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 »كتيبة جنين وعرين األسود«..
يديعوت: من هم المسلحون 

الجدد في الضفة الغربية.. 
نجوم »تيك توك«؟

 المناطق التي وافقت ستبقى روسية إلى األبد...
بوتين: العالم دخل مرحلة التحوالت الثورية..والغرب ينتهج 

سياسة االستعمار للهيمنة وإسقاط األنظمة

 مراكز متقدمة لباحثين ومؤسسات 
أكاديمية ومجالت من األردن بمعامل 

التأثير آرسيف لعام 2021

الوحدات يواجه السلط ولقاء االثارة 
بين الفيصلي والحسين 

االنباط – عمان 

املرتبة اخلام�سة بني الدول   حقق الأردن 

التي  املعتمدة،  العلمية  املللجللات  يف  العربية 

جنللحللت يف امللللعلللايلللر لللللدى مللعللامللل الللتللاأثللر 

اآر�سيف" Arcif" لعام 2021 من بني 27 

فيها  ت�سدر  واأ�سيوية،  واأوروبلليللة  دولللة عربية 

جمات علمية باللغة العربية.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

ال�للسللبللوع  مناف�سات  ال�سبت  ملل�للسللاء  تختتم 

املحرتفني  لندية  القدم  كرة  دوري  من   18
مع  ال�سلط  الوىل  يف  يلتقي  مباراتني  باأقامة 

الوحدات عند ال�ساد�سة م�ساء ال�سبت على �ستاد 

امللك عبداهلل الثاين، فيما يلتقي الفي�سلي مع 

احل�سني عند الثامنة والن�سف م�ساء على �ستاد 

عمان. يف اللقاء الول يخو�ض فريق الوحدات 

ويللدرك  ال�سلط   اأمللام  �سها  لن يكون  اختباراً 

منذ بداية  اأنلله مل يكن مقنعاً  الوحدات  فريق 

الدوري واأن فرتة التوقف.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط - وكاالت 

 قالت �سحيفة "هاآرت�ض" العربية يوم 

اخلمي�ض، اإن �سابطاً يف جهاز الأمن العام 

الإ�سرائيلي "ال�ساباك"، كان قيد التحقيق 

بفح�ض  واملللطللالللبللة  "الغت�ساب"  بتهمة 

فل�سطينية،  ملعتقلة  التنا�سلية  الأعلل�للسللاء 

حلل�للسللل علللللى تللرقلليللة وظلليللفلليللة بلللللدًل من 

معاقبته.

اأكللدت عرب موقعها  العربية  ال�سحيفة 

با�سم  املللعللروف  العميل  اأَنّ  الإللللكلللرتوين، 

"يو�سي" كان ي�سغل من�سباً رفيعاً يف مكتب 
رئي�ض ال�ساباك احلايل، رونني بار، عندما 

كان نائباً للجهاز.

ال�سابق،  اللل�للسللابللاك  مللديللر  اأَنّ  واأفلللللادت، 

نللللداف اأرغللللمللللان، اعللتللقللد اأنلللله كلللان ينبغي 

ورمبا طرده،  الرتقية  يو�سي من  حرمان 

اأنه بعد تويل رونني بار من�سب مدير  اإل 

اجلهاز، تقرر عدم معاقبة العميل يو�سي.

ذلللك، بتوجيه ر�سالة  بللدًل من  واكتفى 

داخل  رئي�سي  دور  اإىل  وترقيته  للله،  اإنللذار 

املنظمة.

اعلللتلللقلللل يلللو�لللسلللي، الللللللذي كلللللان يف ذللللك 

املللراأة  ال�ساباك،  يف  منطقة  من�سق  الوقت 

الفل�سطينية يف عام 2015.

وبلللعلللد ثلللللاث �لللسلللنلللوات مللللن اللللواقلللعلللة، 

ب�ساأن مزاعم الغت�ساب.  ا�سُتجِوب ر�سمياً 

املللدعللي  اأغلللللق مكتب   ،2021 علللام  ثللم يف 

كفاية  عدم  ب�سبب  الق�سية،  للدولة  العام 

الأدلة.

الق�سية  يف  اآخللرون  بهم  م�ستبه  و�سهد 

باأَنّ من�سق املنطقة هو الذي اأعطى الأمر 

باإجراء تفتي�ض .

التفا�صيل �ص »3«

 صحيفة: إسرائيل ُتكافئ ضابط 
مخابرات متهمًا بـ »اغتصاب« 

االنباط – وكاالت أسيرة فلسطينية!

النباط-وكالت

30 مللن �سبتمرب  الللل  22 عللامللا، نهار   قبل 

النتفا�سة  لنللللدلع  الللثللالللث  اللليللوم   ،2000
الطفل  ا�ست�سهد  الأق�سى"  "انتفا�سة  الثانية 

حممد جمال الدرة )12 عاما( يف بث مبا�سر 

�ساهده العامل.

اأحد  "يامن نوباين"، حلظتها �سرخ  وكتب 

املتواجدين "مات الولد بر�سا�سة" فظلت تلك 

واإن  م�ستمر  كحدث  الآن،  اإىل  ُت�سمع  الكلمات 

اختلفت الأ�سماء والأماكن والتفا�سيل.

مل ي�ساهد اأحد الطفل الدرة يومها، دون اأن 

اإليها حلظات الوجع والغ�سب تلك، واإن  تعود 

امتدت بني احلدث واليوم كل تلك ال�سنوات.

م�ستوطنة  قللرب  الللديللن،  �ساح  �سارع  ففي 

"نيت�سارمي" الزائلة جنوب مدينة غزة، احتمى 
جمال الدرة.
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محمد الدرة.. )22( عامًا على »مات الولد برصاصة«

االنباط-وكاالت

 اأعلللللن الرئي�ض الللرو�للسللي فللادميللر بللوتللني، يوم 

ولوغان�سك  دونيت�سك  جمهوريتي  ان�سمام  اجلمعة، 

ومقاطعتي زابوروجيه وخر�سون اإىل رو�سيا.

وي�سهد الكرملني، حدثا تاريخيا ينتظره املايني 

من �سكان مناطق دونبا�ض، وزابوروجيه، وخر�سون، 

يتمثل يف توقيع اتفاقيات ان�سمام هذه املناطق الأربع 

اإىل رو�سيا الحتادية.

كما اأعرب الرئي�ض الرو�سي فادمير بوتني عن 

القوانني  �ستدعم  الفيدرالية  اجلمعية  اأن  يف  ثقته 

اخلا�سة بان�سمام اأرا�ض جديدة اإىل رو�سيا، موؤكدا اأن 

هذا حق املواطنني ال�سرعي بتقرير م�سرهم، وتقره 

الأمم املتحدة التي توؤكد على حق ال�سعوب يف تقرير 

م�سرها.

كييف  �سلطات  ت�سمعني  اأن  "اريد  بللوتللني:  قلللال 

دونيت�سك  �سكان  الللغللرب؛  يف  احلقيقيون  واأ�للسلليللادهللم 

مواطنون  هللم  وزابللوروجلليلله  وخللر�للسللون  ولوغان�سك 

رو�ض من اليوم".

و�لللسلللدد بلللوتلللني، علللللى اأن رو�للسلليللا �للسللتللوفللر الأمللللن 

جلمهوريتي دونبا�ض ومقاطعتي خر�سون وزابورجيه 

و�ست�ساعدهم يف اإعادة اإعمار البنية التحتية.

الللفللوري  اللللوقلللف  اإىل  كلليلليللف  نللظللام  وقال"ندعو 

لإطللاق النار، وجميع العمليات الع�سكرية، واحلرب 

طللاولللة  اإىل  والللللعللللودة   ،  2014 يف  اأطلللللقللهللا  اللللتلللي 

املفاو�سات".

ونوه بوتني اإىل اأن "الوليات املتحدة ل تزال حتتل 

اأملانيا واليابان وكوريا اجلنوبية وعدد من  يف الواقع 

البلدان الأخرى، وت�سفهم حمليا على اأنهم حلفاء".

واأ�سار بوتني اإىل اأن اأمريكا بداأت عملية التخريب 

التخريب،  اإىل عملية  انتقوا  "لقد  وقللال:  اأوروبلللا  يف 

بعد مدهم بخط التيار ال�سمايل 2، يف الواقع، بداأوا 

يف تدمر البنية التحتية للطاقة الأوروبية، اجلميع 

يفهم من ي�ستفيد من ذلك".

وبللللني بللوتللني اأن اللللعلللامل دخللللل فللللرتة الللتللحللولت 

الثورية، منوها اإىل اأن "رو�سيا تنا�سل من اأجل طريق 

عادل وحر للتنمية دون اإماءات وا�ستبداد".

اإل  "رهاب الرو�ض يف الغرب ما هو  وقللال بوتني: 

جديدة  فر�سة  عللن  يبحث  كلللان  والللغللرب  عن�سرية، 

لإ�سعاف رو�سيا وتدمرها ولن يريحهم وجود دولة 

عظيمة كهذه".

،اأن اختيار الأ�سخا�ض يف الأرا�سي  واأعللرب بوتني 

اجلللللديللللدة النللل�لللسلللملللام اإىل رو�لللسللليلللا هلللو حلللق فلللردي 

ومن�سو�ض عليه يف ميثاق الأمم املتحدة.

وتابع، لقد حافظ اأجدادنا منذ يكاترينا العظمى 

على تلك املناطق وقاتل من اأجل هذه املناطق اأجدادنا 

يف احلرب العاملية الثانية ،لقد دافع عن تلك املناطق 

بع�سهم  دفللع  الذين  رو�سيا  اأبللطللال  البوا�سل  اأبطالنا 

حياته ثمنا لذلك.

وقال، لقد �سقطت اأقنعة الغرب الذي حاول يف عام 

اأن يفتت رو�سيا ويحولها ل�سعوب متحاربة،   1991
اأجلللل  ملللن  اجللللديلللد  ال�للسللتللعللمللار  �سيا�سة  ينتهج  فللهللو 

الهيمنة على العامل واإ�سقاط الأنظمة.

الللذي  بالتخريب  �ساك�سون  ،الأجنلللللللو  اتللهللم  كللمللا 

تللعللر�للسللت لللله اأنللابلليللب اللل�للسلليللل اللل�للسللمللايل لللنللقللل الللغللاز 

الرو�سي.

"لقد حل الغرب اأزمته يف الك�ساد  واأو�سح بوتني، 

الثمانينيات  واأزمللة  الثانية،  العاملية  العظيم باحلرب 

من القرن الع�سرين مبوارد الحتاد ال�سوفيتي املنهار، 

"عدو  بللل  اأزملللة الطاقة ي�سفونه  كللل مللن ي�ستكي مللن 

ال�سعب"، ويعلقون تلك الأزمة على �سماعة رو�سيا".

وتللابللع بللوتللني، يللدخللل الللعللامل اإىل حقبة جللديللدة 

ا�ستقالها  الللدول عن  فيها  تدافع  القطبية  متعددة 

واإرادتها ورغبتها يف التنمية.

 تخفيض أسعار البنزين بنوعيه لشهر 
تشرين األول 60 فلسا

 1.2 مليون زائر للعقبة خالل 8 أشهر االولى 
من العام 2022

االنباط- عمان

النفطية،  امل�ستقات  ت�سعر  جلنة  قلللررت   

وبعد تطبيق املعادلة ال�سعرية على �سعر مادة 

لاأ�سعار  وفقا  و95(،   90( بنوعيه  البنزين 

العاملية، تخفي�ض اأ�سعار مادة البنزين )اأوكتان 

 60 مبقدار   )95 )اأوكللتللان  والبنزين   )90
فل�ساً لكل منهما.

جلللاء ذللللك خلللال اجللتللمللاع عللقللدتلله اللجنة 

امل�ستقات  بيع  اأ�للسللعللار  لتحديد  اجلمعة  املل�للض 

ت�سرين  للفرتة من )1-31  النفطية حملياً 

الأول املقبل(،.
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العقبة االنباط- 

 بلغ عدد زائري مدينة العقبة خال الل 8 

مليون   1.2 احلللايل،  العام  من  الأوىل  اأ�سهر 

زائر يف رقم “فاق التوقعات” بح�سب مفو�ض 

العقبة  منطقة  �سلطة  يف  والبيئة  ال�سياحة 

القت�سادية اخلا�سة الدكتور ن�سال املجايل.

لللوكللالللة  بللتلل�للسللريللح �سحفي  املللجللايل  وقللللال 

الأنللللبللللاء الأردنلللليللللة )بلللللللرتا(، امللل�لللض اجلللمللعلله، 

العقبة،  يف  املتوقع  من  اأعلى  اأرقاما  “ن�سجل 
وكنا نتوقع الو�سول اإىل 850 األف زائر اإىل 

العقبة..

التفا�صيل �ص »2« 3

2دورات تدريبية في مجال المعرفة الرقمية بهيئة شباب كلنا األردن 



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان

ال��دول  ب��ن  اخلام�سة  املرتبة  االأردن  حقق   

التي  امل��ع��ت��م��دة،  العلمية  امل��ج��ات  يف  ال��ع��رب��ي��ة 

جنحت يف املعايري لدى معامل التاأثري اآر�سيف« 

دول��ة   27 ب��ن  م��ن   2021 ل��ع��ام   »Arcif
عربية واأوروبية واأ�سيوية، ت�سدر فيها جمات 

علمية باللغة العربية.

وجاء االأردن، بح�سب نتائج التقرير ال�سنوي 

امل��رت��ب��ة من  2021، يف ه���ذه  ل��ع��ام  ل��ل��م��ع��ام��ل 

32 جملة علمية معتمدة، فيما احتلت  خال 

تلتها  جملة،   370 ب���  االأوىل  املرتبة  اجل��زائ��ر 

ب��� جملة  ثالثاً  وال��ع��راق  234 جملة،  ب���  م�سر 

ب��� 61  ال��راب��ع��ة  ب��امل��رت��ب��ة  وال�����س��ع��ودي��ة   ،150
جملة.

ويف موؤ�سر عدد املوؤلفن امل�ست�سهد بانتاجهم 

العلمي واالأكادميي، بح�سب التقرير، فقد جاء 

ب�  اال�ست�سهاد  ب��ع��د  ال��راب��ع��ة  امل��رت��ب��ة  يف  االأردن 

اأردنيا. موؤلفا   3313
معامل  م��ب��ادرة  يف  العلمية  الفرق  وراج��ع��ت 

 500 ال��ف��ا و   229 ب��ي��ان��ات ون��ت��ائ��ج  اآر���س��ي��ف 

علمية،  م��ق��ال��ة  ال���ف   623 ع��رب��ي، يف  م��وؤل��ف 

موؤلف عربي جرى   44,800 اأن  اإىل  خل�ست 

اال�ست�سهاد باإنتاجهم العلمي واالأكادميي.

ويف جمال العلوم االقت�سادية واملالية واإدارة 

�سم  وال��ذي  القطاعي،  امل�ستوى  على  االأع��م��ال 

امل��رت��ب��ة  ع��ل��ى  االأردن  ح��اف��ظ��ت  جم��ل��ة،   167
اإدارة  يف  االأردن���ي���ة  »امل��ج��ل��ة  خ���ال  م��ن  االأوىل 

االأعمال »، تلتها فل�سطن، واجلزائر، ثم م�سر.

العلمية،  واملوؤ�س�سات  الهيئات  �سعيد  وعلى 

م��ن ح��ي��ث ع���دد اال���س��ت�����س��ه��ادات، ال��ت��ي ح�سلت 

ع��ل��ي��ه��ا وب��ل��غ ع���دده���ا 928 م��وؤ���س�����س��ة، ج���اءت 

 3329 ب�  الثالثة  املرتبة  يف  الريموك  جامعة 

ا�ست�سهاداً، واجلامعة االأردنية يف املرتبة الرابعة 

البلقاء  جامعة  وج���اءت  ا�ست�سهاداً،   2942 ب��� 

التطبيقية يف املرتبة ال�ساد�سة.

واأ���س��ه��م م��ع��ام��ل »اآر���س�����ي��ف، م��ن��ذ اإط���اق���ه، 

غري  حيز  م��ن  العربي  العلمي  االإن��ت��اج  نقل  يف 

يف  خا�سة  عاملياً،  ب��ه  معرتف  منتج  اإىل  مرئي 

ظل امل�سداقية واملعايري العلمية الدقيقة التي 

العاملية  امل��ع��اي��ري  م��ع  وامل��ت��واف��ق��ة  اإل��ي��ه��ا  ي�ستند 

املت�سابهة.

وُي��ع��ت��ب�����ر امل��ع��ام��ل، ال����ذي ُب����دء ال��ع��م�����ل عل�ى 

�سنوياً،  تقاريره  وي�سدر   ،2013 عام  تاأ�سي�سه 

اأداة منهجي�ة لقيا�س االأهمية الن�سبية لاأبحاث 

حقلها  جمال  يف  ومقارنتها  العلمية  واملجات 

وي�ستخرج  ال��ع��ل��م��ي،  ت��اأث��ريه��ا  امل��ع��ريف وح��ج��م 

وف�ق مع�ادالت معيارية �سارمة ت�ستند ملقايي��س 

عاملية.

عرب  البيان�ات  »اآر���س��ي��ف«  معامل  يوفر  كما 

ال��دول،  تقارير  مثل  متنوعة،  وتقارير  اأ�سكال 

وامل���وؤ����س�������س���ات، وال���ب���اح���ث���ن، وال��ت��خ�����س�����س��ات، 

تتيح  م��ت��ط��ورة،  رق��م��ي��ة  وغ��ريه��ا، ع��رب من�س�ة 

والتقارير  املوؤ�سرات  من  العديد  على  االط�اع 

اخل��ا���س�����ة ب��ه��ذه ال��ب��ي��ان��ات، وي��ت��م ن�����س��ره��ا على 

http://emarefa. ( موقعه االإلكرتوين

)net/arcif
»اآر���س��ي��ف  ال���ت���اأث���ري  م��ع��ام��ل  اإدارة  وي���ت���وىل 

وي�سم  والتن�سيق،  االإ�سراف  Arcif«، جمل�س 
ممثلن لعّدة جهات عربية ودولية، هي، مكتب 

اليوني�سكو االإقليمي للرتبية يف الدول العربية 

اآ���س��ي��ا  ب���ب���ريوت، وجل��ن��ة االأمم امل��ت��ح��دة ل��غ��رب 

)االإ�سكوا(، وقاعدة بيانات »معرفة«، باالإ�سافة 

واأك��ادمي��ي��ن من  اإىل جلنة علمية م��ن خ���رباء 

اأ�سحاب اخلربة وال�سمعة العلمية الرائدة من 

عّدة دول عربية واأوروبية وخا�سة بريطانيا.

 مراكز متقدمة لباحثين ومؤسسات أكاديمية ومجالت من 
األردن بمعامل التأثير آرسيف لعام 2021

ال�سبت    31  /  9  / 2022

االنباط- عمان

ال����ذراع  ك��ل��ن��ا االأردن  ���س��ب��اب   اط��ل��ق��ت ه��ي��ئ��ة 

ال�����س��ب��اب��ي��ة ل�����س��ن��دوق امل���ل���ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين 

الريادة واالقت�ساد  وزارة  بالتعاون مع  للتنمية 

ال���رق���م���ي ح��ق��ي��ب��ة ت���دري���ب���ة م��ت��ك��ام��ل��ة ت��ع��ن��ى 

ال�سباب يف جميع  وت�ستهدف  الرقمية  باملعرفة 

املحافظات.

ووفق بيان �سادر عن الهيئة ام�س اجلمعة، 

�سيتم تنفيذ احلقيبة على �سكل دورات تدريبية 

من خال حمطات املعرفة املتواجدة يف مقرات 

الهيئة، �سمن حمور التمكن املعريف والتدريب 

وبناء القدرات.

الهيئة  روؤي���ة  االأن�����س��ط��ة �سمن  وت��اأت��ي ه��ذه 

حقيقي  ك�سريك  ال�سباب  دور  لتفعيل  الرامية 

ال�سعيد  على  �سواء  العامة،  احلياة  يف  وم��وؤث��ر 

وذلك  االقت�سادي،  اأو  ال�سيا�سي  اأو  االجتماعي 

م��ن خ���ال ب��ن��اء ق����درات ال�����س��ب��اب، اإ���س��اف��ة اإىل 

الت�سبيك بن خمتلف املوؤ�س�سات.

ال��غ��اي��ات اع��ت��م��دت الهيئة  ول��ت��ح��ق��ي��ق ه���ذه 

اأعمال،  حا�سنات  و)6(  معرفة  حمطة   )13(

مت جتهيزها باأجهزة حا�سوب وو�سائل تدريبية 

م�����س��ان��دة م�����زودة ب��ع��دد م���ن ال��و���س��ائ��ل الفنية 

الازمة لعقد الدورات التدريبية املختلفة التي 

من  الرقمي  واالقت�ساد  الريادة  وزارة  توفرها 

خال مدربن متخ�س�سن.

وتواكب الدورات، املعرفة احلديثة والت�سارع 

الرقمي لتلبية حاجات ال�سباب االأردين وتاأهيله 

لقيادة  ال��دول��ي��ة  الرخ�سة  مثل  العمل،  ل�سوق 

البيانات،  احلا�سوب، الطباعة، االإعداد لقواعد 

�سيانة احلا�سوب، واللغات، اإدارة الوقت، اإدخال 

القيادة،  مهارات  ال�سكرتاريا،  واأعمال  البيانات 

وال��ط��ب��اع��ة، وت���دري���ب امل���درب���ن وال��ربجم��ي��ات 

املختلفة.

وقالت الهيئة يف بيانها، اإن الفر�سة متاحة 

للراغبن بامل�ساركة يف الدورات من خال زيارة 

مقراتها يف املحافظات والتوا�سل مع املن�سقن 

ال��ت��وا���س��ل  اأو م���ن خ����ال م���واق���ع  امل����ي����دان،  يف 

اأن  اإىل  م�سرية  بالهيئة،  اخلا�سة  االجتماعي 

هذه الدورات تقدم جمانا.

االنباط- عمان

النفطية،  امل�����س��ت��ق��ات  ت�سعري  جل��ن��ة  ق���ررت   

�سعر مادة  ال�سعرية على  املعادلة  وبعد تطبيق 

لاأ�سعار  وفقا  و95(،   90( بنوعيه  البنزين 

العاملية، تخفي�س اأ�سعار مادة البنزين )اأوكتان 

 60 مب��ق��دار   )95 )اأوك��ت��ان  والبنزين   )90
فل�ساً لكل منهما.

جاء ذلك خال اجتماع عقدته اللجنة ام�س 

اأ�سعار بيع امل�ستقات النفطية  اجلمعة لتحديد 

االأول  ت�����س��ري��ن   1-31( م��ن  ل��ل��ف��رتة  حم��ل��ي��اً 

العاملية  االأ�سعار  ا�ستعرا�س  خاله  مت  املقبل(، 

�سهر  خال  النفطية  وامل�ستقات  اخل��ام  للنفط 

اأيلول ومقارنتها مبثياتها ل�سهر اآب املا�سي.

وعند  والكاز،  الديزل  مبادتي  يتعلق  وفيما 

تطبيق املعادلة ال�سعرية وفقا لاأ�سعار العاملية 

تبن وجود فارق يف ال�سعر بن ال�سعر احلايل 

لكل  ف��ل�����س��ات   110 بنحو  املحت�سب  وال�����س��ع��ر 

التدريجي  ال��رف��ع  �سيا�سة  م��ع  ومتا�سيا  ل��رت، 

رفع  تقرر  الفعلية  كلفها  اىل  و�سواًل  لاأ�سعار 

فل�سا   35 مبقدار  والكاز  الديزل  مادتي  �سعر 

لكل منهما.

وبذلك ي�سبح �سعر بيع البنزين اأوكتان 90 

يف �سهر ت�سرين اأول 925 فل�سا للرت بداًل من 

985 فل�سا للرت، وي�سبح �سعر البنزين )اأوكتان 
95( 1170 فل�سا للرت بدال من 1230 فل�سا 
للرت، وي�سبح �سعري الديزل والكاز 825 فل�سا 

للرت بداًل من 790 فل�سا للرت.

كما قررت اللجنة االإبقاء على �سعر اإ�سطوانة 

الغاز عند �سعر 7 دنانري لاإ�سطوانة.

خ��ام  �سعر  م��ع��دل  اأن  اإىل  االإ����س���ارة  وجت���در 

يف  للربميل  دوالرا   90 اإىل  انخف�س  ب��رن��ت 

دوالر   100.2 م��ق��اب��ل  احل����ايل  اأي���ل���ول  ���س��ه��ر 

للربميل امل�سجل يف �سهر اآب املا�سي.

العقبة االنباط- 

 بلغ عدد زائري مدينة العقبة خال ال� 8 

مليون   1.2 احل��ايل،  العام  االأوىل من  اأ�سهر 

بح�سب مفو�س  التوقعات«  »فاق  رقم  زائر يف 

العقبة  منطقة  �سلطة  يف  والبيئة  ال�سياحة 

االقت�سادية اخلا�سة الدكتور ن�سال املجايل.

ل��وك��ال��ة  ب��ت�����س��ري��ح �سحفي  امل��ج��ايل  وق���ال 

االأن����ب����اء االأردن����ي����ة )ب������رتا(، ام�������س اجل��م��ع��ه، 

العقبة،  يف  املتوقع  من  اأعلى  اأرق��ام��ا  »ن�سجل 

وكنا نتوقع الو�سول اإىل 850 األف زائر اإىل 

العقبة خال هذا العام، اإال اأن االأرقام �سجلت 

اأ�سهر   8 ال�  1.2 مليون زائر يف  ما يزيد عن 

االأوىل من هذا العام«.

األف   630 ت�سجيل  ان��ه مت  امل��ج��ايل،  واأك��د 

ع��م��ل��ي��ة ح��ج��ز يف ف��ن��ادق ال��ع��ق��ب��ة، واأك����ر من 

االأردن،  م��ن معرب جنوب  دخ��ول  األ��ف   170
األ���ف���ا دخ���ل���وا م���ن خ��ال   190 واأك������ر م���ن 

1600 حركة  باأكر من  امللك ح�سن  مطار 

جوية«.

 تخفيض أسعار البنزين بنوعيه لشهر تشرين األول
 60 فلسا

 دورات تدريبية في مجال المعرفة الرقمية بهيئة شباب
 كلنا األردن

 1.2 مليون زائر للعقبة خالل 8 أشهر االولى من العام 2022

االنباط- الكرك

 اخ��ت��ت��م��ت م�������س���اء اخل���م���ي�������س، ف��ع��ال��ي��ات 

الرابعة  بن�سخته  ال�سعري  م���وؤاب  م��ه��رج��ان 

مب���رك���ز احل�������س���ن ال���ث���ق���ايف وال�������ذى ن��ظ��م��ت��ه 

»مدر�سة  �سعار  حت��ت  ال��ك��رك  ثقافة  مديرية 

الكرك الثانوية للبنن اأ�سالة املا�سي وعراقة 

احلا�سر«.

للمهرجان  العليا  اللجنة  رئي�سة  وق��ال��ت 

مديرة الثقافة عروبة ال�سمايلة، اإن فعاليات 

اليوم  م��ع  ت��زام��ن��ا  ج���اءت  ال�سعري  امل��ه��رج��ان 

لتعظيم  دالالت  من  لها  ملا  للقراءة  الوطني 

الطريق  باعتبارها  وال���ق���راءة  ال��ك��ت��اب  قيمة 

لنه�سة االأمم وال�سعوب.

كاأقدم  الكرك  مدر�سة  اختيار  اأن  واأك��دت، 

ياأتي  للمهرجان،  ���س��ع��ارا  ب��اجل��ن��وب  م��در���س��ة 

جت�����س��ي��دا ل��ت��وا���س��ل م�����س��رية ال��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة 

ودوره��ا عرب اأكر من مئة عام برفد الوطن 

وبنف�س  و�سيا�سية  وتعليمية  فكرية  بطاقات 

الوقت اي�سال ر�سالة لاأجيال باأهمية العلم 

والقراءة.

على  للمهرجان  االأخ����ري  ال��ي��وم  وا���س��ت��م��ل 

ق�����راءات ���س��ع��ري��ة، ل��ل�����س��ع��راء ي��ا���س��ر ال��زالب��ي��ة 

واب���راه���ي���م ال���ع���ج���وري وم���ال���ك ال��ع��ج��ارم��ة 

وزكريا الزغاميم ونرج�س القطاونة وحممد 

ق�سائدهم  وحملت  العنزه،  ونا�سر  احلجايا 

ال��ع��ن��اوي��ن وال��ق�����س��اي��ا الوطنية  ال��ع��دي��د م��ن 

واالجتماعية والعاطفية.

ك���م���ا ا���س��ت��م��ل��ت ال���ف���ع���ال���ي���ة ع���ل���ى ع��ر���س 

ف��ن��ي ل��ف��رق��ة امل��ه��اب��ي�����س م���ن حم��اف��ظ��ة اإرب���د 

ومقطوعات فنية قدمها �ساعر الربابة �ساح 

ال�سمايلة.

االنباط- اإربد

والثقافة  للفكر  غرا�س  جمعية  نظمت   

يف القاعة الها�سمية يف بلدية اإربد الكربى 

عاقل  ال�سعراء  مب�ساركة  �سعرية  اأم�سية   ،

خ���وال���دة، ح�����س��ن ال��ع��م��ري، خ��ال��د م��ي��ا���س 

�سمن  وذل���ك  ال��ب��وري��ن��ي،  ح�سن  وال�����س��اع��ر 

االإح����ت����ف����االت ب����اإرب����د ال��ع��ا���س��م��ة ال��ع��رب��ي��ة 

.2022 للثقافة لعام 

العديد  ح�سرها  ال��ت��ي  االأم�����س��ي��ة  خ��ال 

واملواطنن  وال�سعراء  واملثقفن  االأدباء  من 

املهتمن وادارتها الروائية اإميان الكرمين 

الهيئة  ع�سو  ا�ستعر�ست  اجلمعية،  رئي�سة 

لها جهود  كلمة  ال��رواب��دة يف  نهى  االإداري���ة 

ع��ام،  م��ن  اأق��ل  قبل  تاأ�س�ست  التي  اجلمعية 

ح���ي���ث ق���دم���ت اجل��م��ع��ي��ة ال���ك���ث���ري خل��دم��ة 

كبريا  اإ�سهاما  و�ساهمت  االأردن��ي��ة  الثقافة 

الندوات  خال  من  الثقايف  الوعي  ن�سر  يف 

وامل��ح��ا���س��رات وال���درو����س امل��م��ي��زة ودرو�����س 

ال��ف��ك��ر وال���ف���ن وال���ع���ل���وم، م��ث��ل��م��ا ���س��ارك��ت 

اجل���م���ع���ي���ة يف ال���ع���دي���د م����ن امل���ح���ا����س���رات 

واالأم�سيات ال�سعرية والروائية والق�س�سية 

ع��ل��ى ام��ت��داد ال��وط��ن، ون��ظ��م��ت ال��ك��ث��ري من 

االأعمال الثقافية يف اإربد وعمان.

وق����دم ال�����س��ع��راء امل�����س��ارك��ون ع����ددا من 

ال��ق�����س��ائ��د ال�����س��ع��ري��ة ال��غ��زل��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة 

وال����وج����دان����ي����ة ال����ت����ي ن����ال����ت اإ����س���ت���ح�������س���ان 

احل�سور.

ت��ك��رمي جميع  االأم�����س��ي��ة مت  ن��ه��اي��ة  ويف 

والداعمن لاأم�سية. امل�ساركن  ال�سعراء 

االنباط- الكرك

بالتعاون  الكرك   نفذت مديرية زراع��ة 

املحافظة،  ل��ه��ا يف  ال��ت��اب��ع��ة  امل��دي��ري��ات  م��ع 

اأم���������س اخل���م���ي�������س، ع�������ددا م����ن ال����ربام����ج 

االإر�سادية واملدار�س احلقلية مب�ساركة عدد 

من املزارعن من خمتلف اأنحاء املحافظة.

م�سباح  املهند�س  املديرية  مدير  وق��ال 

ال����ربام����ج  ه�����ذه  ت��ن��ف��ي��ذ  اإن  ال�����ط�����راون�����ة، 

االإر�����س����ادي����ة ي���اأت���ي ت��ن��ف��ي��ذا خل��ط��ط ق�سم 

واملتمثلة  امل��دي��ري��ة  يف  ال���زراع���ي  االإر����س���اد 

ب��ت��ن��ف��ي��ذ م��ث��ل ه����ذه ال���ربام���ج االإر����س���ادي���ة 

و�سوال اإىل رفع امل�ستوى التوعوي الزراعي 

عند املزارعن وتقدمي اخلدمات االإر�سادية 

للمزارعن يف خمتلف اأنحاء املحافظة.

ورع�����ى م���دي���ر زراع�����ة ل�����واء ال��ق��ط��ران��ة 

املهند�س حكمت الطراونه، افتتاح الربنامج 

»الطفيليات  ب��ع��ن��وان  ال��ل��واء  يف  االإر����س���ادي 

الداخلية واخلارجية واأثر االماح املعدنية 

والفيتامينات على االأغنام« باإ�سراف رئي�س 

�سعبة االإر�ساد الزراعي يف املديرية املهند�س 

عمر الرما�سن والطبيب البيطري �سري 

البقاعن.

كما رعى مدير زراعة لواء عي املهند�س 

بعنوان  اإر�ساديا  املعايطة برناجما  عبداهلل 

ب��اإ���س��راف  ال��زي��ت��ون«  ث��م��ار  »مكافحة ذب��اب��ة 

املديرية  يف  الزراعي  االإر�ساد  �سعبة  رئي�س 

رئي�س  وافتتح  ال�سمور.  رم���زي  املهند�س 

الكرك  ق�سبة  يف  ال��زراع��ي  االإر���س��اد  �سعبة 

احلقلية  املدر�سة  ال�سناع،  اإيهاب  املهند�س 

بعنوان »اإدارة حم�سول الزيتون يف منطقة 

امل��در���س��ة  اف���ت���ت���اح  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  راك�����ن 

احلقلية يف لواء الق�سر يف منطقة اجلدعا 

ب��ع��ن��وان »ال��ت�����س��ن��ي��ع ال��غ��ذائ��ي )حم�����س��ول 

االإر���س��اد  �سعبة  رئي�سة  ب��اإ���س��راف  ال��ع��ن��ب( 

ال���زراع���ي يف ل���واء ال��ق�����س��ر امل��ه��ن��د���س��ة ك��رم 

الق�سو�س.

ال�سمايلة  ل��ق��اء  املهند�سة  ون��ف��ذت  ك��م��ا 

برناجما اإر�ساديا زراعيا يف ق�سبة الكرك يف 

منطقة بتري بعنوان«الت�سنيع الغذائي«.

االنباط- عجلون

ال�سياحي  بال�ساأن  املهتمن  من  عدد  قال   

والبيئي، اإن االحتفال باليوم العاملي لل�سياحة 

االجتماعية  القيمة  لتعزيز  ف��ر���س��ة  يعترب 

والثقافية واالقت�سادية للقطاع ال�سياحي .

واأك��دوا، اأن هذا ام يعزز الوعي وامل�ساهمة 

حتقيق  نحو  القطاع  يقدمها  اأن  ميكن  التي 

امل�ستدامة واالدم��اج وحماية  التنمية  اأه��داف 

ال�سياحة  يف  اال�ستثمار  اإىل  داع��ن  الطبيعه، 

وخلق فر�س عمل واإع��ادة التفكري بال�سياحة 

باعتبارها ركيزة اأ�سا�سية للتنمية .

واأ�����س����ار رئ��ي�����س جل��ن��ة ال�����س��ح��ة وال��ب��ي��ئ��ة 

حداد  فريد  الدكتور  النائب  �سابقا  النيابية 

اإىل اأهمية اإعطاء املواقع ال�سياحية واالأثرية 

يعود  مب��ا  وا�ستثمارها  اأول��وي��ة  املحافظة  يف 

ب��ال��ن��ف��ع وال��ف��ائ��دة ع��ل��ى االق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي 

واملجتمع املحلي وتنفيذ املبادرات و احلمات 

التي ت�سهم بالرتويج ال�سياحي .

وب�����ن، اأه��م��ي��ة امل���ي���زات ال���ت���ي ت��ت��م��ت��ع بها 

وال�سياحية  والبيئية  الطبيعية  امل��ح��اف��ظ��ة 

الوطنية  بالربامج  �سمولها  اإىل  حتتاج  التي 

ال�سياحية ومنها اردننا جنه من اأجل تن�سيط 

اإقامة  هذا القطاع وزي��ادة عدد ال��زوار وم��دة 

ال�سائح .

وق����ال رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة ك��ف��رجن��ه اجل��دي��دة 

اأثبتت  ال�سياحة  اإن  فوزات فريحات،  املحامي 

ل��ل��ع��دي��د م��ن املجتمعات  ���س��ري��ان ح��ي��اة  اأن��ه��ا 

بحاجة  احلقيقية  قوتها  ت��زال  ال  و  الريفية 

القطاع  فهذا  اأو���س��ع  نحو  على  االنت�سار  اإىل 

لي�س جمرد م�سدر رئي�سي للعمالة وال �سيما 

للن�ساء وال�سباب.

�سوق  ن�سمة  جمعية  رئي�س  ن��ائ��ب  وق��ال��ت 

ال�����س��ي��اح��ي��ة امل��ه��ن��د���س��ة اب���ت���ه���ال ال�����س��م��ادي، 

امل��ب��ادرات  م��ن  ال��ع��دي��د  اط��ل��ق��ت  اجلمعية  اإن 

م��ن��ه��ا »���س��ي��اح��ت��ن��ا ه��وي��ت��ن��ا »مل�����س��ان��دة اجل��ه��ود 

ال�سياحة  وزارة  املعنية  اجلهات  تبذلها  التي 

وهيئة تن�سيط ال�سياحة يف الرتويج للمواقع 

الذي  ال�سياحي  ال�سلوك  وتعزيز  ال�سياحية 

ثقافة  لبناء  الوطنية  ال���روة  ع��ن��وان  يعترب 

���س��ي��اح��ي��ة وط��ن��ي��ة مت��ت��ل��ك م��ق��وم��ات ال��ن��ج��اح 

وار�سدة ا�ستحقاق عاملية مناف�سة .

 « جتمعنا  »ال��ب��ي��ئ��ة  م���ب���ادرة  ع�سو  واأ����س���ار 

العاملي  ال�سياحة  يوم  اأن  اإىل  عنيزات  فخري 

ي��ع��د ف��ر���س��ة الأ����س���ح���اب االأع����م����ال يف جم��ال 

يكونوا  اأن  ميكن  كيف  ال�ستك�ساف  ال�سياحة 

اأكر �سمواًل مع ا�ستئناف ال�سياحة وم�ساركة 

اأف�سل املمار�سات واالحتفال باالإجنازات.
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االنباط-وكاالت

 ن�صرت �صحيفة »يديعوت اأحرنوت« العربية 

�سباح يوم اجلمعة، تقريراً حول م�سلحي »كتيبة 

ج���ن���ني«، و«ع���ري���ن الأ�����س����ود« يف م��دي��ن��ت��ي جنني 

ونابل�س بال�سفة الغربية املحتلة.

الإلكرتوين،  موقعها  عرب  »يديعوت«  وكتبت 

اأّن »كتيبة جنني وعرين الأ�سود« هما جمموعات 

ت�سم م�سلحني من جميع الف�سائل الفل�سطينية، 

اإ�سرائيل  يواجهون  الذين  اجٌلدد  املقاتلون  وهم 

بالكفاح امل�سلح يف ال�سفة الغربية.

حت�سى  املجموعتان  اإن  ال�سحيفة،  وق��ال��ت 

ب�سعبية كبرية يف �سفوف الفل�سطينيني، وينتمي 

اإليه يومًيا ع�سرات ال�سبان وحتتل مكانة كبرية 

يف م��واج��ه��ة اق��ت��ح��ام��ات اجل��ي�����س الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

ق��وات اجلي�س  ن��ار �سد  اإط��اق  وتنفيذ عمليات 

وامل�ستوطنني يف مناطق ال�سفة.

تن�سط  ال��ت��ي  ج��ن��ني«،  »كتيبة  اأن  واأ���س��اف��ت، 

ال��ذي يحمل  الاجئني  رئي�سي يف خميم  ب�سكل 

ال����س���م ن��ف�����س��ه، ه���ي ال������ذراع ال��ع�����س��ك��ري حل��رك��ة 

اأع�����س��اوؤه  اجل��ه��اد يف ال�����س��ف��ة، وع����ادة م��ا ين�سر 

مقاطع فيديو يتم فيها ت�سجيل عمليات اإطاق 

نقاط  اأو  الإ�سرائيلي  اجلي�س  جنود  نحو  النار 

متركزهم.

وذك���رت اأن اأع�����س��اء »ع��ري��ن الأ���س��ود«، الذين 

ا  اأي�سً لحًقا  انتقلوا  ثم  نابل�س  يف  العمل  ب��داأوا 

بعد  م�سلحني،  ي��ت��ج��ول��ون  م��ا  ع���ادة  ج��ن��ني،  اإىل 

ت��ن��ف��ي��ذه��م ���س��ل�����س��ل��ة م���ن ال��ع��م��ل��ي��ات امل��رت��ب��ط��ة 

ب��اأ���س��م��ائ��ه��م، واأ���س��ب��ح��وا م�����س��ه��وري��ن يف مناطق 

قبل  م��ن  عليهم  وُي��ث��ن��ى  الفل�سطينية  ال�سلطة 

الجتماعي،  توا�سل  �سبكات  يف  الفل�سطينيني 

مع الرتكيز على برنامج » TikTok »، لن�سر 

عملياتهم �سد اإ�سرائيل.

واأ�سارت اإىل اأن املجموعتان بداأتان ن�ساطتهما 

ب��ح�����س��ور امل��ن��ا���س��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة، م��ث��ل ح��ف��ات 

ال�سجون،  م��ن  عنهم  امل��ف��رج  الأ���س��رى  ا�ستقبال 

وم��واك��ب ج��ن��ازات ال��ذي��ن ا���س��ت�����س��ه��دوا، وك��ذل��ك 

اأف���راد  اأو  م��را���س��م زف���اف الأ���س��رى امل��ف��رج عنهم 

اأ���س��ر ال�����س��ه��داء، وق���د ���س��ارك��ت ه���ذه اخل��اي��ا يف 

البداية يف حالت قليلة من املواجهات مع قوات 

ن�ساطها  م��ن  زادت  لكنها  الإ�سرائيلي،  اجلي�س 

اأع�ساوؤه  خال الأ�سهر الأخرية، واأ�سبح معظم 

اأو  الإ�سرائيلية  الأم���ن  اأج��ه��زة  ل��دى  مطلوبني 

الفل�سطينية.

اجلماعتني  اإىل  املنتمني  معظم  اأن  واأك����دت 

ه���م يف ال��ع�����س��ري��ن��ات م���ن ال��ع��م��ر ومل ي�����س��ه��دوا 

ال��ت��ي �سهدت ح�����س��وًرا كبرًيا  اأي���ام الن��ت��ف��ا���س��ات 

واأنهم ي�ستغان  الغربية،  ال�سفة  للم�سلحني يف 

ال���ف���راغ وال��ف��و���س��ى ب��ع��د ���س��ع��ف اأج���ه���زة الأم���ن 

ال��ت��اب��ع��ة ل��ل�����س��ل��ط��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة وزي������ادة دع��م 

الف�سائل الفل�سطينية بغزة التي تقاتل اإ�سرائيل 

حتت رمز الوحدة امل�سرتكة

وقال كوبي مايكل، الباحث يف معهد درا�سات 

ال�ساأن  يف  واخل��ب��ري   )INSS( القومي  الأم���ن 

اهتمام  هناك  احلالتني،  كلتا  »يف  الفل�سطيني: 

ك��ب��ري يف ال���وع���ي ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، وه����و ن����وع من 

امل��ق��اوم��ة يف  الأط���ر التي تغذي اخل��ط��اب و روح 

الكثري  وه��ن��اك  الفل�سطينيني،  ال�سبان  نفو�س 

على  ال�ستمرار  على  والت�سميم  احلما�س  م��ن 

هذا الطريق  بعد التغطية العامية الوا�سعة 

واخلطاب العام الذي يحظون به«.

ويف اإ�سارة اإىل امل�ستقبل املحتمل للمجموعات 

اإىل  يعتمد  الأم����ر  »اإن  م��اي��ك��ل:  ق���ال  امل�����س��ل��ح��ة، 

ودرج��ة  املجموعات  على  ال��ق��درة  على  ح��د كبري 

الع�سكري  ال�����ذراع  ت���وىل  اإذا  ح��م��ا���س،  م�����س��ارك��ة 

حلما�س القيادة وعمل على تدريبهم وت�سغيلهم، 

بنية  �سي�سبحون  م��وؤك��د،  ب�سكل  ذل��ك  و�ستفعل 

حتتية م�سلحة قوية يف ال�سفة الغربية«.

االنباط-وكاالت

ي��وم  ال��ع��ربي��ة  »ه��اآرت�����س«  ق��ال��ت �سحيفة   

العام  الأم���ن  ج��ه��از  يف  �سابطاً  اإن  اخلمي�س، 

التحقيق  قيد  ك��ان  »ال�����س��اب��اك«،  الإ�سرائيلي 

ب��ت��ه��م��ة »الغ���ت�������س���اب« وامل���ط���ال���ب���ة ب��ف��ح�����س 

فل�سطينية،  مل��ع��ت��ق��ل��ة  ال��ت��ن��ا���س��ل��ي��ة  الأع�������س���اء 

ح�سل على ترقية وظيفية بدًل من معاقبته.

موقعها  ع��رب  اأك����دت  ال��ع��ربي��ة  ال�سحيفة 

ب��ا���س��م  امل����ع����روف  ال��ع��م��ي��ل  اأَنّ  الإل�����ك�����رتوين، 

مكتب  يف  رفيعاً  من�سباً  ي�سغل  ك��ان  »يو�سي« 

عندما  ب��ار،  رون��ني  احل���ايل،  ال�ساباك  رئي�س 

كان نائباً للجهاز.

نداف  ال�سابق،  ال�ساباك  مدير  اأَنّ  واأفادت، 

اأرغمان، اعتقد اأنه كان ينبغي حرمان يو�سي 

اأن��ه بعد تويل  اإل  من الرتقية ورمب��ا ط��رده، 

تقرر عدم  اجل��ه��از،  ب��ار من�سب مدير  رون��ني 

يو�سي. العميل  معاقبة 

واك��ت��ف��ى ب���دًل م��ن ذل���ك، ب��ت��وج��ي��ه ر���س��ال��ة 

اإىل دور رئ��ي�����س��ي داخ��ل  ل���ه، وت��رق��ي��ت��ه  اإن�����ذار 

املنظمة.

الوقت  ذل��ك  ك��ان يف  ال���ذي  ي��و���س��ي،  اعتقل 

من�سق منطقة يف ال�ساباك، املراأة الفل�سطينية 

يف عام 2015.

ا�سُتجِوب  وبعد ثاث �سنوات من الواقعة، 

عام  يف  ث��م  الغت�ساب.  م��زاع��م  ب�ساأن  ر�سمياً 

للدولة  ال��ع��ام  امل��دع��ي  مكتب  اأغ��ل��ق   ،2021
الق�سية، ب�سبب عدم كفاية الأدلة.

باأَنّ  الق�سية  اآخرون يف  و�سهد م�ستبه بهم 

من�سق املنطقة هو الذي اأعطى الأمر باإجراء 

ت��ف��ت��ي�����س ع��ل��ى الأع�������س���اء ال��ت��ن��ا���س��ل��ي��ة ل��ل��م��راأة 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ع���دم وج���ود 

اأجرته  حتقيق  بح�سب  لذلك،  عملية  حاجة 

.2018 �سحيفة هارت�س منذ عام 

وتقول امل�سادر، اإَنّ ال�ساباك خل�س اإىل اأنه 

»اجلوهرية  الثغرات  من  العديد  هناك  كانت 

والأخ���اق���ي���ة« يف ك��ي��ف��ي��ة ت��ع��ام��ل ي��و���س��ي مع 

الق�سية بعد مراجعة مواد التحقيق.

الق�سية  املُ���ع���نَيّ يف  امل�����س��وؤول  اأو����س���ى  ك��م��ا 

�سنوات  لعدة  يو�سي  ترقية  بتاأجيل  اأرغ��م��ان 

وت��وج��ي��ه ت��وب��ي��خ ���س��دي��د، وه��ي اخل��ط��وة التي 

يف  يو�سي  م�سرية  تنهي  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  ك��ان 

ال�ساباك.

التاأديبية �سد يو�سي ل  الإجراءات  وكانت 

تزال جارية عندما تنحى اأرغمان عن من�سب 

ال�ساباك. مدير 

وبعد اأن توىل بار رئا�سة اجلهاز، الذي قال 

لاأحداث،  يو�سي  رواي��ة  يدعم  اإن��ه  م�سدران 

املدير  تو�سيات  تنفيذ  ع��دم  امل�سوؤولون  ق��رر 

ال�سابق �سد يو�سي.

تقول عدة م�سادر اإَنّ النقا�س بني اأرغمان 

هائلة  توترات  خلق  يو�سي  عقوبة  ب�ساأن  وبار 

»ت�سرت  كبري:  م�سوؤول  وك�سف  الث��ن��ني.  بني 

ال�ساباك مرة اأخرى على احلادث«.

اإ�سافة اإىل يو�سي، �سمل ال�ستجواب ب�ساأن 

امل�ستوى يف  اآخرين رفيعي  احلادث م�سوؤولني 

�سمنهم  من  الإ�سرائيلي،  واجلي�س  ال�ساباك 

قائد لواء اإقليمي.

ول يزال جميع عنا�سر ال�ساباك املتورطني 

التنظيم. حمتفظني مبنا�سبهم يف 

يكذب  وه��و  ال�ساباك  عنا�سر  اأح��د  ِبط  �سُ

خال حتقيقه، مدعياً اأَنّ جميع املتورطني يف 

الأمر كانوا ميزحون ب�ساأن الواقعة.

ول ي�����زال ق���ائ���د ال����ل����واء امل����ت����ورط ي�����س��غ��ل 

الإ�سرائيلي،  الدفاع  جي�س  يف  رفيعاً  من�سباً 

ل��ك��ن وف��ق��اً مل�����س��وؤول ق��ان��وين ك��ب��ري، ُم��ن��ع من 

الرتقية ب�سبب دوره يف احلادث.

ال�������س���ح���ي���ة  ا�����س����ت����اأن����ف����ت  ������س�����ب�����اط،  ويف 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ق�����رار اإغ�����اق ال��ق�����س��ي��ة �سد 

التهم  بتوجيه  وطالبت  ال�ستة  بهم  امل�ستبه 

اإليهم.

املنظمة  قدمته  ال���ذي  ال���س��ت��ئ��ن��اف،  وق���ال 

غري الربحية، للجنة مناه�سة التعذيب: »ل 

جدال يف اأَنّ الأفعال التي ارُتِكَبت ت�سكل اأركان 

موجودة،  والأدل���ة  ول��واط.  اغت�ساب  جرمية 

لكن ل اأحد ُيحا�َسب«.

 »كتيبة جنين وعرين األسود«..

يديعوت: من هم المسلحون الجدد في الضفة الغربية.. 
نجوم »تيك توك«؟

 صحيفة: إسرائيل ُتكافئ ضابط مخابرات متهمًا 
بـ »اغتصاب« أسيرة فلسطينية!

االنباط-وكاالت

30 م��ن �سبتمرب  ال���  ع��ام��ا، نهار   22  قبل 

النتفا�سة  لن����دلع  ال��ث��ال��ث  ال��ي��وم   ،2000
الطفل  ا�ست�سهد  الأق�سى«  »انتفا�سة  الثانية 

حممد جمال الدرة )12 عاما( يف بث مبا�سر 

�ساهده العامل.

اأحد  �سرخ  حلظتها  ن��وب��اين«،  »يامن  وكتب 

املتواجدين »مات الولد بر�سا�سة« فظلت تلك 

واإن  م�ستمر  كحدث  الآن،  اإىل  ُت�سمع  الكلمات 

اختلفت الأ�سماء والأماكن والتفا�سيل.

مل ي�ساهد اأحد الطفل الدرة يومها، دون اأن 

واإن  والغ�سب تلك،  الوجع  اإليها حلظات  تعود 

امتدت بني احلدث واليوم كل تلك ال�سنوات.

م�ستوطنة  ق��رب  ال��دي��ن،  �ساح  �سارع  ففي 

»نيت�سارمي« الزائلة جنوب مدينة غزة، احتمى 

»برميل«  بحاجز  حممد  وطفله  ال���درة  جمال 

ا�سمنتي من طلقات كثيفة اأطلقت من ر�سا�سات 

رغم  �سوبهما،  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  الح��ت��ال  ج��ن��ود 

اأنهما مدنيان  التاأكد حتى بالعني املجردة من 

اأعزلن.

ال���ت���ق���ط امل�������س���ه���د ب���وا����س���ط���ة امل���������س����وران: 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ط�����ال اأب������و رح����م����ة، وامل�������س���ور 

الفرن�سي �سارل اإندورلن »م�سور فران�س2«.

»ح����اول����ت ح��م��اي��ة حم��م��د م���ن ال��ر���س��ا���س 

بج�سدي، حتى اأنني كنت اأرفع كف يدي لتلقي 

وكانت  رك��ب��ة حم��م��د،  اأ���س��اب  ال���ذي  الر�سا�س 

ظل  لكنه  ت�سيبه،  ال��ت��ي  الأوىل  الطلقة  تلك 

متما�سكا، قبل اأن اأجد راأ�سه على قدمي اليمنى 

ويف ظهره فتحة كبرية بعد اإ�سابته يف البطن 

ال���ذي اخ��رتق��ت��ه ع��دة ر���س��ا���س��ات«. ق��ال جمال 

الدرة.

م�سريات  خرجت  �سهر  م��ن  ولأك���ر  يومها 

العربية  ال��دول  معظم  يف  اعت�سامات  واأقيمت 

الغربية،  ال��دول  من  العديد  ويف  والإ�سامية، 

ا���س��ت��ن��ك��ارا ل��ل��ج��رمي��ة، وجت���ول���ت ���س��ور حممد 

���س��ه��ي��داً يف خمتلف ���س��وارع ال��ع��امل وم��ي��ادي��ن��ه، 

اأيقونة  وا�ست�سهاده  علماً  ا�سمه  ي�سبح  اأن  قبل 

العديد  على  واأط��ل��ق��ت  الأق�����س��ى،  انتفا�سة  يف 

م��ن امل���دار����س وري��ا���س الأط���ف���ال وال�����س��وارع يف 

ال��درة،  حممد  ا�سم  العربي  وال��ع��امل  فل�سطني 

ك�����س��ارع »اب���ن م��ال��ك« يف ال��ق��اه��رة ال���ذي حتول 

ال�سهيد  وم�����س��ت�����س��ف��ى  ال������درة،  ل�����س��اع��ر حم��م��د 

حم��م��د ال������درة ل���اأط���ف���ال يف غ����زة وم��در���س��ة 

وا�ستاد  يون�س،  خ��ان  يف  ال���درة  حممد  ال�سهيد 

حممد الدرة يف خميم الن�سريات يف غزة، وعلى 

دورة يوم الطفل العربي يف تون�س.

نوفمرب/ت�سرين   22 ال��درة يف  ولد حممد 

اخلام�س  ال�سف  حتى  ودر���س   ،1988 الثاين 

ب�سيطة لجئة  اأ�سرة  البتدائي وعا�س يف كنف 

من مدينة الرملة، والده يعمل جناًرا ووالدته 

ا�ست�سهاده رزقت عائلته  ربة منزل، لحًقا بعد 

بطفل اأطلقت عليه ا�سم حممد تيمًنا ب�سقيقه.

ال���درة خ��رج ذل��ك ال�سباح من  وك��ان جمال 

منزله يف خميم الربيج بقطاع غزة مع طفله 

حممد اإىل مزاد لل�سيارات حتى يقتني واحدة، 

قبل اأن يجد نف�سه حما�سرا حتت نريان جنود 

الحتال ال�سرائيلي يف �سارع �ساح الدين.

ا�ست�سهد  اليوم  وحتى   2000 العام  منذ 

اأكر من 2230 طفل/ة، كان اآخرهم الطفل 
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اأي����ل����ول/ ���س��ب��ت��م��رب، ج����راء ���س��ق��وط��ه م���ن ع��ل��و، 

وت��وق��ف قلبه، اأث��ن��اء م��ط��اردت��ه م��ن قبل ق��وات 

الح��ت��ال الإ���س��رائ��ي��ل��ي، يف ب��ل��دة ت��ق��وع جنوب 

�سرق بيت حلم.

محمد الدرة.. )22( عامًا على »مات الولد برصاصة«
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االنباط-وكاالت

اإ���س��راب��ه��م  اإداري�����ا  معتقا   30 ي��وا���س��ل 

امل��ف��ت��وح ع��ن ال��ط��ع��ام ل��ل��ي��وم ال�����س��اد���س على 

التوايل، رف�سا جلرمية العتقال الإداري.

وق���ال ن���ادي الأ���س��ري يف ب��ي��ان ���س��در عنه، 

اإنه يف حال وا�سلت �سلطات الحتال تنفيذ 

مزيد من عمليات العتقال الإداري، �سيكون 

الإ�سراب  يف  تنخرط  جديدة  دفعات  هناك 

خال الفرتة املقبلة.

امل�سربني  املعتقلني  28 من  اأن  واأ�ساف 

جرى عزلهم باأربع غرف يف �سجن »عوفر«، 

�ساح  احلقوقي  املعتقل  ع��زل  ج��رى  فيما 

احل����م����وري يف زن����ازي����ن ���س��ج��ن »ه�������دارمي«، 

وامل��ع��ت��ق��ل غ�����س��ان زواه����رة يف زن��ازي��ن �سجن 

»النقب«.

بداأت  الحتال  �سجون  اإدارة  اأن  واأو�سح 

عن  امل�سربني  على  ع��ق��وب��ات  بفر�س  ت��ه��دد 

الطعام، علما اأنها ويف كافة حالت الإ�سراب 

الفردية واجلماعية، تفر�س �سل�سلة عقوبات 

املعتقلني  ح���رم���ان  م��ن��ه��ا:  ت��ل��ق��ائ��ي  ب�����س��ك��ل 

ال���زي���ارة، وجت��ري��ده��م م��ن مقتنياتهم،  م��ن 

ب�سكل  نقلهم  تتعمد  كما  انفراديا،  وعزلهم 

تهدف  اأ�ساليب  ممار�سة  ع��ن  ع��دا  م�ستمر، 

ل�سغطهم نف�سيا والتنكيل بهم.

ودع��ا ن��ادي الأ���س��ري اإىل ���س��رورة تكثيف 

عن  امل�سربني  للمعتقلني  ال�سعبي  الإ�سناد 

الطعام، الذين �سرعوا يف اإ�سرابهم ك�سرخة 

يف وجه جرمية العتقال الإداري املمنهجة.

وا�ستعر�س جمموعة من احلقائق حول 

ال��ذي��ن جت���اوز عددهم  الإداري����ني  املعتقلني 

اليوم 780 معتقا بينهم 6 قا�سرين على 

الأقل، واأ�سريتان، ويقبع اأكرب عدد منهم يف 

هذه  اأن  م�سيفا  و«ع��وف��ر«،  »النقب«  �سجني 

الن�سبة هي الأعلى منذ الهبة ال�سعبية عام 

.2015
ع��ام  م��ن��ذ  واأ����س���درت �سلطات الح��ت��ال 

عن  يزيد  ما  اجلاري  العام  وحتى   2015
بداية  وم��ن��ذ  اإداري،  اع��ت��ق��ال  اأم���ر   9500
ال��ع��ام اجل����اري اأ����س���درت ن��ح��و 1365 اأم��ر 

اعتقال اإداري، اأعاها يف �سهر اآب/ اأغ�سط�س 

املا�سي، وبلغت 272 اأمر اعتقال.

وذك��ر ن��ادي الأ���س��ري اأن��ه منذ اأواخ���ر عام 

ال��ع��ام اجل����اري، نفذ  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى   ،2011
اإ�سراب فردي،   400 الأ�سرى ما يزيد عن 

اأن  اإىل  لفتا  الإداري،  العتقال  �سد  جلها 

ما يزيد عن %80 من املعتقلني الإداريني 

لاعتقال  تعر�سوا  �سابقون  معتقلون  ه��م 

ك��ب��ار يف  م���رات ع��دي��دة، م��ن بينهم  الإداري 

ال�سن، ومر�سى، واأطفال.

االنباط-وكاالت

 اأك������د الحت�������اد الأوروب����������ي ظ���ه���ر ي���وم 

الطفل  مقتل  م��ن  �سدمنا  اأّن��ن��ا  اجلمعة، 

»ري������ان ���س��ل��ي��م��ان« يف م��دي��ن��ة ب��ي��ت حل��م، 

املحتلة. الغربية  بال�سفة 

وط�����ال�����ب الحت����������اد الوروب���������������ي، م��ن 

اإ����س���رائ���ي���ل ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق يف م��ق��ت��ل ال��ط��ف��ل 

هروبه  بعد  �سنوات،   7 البالغ  »�سليمان« 

من قوات الحتال يف بلدة تقوع.

بحماية  يتمتعون  الأط��ف��ال  اأّن  و�سدد، 

ويجب  ال��دويل،  القانون  مبوجب  خا�سة 

التحقيق  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ات  ع��ل��ى 

�سريع  ب�سكل  احل���ادث  ه��ذا  م��اب�����س��ات  يف 

وك����ام����ل م����ن اأج������ل ت���ق���دمي اجل����ن����اة اإىل 

العدالة.

االنباط-وكاالت

وك���ال���ة  اأن  اأم����ن����ي����ون  ب���اح���ث���ون  ك�������س���ف 

ا�ستخدمت  الأمريكية  املركزية  املخابرات 

م��ئ��ات امل���واق���ع الإل��ك��رتون��ي��ة ل��ات�����س��الت 

وميكن  للغاية،  معيبة  كانت  التي  ال�سرية 

حتى ل�«حمقق هاٍو« التعرف عليها، ح�سبما 

 The Guardian ���س��ح��ي��ف��ة  ذك�����رت 
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اإىل  العيوب  اأدت  فقد  التقارير،  بح�سب 

ا�ستخباراتياً  م�سدراً   20 من  اأكر  مقتل 

 2011 ع���ام���ي  يف  ال�������س���ني  يف  اأم���ري���ك���ي���اً 

اأو  اإع���دام  اإىل  اإي���ران  ق���ادت  كما  و2012، 

���س��ج��ن اأ����س���ول اأخ�����رى ل��وك��ال��ة امل��خ��اب��رات 

املركزية.

البحث اجلديد اأجراه خرباء اأمنيون يف 

 )Citizen Lab( »خمترب »�سيتيزن لب

ال���ك���ن���دي امل��خ��ت�����س ب����الأم����ن الإل����ك����رتوين 

التحقيق  وب��داأوا  الكندية،  تورنتو  بجامعة 

يف الأم����ر ب��ع��د ت��ل��ق��ي م��ع��ل��وم��ة م��ن امل��را���س��ل 

جويل �سيكتمان يف رويرتز.

تقريراً  تن�سر  مل  اإنها  املجموعة  وقالت 

لتجنب  لنتائجها  ك��ام��ًا  م��ف�����س��ًا  ت��ق��ن��ي��اً 

تعري�س اأ�سول وكالة املخابرات املركزية اأو 

املحدودة  النتائج  لكن  للخطر.  موظفيها 

ال��ت��ي ت��و���س��ل��ت اإل��ي��ه��ا ت��ث��ري ���س��ك��وك��اً ج��دي��ة 

مع  املخابرات  وكالة  تعامل  طريقة  ب�ساأن 

ال�سامة. اإجراءات 

�سبكة �سخمة ملئات 

الإلكرتونية املواقع 

با�ستخدام موقع اإلكرتوين واحد ومواد 

متاحة للجمهور فقط، قال »�سيتيزن لب« 

اإنه حدد �سبكة من 885 موقعاً على �سبكة 

الإنرتنت التي لديه »ثقة عالية« اأن وكالة 

اأَنّ  ووجد  ا�ستخدمتها.  املركزية  املخابرات 

ب��الأخ��ب��ار  اأن��ه��ا معنية  ُي��زَع��م  امل��واق��ع  ه���ذه 

من  وغريها  ال�سحية  والرعاية  والطق�س 

امل�سابهة. املواقع 

بيان:  يف  لب«  »�سيتيزن  �سركة  وق��ال��ت 

»مب��ع��رف��ة م��وق��ع اإل���ك���رتوين واح����د ف��ق��ط، 

ال���ه���واة  اأح�����د امل��ح��ق��ق��ني  اأن  م���ن امل��ح��ت��م��ل 

ل�سبكة  خريطة  ر�سم  ا�ستطاع  املتحم�سني 

الإدارة  اإىل  ون�سبها  الأمريكية  امل��خ��اب��رات 

الأم���ري���ك���ي���ة، ب��ي��ن��م��ا ك���ان���ت ه�����ذه امل���واق���ع 

ن�سطة«. الإلكرتونية 

 2004 ن�سطة بني عامي  املواقع  كانت 

وك��ال��ة  ت�����س��ت��خ��دم��ه��ا  مل  ورمب�����ا  و2013 

»�سيتيزن  لكن  موؤخراً،  املركزية  املخابرات 

املواقع  من  فرعية  جمموعة  اإَنّ  قال  لب« 

اأ�����س����ول  اأو  مب���وظ���ف���ني  م���رت���ب���ط���ة  ك����ان����ت 

متعاقد  ذل��ك  يف  مبا  ن�سطة،  ا�ستخباراتية 

اأجنبي وموظف حايل يف وزارة اخلارجية.

املتهور  »البناء  اأَنّ  »�سيتيزن لب«  ويرى 

املخابرات  وكالة  من  التحتية  البنية  لهذه 

حتديد  اإىل  م��ب��ا���س��ر  ب�سكل  اأدى  امل��رك��زي��ة 

الأ�سول واإعدامها، وخاطر با �سك بحياة 

ع����دد ل ي��ح�����س��ى م���ن الأف������راد الآخ���ري���ن. 

ناأمل اأن يوؤدي هذا البحث وعملية الك�سف 

امل�����س��اءل��ة ع���ن ه��ذا  امل����ح����دودة ل��دي��ن��ا اإىل 

املتهور«. ال�سلوك 

الأمريكية ترف�ض  ال�ستخبارات 

بها الت�سكيك 

من جانبها، قالت املتحدثة با�سم وكالة 

تامي كوبرمان ثورب:  املركزية،  املخابرات 

»تاأخذ وكالة املخابرات املركزية التزاماتها 

معنا  يعملون  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���س  حلماية 

ال��ع��دي��د  اأن  ون���ع���ل���م  ع���ل���ى حم���م���ل اجل������د، 

مواجهة  ويف  ب�سجاعة،  ذلك  يفعلون  منهم 

وكالة  اأن  فكرة  ك��ب��رية.  �سخ�سية  خماطر 

قدر  بجدية  تعمل  لن  املركزية  املخابرات 

الإمكان حلمايتهم هي فكرة خاطئة«.

 ،2018 ع���ام  اإىل  ال��ق�����س��ة  اأ���س��ل  ي��ع��ود 

ع��ن��دم��ا اأف�����اد امل���را����س���ان ج��ي��ن��ا م��اك��ل��ول��ني 

وزاك دورفمان من موقع »ياهو نيوز« لأول 

وك��ال��ة  ت�ستخدمه  ال���ذي  ال��ن��ظ��ام  ب���اأن  م��رة 

الأ�سول  مع  للتوا�سل  املركزية  املخابرات 

اإيران وال�سني؛  قد تعر�س لاخرتاق من 

20 م�سدراً  اأك��ر من  اإىل مقتل  اأدى  مما 

 2011 عامي  يف  ال�سني  يف  ا�ستخباراتياً 

و2012. 

ون���ق���ل ي���اه���و ن���ي���وز ع����ن خم������اوف ب��ني 

اأن  الف�سل  ه��ذا  على  املطلعني  الأ�سخا�س 

للم�ساءلة. امل�سوؤولني مل يخ�سعوا مطلقاً 

»�سيتيزن  خمترب  ب��داأ  اآخ��ر،  �سعيد  على 

لب« التحقيق يف الأمر عندما ح�سل على 

اأحد  ب�ساأن  �سيكتمان  املرا�سل  معلومات من 

اأ���س��ول امل��خ��اب��رات امل��رك��زي��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف 

 7 وق�سى  عليه  القب�س  األقي  الذي  اإي��ران 

لب«  »�سيتيزن  ليقرر  ال�سجن،  يف  �سنوات 

اأنها »�سبكة غري اآمنة وقاتلة«.  لحقاً 

الكامل  تقريرها  رويرتز  وكالة  ون�سرت 

كيف  املنبوذون:  اأمريكا  »جوا�سي�س  بعنوان 

خذلت وكالة املخابرات املركزية الأمريكية 

املخربين الإيرانيني يف حربها ال�سرية مع 

29 �سبتمرب/اأيلول.   طهران«، اخلمي�س 

 لليوم السادس على التوالي..
)30( أسيرًا إداريًا يواصلون إضرابهم 

المفتوح عن الطعام في سجون االحتالل

 االتحاد األوروبي: صدمنا من مقتل 
الطفل »ريان سليمان« ونطالب 

إسرائيل بالتحقيق

الكشف عن ثغرات بمئات 
مواقع االستخبارات األمريكية.. 

الغارديان: عيوب »قاتلة« استغلتها 
الصين وإيران
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الـريـا�ضي

االنباط – عمان 

اأن����ه����ت راب����ط����ة ال����راي����ث����ل����ون الأردن�����ي�����ة 

حت�����س��رات��ه��ا لن��ط��اق ب��ط��ول��ة ك��اأ���س اآ���س��ي��ا 

منتجعات  يف  ال�سبت  ُتقام  والتي  للرايثلون 

اأيلة مبدينة العقبة.

الع��ب   ٨٥ م�����س��ارك��ة  ال��ب��ط��ول��ة  و�ست�سهد   

ولعبة  لع��ب  و١٢٠  النخبة  فئة  ولعبة يف 

وُيثلون  املختلفة  العمرية  ال��ف��ئ��ات  �سمن 

وه��ي،  ع��رب��ي��ة  دول   ١٠ بينها  وم���ن  دول���ة   ٣٤

الكويت،  ال��ع��راق،  �سورية،  لبنان،  فل�سطني، 

ال�������س���ع���ودي���ة، ق���ط���ر، م�������س���ر، اجل����زائ����ر اإىل 

مب�ساركة  البطولة  وحتظى  الأردن.  جانب 

املتميزين  وال��اع��ب��ات  ال��اع��ب��ني  م��ن  ع���دد 

ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال�����دويل وذل����ك ب��اع��ت��ب��ار اأن 

ال���ب���ط���ول���ة ت����ن����درج ����س���م���ن اأج�����ن�����دة راب���ط���ة 

ال��راي��ث��ل��ون ال��ع��امل��ي��ة. ه���ذا واأن���ه���ت راب��ط��ة 

ال��راي��ث��ل��ون الأردن��ي��ة وب��ال��ت��ع��اون م��ع �سركة 

اللوج�ستية  التجهيزات  للتطوير،  اأيلة  واحة 

اآ�سيا  كاأ�س  بطولة  ل�ست�سافة  والتنظيمية 

بف�سل  وذل���ك  طيبة  ب�سمعة  حت��ظ��ى  وال��ت��ي 

املا�سية.  للن�سخ  ال�سابق  التنظيمي  النجاح 

وبالتزامن مع بطولة كاأ�س اآ�سيا للرايثلون 

فقد اأقامت رابطة الرايثلون الأردنية دورة 

الآ�سيوي  الحت��اد  مع  بالتعاون  دولية  حكام 

للرايثلون.

االنباط – عمان 

افتتح يف عمان املهرجان التا�سع والثاثني 

العربية  الأندية  بطولة  مت�سمنا  للربيدج، 

اندية   ٨ للربيدج،مب�ساركة  ع�سرة  الثالثة 

عربية ، وذلك بالتن�سيق مع الحتاد العربي 

٣ ت�سرين  اأيلول-   ٢٨ للربيدج خال الفرة 

فندقW-عمان،بدعم  يف   ٢٠٢٢ الأول 

ب��ن��ك الردن وب��ن��ك الحت����اد ،وده���ان���ات  م��ن 

وهيئة  ح��داد  مذيب  يو�سف  نا�سونال،�سركة 

تن�سيط ال�سياحة ،واللجنة الوملبية الردنية  

امل��ه��ن��د���س بهجت  . وح�����س��ر ح��ف��ل الف��ت��ت��اح 

امل��ج��ايل رئ��ي�����س الحت���اد ال���س��ي��وي للربيدج 

غامن  م.غ�سان  العربي  الحت��اد  ع��ام  ،وام��ني 

املحامي  للربيدج  الردين  الحت��اد  ،ورئي�س 

العربي   الحت���اد  ،ورئ��ي�����س  الق�سو�س  رم���زي 

م�سر،ورئي�س  م��ن  ك��ام��ل  حم�سن  امل��ه��ن��د���س 

،ورح��ب  امل�ساركة  وال��وف��ود  امل�سري  الحت���اد 

حتظى  ان  ومتنى  امل�ساركة  بالوفود  املجايل 

ال��ب��ط��ول��ة ب��ال��ن��ج��اح وال��ت��وف��ي��ق ل��ك��ل ال��ف��رق 

،وك�����ان ال��ق�����س��و���س ث��م��ن امل�����س��ارك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

وال���دول���ي���ة ومت��ن��ى ط��ي��ب الق���ام���ة ل��ل��ف��رق . 

وي�����س��ارك يف ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��رب��ي��ة ف���رق متثل 

الأردن، فل�سطني، الإمارات العربية املتحدة، 

�سوريا،  لبنان،  ال�سعودية،  العربية  اململكة 

بينما   . العربية  م�سر  وجمهورية  الكويت 

ي�����س��ارك يف امل��ه��رج��ان ال�����دويل اإ���س��اف��ة اإىل 

ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة امل���درج���ة اأع�����اه ف���رق من 

كينيا. الباك�ستان،اليونان، 

 والن��دي��ة امل�����س��ارك��ة ه��ى : ن���ادي الكويت 

امل�����س��ري  دج���ل���ه  وادي  ل���ب���ن���ان،ن���ادي  ،ن������ادي 

امل�سري،النادي  الأه��ل��ي  ،ال��ن��ادي  دب��ي  ،ن��ادي 

الورثوذك�سي الردن،ونادي جمعيه الربيدج 

وي�سرف  ال�سعودي.  الهال  الردنيه،ونادي 

ع��ل��ى ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��رب��ي��ة ،الحت������اد ال��ع��رب��ي 

املهند�س  العربي  الحت��اد  عام  امني  بح�سور 

غ�����س��ان غ���امن وم��دي��ر الحت���اد رع���د دروي�����س 

من  املنياوي  وليد  الفني  الحت��اد  وم�ست�سار 

م�سر ورئي�س الحتاد املهند�س حم�سن كامل 

من م�سر.

ال�سياحة  تن�سيط  هيئة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 

،ودعا الق�سو�س قامت الوفود بزيارة منطقة 

ال��ق��ل��ع��ة ،وف����ق م���ا ذك����رت ام���ني ���س��ر الحت���اد 

الناطق العامي لاحتاد.

االنباط – عمان 

ت٢٠،  الن�سوي  الوطني  املنتخب  يوا�سل 

امل��درب  ب��ق��ي��ادة  وال��ف��ن��ي��ة،  البدنية  ت��دري��ب��ات��ه 

خ��ال��د ال��ن��م��ر، ت��اأه��ب��اً خل��و���س ب��ط��ول��ة احت��اد 

غ���رب اآ���س��ي��ا ال��ث��ال��ث��ة ل��ل�����س��اب��ات، وال��ت��ي تقام 

الأول  ت�سرين   ٢٥ اإىل   ١9 من  الفرة  خال 

يف ل��ب��ن��ان. وب��ح�����س��ب ق��رع��ة ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي 

املنتخب  ي�ستهل  اأيلول،   ٢9 اخلمي�س  �سحبت 

م�سواره بلقاء �سوريا يف ١9 ت�سرين الأول، ثم 

ال�سهر، قبل  ذات  ٢١ من  A يف  لبنان  يلتقي 

يلتقي  فيما  منه،   ٢٣ يف   B لبنان  ياقي  اأن 

ويتقابل  الرتيب،  راب��ع  مع  الرتيب  ثالث 

لتحديد  الثاين  املركز  �ساحب  مع  املت�سدر 

ال���ب���ط���ل وال���و����س���ي���ف. وي����وا�����س����ل امل��ن��ت��خ��ب 

الاعبات  كافة  بح�سور  اليومية،  تدريباته 

���س��م��ن ال��ق��ائ��م��ة الأول���ي���ة ال��ت��ي اأع���ل���ن عنها 

اجلهاز الفني موؤخراً.

زارا  ال��ط��م��ي��زي،  ���س��ارة  ال��ق��ائ��م��ة:   وت�سم 

ال��روا���س��دة، م��رح ع��ب��ا���س، ك��ن��دا ال��ت��ي��ت، رام��ا 

اأب����و ال�����س��ن��د���س، ع��ل��ي��ا ح�����س��ن، رن��ي��م ال����داود، 

عوي�سات،  مايا  ح��م��اد،  اأف��ن��ان  ح��داد،  �سوفيا 

اإبراهيم،  ملار  ال�سويات، رانية �سامة،  تولني 

روز ع��ل��ي، اأ���س��ي��ل م����راد، ل��ي��ان ع��ب��ي��د، ري��ت��ال 

اأح��م��د،  مت���ارا  الأج����رب،  يا�سمني  ال�سوبكي، 

احريبي،  �سرين  العبادي،  جود  غازي،  تقى 

ج��ي��ف��ارا ال��ط��م��ي��زي، دي��ان��ا اجل�����ولين، جنة 

معتوق، راما اخلا�سوك.

االنباط – عمان  

 ١٨ ال�سبوع  مناف�سات  ال�سبت  م�ساء  تختتم 

من دوري كرة القدم لندية املحرفني باأقامة 

مباراتني يلتقي يف الوىل ال�سلط مع الوحدات 

امللك  �ستاد  على  ال�سبت  م�ساء  ال�ساد�سة  عند 

ع���ب���داهلل ال���ث���اين، ف��ي��م��ا ي��ل��ت��ق��ي ال��ف��ي�����س��ل��ي مع 

احل�سني عند الثامنة والن�سف م�ساء على �ستاد 

عمان.

ال��وح��دات  ال��ل��ق��اء الول ي��خ��و���س ف��ري��ق   يف 

وي��درك  ال�سلط   اأم��ام  �سها  يكون  ل��ن  اخ��ت��ب��اراً 

بداية  منذ  مقنعاً  يكن  مل  اأن��ه  ال��وح��دات  فريق 

ي��ك��ون  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  ال��ت��وق��ف  ف���رة  واأن  ال�����دوري 

اجل����ه����از ال���ف���ن���ي ق����د ا���س��ت��ث��م��ره��ا يف م��راج��ع��ة 

ال���وح���دات ترتيب  ح�����س��اب��ات��ه. وي��ت�����س��در ف��ري��ق 

بطولة الدوري مب�ساركة الفي�سلي ولكل منهما 

»٤٠« نقطة.

ي��ح��ق��ق  ان  ال����ي����وم  ل����ق����اء  يف  ي�����س��ع��ى  وه�����و   

ال���ف���وز ول ب��دي��ل ل��ت��ام��ني ال�������س���دارة وان��ت��ظ��ار 

م�����ا ت�������س���ف���ر ع����ن����ه م������ب������اراة م���ن���اف�������س���ي���ه ع��ل��ى 

ال���ق���م���ة ال��ف��ي�����س��ل��ي واحل�������س���ني ال���ت���ي ���س��ت�����س��ب 

ي��ت��وق��ع  امل����ق����اب����ل  م�����س��ل��ح��ت��ه يف   ن��ت��ي��ج��ت��ه��ا يف 

اأن يقدم فريق ال�سلط مباراة قوية حيث �سيظهر 

ب��ث��وب ج��دي��د م��ع امل��دي��ر ال��ف��ن��ي ع��دن��ان عو�س 

معاجلة  على  ال��ت��وق��ف  ف��رة  طيلة  عمل  ال���ذي 

الأخ����ط����اء ال�����س��اب��ق��ة. وي��ح��ت��ل ف���ري���ق ال�����س��ل��ط 

و�سيكون  ن��ق��ط��ة   »١7« ب��ر���س��ي��د  ال��ث��ام��ن  امل��رك��ز 

اأم��ام  ايجابية  نتيجة  لتحقيق  احل��اج��ة  باأم�س 

مناطق  م��ن  ال��ت��ع��ادل.ل��ل��ه��روب  اأقلها  ال��وح��دات 

.. امل��ح��رف��ني  دوري  بقائه يف  وت��ام��ني   اخل��ط��ر 

الأن���ظ���ار �سوب  تتجه  اله���م  ال��ث��اين  ال��ل��ق��اء  يف 

على  �ساهداً  �سيكون  ال��ذي  ال��دويل  عمان  �ستاد 

الفي�سلي  جتمع  التي  القوية  املواجهة  وق��ائ��ع 

واحل�سني اإربد. والفائز يف هذه املباراة �سيقطع 

لقب  على  املناف�سة  نحو  وم��وؤث��رة  مهمة  خطوة 

ترتيب  الفي�سلي  ف��ري��ق  وي��ت�����س��در  ال��ب��ط��ول��ة. 

الوحدات  مب�ساركة  نقطة   »٤٠« بر�سيد  الفرق 

ب���ف���ارق نقطتني  اإرب�����د  وي��ت��ق��دم ع��ل��ى احل�����س��ني 

مالية �سخمة  ج��وائ��ز  ال��ن��ادي��ان  ور���س��د  ف��ق��ط. 

الاعبني  ل��دى  املعنوية  احل��ال��ة  تعزيز  ب��ه��دف 

ب�ست  �ستكون  م��ب��اراة  ح�سم  م��ن  يكنهم  ومب��ا 

ن���ق���اط. وي���دخ���ل ال��ف��ي�����س��ل��ي امل����ب����اراة ب�����س��ف��وف 

بجاهزية  لعبيه  جميع  اأ���س��ب��ح  حيث  مكتملة 

الرو�سيدي.ال  الُعماين حامت  عالية مبن فيهم 

ان الفريق �سيفتقد اعتى ا�سلحته يف لقاء اليوم 

ب�سبب  املباراة  عن  �سيغيب  الذي  اجلمهور  وهو 

امل��ب��اراة  �سيتابع  حيث  الخ���رة  الحت���اد  عقوبة 

عرب �سا�سات اعدت خ�سي�سا للمباراة �سعيا وراء 

دعم الاعبني معنويا لن الفوز يعني موا�سلة 

املناف�سني  اق���وى  وازاح���ة  ال�����س��دارة  ال��ت��وغ��ل يف 

احل�سني  ف��ري��ق  ك��ذل��ك  ويتمتع   .. ال��ل��ق��ب  ع��ل��ى 

ملع�سكر  ع��ال��ي��ة ح��ي��ث خ�����س��ع  اإرب�����د مب��ع��ن��وي��ات 

وتبدو  التوقف  فرة  خال  العقبة  يف  تدريبي 

�سفوفه مكتملة حيث يغيب عنه �سعد الرو�سان 

امل��ب��اراة  ت��راك��م الن��ذارات.وت��ع��ن��ي  ف��ق��ط ب�سبب 

بالغزاة  ي�سعد  بها  ال��ف��وز  لن  الكثر  للفريق 

القوي  املناف�س  بابعاد  وي�ساهم  ال�سدارة  نحو 

باملناف�سة  ال�سفر  ام��ال  وت��زداد  ال�سدارة  على 

على لقب دوري املحرفني .

االنباط – عمان 

اخ��ت��ت��م��ت م�������س���اء اخل��م��ي�����س م��ن��اف�����س��ات 

الأوىل  الدرجة  دوري  من  الثامنة  اجلولة 

.٢٠٢٢ لل�سيدات ملو�سم 

٢-١، وتغلب   وتفوق البراء على الراية 

�سباب  وف��از   ،٥-١ العروبة  على   FC عمان 

.٥-٠ ب�سرى على عجلون 

حافظ  اجل��ول��ة،  مناف�سات  اختتام  وم��ع   

ال��ف��رق  ت��رت��ي��ب  ����س���دارة  ع��ل��ى   FC ع��م��ان

�سباب   ،١٣ ب���دران  �سفا  يليه  ن��ق��ط��ة،   ٢١ ب 

ب�سرى ١٢، البراء ١٠، العروبة 9، الراية 6، 

وعجلون اأخراً )بدون نقاط(.

 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  الرتيب،  يف  الأول  املركز  �ساحب 

فيما   ،٢٠٢٣ للمحرفات  الأردين  ل��ل��دوري 

اإىل  ال��رت��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 

حت�سراته  ت١7  الوطني  املنتخب  يوا�سل 

ال���ف���ن���ي���ة وال���ب���دن���ي���ة، ا����س���ت���ع���دادا ل��ل��ت�����س��ف��ي��ات 

الآ�سيوية، والتي تقام خال الفرة من ١ حتى 

9 ت�سرين الأول املقبل، على �ستاد الأمر حممد 

ملعب  على  تدريبه  املنتخب  واأج��رى  بالزرقاء. 

حدائق احل�سني يف عمان، بقيادة املدرب عبداهلل 

القططي، ومب�ساركة كافة الاعبني.

، الج��ت��م��اع الفني  ُي��ع��ق��د  ال�����س��ي��اق،   وب����ذات 

ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  يعقبه  اأن  على  للت�سفيات، 

اخل����ا�����س مب����درب����ي امل���ن���ت���خ���ب���ات امل�������س���ارك���ة، يف 

املنتخب  وي�����س��ارك  ب��ع��م��ان.  ال��ري��ج��ن�����س��ي  ف��ن��دق 

اإىل  الأوىل،  امل��ج��م��وع��ة  حل�����س��اب  ب��ال��ت�����س��ف��ي��ات 

الأخ���رة  الن�سخة  ل��ق��ب  ح��ام��ل  ال��ي��اب��ان  ج��ان��ب 

وتركمان�ستان.  الفلبني  �سوريا،  البطولة،  من 

عند  ���س��وري��ا  بلقاء  املناف�سات  املنتخب  ويفتتح 

ال�����س��ب��ت ث��م م��واج��ه��ة الفلبني  ال��ت��ا���س��ع��ة م�����س��اء 

الأربعاء ٥ بنف�س التوقيت، ويلتقي تركمان�ستان 

م�������س���واره  وي���خ���ت���ت���م  ال����وق����ت،  ذات   7 اجل���م���ع���ة 

وت�سم  التوقيت.  نف�س   9 الأح���د  ال��ي��اب��ان  اأم���ام 

 ١٠ ع��ل��ى  ت��وزي��ع��ه��م  مت  منتخبا   ٤٤ ال��ت�����س��ف��ي��ات 

�سمت  بحيث  التجمع،  بنظام  تقام  جمموعات 

٤ جمموعات  ٤ منتخبات، و�سمت  6 جمموعات 

الآ�سيوية  النهائيات  اإىل  ويتاأهل  منتخبات.   ٥

جمموعة،  كل  من  الأول  املركز  �ساحب   ،٢٠٢٣

اإىل جانب اأف�سل ٥ منتخبات حت�سل على املركز 

الثاين.
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�سلط عد�سة كامرة 

هاتفك على الباركود

لرى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع اللكروين

الوحدات يواجه السلط ولقاء االثارة بين الفيصلي والحسين 

عمان يواصل صدارة دوري االولى للسيدات 

منتخب الناشئين يواجه سوريا بالتصفيات االسيوية 

االنباط – عمان 

����س���م���ن م�������س���اب���ق���ات م������ب������ادرة ال���ت�������س���دي 

ال��ق��دم،  ل��ك��رة  الأردين  ل���احت���اد  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

الأول،  ت�����س��ري��ن   7 اجل��م��ع��ة  ���س��ب��اح  ت��ن��ط��ل��ق 

 ٢٠٢٢ مل��و���س��م  ال��واع��دي��ن  م��ه��رج��ان  مناف�سات 

ك��اف��ة:  ل��ل��درج��ات   ،)١٣ )ت  ال��ع��م��ري��ة  ل��ل��ف��ئ��ة 

الثالثة  ال��ث��ان��ي��ة،  الأوىل،  امل��ح��رف��ني،  اأن��دي��ة 

املرخ�سة. والأكادييات 

مهرجان  م�سمى  الأردين  الحت��اد  واأطلق   

املتعة  ال�سغار  الاعبني  ملنح  البطولة،  على 

ف��ق��ط، ولتعزيز  ل��ل��ف��وز  ال��ت��ن��اف�����س  ع��ن  ب��ع��ي��داً 

جانب  اإىل  ال��ق��دم،  ك��رة  يف  الن�سجام  م�ستوى 

ت��ن��م��ي��ة امل����ه����ارات. وي���ه���دف امل��ه��رج��ان وال���ذي 

امل��رح  م��ن  ج��ان��ب  لي�سفي  ال�سفة  ه��ذه  ات��خ��ذ 

وتعزيز  ال��ع��م��ري��ة،  الفئة  ه��ذه  ن�ساطات  على 

جانب  اإىل  ال��ق��دم،  ك��رة  يف  الن�سجام  م�ستوى 

ت��ن��م��ي��ة امل����ه����ارات، وحت�����س��ر ال��اع��ب��ني ف��ن��ي��اً 

الر�سمية،  باملناف�سات  م�ستقبًا  دخولهم  قبل 

النظيف  ال��ل��ع��ب  مب��ب��داأ  تثقيفهم  ج��ان��ب  اإىل 

اكت�ساف  وكذلك  واحل��ك��ام،  املناف�س  واح���رام 

�سقل  اإىل  و����س���وًل  م��ب��ك��ر،  ���س��ن  يف  امل���واه���ب 

باأنف�سهم،  ثقتهم  وزي����ادة  ال��ط��ف��ال  �سخ�سية 

ك�سوفات  يف  امل�سجلني  الاعبني  جميع  ومنح 

باملناف�سات. امل�ساركة  الأندية فر�سة 

 وب��ح�����س��ب ن���ظ���ام امل���ه���رج���ان ال�����ذي ي��ه��ت��م 

 –  ٢٠١٠  –  ٢٠٠9 م��وال��ي��د  العمرية  بالفئات 

امل�ساركة  وال��ف��رق  الأن��دي��ة  تق�سيم  مت   ،٢٠١١

ت�سم  بحيث  الأقاليم،  ح�سب  جمموعات  على 

اإىل  م��ن خم�س  الأول  ال��دور  ك��ل جمموعة يف 

�ست فرق، وتقام مباريات كل جمموعة بنظام 

الدوري املجزاأ من مرحلة واحدة.

 وت��ك��ون م��دة امل��ب��اري��ات ٤٠ دق��ي��ق��ة م��وزع��ة 

٢٠ دق��ي��ق��ة،  ع���ل���ى ����س���وط���ني م����دة ك���ل ����س���وط 

وف����رة راح����ة م���ا ب���ني ال�����س��وط��ني ١٠ دق��ائ��ق، 

قوانني  على  التعديات  بع�س  اإج��راء  مت  كما 

البدلء  بعدد  يتعلق  فيما  وخ�سو�ساً  اللعبة 

وال���ب���ط���اق���ات ال�������س���ف���راء واحل�����م�����راء. وع��م��م 

على  املهرجان  يف  اخلا�سة  القوانني  الحت��اد 

ال���ف���رق امل�����س��ارك��ة، وت��ت�����س��م��ن ت��ن��ظ��ي��م امل��ل��ع��ب 

وك�سف  والتبديات  اللقاءات  وم��دة  واأب��ع��اده، 

باآلية  املتعلقة  التعليمات  جانب  اإىل  املباريات 

املباريات. خو�س 

امل�ساركني  ال��اع��ب��ني  جميع  منح  و�سيتم   

اإىل  بالإ�سافة  عينية  جوائز  املهرجان  هذا  يف 

الكوؤو�س وامليداليات للفرق الفائزة.

 وي��اأت��ي م��ه��رج��ان ال��واع��دي��ن، �سمن اإط��ار 

م�سابقات برنامج الت�سدي للتنمية امل�ستدامة  

التحضير لمهرجان الواعدين لكرة القدم 

بطولة كأس أسيا للترايثلون 
تنطلق بالعقبة 

افتتاح مهرجان وبطولة األندية 
العربية للبريدج 

منتخب الشابات يواصل االستعداد 
لغرب أسيا 
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االنباط - الكويت 

اأ����ص���ف���رت  ن��ت��ائ��ج ال��ت�����ص��وي��ت  ع��ل��ى ان��ت��خ��اب��ات 

جمل�س الأمة الكويتي لعام 2022 ام�س اجلمعه   

على تغيري بن�صبة 54 باملئة من تركيبة املجل�س 

نواب  من  نائباً   12 وان�صمام  ال�صابق،    النيابي 

املجال�س ال�صابقة، وعودة التمثيل الن�صائي.

وكان قد اأدىل الكويتيون، اخلمي�س، باأ�صواتهم 

 305 بني  من  الأم��ة  ملجل�س  نائباً   50 لختيار 

و���ص��ط ح��ال��ة من  ام�����راأة،   22 بينهم  م��ر���ص��ح��ني 

التفاوؤل مبرحلة جديدة.

و���ص��ه��دت الن��ت��خ��اب��ات، يف ن��ت��ائ��ج��ه��ا الأول���ي���ة،  

ف���وز ع���دد م��ن ن���واب املجل�س ال�����ص��اب��ق ك��م��ا ع��ادت 

ال��رمل��ان  ل��ه��ا دخ���ول  ال��ت��ي �صبق  الأ���ص��م��اء  بع�س 

مثل النائب، �صالح عا�صور، وهو من �صمن ت�صعة 

مر�صحني �صيعة فازوا بالنتخابات.

وت��ع��ت��ر ه���ذه الن��ت��خ��اب��ات ال��ث��ام��ن��ة ع�����ص��رة يف 

ت���اري���خ احل���ي���اة ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة وال�����ص��اد���ص��ة يف ع�صر 

معار�صة  �صخ�صيات  ف��ي��ه��ا  ���ص��ارك��ت  اإذ  ���ص��ن��وات، 

عقد  م��ن��ذ  الق�����راع  ق��اط��ع��ت  �صيا�صية  وت���ي���ارات 

عمل  على  بالتاأثري  التنفيذية  ال�صلطات  متهمة 

الرملان.

على  اإليه  ينظر  ال��ذي  ال�صعدون،  اأحمد  وف��از 

اجلديد  املجل�س  لرئا�صة  مر�صح  اأن��ه  وا�صع  نطاق 

بعد عدم تر�صح الرئي�س ال�صابق، مرزوق الغامن، 

عدد  اأك��ر  على  املخ�صرم  ال�صيا�صي  ح�صل  حيث 

من الأ�صوات بواقع فاق ١٢ األف �صوت. 

عاما   86 العمر  من  البالغ  لل�صعدون  و�صبق 

دورات   4 خ��ال  الكويتي  الأم���ة  جمل�س  رئ��ا���ص��ة 

و1992   1985 اأع�����وام  يف  ���ص��اب��ق��ة  ان��ت��خ��اب��ي��ة 

و1996 و2012.

وفاز ال�صعدون للمرة الأوىل بع�صوية الرملان 

عام 1975، وانتخب حينها نائباً لرئي�س جمل�س 

الأمة.

و�صجلت نتائج فرز �صناديق الدائرتني الثانية 

النائبتني عالية اخلالد )2365  والثالثة عودة 

�صوتاً( والوزيرة ال�صابقة جنان رم�صان بو�صهري 

جمل�س  ع���ن  غ��اب��ت��ا  اأن  ب��ع��د  ����ص���وت���اً(،   4321(

.2008 عام  منذ  مرة  لأول   2020
الأنباء  وكالة  اأعلنتها  التي  النتائج  وبح�صب 

الكويتية )كونا(، عادت الن�صاء اإىل جمل�س الأمة 

م��ن ج��دي��د ب��ع��د اأن ك��ان��ت امل��ع��ار���ص��ة الإ���ص��ام��ي��ة 

فيه  تفز  ال��ذي مل   2020 برملان  م�صيطرة على 

اأي امراأة. 

وب���ع���ث اأم�����ري ال���ب���اد ال�����ص��ي��خ ن�����واف الأح���م���د 

م�صعل  ال�����ص��ي��خ  ال��ع��ه��د  وويل  ال�����ص��ب��اح،  اجل���اب���ر 

الأحمد اجلابر ال�صباح برقيات �صكر اإىل الوزارات 

واجل���ه���ات امل�����ص��ارك��ة يف اإع�����داد وت��ن��ظ��ي��م ان��ت��خ��اب 

اأوردت  م��ا  وف��ق   ،2022 الأم���ة  اأع�����ص��اء جمل�س 

وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

بالفوز يف مقرات  الحتفال  وظهرت عامات 

مر�صحني بالنتخابات الرملانية، يف وقت متاأخر 

للنتائج  املر�صحني  وك��اء  ر�صد  اأث��ن��اء  اخلمي�س، 

خال عمليات الفرز.

وجنان  اخل��ال��د،  عالية  املر�صحتان،  ومتكنت 

ب��و���ص��ه��ري، م��ن ال��ف��وز ب��الن��ت��خ��اب��ات وال��و���ص��ول 

النتائج  اأغلب  اإع��ان  بعد  ال�صامل  لقاعة عبداهلل 

النهائية.

اإع��ام  لو�صائل  ت�صريحات  يف  اخلالد  وقالت 

ال��ك��وي��ت،  اإل لأج�����ل  ت��ر���ص��ح  اإن���ه���ا مل  حم��ل��ي��ة 

م�صيفة: "�صنعمل لأجل الكويت... هدفنا واحد، 

�صنحارب بكل حب ... حتى تكون الكويت يف و�صع 

اأف�صل". 

�صغلت  اأن  بعد  �صابقة  وزي��رة  كانت  وبو�صهري 

حقيبتي الأ�صغال العامة والإ�صكان.

ام��راأة  هناك  ك��ان  ما  "متى  بو�صهري:  وقالت 

حت��م��ل ق�����ص��اي��ا وت��ط��ل��ع��ات ال��ن��اخ��ب��ني، ل ي��وج��د 

م�صكلة )لدى الناخب( يف الت�صويت لها".

واأ�����ص����اف����ت يف ر����ص���ال���ة وج��ه��ت��ه��ا ل��ن��اخ��ب��ي��ه��ا: 

"�صاأتكلم ب�صوتكم واأحافظ على حقوقكم واأحمي 
م�صاحلكم يف املجل�س القادم".

وت���اأت���ي الن��ت��خ��اب��ات ب��ع��د ح���ل جم��ل�����س الأم���ة 

اأن ي��ك��م��ل ع��ام��ني من  يف دورت�����ه ال�����ص��اب��ق��ة ق��ب��ل 

اأزم���ة نيابية بني  اأع��ق��اب  4 ���ص��ن��وات، يف  اإج��م��ايل 

اأع�صاء الرملان من جهة، وبني كتلة من النواب 

واحلكومة من جهة اأخرى.

احلالية  احل��ك��وم��ة  اإن  حكومي  م�صدر  وق���ال 

ال�صباح،  الأح��م��د  ن���واف  اأح��م��د  ال�صيخ  ب��رئ��ا���ص��ة 

�صوف تقدم ا�صتقالتها اإىل اأمري الكويت، الأ�صبوع 

املقبل، بعد عودة رئي�صها من نيويورك، اجلمعة، 

حيث �صارك يف اجتماعات اجلمعية العامة لاأمم 

املتحدة.

بعد  احلكومة  ا�صتقالة  على  الد�صتور  وين�س 

الأم��ري  ويوجه  ال��رمل��ان،  انتخابات  نتائج  اإع��ان 

بت�صكيل حكومة جديدة.

واأو���ص��ح اخل��ب��ري ال��د���ص��ت��وري ال��دك��ت��ور حممد 

مدة  يحدد  د�صتوري  ن�س  يوجد  ل  اأّن���ه  الفيلي، 

زمنية لت�صكيل احلكومة اجلديدة، م�صرياً اإىل اأن 

الت�صريعي  الف�صل  اأعمال  ب��دء  يفر�س  الد�صتور 

ب��ع��د اأ���ص��ب��وع��ني ب��ح��د اأق�����ص��ى م��ن اإع����ان نتائج 

النتخابات.

رئي�س  يتمكن  اأن��ه يف حال مل  الفيلي  واأ�صاف 

الف�صل  ب��دء  قبل  ت�صكيلها  م��ن  املكلف  احلكومة 

ال��ت�����ص��ري��ع��ي ف�����اإن احل���ك���وم���ة ال�����ص��اب��ق��ة امل��ك��ل��ف��ة 

الف�صل  افتتاح  جل�صة  حت�صر  الأعمال  بت�صريف 

الت�صريعي.

واخ���ت���ار ال��ك��وي��ت��ي��ون 50 ن��ائ��ب��اً ع��ن 5 دوائ���ر 

ن��واب، وميلك حق   10 منها  كل  انتخابية ميثل 

القراع من الكويتيني 795 األف �صخ�س ممن 

تتوفر فيهم �صروط النتخاب.

ومينح القانون حق النتخاب للكويتي ب�صفة 

اأ�صلية ومن مر على اكت�صابه اجلن�صية الكويتية 

اجل��ي�����س  يف  ال��ع�����ص��ك��ري��ني  غ���ري  م���ن  ع���ام���اً   20
وال�صرطة الذين ل يحق لهم امل�صاركة يف العملية 

النتخابية.

جلنة   759 داخ��ل  الت�صويت  عملية  وجت��رى 

نيابة  وك��ي��ل  اأو  ق��ا���ٍس  منها  ك��ل  ي��راأ���س  انتخابية 

بح�صور مندوب عن كل مر�صح يف كل جلنة.

وب������داأت احل���ي���اة ال��رمل��ان��ي��ة يف ال��ك��وي��ت منذ 

جمل�س  انُتخب  عندما   1961 ع��ام  ا�صتقالها 

اإذ  ل��ل��ب��اد،  د���ص��ت��ور  اإ����ص���دار  ع��ل��ى  ع��م��ل  تاأ�صي�صي 

�صدر الد�صتور يف نوفمر 1962، وانُتخب اأول 

جمل�س اأمة يف يناير 1963

انتخابات مجلس االمه الكويتي 
عودة التمثيل النسائي في البرلمان وتغيير بنسية %54 

من تركيبة المجلس السابق 

      

االنباط-وكاالت

اأوروب��ا من ف�صل ال�صتاء يف خ�صم  مع اقراب 

اأزم�����ة ط��اق��ة غ���ري م�����ص��ب��وق��ة، اأ���ص��ب��ح��ت ال��ب��ي��وت 

واملكاتب اأكرث برودة، واملباين التاريخية مظلمة. 

حتمل  ي�صتطيعون  ل  ال��ذي��ن  اخل��ب��ازون  يتحدث 

ت��ك��ال��ي��ف ت�����ص��خ��ني اأف���ران���ه���م ع���ن ا���ص��ت�����ص��ام��ه��م 

الفاكهة  م��زارع��و  ي��واج��ه  بينما  ال���واق���ع،  ل��اأم��ر 

و�صع  يف  الزراعية  ال�صوبات  ت��رك  واخل�����ص��راوات 

اخلمول.

 The Independent �صحيفة  وتقول 

ال��ري��ط��ان��ي��ة اإن���ه يف اأوروب�����ا ال�����ص��رق��ي��ة ال��ف��ق��رية، 

يخزنون احلطب، بينما يف اأملانيا الأكرث ثراًء، قد 

للطاقة  موفرة  حرارية  م�صخة  انتظار  ي�صتغرق 

ن�صف عام. وال�صركات ل تعرف مقدار ما ميكنها 

تقلي�صه.

يقول ريت�صارد كوفاك�س، مدير تطوير الأعمال 

ل�صل�صلة الرجر املجرية Zing Burger: "ل 

يجل�صون  �صيوفنا  وجعل  الأن����وار  اإط��ف��اء  ميكننا 

ال�صوايات  بالفعل  املطاعم  ت�صغل  ل  الظام".  يف 

اأجهزة ك�صف احلركة  وت�صتخدم  الازم  اأكرث من 

لإط��ف��اء الأن����وار يف امل��خ��ازن، حيث ت��واج��ه بع�س 

املتاجر زيادة بن�صبة 750% يف فواتري الكهرباء منذ 

بداية العام. 

الطاقة،  اإم��دادات  و�صيق  التكاليف  ارتفاع  مع 

اإغاثة وخطط لتغيري  اأوروبا بتنفيذ برامج  تقوم 

الذي  الوقت  الطبيعي يف  والغاز  الكهرباء  اأ�صواق 

ت�صتعد فيه لزيادة ا�صتخدام الطاقة هذا ال�صتاء. 

���ص��ي��ك��ون ك��اف��ي��اً لتجنب  اإذا ك���ان  ال�����ص��وؤال ه��و م��ا 

التيار  وانقطاع  احلكومة  تفر�صه  ال��ذي  التقنني 

الغاز الطبيعي  اأن خف�صت رو�صيا  الكهربائي بعد 

وتوليد  امل�صانع  وت�صغيل  امل��ن��ازل  لتدفئة  ال���ازم 

الكهرباء اإىل ُع�صر ما كان عليه قبل غزو اأوكرانيا. 

اإىل  الرو�صية  الطاقة  على  اأوروب��ا  اعتماد  اأدى 

واأزم��ة اقت�صادية،  اأزمة طاقة  اإىل  حتويل احلرب 

م��ع ارت���ف���اع الأ���ص��ع��ار اإىل م�����ص��ت��وي��ات ق��ي��ا���ص��ي��ة يف 

الأ�صهر الأخرية وتقلبات �صديدة. 

لإيجاد  بجد  احلكومات  عملت  ذل��ك،  على  رداً 

اإم�����دادات ج��دي��دة واحل��ف��اظ على ال��ط��اق��ة، حيث 

اأ�صبحت مرافق تخزين الغاز ممتلئة بن�صبة %86 

هدف  -م��ت��ج��اوزًة  ال�صتوي  التدفئة  مو�صم  قبل 

ال������80% ب��ح��ل��ول ن��وف��م��ر/ت�����ص��ري��ن ال���ث���اين. لقد 

١5%، مما  التزموا بخف�س ا�صتخدام الغاز بن�صبة 

باأكرث  الظام  يغرق يف  �صوف  اإيفل  برج  اأن  يعني 

من �صاعة قبل املعتاد بينما تقوم املتاجر واملباين 

باإغاق الأنوار يف الليل اأو خف�س احلرارة.

اأوروب��ا على اجتياز ال�صتاء يف  قد تعتمد ق��درة 

الطق�س وما يحدث يف  ب��رودة  النهاية على مدى 

اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  الإغ���اق  عمليات  اأدت  ال�صني. 

اأج���زاء  تعطيل  اإىل  كوفيد  ف��ريو���س  تف�صي  وق��ف 

كبرية من القت�صاد ال�صيني وتقليل املناف�صة على 

اإمدادات الطاقة النادرة. 

وق����ال امل�����ص��ت�����ص��ار الأمل�����اين اأولف ���ص��ول��ت��ز ه��ذا 

اأك��ر  اأن  تعني  امل��ب��ك��رة  ال���ص��ت��ع��دادات  اإن  ال�صهر 

اقت�صاد يف اأوروبا "الآن يف و�صع ميكننا فيه امل�صي 

بادنا  �صتتحمل  حيث  ال�صتاء،  ه��ذا  يف  ب�صجاعة 

هذا". 

فاإن  ال�صتاء،  غاز هذا  كان هناك  لو  لكن حتى 

الأ���ص��ع��ار امل��رت��ف��ع��ة ت��دف��ع ال��ن��ا���س وال�����ص��رك��ات اإىل 

ا�صتخدام كميات اأقل وجتر بع�س امل�صانع كثيفة 

على  ال��زج��اج  �صانعي  مثل  للطاقة  ال���ص��ت��ه��اك 

الإغاق. 

اإن�����ه ق�����رار ي���واج���ه اأي�������ص���اً م����زارع����ي ال��ف��اك��ه��ة 

مفتاحاً  ميثلون  الذين  هولندا  يف  واخل�صراوات 

لإم������دادات ال���غ���ذاء ال�����ص��ت��وي��ة يف اأوروب������ا: اإغ���اق 

ارت��ف��اع  بعد  خ�صائر  تكبد  اأو  ال��زج��اج��ي��ة  ال��ب��ي��وت 

تكاليف ت�صخني الغاز والإ�صاءة الكهربائية. 

 Bosch �صركة  اإندبندنت، قامت  وتقول ذي 

Growers، التي تزرع الفلفل الأخ�صر وغريه 
من املحا�صيل بو�صع عزٍل اإ�صايف، وجربت درجات 

حما�صيل  هي  التكلفة  وكانت  منخف�صة.  ح��رارة 

اأط��ول  ال��ت��وت الأ���ص��ود وق��ت��اً  اأق���ل، بحيث ي�صتغرق 

لين�صج. 

ويقول �صميت، رئي�س نقابة اخلبازين املحليني، 

ال�صت�صام.  يف  تفكر  ال�صغرية  املخابز  بع�س  اإن 

وقال اإن امل�صاعدة احلكومية �صتكون اأ�صا�صية على 

امل���دى ال��ق�����ص��ري، يف ح��ني اأن احل���ل ط��وي��ل امل��دى 

ي�صمل اإ�صاح اأ�صواق الطاقة نف�صها. 

ت�صتهدف اأوروبا كا الأمرين، رغم اأن الإنفاق 

املطلوب قد يكون غري م�صتدام. خ�ص�صت الدول 

500 مليار يورو لتخفيف فواتري اخلدمات العامة 

املرتفعة منذ �صبتمر/اأيلول ٢0٢١، وفقاً لتحليل 

اأجراه مركز اأبحاث Bruegel يف بروك�صل، وهم 

الغاز من  �صراء  ت�صتطيع  التي ل  املرافق  ينقذون 

اأجل الوفاء بعقودها. 

وق���ام���ت احل���ك���وم���ات ب��ت��ج��م��ي��ع اإم��������دادات غ��از 

اإ���ص��اف��ي��ة م��ن خ��ط��وط الأن��اب��ي��ب ال��ت��ي مت��ت��د اإىل 

للغاز  ���ص��رائ��ه��ا  واأذرب���ي���ج���ان، وزادت م��ن  ال��روي��ج 

ي��اأت��ي عن  ال���ذي  الثمن  ال��غ��ايل  امل�����ص��ال  الطبيعي 

طريق ال�صفن، اإىل حد كبري من الوليات املتحدة. 

يف ال���وق���ت ن��ف�����ص��ه، ي�����وازن الحت�����اد الأوروب������ي 

ال��ت��دخ��ات ال�����ص��ارم��ة مثل ف��ر���س ���ص��رائ��ب على 

اأ�صواق  الأرباح املفاجئة ل�صركات الطاقة وجتديد 

الكهرباء بحيث تلعب تكاليف الغاز الطبيعي دوراً 

اأقل يف حتديد اأ�صعار الطاقة. 

ول��ك��ن م���ع ت���داف���ع ال�����دول ل���ص��ت��ب��دال ال��وق��ود 

الأحفوري الرو�صي وحتى اإعادة تن�صيط حمطات 

خراء  يقول  امللوثة،  بالفحم  تعمل  التي  الطاقة 

البيئة والحتاد الأوروبي نف�صه اإن م�صادر الطاقة 

املتجددة هي ال�صبيل للخروج على املدى الطويل. 

يتطلع اجلريان يف مدريد اإىل خف�س تكاليف 

الكهرباء وامل�صاعدة يف حتويل الطاقة اإىل الألواح 

تطوير  ل��ت��زوي��د  ال�����ص��ه��ر  ه���ذا  امل��ث��ب��ت��ة  ال�صم�صية 

م�صاكنهم بعد �صنوات من العمل. 

الأوروب����ي����ة  اإن احل���ك���وم���ات  ي���ق���ول حم��ل��ل��ون 

رف�صت اعتبار رو�صيا مورداً للطاقة لكن الرئي�س 

ي��زال  بنفوذ. ل  يتمتع  ي��زال  بوتني ل  ف��ادمي��ري 

ال�صتاء  يقو�س  وق��د  يتدفق  الرو�صي  الغاز  بع�س 

ال�����ص��ع��ب��ي لأوك���ران���ي���ا يف بع�س  ال���دع���م  ال��ق��ا���ص��ي 

البلدان. كانت هناك بالفعل احتجاجات يف اأماكن 

مثل الت�صيك وبلجيكا.

ومع تزايد الغ�صب من ارتفاع فواتري الطاقة، 

ت��ق��ول جم��ل��ة ف���وري���ن ب��ول��ي�����ص��ي الأم���ري���ك���ي���ة، اإن 

اأمر �صيئ  الت�صامن الأوروب��ي بداأ يتا�صى، وهذا 

ل��روك�����ص��ل ول��ل��دع��م الأوروب������ي امل�����ص��ت��م��ر ل��ل��دف��اع 

الأوكراين �صد الرو�س. 

بدعم  الأوروبيني علناً  القادة  وحتى مع تعهد 

ك��ي��ي��ف، ف���اإن دع����وات املحتجني مل��زي��د م��ن احل��ي��اد 

ت�صع  اأن  الت�صيك ميكن  مثل جمهورية  بلدان  يف 

اأن  كما  ال��وح��دة.  يف  م�صتقبلية  ل�صدوع  الأ���ص��ا���س 

امل��ج��ر، الع�صو يف الحت���اد الأوروب����ي، م��وج��ودة يف 

وك��ان  ل��ل��ح��رب.  الأول  ال��ي��وم  م��ن��ذ  ج��ي��ب مو�صكو 

البداية خ�صية  منذ  باأكمله  فاتراً  الأمل��اين  املوقف 

وقوع اأزمة الطاقة، وهو ما حدث بالفعل. 

م����وؤخ����راً، ن��ظ��م رج����ال الأع���م���ال الإي��ط��ال��ي��ون 

واأل��ق��وا  العالية،  الطاقة  ف��وات��ري  على  احتجاجاً 

ب���ال���ل���وم يف حم��ن��ت��ه��م ع���ل���ى الحت�������اد الأوروب��������ي 

وقراراته، ولي�س بوتني الذي يغزو اأوكرانيا.

لذلك، يرى حمللون اأن ال��دول الأوروب��ي��ة قد 

تواجه اختباراً كبرياً للوحدة ال�صيا�صية اإذا ا�صتمر 

عدم ال�صتقرار يف النمو وا�صتمرت اأزمة الطاقة يف 

طحن اأوروبا وم�صانعها واأ�صرها.

الدرا�صات  مركز  يف  الباحث  كاهيل  بني  يقول 

"اإذا  اإن���ه   ،)CSIS( وال��دول��ي��ة  ال���ص��رات��ي��ج��ي��ة 

ظلت الأ�صعار مرتفعة جداً وبدا ال�صوق �صيقاً هذا 

احلكومات  على  ال�صيا�صي  ال�صغط  ف��اإن  ال�صتاء، 

لديك  يكون  اأن  املحتمل  �صيزداد، ومن  الأوروب��ي��ة 

���ص��ع��داء حقاً  غ��ري  امل��واط��ن��ون  م��وق��ف ي�صبح فيه 

اإل��ق��اء ال��ل��وم على احل��ك��وم��ات ب�صبب  وي��ب��داأون يف 

ذلك، ورمبا تبداأ احلكومات يف ال�صري يف طريقها 

والبحث عن م�صاحلها اخلا�صة بعيداً عن كييف، 

لذلك فاإن احلفاظ على هذا الت�صامن والوحدة 

الأوروبية �صيكون اأمراً �صعباً"

 األنوار ُتطفأ واألفران ُتخَمد.. أوروبا تستعد ألسوأ أزمة 
طاقة في فصل الشتاء، وشعوبها تعود لتخزين الحطب

 صور بدون كاميرا.. تقنية جديدة 
للذكاء االصطناعي تدهش العالم 

وباحثون قلقون من خطرها

قد يموتون إذا اختلطوا ببشر آخرين! 
سكان جزيرة سينتينل الذين 
يقتلون كل من يقترب منهم

 الصحة العالمية تدق ناقوس 
الخطر بشأن »تفشي الكوليرا«

االنباط-وكاالت

ميكن للذكاء ال�صطناعي الآن حتويل 

اأي ن�س اإىل �صورة يف ث��واٍن، ب�صكل يجلب 

�صحيفة  بح�صب  م��ع��اً،  واخل��ط��ر  الده�صة 

بو�صت" الأمريكية.  "وا�صنطن 
لوجه  "�صورة  ال�صحيفة  ع��ر���ص��ت  اإذ 

طفل، امراأة ترتدي معطفاً اأحمر، ت�صميم 

وجه  ح��دي��د،  زه��ا  ت�صاميم  ي�صاهي  ملنزل 

تلك  اأن  فيه  ك�صفت  تقرير  �صمن  بقرة"، 

ال�صور لي�صت ملتقطة بعد�صة كامريا، بل 

ال�صطناعي  الذكاء  ا�صتخدام  طريق  عن 

"DALL-E"، وهو نظام حتويل الن�س 
اإىل �صورة.

التقرير اأ�صار اإىل اأن هذا النظام الذي 

اأعلن عنه خمتر "اأوبن اإيه اآي" يف اأبريل 

الإنرنت  جمهور  اإب��ه��ار  ا�صتطاع  املا�صي، 

ال��ف��ن��ان��ني الرقميني  ال��ع��دي��د م��ن  وج���ذب 

ال��ب��اح��ث��ني ع���ن ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة 

املتغرية.

وي������وم الأرب������ع������اء، اأع����ل����ن امل���خ���ت���ر اأن 

ا����ص���ت���خ���دام ه����ذا ال���ن���ظ���ام اأ����ص���ب���ح م��ت��اح��اً 

ل��ل��ج��م��ي��ع، ومب����ق����دوره ج����ذب ن��ح��و 1.5 

�صورة  مليوين  لتوليد  م�صتخدم  مليون 

يومياً.

عن  الإع����ان  ف���اإن  لل�صحيفة،  ووف��ق��اً 

ه��ذا ال��ن��ظ��ام دف��ع لع��ب��ني ك��ب��اراً يف جمال 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م��ث��ل م��ي��ت��ا وج���وج���ل اإىل 

ال��ك�����ص��ف ع���ن خ��ط��ط��ه��م ب��اأن��ه��م ي��ط��ورون 

اأن��ظ��م��ة م�����ص��اب��ه��ة، ول��ك��ن��ه��ا لي�صت ج��اه��زة 

للم�صتخدم النهائي.

التكنولوجيا  اأن  اإىل  التقرير  اأ�صار  كما 

قدرة  تتجاوز  هائلة،  ب�صرعة  الآن  تنت�صر 

"ت�صكيل  الذكاء ال�صطناعي على  �صركات 

النتائج  ومنع  ا�صتخدامها  ح��ول  معايري 

اخلطرية".

قلق الباحثني

قولهم  باحثني  ع��ن  ال�صحيفة  ونقلت 

الأنظمة  هذه  من  بالقلق  "ي�صعرون  اإنهم 

التي تنتج �صوراً ميكن اأن ت�صبب جمموعة 

من الأ�صرار، مثل تعزيز الأمناط العرقية 

ال��ف��ن��ان��ني  "�صرقة  وح���ت���ى  واجلندرية" 

ال�صور  ا�صتخدام  اأو  موافقتهم"  دون  من 

"املزيفة يف التنمر وامل�صايقات" اأو "لإن�صاء 
معلومات م�صللة تبدو حقيقية".

ال��ه��ن��د���ص��ة يف ج��ام��ع��ة  اأ����ص���ت���اذ  ق����ال  اإذ 

املجيد  عبد  وائ��ل  كاليفورنيا"،  "�صاوث 
تاريخياً  "النا�س  اإن  بو�صت"  ل�"وا�صنطن 

يثقون مب��ا ي��رون��ه.. مب��ج��رد ت��اآك��ل اخلط 

الفا�صل بني احلقيقة والتزييف، �صي�صبح 

ك��ل ���ص��يء م��زي��ف��اً. ل��ن ن��ك��ون ق��ادري��ن على 

ت�صديق اأي �صيء".

ملختر  التنفيذي  الرئي�س  يدافع  فيما 

"اأوبن اإيه اآي"، �صام األتمان عن فتح النظام 
ل��ل��ج��م��ي��ع ب��اأن��ه��م ي���ح���اول���ون امل����وازن����ة بني 

التطوير وهذه املخاطر، التي قد ت�صتخدم 

يف ن�صر املعلومات امل�صللة من خال حظر 

ا�صتخدام �صور امل�صاهري وال�صيا�صيني.

من جانبه، اأكد مارتن �صاب، وهو باحث 

متخ�ص�س يف اأنظمة الذكاء ال�صطناعي، 

التي  ال��ت�����ص��ري��ع��ات  يف  ح���اد  "نق�س  وج����ود 

حت���د م���ن ال����ص���ت���خ���دام ال�����ص��ل��ب��ي ال�����ص��ار 

تزال  ل  املتحدة  وال��ولي��ات  للتكنولوجيا. 

متاأخرة يف هذه الأمور".

تثري  ال��ت��ي  الأوىل  امل���رة  لي�صت  وه���ذه  

اجلدل،  ال�صطناعي  الذكاء  اأنظمة  فيها 

خا�صة بعدما فازت �صورة مبتكرة من اأحد 

ال���ص��ط��ن��اع��ي يف م�صابقة  ال��ذك��اء  اأن��ظ��م��ة 

فنية يف معر�س بولية كولورادو، ما فتح 

دور  �صتلغي  كانت  اإذا  عما  الت�صاوؤلت  ب��اب 

الر�صامني اأم ل؟

االنباط-وكاالت

يوجد يف عاملنا جزر عديدة تعتر مزاراً 

ال��ع��امل، وذل��ك  اأن��ح��اء  للنا�س م��ن خمتلف 

يف  مميزة  عطلة  ق�صاء  اأو  الرفيه  ق�صد 

اأجواء اجلزيرة الطبيعية والهادئة.

ل��ك��ن ه��ن��ال��ك ج���زي���رة ع��ل��ى ك��وك��ب��ن��ا ل 

اأحد دخولها، وال�صبب: عدوانية  ي�صتطيع 

الو�صول  جعل  ما  تقطنها،  التي  القبيلة 

يومنا  اإىل  م�صتحيًا  واك��ت�����ص��اف��ه��ا  اإل��ي��ه��ا 

احلايل.

حرا�س جزيرة �سينتينل الهندية

تبدو جزيرة �صينتينل على اخلريطة مثل 

حيث  ال��ه��ن��دي،  املحيط  داخ���ل  �صاعرية  بقعة 

تك�صوها الأ�صجار ُقَباَلَةَ ال�صاحل واملياه الزرقاء 

�صمن  اجل��زي��رة  تقع  "النقية"،  الكري�صتالية 

البنغال،  خليج  "اأندامان" �صرق  جزر  اأرخبيل 

اأمر  اأن زيارة اجلزيرة  اإل  اإداري��اً للهند،  وتتبع 

م�صري  ه��و  القتل  يكون  فقد  م�صتحيل،  �صبه 

زائرها.

باللغة  "احلار�س"  �صينتينال  كلمة  تعني 

ال��ب��ن��غ��ال��ي��ة، وه���و ب��ال��ف��ع��ل م���ا ي��ق��وم ب���ه �صكان 

الق���راب لهم،  اأي �صخ�س م��ن  ملنع  اجل��زي��رة 

لتعتر ب��ع��د ذل���ك م��ن ب��ني اجل���زر اخل��ط��رية، 

وموطن اأكرث القبائل غرابة وعزلة يف العامل.

تعد جزيرة �صينتينل موطن قبيلة م�صتقلة، 

اأك���رث  اإذ مل ت��ت�����ص��ل ب��ال��ع��امل اخل���ارج���ي م��ن��ذ 

"لنا�صيونال  تقرير  ح�صب  ع��ام  األ��ف   60 م��ن 

جيوغرافيك"، �صواء كان بنية �صديق اأو عدو، 

حيث ميلك القاطنون اأ�صلحة بدائية كال�صهام 

القادمني  برميها على  يقومون  التي  والرماح 

اإىل اجلزيرة حتى يبتعد، اأو يلقى م�صريه.

الهندية  احل��ك��وم��ة  اأن  الأم����ر  يف  ال��غ��ري��ب 

تعترهم �صعباً ذا �صيادة، وله احلق يف مهاجمة 

احلكومة  تخلت  كما  امل��ع��ت��دي��ن،  قتل  حتى  اأو 

ال��ه��ن��دي��ة ع���ن حم�����اولت الت�������ص���ال ب��ه��م بعد 

حماولت عديدة باءت بالف�صل منذ �صبعينيات 

القرن املا�صي.

التاريخ املظلم جلزيرة �سينتينل 

القرن  اأواخ���ر  اجل��زي��رة،  اكت�صاف  منذ 

ال��ت��ا���ص��ع ع�����ص��ر، اإىل ي��وم��ن��ا احل���ايل هاجم 

�صعب نورث �صينتينل الغرباء الذين �صلوا 

 1896 اأرا�صيهم، ففي �صنة  اإىل  الطريق 

ق���ام���وا ب��ط��ع��ن اأح����د امل��ط��ل��وب��ني ل��ل��ق��ان��ون 

هامدة  جثة  املطاف  به  لينتهي  الهاربني، 

ملقاة على اأحد ال�صواطئ الهندية.

االنباط- وكاالت

قالت منظمة ال�صحة العاملية، اجلمعة، 

اإن حالت الإ�صابة بالكولريا ارتفعت هذا 

من  تعاين  التي  املناطق  يف  خا�صة  ال��ع��ام، 

ويات الفقر وال�صراع، مع ت�صجيل تف�صي 

26 دول��ة وارتفاع حاد ملعدلت  املر�س يف 

الوفيات.

فريق  رئي�س  ب��ارب��وزا،  فيليب  واأو���ص��ح 

ال�صحة  م��ن��ظ��م��ة  يف  ال��ك��ول��ريا  م��ك��اف��ح��ة 

اأن��ه  بجنيف،  �صحفية  اإف����ادة  يف  ال��ع��امل��ي��ة، 

اأعوام من انخفا�س الأعداد، ن�صهد  "بعد 
على  الكولريا  لتف�صي  جدا  مقلقا  تزايدا 

م�صتوى العامل خال عام حتى الآن".

الوفيات  م��ع��دل  متو�صط  اأن  واأ���ص��اف 

حتى الآن هذا العام ارتفع اإىل 3 اأ�صعاف 

�صنوات،   5 يف  باملتو�صط  م��ق��ارن��ة  تقريبا 

وبلغ حاليا 3 باملئة يف اإفريقيا.

تف�صي  اإزاء  ق��ل��ق��ه  ع��ن  ب���ارب���وزا  وع����ّر 

امل��ر���س يف ال��ق��رن الإف��ري��ق��ي وم��ن��اط��ق يف 

غمرت  حيث  باك�صتان،  بينها  م��ن  اآ���ص��ي��ا، 

املياه بع�س املناطق.

الكولريا  مكافحة  فريق  رئي�س  وق��ال 

اإن����ه لي�س  يف م��ن��ظ��م��ة ال�����ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة، 

���ص��وى م��اي��ني قليلة م��ن جرعات  ه��ن��اك 

نهاية  قبل  لا�صتخدام  متاحة  اللقاحات 

هذا العام، م�صريا اإىل م�صكات من بينها 

قلة ال�صركات امل�صنعة.

الوا�صح  "من  اأن���ه  اإىل  ب��ارب��وزا  ول��ف��ت 

ملواجهة  كافيا  لقاحا  منلك  ل  اأن��ن��ا  ج��دا 

ال��ل��ق��اح��ات  واأن  احل�����ادة،  التف�صي  ح���الت 

تنفيذ  لنتمكن من  ال��ازم  اأق��ل حتى من 

اأن  حمات التطعيم الوقائية التي ميكن 

العديد  يف  املخاطر  لتقليل  و�صيلة  تكون 

من البلدان".

وبنّي اأنه ل يوجد تقدير اإجمايل لعدد 

ح����الت ال���ك���ول���ريا ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال��ع��امل 

ب�صبب الختافات يف اأنظمة املراقبة بني 

البلدان.

ك�����ان ظ��ه��ور  ال����ع����ادي����ة،  ويف الأع����������وام 

الإ�صابات باملر�س الذي ينتقل عر تناول 

ي�صبب  اأن  ومي��ك��ن  م��ل��وث  م���اء  اأو  ط��ع��ام 

الإ�صهال احلاد، يقت�صر على اأقل من 20 

دولة.

ومع اأن معظم من ي�صابون بالكولريا 

يعانون  ل  اأو  اأعرا�س خفيفة  يعانون من 

م��ن اأي اأع���را����س، ف���اإن امل��ر���س مي��ك��ن اأن 

يوؤدي اإىل الوفاة يف غ�صون �صاعات اإذا مل 

يتم عاجه.

�صخ�صا   33 ع���ن  ي��ق��ل  ل  م���ا  وت�����ويف 

الكولريا،  تف�صي  ب�صبب  �صوريا  يف  بالفعل 

مم��ا ي�صكل خ��ط��را ع��ل��ى ج��ب��ه��ات احل��رب 

ويثري  الباد  يف  عاما   11 منذ  امل�صتمرة 

خماوف يف خميمات النازحني املكتظة.


