��ي��ث  يف 

�شائق  ح�شاب  مليون   57 معلومات  قر��شنة 

ور�ك������ب، ث���م �ت�����ش��ل��و� ب���اأوب���ر وط���ل���ب���و� ف��دي��ة 

�ل��ب��ي��ان��ات  حل���ذف  دوالر  �أل����ف   100 م��ق��د�ره��ا 

�مل�شروقة.

شركة أوبر تتعرض للقرصنة.. متسلل تمكن من اختراق تطبيق 
المراسلة Slack، وهذا ما طلبه

      

االنباط-وكاالت

ب����اح����ث����ون يف ج����ام����ع����ة غ���وت���ن���رغ  �أج���������رى 

من  باملئة   84 �أن  �إىل  خل�شت  در��شة  �ل�شويدية 

حتتوي  �لقدمية،  �لبال�شتيكية  �الأطفال  �ألعاب 

على مو�د �شامة.

لالأطفال  �ل�شماح  �أن  م��ن  �لباحثون  وح��ّذر 

ي�شكل  ق��د  ق��دمي��ة،  بال�شتيكية  ب��األ��ع��اب  باللهو 

خ���ط���ر� ك���ب���ر� ع��ل��ى ���ش��ح��ت��ه��م.. ف��ك��ي��ف ميكن 

�شمان �للعب �الآمن لالأطفال؟

ووفقا لهذه �لدر��شة، �ختر �لباحثون عدد� 

�لتزين  و�أدو�ت  �لقدمية،  �الأل��ع��اب  م��ن  كبر� 

�مل�شنوعة من �لبال�شتيك، ووجدو� �أن 84 باملئة 

منها حتتوي على �شموم، ميكن �أن تعطل �لنمو 

لدى  �مل�شتقبلية  �الإجنابية  و�لقدر�ت  و�لتطور 

�الأطفال.

ت�شكل  �ل�شموم  ه��ذه  �أن  �ل��ب��اح��ث��ون  و�أو���ش��ح 

�مل�شتقبل، مبا  �لد�ئري يف  �أمام �القت�شاد  عقبة 

و�أن  �لتدوير،  و�إع��ادة  �ال�شتخد�م  �إعادة  يف ذلك 

�الأل��ع��اب �ل��ق��دمي��ة وم���و�د �ل��ت��زي��ن ق��د حتتوي 

ت�شبب  �أن  مي��ك��ن  ���ش��ام��ة،  كيميائية  م���و�د  ع��ل��ى 

�ل�شرطان �أو ت�شر باحلم�س �لنووي.

وق�����د �أو�����ش����ى �خل������ر�ء ب�����اإع�����ادة �ل���ن���ظ���ر يف 

�مل���ح���ت���وى �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي ل����الأل����ع����اب، وم���ر�ج���ع���ة 

�ل��ك��م��ي��ات �مل�����ش��م��وح ب��ه��ا م���ن م�����و�د ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 

�شبيل حماية  �ألعاب بال�شتيكية، يف  موجودة يف 

�الأطفال و�شالمتهم. �شحة 

خطورة الأرقام "3،6،7" على لعب 

الأطفال البال�ستيكية

ع  و�لر�شّ �الأط��ف��ال  �أم��ر����س  ��شت�شاري  ق��ال 

�الآن  �إىل  �إنه  �لعليوي  �لوالدة معاوية  وحديثي 

�لتي  �الأ���ش��ر�ر  بكل  �شاملة  معرفة  هناك  لي�س 

حيث  �الإن�شان،  �شحة  على  �لبال�شتيك  ي�شببها 

�أق��ي��م��ت ع��دي��د �الأب���ح���اث ع��ل��ى �حل��ي��و�ن��ات ومت 

�آثار  لها  �ملادة  لهذه  معينة  تركز�ت  �أن  ��شتنتاج 

بالن�شبة  �الهتمام  مت  حن  يف  حم��ددة،  �شحية 

�لتوحد  كطيف  �ل�شلوكي  ب��اجل��ان��ب  ل��الإن�����ش��ان 

�رتبطت  وقد  �النتباه،  ونق�س  �لن�شاط  وفرط 

مثال بركيز بع�س �ملعادن كالزئبق مثال".

�ل�شامة  �مل��و�د  تركيز  �أن  �لعليوي  �عتر  كما 

�مل���وج���ودة يف �ل��ب��ال���ش��ت��ي��ك ي���وؤث���ر ع��ل��ى �ل��دم��اغ 

وعلى �لغدد �ل�شماء وي�شبب بع�س �ل�شرطانات 

�ل�شلوكية. و�ال�شطر�بات 

�ل�شحية  �ل��رق��اب��ة  �أن  �إىل  �ل��ع��ل��ي��وي  ون����وه 

�لنوعية  هذه  من  �الأطفال  حلماية  جد�  مهمة 

در��شات  �ج��ر�ء  يتم  حيث  �ل�شارة،  �الألعاب  من 

�لهيئات  قبل  من  و�عتمادها  بنتائجها  و�الأخ��ذ 

و�مل���و�د  �ل��ب��ال���ش��ت��ي��ك  ت��رك��ي��ز  �ل��رق��اب��ي��ة ل�شبط 

�مل���ل���ي���ن���ة يف �الأل�����ع�����اب ي��ح��ف��ظ ���ش��ح��ة �ل��ط��ف��ل 

و�شالمته.

و�ع��ت��ر م��ع��اوي��ة �ل��ع��ل��ي��وي �أن رق��اب��ة �الأه���ل 

قال  حيث  �ل�شياق،  ه��ذ�  يف  �الأهمية  منتهى  يف 

�أن  يجب  �شنتن  م��ن  �أق���ل  عمر  يف  "�الأطفال 
كاخل�شبية،  ب��دي��ل��ة  �أل��ع��اب��ا  �إع��ط��اءه��م  ن��ح��اول 

م��ادة  �أي  نقلب  عندما  ج��ي��د�  ننتبه  �أن  وعلينا 

يحتوى  �مل��ث��ل��ث  وه���ذ�  مثلثا  جن��د  ب��ال���ش��ي��ك��ي��ة، 

ث���الث �أرق�����ام ت�����ش��ر ل��وج��ود م���و�د ���ش��ام��ة وه��ي 

"3،6،7" ف��وج��ود  مم��ن��وع��ة وه���ذه �الأرق�����ام ه��ي 

���ش��ر�ء ه��ذه  ن��ب��ت��ع��د ع��ن  �ل��ث��الث��ي يجعلنا  ه���ذ� 

على  رقم  �أي  غياب  �أن  كما  �لبال�شيكية،  �للعبة 

�أما  مادة بال�شتيكية ميثل خطر� على �ل�شحة، 

�لبال�شتيكية  �ملنتجات  �أمانا على  �الأكرث  �لرقم 

�آمنة  1 و2 و4 كذلك  �الأرق��ام  5، وبقية  هو رقم 

ولكن بدرجة �أقل.

 ألعاب األطفال القديمة.. دراسة تحذر من »خطر قاتل«

 االستراحة القصيرة في العمل.. 
متى تكون ضرورية؟

 ميزة من خرائط غوغل 
تتيح تتتبع أماكن األصدقاء.. 

لكن بـ »شرط«

 اختبار دم يكتشف 50 نوعا من 
السرطان.. النتائج واعدة

االنباط-وكاالت

�����ش��ر يف جملة  نجُ وف����ق حت��ل��ي��ل ج���دي���د، 

تيمي�شو�ر�  جامعة  �أج��رت��ه  و�ن"  "بلو�س 
 22 �إىل م��ر�ج��ع��ة  �ل��روم��ان��ي��ة، و����ش��ت��ن��د 

�ملا�شية،  �لثالثن  �ل�شنو�ت  در��شة، خالل 

تزيد  �لعمل  يف  �لق�شرة  �ال�شر�حة  فاإن 

من �لن�شاط، وتخفف �لتعب.

وق���د ن��ظ��رت �ل���در�����ش���ات، �ل��ت��ي �شملها 

�ال���ش��ر�ح��ة ملدة  ف��ر�ت  �أَث���ر  �لتحليل، يف 

د�خ��ل  �ل��ط��الب  على  �أق��ل  �أو  دق��ائ��ق   10
�ل��ع��م��ل،  ب��ي��ئ��ة  �مل���وظ���ف���ن يف  �أو  خم���ت���ر، 

�ملتحدة،  �ل��والي��ات  م��ن  موظفن  و�شملت 

وه��ول��ن��د�، و�ل�����ش��ن، و�ل��ن��م�����ش��ا، و�أمل��ان��ي��ا، 

و�أ�شر�ليا، و�لر�زيل، و�ليابان.

�مل�شتقَطع  �ال�شر�حة  وق��ت  �أن  وَت��ب��ّن 

و�ل���ق�������ش���ر ي����وؤث����ر ب�����ش��ك��ل �إي���ج���اب���ي ع��ل��ى 

��ن��ف��ذون �أن��و�ع��ا معينة  �مل��وظ��ف��ن، �ل��ذي��ن يجُ

م����ن �الأع�����م�����ال، حت����دي����د� �الإب����د�ع����ي����ة �أو 

�لروتينية منها.

ف���رة  �أن  �إىل  �ل���ت���ق���ري���ر  �أ������ش�����ار  ك���م���ا 

�ال�����ش����ر�ح����ة ق����د ت���ق���ّل���ل م����ن �الأخ����ط����اء 

�مل��ح��ت��م��ل��ة، وت�����ش��اع��د �مل��وظ��ف ع��ل��ى تركيز 

�نتباهه على �ملهمة �لتي ينجزها.

ال�سرتاحة املفاجئة

�أملانية جديدة  �أ�شارت در��شة  يف �ملقابل، 

�لعمل،  يف  �ملفاجئة  �ال���ش��ر�ح��ات  �أن  �إىل 

وعلى  �مل��وظ��ف��ن،  دم����اغ  ع��ل��ى  �شلبا  ت��وؤث��ر 

قدرتهم على �لركيز جمدد� على �لعمل، 

بعد �النقطاع عنه.

�ملوظفن  �أن  �ل��در����ش��ة  و�ع��ت��رت ه��ذه 

�ملتقدمن يف �ل�شن هم �الأكرث تاأثر� ب�شكل 

�شلبي باال�شر�حة �ملفاجئة، حيث �أظهرت 

من  �ل��ن��وع  لهذ�  ت��اأث��ر  هناك  �أن  نتائجها 

�ال�����ش����ر�ح����ة ع���ل���ى ه��������وؤالء ح���ي���ث ع��ج��ز 

عند  ب�شيطة  م�شكالت  حل  عن  معظمهم 

معاودة �لعمل، وفق �لباحثن يف �جلامعة 

�الأملانية �لتقنية، يف مدينة دورمتوند.

ال�سرتاحة �سرورة ل تخلو

 من �سوابط

�لتنمية  وخ��ب��ر  �الإد�رة  �أ����ش���ت���اذ  ق����ال 

�لعمل  �إن  يو�شف  ر�أف��ت  �لدكتور  �لب�شرية 

�ل��ذي ال ر�ح��ة فيه ال يثمر خ��ر�، فلطاملا 

رب���ط���ت �ل����در������ش����ات �ل��ع��ل��م��ي��ة ب����ن �أخ����ذ 

�لعمل وبن حت�شن  ��شر�حة �شغرة يف 

�الأد�ء، فهناك �جلزء �مل�شوؤول على �لركيز 

يف �ملخ ي�شمى �جلزء �الأمامي من �لق�شرة 

�مل��خ��ي��ة ي��ن�����ش��ط ب�����ش��ك��ل ع��ن��ي��ف ج���د� �أث��ن��اء 

ولتخيف  �إجهاد�،  ي�شبب  مما  �لعمل  فرة 

هذ� �لتعب ميكن �أخذ ف�شحة ��شر�حة يف 

حدود 15 دقيقة ال�شرجاع �لن�شاط".

�لتنمية  وخبر  �الإد�رة  �أ�شتاذ  بن  كما 

�أن تكون  �أن��ه يجب  ر�أف��ت يو�شف  �لب�شرية 

ه��ن��اك ���ش��و�ب��ط د�خ����ل �ل��ع��م��ل، ف��ب��اإط��الق 

�ل��ع��ن��ان ل��ف��ك��رة �ال���ش��ر�ح��ات ق��د ال يكون 

�إذ� كانت  له تاأثر �شلبي على �لعمل، لكن 

لعمل  �إد�رة جيدة  ثقافة  �ل�شركات متتلك 

يف  للموظف  ر�ح��ة  متنح  فاإنها  موظفيها 

�شاعتن وه���ذ� له  ك��ل  دق��ي��ق��ة   15 ح���دود 

تاأثر �إيجابي على �لعمل و�ملوظف.

��شتغالل  �إىل  �ملوظفن  يو�شف،  ودع��ا 

مبناظر  و�لتمتع  �مل�شي  يف  �ل��ر�ح��ة  ف��رة 

ط��ب��ي��ع��ي��ة و�ل���ت���ف���اع���ل م����ع �ل��ط��ب��ي��ع��ة �أو 

�ال�شتمتاع مبقطع كوميدي لرفع هرمون 

�ل�������ش���ع���ادة وح�����رق ه���رم���ون �ل���ك���ورت���ي���زون 

�مل�شوؤول على �ل�شغط �لنف�شي �أو ممار�شة 

�ليوغا ب�شكل �شريع مثل يوغا �ل�شحك.

�الأع�����م�����ال  �إن  ي���و����ش���ف  ر�أف���������ت  وق�������ال 

�الإبد�عية من �أكرث �الأعمال �ملطلوبة فيها 

�لن�شاط  قمة  ال�شرجاع  ��شر�حات  �أخ��ذ 

�إىل  �الإب��د�ع��ي��ة  �لطاقات  و�إط���الق  �لعقلي 

�أبعد �حلدود.

االنباط-وكاالت

"غوغل  �خل����ر�ئ����ط  خ���دم���ة  ط���رح���ت 

ج����دي����دة  م�����ي�����زة  م��������وؤخ��������ر�،  ماب�س"، 

للم�شتخدمن، حتى يكونو� قادرين على 

تتبع �أماكن �أ�شخا�س مقربن منهم مثل 

�أفر�د �لعائلة، لكن ب�شرط �حل�شول على 

�إذن منهم.

 "9to9mac" م���وق���ع  وب��ح�����ش��ب 

هذ�  ف���اإن  �لتقنية،  �ل�����ش��وؤون  يف  �ملخت�س 

�مليزة  هذه  بتفعيل  يقوم  �لذي  �مل�شتخدم 

مغادرة  ب�شاأن  �إ�شعار�ت  يتلقى  �أن  ميكنه 

�إىل  عائلته  و�أف���ر�د  �أ�شدقائه  و���ش��ول  �أو 

�أماكن معينة.

�إتاحة  و�لغر�س من هذه �خلدمة هو 

كاأن  �لعائلة،  من  �أف���ر�د  على  �الطمئنان 

ي���ق���وم �الأب�������و�ن م��ث��ال مب��ت��اب��ع��ة �ب��ن��ه��م��ا، 

ملعرفة ما �إذ� كان قد ذهب �إىل �ملدر�شة �أو 

عاد فعال �إىل �لبيت.

وحر�شا على خ�شو�شية �مل�شتخدمن، 

ب��ع��د  �إال  ���ش��خ�����س،  �أي  ت��ت��ب��ع  مي���ك���ن  ال 

تقا�شم  على  مبا�شر  نحو  على  مو�فقته 

�ملعلومات ب�شاأن �أماكن تو�جده.

ول��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن ه���ذه �مل��ي��زة، ينبغي 

تتبعه، قد فعل  �مل��ر�د  �ل�شخ�س  يكون  �أن 

خ��ا���ش��ي��ة حت���دي���د �مل����و�ق����ع ع��ل��ى �جل��ه��از 

."GPS"�خلا�س به �أي قام بت�شغيل �ل�

�أن يذهب  وللبدء يف �الط��الع، ينبغي 

ماب�س"  "غوغل  تطبيق  �إىل  �مل�شتخدم 

�إىل  يحتاج  وعندئذ،  �لذكي،  هاتفه  على 

كتابة موقع �ل�شخ�س �لذي يريد تتبعه، 

ي�شاركون  مم��ن  ي��ك��ون  �أن  �شريطة  ل��ك��ن 

معك مو�قع تو�جدهم.

�أمام  ويف هذه �ملرحلة، �شتظهر قائمة 

يكتب  �أن  ه��و  منه  و�مل��ط��ل��وب  �مل�شتخدم، 

�إ�شافة "Add" يف خانة ت�شمى �شندوق 

 Notifications" �الإ������ش�����ع�����ار�ت 

."box
وب��ع��د ذل����ك، مي��ك��ن ل��ل��م�����ش��ت��خ��دم، �أن 

�إ�شعار�ت  يتلقى  يختار عدة مو�قع، حتى 

قبل  م��ن  مغادرتها  ل��دى  ���ش��و�ء  ب�شاأنها، 

ذلك �ل�شخ�س، �أو �أثناء و�شوله �إليها.

االنباط-وكاالت

ق������ال ع���ل���م���اء يف �ل������والي������ات �مل���ت���ح���دة 

من  ن���وع���ا   50 ي��ك��ت�����ش��ف  دم،  �خ���ت���ب���ار  �إن 

يف  و�عدة"  "نتائج  �أظ���ه���ر  �ل�������ش���رط���ان، 

�ملبكرة، ح�شب ما نقلت �شحيفة  �لتجارب 

ميل" �لريطانية. "ديلي 
م��رك��ز  �ل��ع��ل��م��اء يف  �أن  �مل�������ش���در  وذك�����ر 

لل�شرطان  كيرينغ"  �شلون  "ميموريال 
دم  �ختبار  على  بحثا  �أج���رو�  نيويورك  يف 

يدعى "غالري" وي�شتخدم م�شحة و�حدة 

من  �لعديد  عن  ت�شدر  �إ�شارة  عن  للبحث 

�أن���و�ع �ل�����ش��رط��ان، مب��ا يف ذل���ك، تلك �لتي 

ت�شيب �لثدين و�لرئتن و�لكليتن.

ووج����د �ل��ع��ل��م��اء �أن �الخ��ت��ب��ار جن���ح يف 

�ك��ت�����ش��اف 35 ح��ال��ة �إ���ش��اب��ة ب��ال�����ش��رط��ان، 

لكن، يف �ملقابل، مت ت�شخي�س 57 �شخ�شا 

�آخرين ب�شكل خاطئ.

�خ���ت���ب���ار  �أن  �إىل  �ل����ب����ح����ث  وخ����ل���������س 

يف  كبرة"  "وعود�  ي��ح��م��ل  "غالري" 
تجُكت�شف  ال  �ل��ت��ي  �ل�����ش��رط��ان��ات،  �ك��ت�����ش��اف 

حاليا �إال يف مر�حل متقدمة من �ملر�س.

لكن  جيدة،  كانت  "�لنتائج  �أن  و�أ�شاف 

هناك حاجة ملزيد من �لتدقيق".

�خ���ت���ب���ار  �إن  ميل"  "ديلي  وق�����ال�����ت 

طبية  ب��و���ش��ف��ة  ح��ال��ي��ا  ي��ت��اح  "غالري" 
مقابل 949 دوالر� للعلبة.

وتاأتي نتائج �لبحث بعد يوم و�حد فقط 

بايدن  ج��و  �الأم��رك��ي  �لرئي�س  ك�شف  م��ن 

�إىل  �ل�شرطان  وفيات  خلف�س  خطط  عن 

�لن�شف، �أي �إىل 300 �ألف �شنويا بحلول 

عام 2042.

بذلك  �لقيام  ي��اأم��ل  �أن��ه  ب��اي��دن  وك�شف 

�ل���دوالر�ت  مالين  تخ�شي�س  خ��الل  من 

ل���ت���ط���وي���ر �خ�����ت�����ب�����ار�ت �ل��������دم �خل���ا����ش���ة 

بال�شرطانات.

االنباطوكاالت

�كت�شف علماء "�أقدم قلب يف �لعامل"، يف حفرية 

ح�شبما  ل�شمكة،  تعود  ع��ام  مليون   380 عمرها 

�أفاد تقرير ل�شحيفة "�إندبندنت" �لريطانية.

ووجد باحثون من جامعة كرتن يف �أ�شر�ليا 

�إىل جنب  "حمفوظ ب�شكل ر�ئع" جنبا  �لقلب  �أن 

م��ع �أع�����ش��اء �أخ���رى متحجرة، ه��ي م��ع��دة و�أم��ع��اء 

وكبد �ل�شمكة �لتي ت�شبه �لقر�س.

على  �ل�شوء  �الكت�شاف  ه��ذ�  يلقي  �أن  وميكن 

كيفية تطور �ملخلوقات، مبا يف ذلك �لب�شر، وفقا 

للعلماء.

�ل��ب��اح��ث��ون ع��ل��ى �حل��ف��ري��ة يف منطقة  وع����رث 

كيمريل غربي �أ�شر�ليا، وقدرو� �أن �لقلب يعود 

�ل��ذي  �ل��دي��ف��وين،  �لع�شر  خ��الل  عا�شت  ل�شمكة 

359 مليون  �إىل  419 مليون  �إىل ما قبل  يعود 

�شنة.

وت�شر �لنتائج �لتي نجُ�شرت يف جملة "�شاين�س" 

"�الأع�شاء تاأتي من ج�شم �شمكة  �أن  �إىل  �لعلمية، 

منقر�شة  جمموعة  وه��ي  �ملف�شليات،  عائلة  م��ن 

م�شابه  ت�شريح  لها  �ل��ت��ي  �مل��درع��ة  �الأ���ش��م��اك  م��ن 

ل�شمك �لقر�س �حلديث".

تريناج�شتيك  ك��ي��ت  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �ل��ب��اح��ث��ة   •
�لنادر  "من  الأن��ه  "ر�ئع"،  باأنه  �الكت�شاف  و�شفت 

جد� �لعثور على �أن�شجة رخوة من �الأنو�ع �لقدمية 

حمفوظة جيد�".

در�شت  حفريات  عاملة  "ب�شفتي  �أو�شحت:   •

20 عاما، فقد ده�شت حقا  الأك��رث من  �الأحافر 

عندما وجدت قلبا ثالثي �الأبعاد حمفوظا ب�شكل 

جميل يف كائن عمره 380 مليون عام".

ه���ذه  "قلوب  �إن  ق���ال���ت  ت��ري��ن��اج�����ش��ت��ي��ك   •
�خليا�شيم  وحتت  �أفو�هها،  بجو�ر  كانت  �الأ�شماك 

مبا�شرة".

 اكتشاف »أقدم قلب في العالم«.. كم عمره ولمن يعود؟


