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الملك :اهميه تكثيف الجهود الدولية
إلعادة اطالق المفاوضات بين الجانبين
الفلسطيني واالسرائيلي
االنباط عمان

اأك��د ج��الل��ة امل�ل��ك ع �ب��داهلل ال�ث��اين،
خ� � � ��الل ل� � �ق � ��اء ق � �م� ��ة م� � ��ع ال ��رئ� �ي� �� ��س
االأمريكي جو بايدن يف البيت االأبي�س
ام�س اجلمعة ،عمق عالقات ال�سداقة
وال�سراكة اال�سرتاتيجية التي جتمع
البلدين.
واأع��رب جاللة امللك ،خ��الل اللقاء
الذي ح�سره �سمو االأمري احل�سني بن
عبداهلل الثاين ويل العهد ،عن تقدير
االأردن للدعم املتوا�سل ال��ذي تقدمه
الواليات املتحدة للمملكة يف خمتلف
امل � �ج� ��االت ،ل �ت �م �ك �ي �ن �ه��ا م ��ن م��وا� �س �ل��ة
ج �ه��وده��ا يف ال �ت �ط��وي��ر االق �ت �� �س��ادي
وال� �ت� �ن� �م ��وي وت� �ع ��زي ��ز اال�� �س� �ت� �ق ��رار يف
املنطقة.
ب ��دوره ،اأك��د ال��رئ�ي����س ب��اي��دن دعمه
الكامل ل �الأردن ،بقيادة جاللة امللك،
م�سيدا باململكة.
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الديوان الملكي ينعى رئيس اإلمارات الشيخ خليفة
ال نهيان ويعلن الحداد  ٤٠يوما
االنباط -عمان
نعى الديوان امللكي الها�سمي يف بيان اأ�سدره
اليوم اجلمعة ،املغفور له باإذن اهلل� ،سمو ال�سيخ
خليفة بن زايد اآل نهيان ،رئي�س دولة االإمارات
العربية املتحدة ال�سقيقة ،ال��ذي واف�ت��ه املنية
ام�س.
وفيما يلي ن�س البيان« :ينعى الديوان امللكي
الها�سمي ببالغ احلزن واالأ�سى وعميق التاأثر،

املغفور له باإذن اهلل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة
بن زايد اآل نهيان ،رئي�س دولة االإمارات العربية
امل �ت �ح��دة ال���س�ق�ي�ق��ة ،ال ��ذي واف �ت��ه امل�ن�ي��ة ال�ي��وم
اجلمعة.
وباأمر من �ساحب اجلاللة الها�سمية امللك
عبداهلل الثاين ابن احل�سني ،حفظه اهلل ورعاه،
يعلن الديوان امللكي الها�سمي احلداد على فقيد
االأم��ة الكبري ،يف البالط امللكي الها�سمي ملدة
اأربعني يوما اعتباراً من اليوم اجلمعة.

تابعة لفرق الموت ومقاتلوها يحملون البلطات
ورصاص الدوم-دوم المحرم

من هي وحدة «دوفدوفان» قاتلة
الشهيدة أبو عاقلة؟؟
االنباط-وكاالت

م��ن ه��ي وح ��دة دوف ��دوف ��ان  ،وم�ع�ن��اه��ا
بالعرب ّية (كرز) ،بجي�س االحتالل ،والتي
ب�ح���س��ب (ه� �اآرت� �� ��س) ال �ع ��� ّي ��ة ،ق ��ام اأح ��د
جنودها باغتيال ال�سحاف ّية الفل�سطين ّية،
�سريين اأب��و ع��اق�ل��ة ،يف خم� ّي��م ج�ن��ني ،يوم
اأ ّول م��ن اأم����س االأرب �ع��اء ،ووف� ًق��ا للم�سادر
االإ�سرائيل ّية ،فاإ ّن مقاتلي وحدة دوفدوفان
ُي �ع��رف��ون ب�ن���س��اط��ات�ه��م ال �ق �ت��ال � ّي��ة �سمن
وح��دات (املُ�ستعربني) يف ال�س ّفة الغرب ّية
املُحت ّلة ،وال��ذي��ن ُتطلِق عليهم ال�سحافة
الع�يّة ا�سم وحدات املوت
إ�سرائيلي
موقع (همخلول) الع�يّ اال
ّ
ك��ان قد ن�سر معلوماتٍ عن ه��ذه الوحدة،
واأ ّك� ��د اأ ّن اأف ��راده ��ا ي���س�ت�خ��دِ م��ون اأ��س�ل��وب
ال�ت�خ�ف��ي ك�م���س�ت�ع��رب��ني و� �س��ط االأو�� �س ��اط
الفل�سطين ّية
ووف � ًق ��ا ل�ل�م��وق��ع ال� �ع ���يّ  ،ف � �اإ ّن وح��دة
دوف��دوف��ان ( ،)217وه��ي وح��دة كوماندوز
تابعة للجي�س االإ��س��رائ�ي�ل��ي ،تعمل ب�سكل
رئي�سي يف ال�سفة الغربية ،وعملت �ساب ًقا
حت ��ت ال �ق �ي ��ادة امل �ب��ا� �س��رة ل���س�ع�ب��ة ي �ه��ودا
وال�سامرة والح ًقا تق ّرر دجمها يف جميع
قطاعات القتال
مهام الوحدة
وت��اب��ع امل��وق��ع االإ� �س��رائ �ي �ل� ّ�ي ق��ائ� ً�ال اإنّ
م �ه��ام وح� ��دة (دوف� ��دوف� ��ان) ت��رت ّك��ز على
اال� �س �ت �خ �ب��ارات واالع� �ت� �ق ��االت امل �ع �ق��دة اأو

وال��دي��وان امللكي الها�سمي اإذ ينعى الفقيد
الكبري ،ليعرب عن تاأثر جاللة امللك عبداهلل
الثاين وحزنه ال�سديد ،و�سعب اململكة االأردنية
الها�سمية بهذا امل�ساب اجللل ،وليوؤكد وقوف
اململكة اإىل جانب دولة االإمارات العربية املتحدة
وال���س�ع��ب االإم ��ارات ��ي ال�سقيق يف ه��ذا ال�ظ��رف
ال�سعب.
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ي�ح��ل ال ��وح ��دات ال �ي��وم �سيفا ث�ق�ي��ال على
حامل لقب املو�سم املا�سي فريق الرمثا يف لقاء
مرتقب جماهريا حل�سابات اال�سبوع ال�ساد�س
م ��ن دوري امل �ح��رتف��ني ع �ل��ى ار� �س �ي��ة ملعب
احل�سن يف اربد.
الرمثا �سيدخل اللقاء اليوم بقيادة مدربه
اجل��دي��د اإب��راه�ي��م ال�سقار ،بعد رح�ي��ل امل��درب

ت�سفية امل�ستهدفني املطلوبني والن�سطاء
واملقاومني يف قلب املناطق املعادية ،وذلك
ب��ا��س�ت�خ��دام ق ��درات م�ت�ط��ورة وت�سنيفية،
وي �ت ��م ت �ن �ف �ي��ذ ب �ع �� �س �ه��ا ب �ت �ط �ب �ي��ق ت�ك�ت�ي��ك
امل�ستعرب وب��ال�ت�ع��اون م��ع ج�ه��از ال�سباك،
حيث يتن ّكر مقاتلو الوحدة يف �سورة ما ّر ٍة
عرب.وم�سى قائ ً
ال :يتكون رم��ز الوحدة
م��ن �سيف ذو ح��دي��ن ،وي��رم��ز اإىل مكائد
اإيهود بن ج��ريا يف اغتياله لعجلون ملك
مواآب ،وف ًقا لكتاب الق�ساة ،اإذ اتخذ اإيهود
إاج ��راءات جريئة الإن �ق��اذ اإ��س��رائ�ي��ل ،وق��رر
اغ�ت�ي��ال م�ل��ك م ��واآب يف ق���س��ره م��ا ت�سبب
ب �ب��دء احل ��رب ب�ع��د ذل ��ك ب��وق��ت ق���س��ري يف
ظل اأجواء ارتباك يف مع�سكر مواآب ب�سبب
اإ�سابة قائدهم

االنباط-وكاالت

باراك اأ�ش�س الوحدة يف العام
1986
واأو� � �س� ��ح امل ��وق ��ع ال � �ع� ���يّ  :ت �اأ� �س �� �س��ت
ال��وح��دة ع��ام  ،1986على ي��د اإي�ه��ود ب��اراك
وال��ذي ك��ان رئي�س القيادة املركزية قبيل
ان ��دالع االنتفا�سة االأوىل ،وذل��ك يف ظل
إ�سرائيلي اإىل القدرة على
حاجة اجلي�س اال
ّ
ال�ع�م��ل داخ��ل ال���س�ف��ة�� ،س��واء م��ن اجل��ان��ب
اال��س�ت�خ�ب��ارات��ي اأو العملياتي ،وذل��ك من
اأج��ل منع العمليات واالنتفا�سة و�سرب
امل �ق��اوم��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ب�ط��ري�ق��ة دق�ي�ق��ة
وحادة

ري غفرية من اأبناء ال�سعب
�س ّيعت جماه ٌ
الفل�سطيني ،جثمان ال�سهيدة االإعالمية
��س��ريي��ن اأب��و ع��اق�ل��ة ،اإىل م�ث��واه االأخ ��ري يف
م �ق���ة ب �ن��ي � �س �ه �ي��ون ،وال �ت��ي ا��س�ت���س�ه��دت
ب��ر� �س��ا���س ق� ��وات االح� �ت ��الل االإ� �س��رائ �ي �ل��ي
خالل تغطيتها القتحام خميم جنني
و� � �س� ��ارك يف ال �ت �� �س �ي �ي��ع ،ع� ��� �س ��رات م��ن
ال�سحفيني وممثلني ع��ن خمتلف القوى
والهيئات ال�سيا�سية والوطنية الفل�سطينية
وب � ��داأت ظ �ه��ر ال �ي��وم اجل �م �ع��ة ،م��را��س��م
ت�سييع جثمان مرا�سلة اجل��زي��رة �سريين
اأبو عاقلة يف م�سقط راأ�سها بالقد�س املحتلة
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العيسوي يشارك بقداس تنصيب
مطران الالتين جمال دعيبس
االنباط-عمان
ت�س ّلم ��س�ي��ادة امل �ط��ران ج�م��ال دعيب�س
مهامه ال��روح� ّي��ة اأ�سقفًا م�ساعدًا ونائ ًبا
بطريرك ًّيا للكني�سة الالتين ّية يف اململكة،
وذل ��ك خ��الل ال�ق��دا���س االح�ت�ف��ايل ال��ذي
تراأ�سه ،وهو االأ ّول له يف االأردن من بعد
�سيامته االأ��س�ق�ف� ّي��ة يف م��دي�ن��ة ب�ي��ت حلم
االأ� �س �ب��وع امل �ق �ب��ل ،وح �� �س��ره م �ن��دو ًب��ا عن
جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني
املعظم م�ع��ايل ال�سيد يو�سف العي�سوي،
الها�سمي.
امللكي
ّ
رئي�س الديوان ّ
و�� �س ��ارك يف ال �ق��دا���س ال� ��ذي اأق �ي ��م يف
كني�سة الراعي ال�سالح ،بالعا�سمة ع ّمان،
ب�ط��ري��رك ال�ق��د���س ل��الت��ني بيريباتي�ستا
ب�ي�ت���س��اب��اال ،وامل� �ط ��ران خ��ري���س�ت��وف��ور���س
رئي�س اأ�ساقفة الروم االأرثوذك�س ،وروؤ�ساء
ومم�ث�ل��و الكنائ�س امل�سيح ّية يف اململكة،
اإىل جانب لفيف من االأ�ساقفة والكهنة،
وال��ره �ب��ان وال��راه �ب��ات ،ووزي ��رة الثقافة
ال�سيدة هيفاء النجار ،وع��دد من النواب
واالأعيان ،واأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي،
وروؤ��س��اء املوؤ�س�سات الكن�س ّية ،وح�سد من
الفعاليات املدن ّية والدين ّية ،وموؤمنني من
خمتلف اأنحاء اململكة.
ويف ك �ل �م��ة ل ��ه داخ � ��ل ال �ك �ن �ي �� �س��ة ،نقل
رئ �ي ����س ال ��دي ��وان امل �ل �ك� ّ�ي حت �ي��ات ج��الل��ة
امللك عبداهلل الثاين اإىل جميع احل�سور

واع �ت��زازه ب�ه��م ج�م�ي� ًع��ا ،م�ق� ّد ًم��ا التهنئة
ل �ل �م �ط��ران دع�ي�ب����س ل�ت�ن���س�ي�ب��ه م �ط��را ًن��ا
ون ��ائ � ًب��ا ب �ط��ري��رك � ًّي��ا ل��الت��ني يف االأردن
متمن ًيا له وملن يخدمون معه التوفيق يف
خدمة الكني�سة والوطن .وقال“ :ال ّ
�سك
باأنكم �ستبقون جندًا خمل�سني للو�ساية
ال�ه��ا��س�م� ّي��ة ع�ل��ى امل �ق � ّد� �س��ات االإ� �س��الم � ّي��ة
وامل���س�ي�ح� ّي��ة يف ال �ق��د���س ال �� �س��ري��ف ،وم��ن
بينها ب�ط��ري��رك� ّي��ة ال��الت��ني ومقدّ�ساتها
وم�ساحلها التي حتظى باهتمام ومتابعة
من �ساحب اجلاللة امللك املعظم”.
واأع� ��رب معاليه ع��ن � �س��روره مبتابعة
�سيادته لق�سايا الكني�سة الالتين ّية يف
ّ
ب�سكل م�ستم ّر من خالل
االأردن والقد�س
توا�سله مع �ساحب ال�سمو امللكي االأمري
غ��ازي بن حممد املعظم ،م�وؤك�دًا على ما
ي�سمعه دائ� ًم��ا من تو�سيات جاللة امللك
بخ�سو�س اأه �م � ّي��ة احل �ف��اظ ع�ل��ى وح��دة
الكنائ�س وت�ع��اون�ه��ا م��ع بع�سها البع�س
يف م��واج�ه��ة ال�ت�ح��د ّي��ات ،وك��ذل��ك اأه�م� ّي��ة
ت��وا� �س��ل ك�ن��ائ����س ال �ق��د���س م��ع االأوق � ��اف
االإ�� �س ��الم� � ّي ��ة م ��ن اأج � ��ل امل �ح��اف �ظ��ة على
الو�ساية والعهدة العمر ّية التي حفظت
امل�سيحي يف
ال�سالم والعي�س االإ��س��الم� ّ�ي
ّ
اأر�سنا املقدّ�سة منذ � 1400سنة.
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رئيس الوزراء ينعى رئيس دولة اإلمارات العرب َّية
الحداد العام
و ُيعلن حالة ِ
االنباط -عمان
ع� رَّ��ت احل�ك��وم��ة ع��ن ب��ال��غ احل��زن واالأ��س��ى
ب��وف��اة فقيد دول ��ة االإم � ��ارات ال�ع��رب� رَّي��ة امل� رَّت�ح��دة
رَّ
ال�سقيقة ،واالأمرَّتني العرب رَّية واالإ�سالم رَّية� ،سم ّو
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نه َّيان ،رئي�س الدرَّولة،
الذي انتقل اإىل جوار ربه ام�س اجلمعة املوافق
الثالث ع�سر من اأيار.
واأع� � � ��رب رئ �ي ����س ال � � � ��وزراء ال ��دك� �ت ��ور ب���س��ر

الرمثا يستقبل الوحدات من أجل
نسيان ما فات!..
االنباط – عمر الزعبي

مندو ًبا عن الملك

ال�سابق وليد الفطاطفة .حيث يحتل املركز
ال�سابع بر�سيد  6نقاط من  5مواجهات .اأما
الوحدات �سيدخل اللقاء الثالث له يف الدوري
بر�سيد نقاط من مبارتان.
الرمثا باداءه الغري م�ستقر ي�سعى مل�ساحلة
جماهريه وال�ع��ودة اىل �سكة االنت�سارات بعد
خ���س��ارت��ه اال��س�ب��وع امل��ا��س��ي ب�ه��دف وح�ي��د من
ال�سلط.
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اخل�ساونة عن اأ�سدق م�ساعر ال رَّتعزية وعظيم
املوا�ساة اإىل االأ�سقرَّاء واالأه��ل يف دول��ة االإم��ارات
العرب رَّية امل رَّتحدة ال�سقيقة ،قياد ًة و�سعباً ،بهذا
امل �� �س��اب اجل �ل ��ل؛ � �س��ارع �اً اإىل اهلل ت �ع��اىل اأن
يتغ رَّمد ال رَّراحل الكبري بوا�سع رحمته ور�سوانه،
ال�س�
واأن يلهم اأ��س� رَّق��اءن��ا يف دول��ة االإم� ��ارات رَّ
وال�سلوان.
ّ
وق��ال اخل���س��اون��ة :لقد فقدنا ال�ي��وم ق��ائ��داً
عرب رَّياً ف رَّذاً وخمل�ساً ،ك رَّر�س حياته خلدمة وطنه

وق�سايا االأمّتني العرب رَّية واالإ�سالم رَّية ،وم�سى
على نهج والده ال رَّراحل الكبري املغفور له  -باإذن
اهلل � -سم ّو ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نه رَّيان -
ط رَّيب اهلل ثراه  -الذي ترك ب�سمات ال تن�سى يف
م�سرية دولة االإم��ارات العرب رَّية ال�سقيقة ،وعلى
ال�سعد االإقليم رَّية والعامل رَّية.
خمتلف ُّ
واأ�ساف رئي�س الوزراء :نودِّع فقيد االإمارات
رَّ
ال�سقيقة..
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اتفاقية تعاون بيئي بين أردنية
العقبة والموانئ الصناعية
االنباط -العقبة
وق��ع رئي�س اجلامعة االأردن �ي��ة  -العقبة
ال��دك �ت��ور ع��ام��ر ��س�ل�م��ان وم��دي��ر ع ��ام �سركة
امل��وان��ئ ال�سناعية االأردن �ي��ة املهند�س خالد
�� �س� �ح ��ادة ات �ف��اق �ي��ة ت� �ع ��اون ت� �ق ��وم اجل��ام �ع��ة
مبوجبها باإجراء الفحو�س البيئية الدورية
واأخذ القراءات الالزمة جلودة عوامل البيئة
وا�ستدامة االإجراءات القيا�سية للحفاظ على

البيئة البحرية .
واأك��د الدكتور �سلمان اأهمية هذا التعاون
امل �ث �م��ر ب ��ني ال �� �س ��رك ��ات امل �ي �ن��ائ �ي��ة امل�ن�ت�ج��ة
واجلامعة االأردنية والتي بدورها تدعم فكرة
تطبيق النظريات االأكادميية والعلمية على
اأر� ��س ال��واق��ع ،م���س��ريا اإىل م��وا��س�ل��ة العمل
بت�ساركية تامة مع كافة اجلهات.
التفا�صيل �ص «»3

فلسطين تودع الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة

املحلي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى االأخبار «املحلية» يف املوقع االلكرتوين
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نقدر الدعم المتواصل الذي تقدمه الواليات المتحدة للمملكة

الملك :اهميه تكثيف الجهود الدولية إلعادة اطالق المفاوضات بين
الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي
الملك والرئيس األمريكي يعقدان لقاء قمة في البيت األبيض
بايدن:االردن شريك محوري للواليات المتحدة في الشرق األوسط

االنباط عمان

اأك� ��د ج��ال��ة امل �ل��ك ع� �ب ��داهلل ال �ث��اين،
خ��ال لقاء قمة مع الرئي�س االأمريكي
ج ��و ب ��اي ��دن يف ال �ب �ي��ت االأب� �ي� �� ��س ام ����س
اجل � �م � �ع ��ة ،ع� �م ��ق ع� ��اق� ��ات ال� ��� �س ��داق ��ة
وال �� �س��راك��ة اال��س��رتات�ي�ج�ي��ة ال �ت��ي جتمع
البلدين.
واأع� ��رب ج��ال��ة امل �ل��ك ،خ ��ال ال�ل�ق��اء
ال��ذي ح�سره �سمو االأم��ري احل�سني بن
ع�ب��داهلل ال�ث��اين ويل ال�ع�ه��د ،ع��ن تقدير
االأردن ل�ل��دع��م امل�ت��وا��س��ل ال��ذي تقدمه
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة للمملكة يف خمتلف
املجاالت ،لتمكينها من موا�سلة جهودها
يف ال �ت �ط��وي��ر االق� �ت� ��� �س ��ادي وال �ت �ن �م��وي
وتعزيز اال�ستقرار يف املنطقة.
ب � ��دوره ،اأك� ��د ال��رئ �ي ����س ب��اي��دن دع�م��ه
ال�ك��ام��ل ل � �اأردن ،ب�ق�ي��ادة ج��ال��ة امل�ل��ك،
م �� �س �ي ��دا ب��امل �م �ل �ك��ة ك �� �س ��ري ��ك حم� ��وري
ل �ل��والي��ات امل�ت�ح��دة يف ال���س��رق االأو� �س��ط،
وعن�سر اأ��س��ا��س��ي لتعزيز اال��س�ت�ق��رار يف
املنطقة.
وت� � �ن � ��اول ال� �ل� �ق ��اء اآخ � � ��ر ال� �ت� �ط ��ورات
االإق �ل �ي �م �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة وع� �ل ��ى راأ� �س �ه��ا
ال�ق���س�ي��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ،اإذ دع��ا ج��ال��ة
امل� �ل ��ك اإىل ت �ك �ث �ي��ف اجل � �ه ��ود ال��دول �ي��ة
الإع��ادة اإط��اق املفاو�سات بني اجلانبني
الفل�سطيني واالإ�سرائيلي ،ومبا يف�سي
اإىل قيام ال��دول��ة الفل�سطينية امل�ستقلة
ع�ل��ى خ �ط��وط ال��راب��ع م��ن ح��زي��ران ع��ام
 1967وعا�سمتها القد�س ال�سرقية.

واأ� �س��ار ج��ال�ت��ه اإىل ال ��دور امل �ح��وري
ل� �ل ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ب �ه ��ذا اخل �� �س��و���س،
حم � ��ذرا م ��ن ت� �ك ��رار دوام� � ��ة ال �ع �ن��ف يف
االأرا�سي الفل�سطينية جراء ا إالج��راءات
االإ�سرائيلية اأحادية اجلانب.
وم ��ن ج��ان �ب��ه ،اأك� ��د ال��رئ �ي ����س ب��اي��دن
دع��م ال��والي��ات امل�ت�ح��دة حل��ل ال��دول�ت��ني
و�� � �س � ��رورة اإي� � �ج � ��اد اآل� � �ي � ��ات ل �ل �ح��د م��ن
ال �ت �� �س �ع �ي��د ودع � ��م ج� �ه ��ود ال �ت �ه��دئ��ة يف
االأرا�سي الفل�سطينية.
و�سدد الرئي�س االأمريكي على �سرورة
احلفاظ على الو�سع التاريخي الراهن
يف احل� ��رم ال �ق��د� �س��ي ال �� �س��ري��ف ،م �وؤك��دا
ال��دور امل�ح��وري للو�ساية الها�سمية يف
القد�س.
وج��رى بحث �سبل توطيد العاقات
االأردن �ي��ة االأم��ري �ك �ي��ة ،وت�ع��زي��ز ال�ت�ع��اون
االقت�سادي والتنموي ،خا�سة من خال
م�ساريع التكامل االإقليمي يف قطاعات
البنية التحتية والطاقة واملياه والبيئة،
ب �ح �ي��ث ي �ك��ون االأردن م ��رك ��زا اإق�ل�ي�م�ي��ا
لا�ستثمار والتعاون يف هذه امل�ساريع.
وتطرق اللقاء اإىل اجلهود االإقليمية
وال ��دول� �ي ��ة يف احل � ��رب ع �ل��ى االإره � � ��اب،
و� �س �ب��ل ال �ت��و� �س��ل اإىل ح �ل��ول ��س�ي��ا��س�ي��ة
لق�سايا املنطقة واأزماتها ،واإىل االأزم��ة
االأوك ��ران� �ي ��ة وت��داع �ي��ات �ه��ا ع �ل��ى االأم ��ن
وال�سلم الدويل واالقت�ساد العاملي.
ومت ال�ت�اأك�ي��د ع�ل��ى � �س��رورة م��وا��س�ل��ة
التن�سيق والت�ساور بني البلدين ملوا�سلة
تعزيز عاقات ال�سراكة التاريخية.

مندو ًبا عن الملك

العيسوي يشارك بقداس تنصيب مطران الالتين جمال دعيبس

االنباط-عمان
ت�س ّلم �سيادة املطران جمال دعيب�س مهامه
ال��روح � ّي��ة اأ��س�ق� ًف��ا م���س��اع�دًا ون��ائ� ًب��ا بطريرك ًّيا
للكني�سة ال��ات�ي�ن� ّي��ة يف امل�م�ل�ك��ة ،وذل ��ك خ��ال
القدا�س االحتفايل الذي تراأ�سه ،وهو االأ ّول له
يف االأردن من بعد �سيامته االأ�سقف ّية يف مدينة
بيت حلم االأ�سبوع املقبل ،وح�سره مندوبًا عن
جالة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم

معايل ال�سيد يو�سف العي�سوي ،رئي�س الديوان
الها�سمي.
امللكي
ّ
ّ
و� �س��ارك يف ال�ق��دا���س ال��ذي اأق�ي��م يف كني�سة
ال��راع��ي ال�سالح ،بالعا�سمة ع� ّم��ان ،بطريرك
ال �ق��د���س ل ��ات ��ني ب �ي��ريب��ات �ي �� �س �ت��ا ب �ي �ت �� �س��اب��اال،
واملطران خري�ستوفور�س رئي�س اأ�ساقفة الروم
االأرثوذك�س ،وروؤ�ساء وممثلو الكنائ�س امل�سيح ّية
يف امل�م�ل�ك��ة ،اإىل ج��ان��ب ل�ف�ي��ف م��ن االأ��س��اق�ف��ة
والكهنة ،والرهبان والراهبات ،ووزيرة الثقافة

ال �� �س �ي��دة ه �ي �ف��اء ال �ن �ج��ار ،وع� ��دد م ��ن ال �ن��واب
واالأع � �ي� ��ان ،واأع �� �س��اء ال���س�ل��ك ال��دب�ل��وم��ا��س��ي،
وروؤ� � �س� ��اء امل �وؤ� �س �� �س��ات ال �ك �ن �� �س � ّي��ة ،وح �� �س��د من
ال�ف�ع��ال�ي��ات امل��دن � ّي��ة وال��دي �ن � ّي��ة ،وم �وؤم �ن��ني من
خمتلف اأنحاء اململكة.
ويف كلمة ل��ه داخ ��ل الكني�سة ،ن�ق��ل رئي�س
ال��دي��وان امل�ل�ك� ّ�ي حت�ي��ات ج��ال��ة امل�ل��ك ع�ب��داهلل
ال �ث��اين اإىل ج�م�ي��ع احل �� �س��ور واع � �ت ��زازه بهم
ج�م�ي� ًع��ا ،م �ق � ّد ًم��ا ال�ت�ه�ن�ئ��ة ل�ل�م�ط��ران دعيب�س

لتن�سيبه مطرا ًنا ونائ ًبا بطريرك ًّيا لاتني يف
االأردن متمن ًيا له وملن يخدمون معه التوفيق يف
خدمة الكني�سة والوطن .وقال" :ال ّ
�سك باأنكم
�ستبقون جندًا خمل�سني للو�ساية الها�سم ّية
على املقدّ�سات االإ�سام ّية وامل�سيح ّية يف القد�س
ال �� �س��ري��ف ،وم ��ن ب�ي�ن�ه��ا ب �ط��ري��رك � ّي��ة ال��ات��ني
ومقدّ�ساتها وم�ساحلها التي حتظى باهتمام
ومتابعة من �ساحب اجلالة امللك املعظم".
واأعرب معاليه عن �سروره مبتابعة �سيادته
لق�سايا الكني�سة الاتين ّية يف االأردن والقد�س
ب�سك ّل م�ستم ّر من خ��ال توا�سله مع �ساحب
ال�سمو امللكي االأم��ري غ��ازي بن حممد املعظم،
م �وؤك �دًا ع�ل��ى م��ا ي�سمعه دائ � ًم��ا م��ن تو�سيات
جالة امللك بخ�سو�س اأه�م� ّي��ة احل�ف��اظ على
وح��دة الكنائ�س وتعاونها م��ع بع�سها البع�س
يف مواجهة التحديّات ،وكذلك اأهم ّية توا�سل
كنائ�س القد�س م��ع االأوق ��اف االإ��س��ام� ّي��ة من
اأجل املحافظة على الو�ساية والعهدة العمريّة
ال �ت��ي ح�ف�ظ��ت ال �� �س��ام وال �ع �ي ����س االإ� �س��ام� ّ�ي
امل�سيحي يف اأر�سنا املقدّ�سة منذ � 1400سنة.
ّ
وق � � ��ال" :نفتخر يف االأردن اأنّ امل �ل��وك
ال�ه��ا��س�م�ي��ني ق��د ج �ع �ل��وا م��ن وط �ن �ن��ا احل�ب�ي��ب
�وذج��ا يُحتذى ب��ه يف احل�ف��اظ على الن�سيج
من� ً
امل�سيحي امل�سرتك ،فيما
إ�سامي
ال
ا
االجتماعي
ّ
ّ
ّ
يع ّزز اأوا�سر املودة ومعاين املواطنة ال�ساحلة،
حتى اأ�سبح القا�سي والداين ي�سيد باإ�سهامات
امل�سيحيني يف االأردن يف ك ّل املجاالت ،مما جعل
اململكة االأردن ّية الها�سم ّية با�ستمرار ما ًذا اآم ًنا
مل�سيحيي ال�سرق ال��ذي��ن ج��ارت عليهم
وملجاأ
ّ

الظروف ال�سعبة يف وقت احلروب وال�سدائد".
ويف اخلتام رفع معاليه الدعاء اإىل اهلل ع ّز وج ّل
ب �اأن يبقى االأردن واح��ة اأم��ن واأم��ان و��س��ام يف
ظل �ساحب اجلالة امللك عبداهلل الثاين ابن
احل�سني املعظم.
م� ��ن ج �ه �ت��ه� � � ،س � �دّد امل � �ط� ��ران دع �ي �ب ����س يف
عظته خ��ال ال�ق��دا���س ع�ل��ى اأنّ ر��س��ال��ة وعمل
البطريركية الاتين ّية يف االأردن قد كان دائ ًما
خل��دم��ة ه ��ذا ال��وط��ن ال �ع��زي��ز ب�ج�م�ي��ع اأب�ن��ائ��ه
ومكوّناته ،وك��ان بتناغم وتعاون مع موؤ�س�سات
ه��ذا البلد وق�ي��ادت��هُ ،م � � ِّددًا ال �ت��زام الكني�سة
الاتين ّية وموؤ�س�ساتها املتعدّدة يف العمل من
اأجل رفعت الكني�سة واملوؤمنني ،وخدمة الوطن
بكافة اأطيافه ومكوّناته ،ون�سر ر�سالة االأردن
التي هي ر�سالة الها�سميني ،حتت قيادة جالة
امل �ل��ك ع �ب��داهلل ال� �ث ��اين ،وويل ال �ع �ه��د االأم ��ري
احل�سني بن عبداهلل الثاين.
واأ�سار اإىل اأنّ البطريرك ّية الاتين ّية متت ّد
ع�ل��ى ط��ريف ن�ه��ر االأردن ،فكني�سة االأردن هي
كني�ستي ،واإن �ن��ي خدمتها واأخ��دم�ه��ا بكل فرح
وحما�س .وق��ال" :مبا اأنني االآن اأعي�س واأخدم
يف االأردن ،فاالأردن هو وطني ،كما اأن فل�سطني
ه��ي وط �ن��ي ،وال ي�ستطيع اأح ��د اأن ي �ف � ّرق بني
اأخوة الوحدة وامل�سري ،كالرئتني اللتني نتنف�س
بهما" .ودعا �سيادته املوؤمنني اإىل ال�ساة من
اأجله ومن اأجل ر�سالته يف ’ال�سري م ًعا‘ ملا فيه
خري الكني�سة والوطن ،مذك ًرا باأنهم مواطنني
اأ�سيلني يف هذا البلد العزيز ،يجمعنا الوطن

ال��واح��د وال�ع�ل��م ال��واح��د وال �ق �ي��ادة الها�سم ّية
الواحدة.
ويف ه ��ذا ال �� �س �ي��اق ،ل�ف��ت امل �ط��ران دعيب�س
اإىل اأنّ االأ�سقف لديّه ع�دّة مهام كما ج��اءت يف
ق��رارات املجتمع الفاتيكاين الثاين ،من بينها
م�ه� ّم��ة ال��رع��اي��ة وال �ت��ي تتطلب ت�ك��ات��ف جميع
اجل �ه��ود ،ال��س� ّي�م��ا م��ع ال�ك�ه�ن��ة ،وك � ٌّ�ل يف مكانه
وح�سب م�سوؤولياته ،كج�سم كهنوتي واحد ،وما
�سعار "الرحمة واحل��ق تاقيا" ،ال��ذي اختاره
ل�سيامته االأ�سقف ّية ،اإال خمطط متكامل للعمل،
فر�سالة الكني�سة املركزيّة تتم ّثل يف ن�سر رحمة
اهلل وحقّه وعنايته بالب�سر اأجمعني.
وك� ��ان االأب د .ح �ن��ا ك �ل��داين ق��د األ �ق��ى يف
رح � ��ب ب �ه��ا ب��امل �ط��ران
ب ��داي ��ة ال �ق ��دا� ��س ك �ل �م��ة ّ
دعيب�س ،واأ�سار اإىل اأنّ ت�سميته اأ�سق ًفا لاتني
ع�ل��ى االأردن ي�ع� ّ�ر ع��ن اه�ت�م��ام ق��دا��س��ة البابا
فرن�سي�س باالأر�س املقد�سة واإيائه كل تدبري
وعناية للم�سيحيني ،وال�سيما يف البطريرك ّية
ال��ات �ي �ن � ّي��ة ،راف � ًع��ا ال �� �س��اة ل�ك��ي ي�ه�ب��ه ال� � ّرب
القدير النعمة واحلكمة يف ر�سالته اجلديدة
وم�سوؤولياته الروح ّية والكن�س ّية والراعويّة.
وعند و�سول مندوب جالة امللك ،ا�ستقبله
ال �ب �ط��ري��رك ب�ي��ريب��ات�ي���س�ت��ا وال �ق��ائ��م ب �اأع �م��ال
ال �� �س �ف��ارة ال �ب��اب��وي��ة امل��ون���س�ن�ي��ور م� ��اورو اليل،
ومدير املركز الكاثوليكي للدرا�سات واالإع��ام
االأب رف �ع��ت ب� ��در ،واالأم� � ��ني ال �ع ��ام مل�ط��ران�ي��ة
ال��ات��ني االأب ع�م��اد ع�ل�م��ات .واأح �ي��ت القدا�س
ج��وق��ة ق �ل��ب ي �� �س��وع يف ت ��اع ال �ع �ل��ي ،وال �ف��رق
الك�سفية وال�سبيبة .

املحلي
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الملك يعزي بوفاة الشيخ خليفة:
فقدنا أخا عزيزًا ورث الحكمة
عن الشيخ زايد
االنباط -عمان
نعى جالة �مللك عبد�هلل �لثاين� ،صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل
نهيان ،رئي�ض دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ل�صقيقة.
وكتب جالته تغريدة عرب �صفحته �ل�صخ�صية «توير» « :رحم

�هلل �ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان ،رئي�ض دولة �الإم��ار�ت �لعربية
�ملتحدة ،لقد فقدنا �أخ��ا ع��زي��ز� وق��ائ��د� ف��ذ� ورث �حلكمة ع��ن �أبيه
�لر�حل �لكبر �ل�صيخ ز�ي��د وكر�ض حياته خلدمة وطنه و�الأمتني
�لعربية و�الإ��ص��ام�ي��ة .نعزي �أهلنا يف دول��ة �الإم ��ار�ت بهذ� �مل�صاب
�جللل ،وندعو �هلل �أن يتغمده بو��صع رحمته».

الديوان الملكي ينعى رئيس اإلمارات الشيخ خليفة
آل نهيان ويعلن الحداد  ٤٠يوما

االنباط -عمان

نعى �ل��دي��و�ن �مللكي �لها�صمي يف بيان

�أ� �ص��دره �ل �ي��وم �جل�م�ع��ة� ،مل�غ�ف��ور ل��ه ب �اإذن
�هلل� ،صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان،
رئ�ي����ض دول ��ة �الإم� � ��ار�ت �ل�ع��رب�ي��ة �مل�ت�ح��دة

�ل�صقيقة� ،لذي و�فته �ملنية �م�ض.
وفيما يلي ن�ض �لبيان« :ينعى �لديو�ن
�مل �ل �ك��ي �ل�ه��ا��ص�م��ي ب �ب��ال��غ �حل� ��زن و�الأ� �ص��ى

وعميق �لتاأثر� ،ملغفور له باإذن �هلل �صاحب
�ل�صمو �ل�صيخ خليفة ب��ن ز�ي��د �آل نهيان،
رئ�ي����ض دول ��ة �الإم� � ��ار�ت �ل�ع��رب�ي��ة �مل�ت�ح��دة
�ل�صقيقة� ،لذي و�فته �ملنية �ليوم �جلمعة.
وب�اأم��ر من �صاحب �جلالة �لها�صمية
�مللك عبد�هلل �لثاين �بن �حل�صني ،حفظه
�هلل ورع��اه ،يعلن �لديو�ن �مللكي �لها�صمي
�حلد�د على فقيد �الأمة �لكبر ،يف �لباط
�مللكي �لها�صمي مل��دة �أربعني يوما �عتبار�ً
من �ليوم �جلمعة.
و�ل ��دي ��و�ن �مل �ل �ك��ي �ل �ه��ا� �ص �م��ي �إذ ينعى
�لفقيد �ل�ك�ب��ر ،ل�ي�ع��رب ع��ن ت�اأث��ر جالة
�مل �ل��ك ع �ب��د�هلل �ل �ث��اين وح��زن��ه �ل���ص��دي��د،
و��ص�ع��ب �ململكة �الأردن �ي��ة �لها�صمية بهذ�
�مل�صاب �جللل ،وليوؤكد وقوف �ململكة �إىل
ج��ان��ب دول ��ة �الإم� � ��ار�ت �ل �ع��رب �ي��ة �مل�ت�ح��دة
و�ل�صعب �الإمار�تي �ل�صقيق يف هذ� �لظرف
�ل�صعب.
وي���ص��رع �ل��دي��و�ن �مللكي �لها�صمي �إىل
�هلل جلت قدرته �أن يتغمد �لر�حل �لكبر
ب��و�� �ص��ع رح �م �ت��ه ،وي���ص�ك�ن��ه ف���ص�ي��ح ج�ن��ات��ه،
وي�ل�ه��م �أ��ص��رت��ه و��ص�ع�ب��ه �ل�ك��رمي��ني �ل�صرب
و�ل�صلو�ن.
�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون».

رئيس الوزراء ينعى رئيس دولة اإلمارات العرب َّية و ُيعلن
الحداد العام
حالة ِ
االنباط -عمان

عربت �حلكومة عن بالغ �حلزن و�الأ�صى بوفاة فقيد
رَّ
دول��ة �الإم� ��ار�ت �ل�ع��رب� رَّي��ة �مل� رَّت�ح��دة �ل�صرَّ قيقة ،و�ال رَّأم �ت��ني
�لعرب رَّية و�الإ�صام رَّية� ،صم ّو �ل�صيخ خليفة بن ز�ي��د �آل
نه َّيان ،رئي�ض �ل رَّدولة� ،لذي �نتقل �إىل جو�ر ربه �م�ض
�جلمعة �ملو�فق �لثالث ع�صر من �أيار.
و�أع��رب رئي�ض �ل��وزر�ء �لدكتور ب�صر �خل�صاونة عن
�أ��ص��دق م�صاعر �لترَّعزية وعظيم �مل��و���ص��اة �إىل �الأ�صقرَّاء
و�الأه ��ل يف دول��ة �الإم ��ار�ت �لعرب رَّية �مل� رَّت�ح��دة �ل�صقيقة،
قياد ًة و�صعباً ،بهذ� �مل�صاب �جللل؛ �صارعاً �إىل �هلل تعاىل
�أن يتغ رَّمد �ل رَّر�حل �لكبر بو��صع رحمته ور�صو�نه ،و�أن
و�ل�صلو�ن.
يلهم �أ�صقرَّاءنا يف دولة �الإمار�ت رَّ
�ل�صرب ّ
وقال �خل�صاونة :لقد فقدنا �ليوم قائد�ً عرب رَّياً ف رَّذ�ً
وخمل�صاً ،ك رَّر�ض حياته خلدمة وطنه وق�صايا �ال ّأمتني
�لعرب رَّية و�الإ�صام رَّية ،وم�صى على نهج و�ل��ده �ل رَّر�حل
�لكبر �ملغفور ل��ه  -ب �اإذن �هلل � -صم ّو �ل�صيخ ز�ي��د بن

�صلطان �آل نه رَّيان  -ط رَّيب �هلل ثر�ه � -لذي ترك ب�صمات
ال تن�صى يف م�صرة دول��ة �الإم ��ار�ت �لعرب رَّية �ل�صقيقة،
�ل�صعد �الإقليم رَّية و�لعامل رَّية.
وعلى خمتلف ُّ
و�أ� � �ص� ��اف رئ �ي ����ض �ل� � � ��وزر�ء :ن � ��و ِّدع ف �ق �ي��د �الإم� � ��ار�ت
�ل�صرَّ قيقة ،و�ال رَّأمتني �لعرب رَّية و�الإ�صام رَّية� ،صم ّو �ل�صيخ
خليفة ب��ن ز�ي��د  -رح�م��ه �هلل  -بعد رح�ل��ة طويلة من
�ل �ب��ذل و�ل�ع�ط��اء �ل��وف��ر�� ،ص��ارع��ني �إىل �هلل ت�ع��اىل �أن
يتغ رَّمده ب��و���ص��ع رح�م��ات��ه ور� �ص��و�ن��ه ،و�أن يحفظ دول��ة
�الإم� ��ار�ت �ل�ع��رب� رَّي��ة �ل�صقيقة ،ق �ي��اد ًة و��ص�ع�ب�اً ،لتو��صل
م �� �ص��رة �الإجن � ��از و�خل� ��ر و�ل �ع �ط��اء و�مل �ن �ع��ة ،ول�ت�ب�ق��ى
من ��وذج� �اً ل �ل �ت �ط � ُّور و�ل � رَّت �ن �م �ي��ة و�حل ��د�ث ��ة يف حميطنا
�الإقليمي و�لعامل �أجمع.
وحد�د�ً على فقيد دولة �الإم��ار�ت �لعرب رَّية �ل�صرَّ قيقة،
و�ال رَّأم�ت��ني �لعرب رَّية و�الإ�صام ّية� ،أ�صدر رئي�ض �ل��وزر�ء
�لدكتور ب�صر �خل�صاونة باغاً ر�صم رَّياً ق رَّرر فيه �إعان
ح��ال��ة �حلِ ��د�د �ل�ع��ام يف �ململكة مل � ّدة ث��اث��ة �أ ّي ��ام تُنكرَّ�ض
�الأعام خالها� ،عتبار�ً من �ليوم �جلمعة.

الفايز ينعى رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
عمان
االنباطّ -

ن�ع��ى رئ�ي����ض جمل�ض �الع �ي��ان في�صل �ل�ف��اي��ز،
�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان
رئ�ي����ض دول��ة �الم� ��ار�ت �ل�ع��رب�ي��ة �مل�ت�ح��دة� ،ل��ذي
�نتقل �إىل رحمة �هلل �م�ض �جلمعة .
وق��ال �لفايز� ،إن��ه بوفاة �صمو �ل�صيخ خليفة،
تكون �الأم�ت��ان �لعربية و�الإ�صامية ،قد فقدت
ق��ائ��د�ً خ��دم وط�ن��ه و�أم �ت��ه ب�اإخ��ا���ض ود�ف ��ع عن

ق�صايا �أمتنا �لعربية �لعادلة.
و�أ� �ص��اف �ل �ف��اي��ز� ،أن �ن��ا ن�ت�ق��دم ب �اأح��ر �ل�ت�ع��ازي
لذوي �لفقيد �لكبر و�أ�صرته �لكرمية ولدولة
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة قيادة وحكومة و�صعباً
ولكافة �لزميات و�لزماء يف �ملجل�ض �لوطني
�الحتادي ،د�عياً �هلل عز وجل �أن يتغمده بو��صع
رحمته وي�صكنه ف�صيح جنانه و�أن يلهم ذوي��ه
و�أ� �ص��رت��ه و�ل���ص�ع��ب �الإم ��ار�ت ��ي �ل�صقيق �ل�صرب
و�ل�صلو�ن .

الهواري يبحث سبل التعاون مع مجموعة جي في آم
الطبية اإليطالية
االنباط -عمان
عقد وزي��ر �ل�صحة �لدكتور ف��ر����ض �ل �ه��و�ري �جتماعا
�فر��صيا عرب تقنية �الت�صال �ملرئي ،مع رئي�ض جمل�ض
�إد�رة جمموعة � GVM Groupلطبية �الإيطالية
و�لرئي�ض �لتنفيذي ل�ه��ا ،مت خ��ال��ه بحث �إمكانية قيام
�ملجموعة باال�صتثمار يف �ململكة ،الإن�صاء مر�كز بحثية طبية
متقدمة وتدريب عدد من �لكو�در �لطبية لوز�رة �ل�صحة
�الأردنية يف �الخت�صا�صات �لفرعية و�ملعقدة مب�صت�صفيات
�ملجموعة يف �إيطاليا وذلك من خال �لتن�صيق مع �ل�صفارة
�الأردنية يف �إيطاليا.

وقالت �لوز�رة يف بيان� ،إن �الجتماع ياأتي ثمرة للزيارة
�لتي قام بها �لوزير �لهو�ري �إىل �إيطاليا يف نهاية �لعام
�مل��ا��ص��ي للم�صاركة يف �أع �م��ال م �وؤمت��ر جمل�ض �ل���ص��ر�ك��ات
�الأوروبي حول �أفريقيا و�ل�صرق �الأو�صط ومبتابعة حثيثة
م��ن �ل���ص�ف��ارة �الأردن �ي��ة م��ع �مل�ج�م��وع��ة .وتعترب جمموعة
� GVM Groupإحدى �أهم �ملجموعات �لطبية على
م�صتوى �إيطاليا و�أوروبا من حيث �متاكها للم�صت�صفيات
�ملتقدمة ومر�كز �الأبحاث �لطبية �لعريقة.
و�صارك يف �الجتماع �الفر��صي �ل�صفر حممد �ل�صبار
�ل� ��ذي ي���ص�غ��ل ح��ال�ي��ا م�ن���ص��ب ن��ائ��ب �ل���ص�ف��ر �الأردين يف
�إيطاليا.

إطالق مكتبة إلكترونية
مجانية متخصصة في الصحة
العامة بشرق المتوسط
االنباط -عمان
�أطلقت �ل�صبكة �ل�صرق �أو�صطية لل�صحة
�مل�ج�ت�م�ع�ي��ة (�م �ف �ن��ت) ،م�ك�ت�ب��ة �ل�ك��رون�ي��ة
لن�صر وتبادل �ملعرفة وتعزيز قدر�ت �ل�صحة
�لعامة بني دول منطقة �ل�صرق متو�صط.
وتعد �ملكتبة م�صدر� جمانيا تعنى بدعم
�ل�ع��ام�ل��ني يف �ل���ص�ح��ة �ل�ع��ام��ة و�ملخت�صني
يف جم��ال �ل��وب��ائ�ي��ات �مل�ي��د�ن�ي��ة يف �الق�ل�ي��م،
مثلما تتيح مل�صتخدميها �إمكانية �لو�صول
�إىل م���ص��ادر و�أدو�ت متكنهم م��ن تطوير
�لبحوث �لعلمية و�ل�صحية ،وت�صاهم يف �صد
�لثغر�ت بني �ملعلومات و�الإج��ر�ء�ت �ملتخذة
يف �ملنطقة وخ��ارج�ه��ا م��ن خ��ال �لن�صر�ت
و�لدوريات �لتي ت�صدرها.
وق��ال �ملدير �لتنفيذي لل�صبكة �لدكتور
مهند �لن�صور� :إن « �طاق مثل هذه �الأد�ة
يف م�ن�ط�ق�ت�ن��ا ي���ص�ه��م يف ت �ع��زي��ز مم��ار� �ص��ات
�ل�صحة �لعامة و�لبحوث من خال �مل�صادر
�لتي توفرها �ملكتبة ،ونعمل على �أن ت�صبح
مكتبة (�مفنت) �الإلكرونية �ملركز �الأكرث
�صموال للم�صادر بهدف دع��م �ملخت�صني يف
�لوبائيات �مليد�نية و�لعاملني يف �ل�صحة

�لعامة يف منطقة �صرق �ملتو�صط».
و�أ��ص��اف� ،أن �ملكتبة حتتوي على م�صادر
م�ت�ع��ددة تتعلق بال�صحة �ل�ع��ام��ة كقو�عد
�ل�ب�ي��ان��ات و�مل �ج��ات �الإل �ك��رون �ي��ة و�لكتب
�ل��رق �م �ي��ة وم �ع �ل��وم��ات ق��ائ �م��ة ع �ل��ى �الأدل� ��ة
و�لتي يتم حتديثها ب�صكل م�صتمر بالتز�من
م��ع ح��ال��ة �ل���ص�ح��ة �ل �ع��ام��ة �مل �ت �غ��رة ،مما
�صي�صاعد يف �لنهو�ض مبمار�صات وبحوث
�ل���ص�ح��ة �ل �ع��ام��ة ،و�أن �مل�ك�ت�ب��ة ت�ع�م��ل على
بناء ��ص��ر�ك��ات م��ع �ملعاهد و�ملكتبات لزيادة
ت �ع��زي��ز جم �م��وع��ة م ��و�رده ��ا وخ �ل��ق �مل��زي��د
م��ن �لفر�ض للم�صتخدمني و�لباحثني يف
�ملنطقة للم�صي قدما بعملهم ،حيث ميكن
�الطاع على جميع ن�صر�تها وب�صكل جماين
عرب �لر�بط ( library.emphnet.
.)net
ي���ص��ار �إىل �أن �ل�صبكة �ل���ص��رق �أو�صطية
لل�صحة �ملجتمعية هي موؤ�ص�صة ال تهدف �إىل
�لربح وتعمل يف عدة جماالت �صحية ،وتركز
على بناء قدر�ت �لعاملني يف قطاع �ل�صحة يف
عدة دول ويعترب مقرها �لرئي�صي يف �الأردن.
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اتفاقية تعاون بيئي بين أردنية
العقبة والموانئ الصناعية
االنباط -العقبة
وق��ع رئي�ض �جلامعة �الأردن �ي��ة � -لعقبة
�ل��دك �ت��ور ع��ام��ر ��ص�ل�م��ان وم��دي��ر ع��ام �صركة
�مل��و�ن��ئ �ل�صناعية �الأردن �ي��ة �ملهند�ض خالد
� �ص �ح ��ادة �ت �ف��اق �ي��ة ت� �ع ��اون ت� �ق ��وم �جل��ام �ع��ة
مبوجبها باإجر�ء �لفحو�ض �لبيئية �لدورية
و�أخذ �لقر�ء�ت �لازمة جلودة عو�مل �لبيئة
و��صتد�مة �الإجر�ء�ت �لقيا�صية للحفاظ على
�لبيئة �لبحرية .
و�أكد �لدكتور �صلمان �أهمية هذ� �لتعاون
�مل �ث �م��ر ب ��ني �ل �� �ص��رك��ات �مل �ي �ن��ائ �ي��ة �مل�ن�ت�ج��ة
و�جل��ام �ع��ة �الأردن� �ي ��ة و�ل �ت��ي ب��دوره��ا تدعم
فكرة تطبيق �لنظريات �الأكادميية و�لعلمية
ع�ل��ى �أر�� ��ض �ل ��و�ق ��ع ،م���ص��ر� �إىل م��و���ص�ل��ة
�ل�ع�م��ل ب�ت���ص��ارك�ي��ة ت��ام��ة م��ع ك��اف��ة �جل�ه��ات
وتوفر �إمكانات �جلامعة �لعلمية وخرب�تها
�الأكادميية خلدمة م�صار �لتنمية مبختلف
�لقطاعات وال �صيما �ل�صناعية منها وت�صخر
ه ��ذه �الإم �ك��ان��ات ل�ع�ق��د �ل � ��دور�ت ل�ل�ت��دري��ب
و�لتاأهيل �الكادميي و�لعملي ،لت�صهم بدورها
بنجاح �هتمام �ململكة يف �ملعاير �لبيئية �أمام
�مل��و�ن��ئ �ل�ع��امل�ي��ة و�الأوروب� �ي ��ة ومب��ا ي�صهم يف
�الرتقاء بالبيئة �ال�صتثمارية يف �ململكة.
وح� ��ول �الت �ف��اق �ي��ة� ،أو� �ص ��ح ��ص�ل�م��ان �أن�ه��ا
�صتمكن �ل�صركة من تعزيز قدر�تها كموقع
� �ص��دي��ق ل�ل�ب�ي�ئ��ة ي �� �ص �ه��م ب��ر� �ص �ي��خ م�ف�ه��وم
�ال�صتثمار �الأخ���ص��ر و�لنهو�ض باالقت�صاد
وببيئة �الأعمال مبنطقة �لعقبة �القت�صادية
�خلا�صة ،م�صر� �إىل �أن �جلامعة �صتقوم وفق
�التفاقية باإجر�ء �لفحو�ض �لبيئية �لدورية
مب��ر�ف��ق �ل�صركة و�أخ ��ذ �ل �ق��ر�ء�ت �ل��ازم��ة
جل ��ودة ع��و�م��ل �ل�ب�ي�ئ��ة ،مب��ا يحقق �لتنمية
�مل�صتد�مة لروؤية �لقيادة �لها�صمية �حلكيمة.
وقال مفو�ض �ل�صياحة و�لبيئة يف �صلطة
منطقة �لعقبة �القت�صادية �خلا�صة �لدكتور

ن�صال �مل �ج��ايل� ،إن ه��ذه �الت�ف��اق�ي��ة �صتكون
بو�بة �ل��دخ��ول ملزيد من �لت�صاركية ما بني
�جل��ام �ع��ة �الأردن� �ي ��ة ب��ال�ع�ق�ب��ة وخم�ت��رب�ت�ه��ا
�ل�ع�ل�م�ي��ة وك �ف��اءت �ه��ا �ل�ب���ص��ري��ة م��ع خمتلف
موؤ�ص�صات �ملجتمع �لر�صمية و�ملدنية �صيما
مع �ل�صركات و�ل�صناعات �ملتاخمة لل�صو�طئ
�لبحرية و�لتي تعترب ثروة �لعقبة �حلقيقية
وت�صتدعي �الأخ ��ذ ب�ع��ني �الع�ت�ب��ار �جل��و�ن��ب
�لبيئية يف �خلطط و�ل��رب�م��ج �ال�صتثمارية
مبختلف قطاعاتها.
ونوه �لدكتور �ملجايل �إىل �أن �صلطة منطقة
�لعقبة �الق�ت���ص��ادي��ة �خل��ا��ص��ة منذ تاأ�صي�صها
�أخ��ذت على عاتقها و�صع �الأنظمة و�لقو�نني
و�لتعليمات �ملحكمة ل�صمان حماية �ل��رثوة
�لبيئية مبدينة �لعقبة جو� وبر� وبحر� بهدف
�إد�م� ��ة ث��رو�ت �ه��ا �لطبيعية و�ل���ص�ي��اح�ي��ة ومب��ا
ي�صنع بيئة �صياحية ج��اذب��ة و�أم �ن��ة ولتبقى
�لعقبة مق�صد� مميز� لل�صياحة .
و�أ��ص��ار �إىل ��ص��رورة �لتعاون ما بني كافة
�جلهات �ملعنية بتقييم �الأث��ر �لبيئي ب�صكل
م���ص�ت��د�م و�أن ت�خ���ص��ع �مل �ن �� �ص �اآت �ل�صناعية
و�مل �ي �ن��ائ �ي��ة ل�ع�م�ل�ي��ات ت��دق �ي��ق ب�ي�ئ��ي حمكم
وبت�صاركية عالية ب��ني �ل�صلطة و�ل�صركات
الإمت��ام �الأه ��د�ف �لبيئية �مل��رج��وة مب��ا يعود
بالفائدة على �صامة �لبيئة و�صحة �الإن�صان،
م�صيد� باخلطوة �ل�صحيحة �لتي �تخذتها
�صركة �ملو�نئ �ل�صناعية �الأردنية و�جلامعة
�الأردنية � -لعقبة.
من جانبه� ،أك��د مدير ع��ام �صركة �ملو�نئ
�ل�صناعية �الأردنية �ملهند�ض خالد �صحادة� ،أن
�التفاقية تبني عمق �لت�صاركية بني �جلامعة
�الردن�ي��ة و�مليناء �ل�صناعي د�خ��ل حمافظة
�لعقبة ،الفتا �إىل �أن �ل�صركة �صبق وقامت
بعقد �لعديد من دور�ت �لتدريب و�لتاأهيل
ملوظفيها مبركز �لتدريب و�ال�صت�صار�ت يف
�جلامعة �الأردنية .

بلدية معان تبدأ بتنفيذ إجراءات
لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز
العمل البلدي
االنباط -معان
ق��ال رئي�ض بلدية معان �لكربى �لدكتور
يا�صني �صاح� ،إن �لبلدية بد�أت بتنفيذ �أعمال
�ل�صيانة وبع�ض �الإ�صاحات يف عدة جماالت
متعلقة بالبنية �لتحتية ،وم�صتوى �خلدمات
�لعامة ،وتطوير حزمة من �الإر�صاد�ت ،لتعزيز
�لعمل �لبلدي ومتكينه من حتقيق �أهد�فه .
و�أ� �ص��اف �ل��دك�ت��ور ��ص��اح ل��وك��ال��ة �الأن �ب��اء
�الأردن � �ي� ��ة (ب � ��ر�) �م ����ض �جل �م �ع��ة� ،أن رف��ع
م �� �ص �ت��وى �خل ��دم ��ات �مل �ق��دم��ة ل �ل �م��و�ط �ن��ني،
وحت�صني �لبيئة �لعامة ،و�لتوجه نحو �لدور
�ل �ت �ن �م��وي �ل �� �ص �م��ويل؛ ال مي �ك��ن �أن يتحقق
دون ت �ع��زي��ز م �� �ص��ارك��ة �مل ��و�ط �ن ��ني ب�ت�ح��دي��د
�أولوياتهم و�حتياجاتهم ،موؤكد� �أن �لبلدية
ب��د�أت بالركيز على م�صاألة رفع �لوعي لدى
�مل��و�ط �ن��ني يف �ل�ق���ص��اي��ا �ل�ت��ي مت����ض حياتهم
وبيئتهم ب�صكل مبا�صر ،وذل��ك بالتعاون مع
موؤ�ص�صات �ملجتمع �مل��دين �ل�ت��ي تعد �صريكا
مهما الإجناز تلك �ملهمات.
و�أو� �ص��ح �ل��دك�ت��ور ��ص��اح �أن �أب ��رز �مل�ح��اور
�لتي ت�صكل �أولوية يف �ملرحلة �حلالية تتمثل
يف حت �� �ص��ني �خل ��دم ��ات �ل �ع��ام��ة م ��ن ن�ظ��اف��ة
و�إنارة ومعاجلة �ملكاره �ل�صحية وبوؤر �لتلوث
م ��ع ح� �ل ��ول ف �� �ص��ل �ل �� �ص �ي��ف ،ورف � ��ع �ل��وع��ي
باأهمية �حل�ف��اظ على �لبيئة وحمايتها من
�ل�ت���ص��وه��ات و�الخ� �ت ��االت ،و�إب � ��ر�ز �ل���ص��ورة
�حل�صارية للمدينة� ،إىل جانب �إع��ادة هيكلة
�مل�صاريع �ملتعرثة مثل م�صروع حمطة تدوير

�لنفايات وم�صنع �لكندرين و�لباط وم�صنع
�حل ��اوي ��ات ،ومت�ك�ي�ن�ه��ا م��ن حت�ق�ي��ق �أه��د�ف �ه��ا
باالإنتاج وتوفر فر�ض �لعمل �لازمة.
و�أ�� �ص ��ار �إىل ب�ع����ض �الإ� �ص �ك��ال �ي��ات �لبيئية
�لر�هنة �لتي ت�صكل حتدياً يجب �لتعامل معه
بكل جدية ،و�إيجاد حلول بالتعاون مع �ملجتمع
�ملحلي ،حفاظا على �لبيئة و�ل�صحة �لعامة،
ومنها؛ ظاهرة �إلقاء �الأنقا�ض على �لطريق
�لدويل ود�خل �ملناطق �ل�صكنية� ،الأمر �لذي
يتطلب معاجلة كافة �لت�صوهات �لبيئية وفق
خطة حمكمة ،الفتا �إىل �أن �لبلدية �صتقوم
ب��زي��ادة �لرقعة �خل�صر�ء يف حميط �ملدينة،
و�صوال �إىل �لتخفيف من �لت�صوهات �لبيئية
على مد�خل �ملدينة.
وك���ص��ف ع��ن ت��وج��ه �ل�ب�ل��دي��ة ن�ح��و �إق��ام��ة
م�صروع للطاقة �ل�صم�صية على �إح��دى قطع
�الأر�� �ص��ي �ل�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا للتخفيف م��ن تكلفة
ف��ات��ورة �ل�ك�ه��رب��اء �ل�ت��ي تكلف �ل�ب�ل��دي��ة نحو
مليون دينار �صنويا ،م�صر� �إىل �أن �لبلدية
ب �� �ص��دد ت�ن�ف�ي��ذ م �� �ص��اري��ع خ �ل �ط��ات ���ص�ف�ل�ت�ي��ة
و�أعمال �صيانة عامة لل�صو�رع و�مليادين د�خل
�مل��دي �ن��ة وف ��ق �خل �ط��ة �مل��ر� �ص��وم��ة مب��ا ي�صهم
بتح�صني �لبنية �لتحتية.
و�أك��د �أهمية تطوير �ملنظومة �الإعامية
للبلدية ،م��ن خ��ال �إن���ص��اء وح ��دة �إع��ام�ي��ة
متخ�ص�صة تتلقى �لتغذية �لر�جعة من قبل
�ملجتمع �ملحلي يف كافة �لق�صايا و�لتحديات،
م ��ن �أج � ��ل �ل �ع �م��ل ع �ل��ى ت��ذل �ي �ل �ه��ا وت���ص�ه�ي��ل
�الإجر�ء�ت �ملقدمة للمو�طنني.
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فلسطين تودع الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة

إعالم :مقتل جندي بوحدة
«اليمام» في جيش االحتالل أصيب
في عملية جنين

االنباط-وكاالت
اأعلنت و�شائل اإعالم عرية ،يوم اجلمعة،
عيين ميقيتييل جم ينييد وحي ييدة ال يي يمييام اليتييابيعيية
جلي�ص الحتالل الإ�شرائيلي والذي اأ�شيب
يف ا�شتباكات خميم جنني �شباح اجلمعة.

االنباط-وكاالت
ري غفرية من اأبناء ال�شعب
�ش ّيعت جماه ٌ
الفل�شطيني ،جثمان ال�شهيدة الإعالمية
�شرين اأبييو عاقلة ،اإىل مثواه الأخيير يف
ميقييرة بينييي �يشيهييييون ،وال يتييي ا�شت�شهدت
بيير�يشييا�ييص ق ييوات الح يتييالل الإ�يشييرائيييلييي
خالل تغطيتها لقتحام خميم جنني

و� ي يشي ييارك يف ال يت ي� يش يي ييييع ،عي ي�ي يش ييرات ميين
ال ي� يش يح يف ييييني وممي يثي يل ييني ع ي يين خم يت يلييف
ال يقييوى واليهيييئييات ال�شيا�شية والوطنية
الفل�شطينية
وبي ييداأت ظيهيير ال ييييوم اجليميعيية ،مرا�شم
ت�شييع جثمان مرا�شلة اجلزيرة �شرين
اأبي ييو عيياق يليية يف مي�يشيقييط راأ� يش يهييا بيياليقييد�ييص
املحتلة

واقي ي يتي ي يحي ي يم ي ييت �ي ي يش ي ييرط ي يية الح ي ي يتي ي ييالل
الإ�شرائيلي ،على موكب ت�شييع جثمان
ال�شهيدة ال�شحافية �شرين اأبييو عاقلة ،
كما واأغلقت الطرق واملداخل املوؤدية اإىل
امل�شت�شفى الفرن�شي يف القد�ص
كما ومنعت ال�شبان ميين تعليق �شور
ال�شهيدة اأبو عاقلة ولفتات تندد بجرمية
اغتيالها اأمييام كني�شة الييروم الكاثوليك،

حيث �شتقام جنازتها ،واحتجزت بع�شهم
وكان جثمان اأبو عاقلة و�شل اأم�ص اىل
امل�شت�شفى الفرن�شي يف القد�ص ،متهي ًدا
لينيقييل اجل يث يمييان اإىل كني�شة بطريركية
الروم امللكيني الكاثوليك يف باب اخلليل
وقرعت الكنائ�ص يف القد�ص اأجرا�شها
تزامنا مع ت�شييع جثمان الزميلة �شرين
اأبو عاقلة

تابعة لفرق الموت ومقاتلوها يحملون البلطات ورصاص الدوم-دوم المحرم

من هي وحدة «دوفدوفان» قاتلة الشهيدة أبو عاقلة؟؟
موقوتة  ،وقتلت الوحدة اإياد بطاط الذي كان
رئي�ص حما�ص يف منطقة اخلليل

االنباط-وكاالت
من هي وحدة دوفدوفان  ،ومعناها بالعرب ّية
(ك ي ي ييرز) ،ب يج يي ي�ييص الح ي يتي ييالل ،والي يت ييي بيحي�يشييب
(هاآرت�ص) العر ّية ،قييام اأحييد جنودها باغتيال
ال�شحاف ّية الفل�شطين ّية� ،شرين اأبييو عاقلة،
يف خمي ّيييم جينييني ،يييوم اأ ّول ميين اأمي�ييص الأرب يعيياء،
ووف ي ًقييا ليليمي�يشييادر الإ�يشييرائيييلي ّييية ،ف ي ياإنّ مقاتلي
وحدة دوفدوفان يُعرفون بن�شاطاتهم القتال ّية
�شمن وحدات (املُ�شتعربني) يف ال�ش ّفة الغرب ّية
املُحت ّلة ،والذين ُتطلِق عليهم ال�شحافة العر ّية
ا�شم وحدات املوت
مييوقييع (ه يم يخ يلييول) الي يع ييريّ الإ� يشييرائ يي يلي ّيي
ك ييان ق ييد ني�يشيير م يع يلييوميياتٍ ع يين ه ييذه ال ييوح ييدة،
واأ ّكييد اأنّ اأفييرادهييا ي�شتخدِ مون اأ�شلوب التخفي
كم�شتعربني و�شط الأو�شاط الفل�شطين ّية
ووفقًا للموقع العريّ  ،فاإنّ وحدة دوفدوفان
( ،)217وهي وحييدة كوماندوز تابعة للجي�ص
الإ�يشييرائيييلييي ،تعمل ب�شكل رئي�شي يف ال�شفة
الغربية ،وعملت �شابقًا حتت القيادة املبا�شرة
ل�شعبة يهودا وال�شامرة ولحقًا تق ّرر دجمها يف
جميع قطاعات القتال
مهام الوحدة
وتييابييع املييوقييع الإ� يشييرائ يي يلي ّيي قييائ ي ً
ال اإنّ مهام
وحييدة (دوفييدوفييان) ترت ّكز على ال�شتخبارات
والع يت يقييالت امليعيقييدة اأو ت�شفية امل�شتهدفني

املطلوبني والن�شطاء واملقاومني يف قلب املناطق
امل يعييادييية ،وذلي ييك بييا�يشيتيخييدام قي ييدرات ميتيطييورة
وت�شنيفية ،ويتم تنفيذ بع�شها بتطبيق تكتيك
امل�شتعرب وبالتعاون مييع جهاز ال�شباك ،حيث
يتن ّكر مقاتلو الوحدة يف �شورة ما ّر ٍة عرب
وم�شى قائ ً
ال :يتكون رمز الوحدة من �شيف
ذو حييدييين ،ويييرمييز اإىل مكائد اإييهييود بيين جرا
يف اغتياله لعجلون ملك م ييواآب ،وفي ًقييا لكتاب
الق�شاة ،اإذ اتخذ اإيهود اإجييراءات جريئة لإنقاذ
اإ�يشييرائييييل ،وقييرر اغتيال ملك مييواآب يف ق�شره
ما ت�شبب ببدء احلييرب بعد ذلييك بوقت ق�شر
يف ظييل اأجييواء ارتيبيياك يف مع�شكر مييواآب ب�شبب
اإ�شابة قائدهم
باراك اأ�س�س الوحدة يف العام 1986
واأو� يشييح املييوقييع ال يعييريّ  :تاأ�ش�شت الييوحييدة
عييام  ،1986على يد اإيهود بيياراك والييذي كان
رئي�ص القيادة املركزية قبيل اندلع النتفا�شة
إ�شرائيلي
الأوىل ،وذلك يف ظل حاجة اجلي�ص ال
ّ
اإىل القدرة على العمل داخل ال�شفة� ،شواء من
اجلانب ال�شتخباراتي اأو العملياتي ،وذلك من
اأجل منع العمليات والنتفا�شة و�شرب املقاومة
الفل�شطينية بطريقة دقيقة وحادة
وب�شبب الييو�يشييع اجليو�شيا�شي املتفجر يف
ال�شفة الغربية حينها ،جاء الغر�ص من اإقامة
الييوحييدة ،وهييو منع ن�شاط املقاومة يف ال�شفة،

وكييان منييوذج اإني�يشيياء الييوحييدة م�شابهًا للنموذج
الييذي عييرفييه ب يياراك منذ اإني�يشيياء وحييدة القيادة
اخلييا� يشيية ب يي(� يشييايييرت مييات يكييال) ،ال يتييي ُتعتر
الأكرث نخبو ّي ًة يف جي�ص الحتالل
وت يياب ييع :اأق يي يمييت ملينيتي�يشيبييي ال ييوح ييدة دورات
تدريبية خا�شة ت�شمل التع ّلم على ا�شتخدام
الأ�شلحة ال�شاخنة وال يبيياردة ،وكييذلييك التخفي
كعرب (م�شتعربني) ،واإطالق النار من ال�شيارة،
واللغة العربية ،واليتيحي ّرك خفية يف املخيمات
واملدن الفل�شطينية
عمليات وحدة دوفدوفان خالل اأو�سلو
واالنتفا�سة الثانية
و� ي يش ي ي ّد ّد امل ييوق ييع ال ي يعي ييريّ ع يلييى اأنّ وح ييدة
(دوف ي ييدوف ي ييان) ن يف ييذت م ينييذ ت ياأ� يش يي ي� يش يهييا اآلف
ال يع يم يل ييييات ،وت يل يقييت دع ي ًمييا ك يب ي ًيرا ب يعييد تييوقييييع
اتفاقيات اأو�شلو التي خلقت واق ًعا جديدًا ،حيث
مل يعد بو�شع اجلي�ص الإ�يشييرائيييلي ّيي اليبيقيياء يف
مراكز املدن الفل�شطينية ،وتولدت احلاجة اإىل
وجود قوة نوعية مع القدرة على دخول املراكز
ال�شكانية ال�شرية
و منذ ذلك احلني اأخذت وحدة (دوفدوفان)
عيلييى عيياتيقيهييا دور مي ييزدوج للجي�ص والي�يشييابيياك
لتنفيذ املهام الأكرث تعقيدًا املتمثلة يف حتديد
ميكييان امليطيلييوبييني يف ال�شفة اليغييربيييية ،ل�شيما
اأولئك الذين مل يتم ت�شفيتهم وكان ل بد من
التحقيق معهم ،ومع اآخرين ُع ِّرفوا باأنهم قنابل

بعد االنتفا�سة الثانية وحتى اليوم
و مع اندلع النتفا�شة الثانية ،وبعد حوايل
ثالثة اأ�شابيع ،عادت (دوفدوفان) اإىل الن�شاط
الكامل لأنّ ن�شاطها كييان جممدًا ب�شبب مقتل
اأحييد عنا�شرها بنران �شديقةٍ ،وعييادت لتكون
إ�شرائيلي الذي ح�شل
راأ�ييص احلربة للجي�ص ال
ّ
فجاأة على موافقة دبلوما�شية على العمليات
اليعي�يشيكييرييية ،وا�يشيتيخييدمييت الييوحييدة ال يقييوة على
نيطيياق وا� يشييع ،وقب�شت عيلييى ميئييات املطلوبني،
وقييام مقاتلوها باغتيالت يف ال�شفة الغربية،
وكيمييا كييانييت الييوحييدة اأول ميين اقتحم املقاطعة
التي اعترت املعقل احل�شني ملنظمة التحرير
الفل�شطينية
ولي يف ييت امل ييوق ييع اإىل اأ ّني ي ييه يف عي ييام ،2009
�شاركت الوحدة ب ياأول عملية ع�شكرية يف غزة،
ثم ان�شمت للعمليات الالحقة عامي 2012
و ،2014منذ اإن�شاء (دوفدوفان) اأ�شبح ن�شاط
امل�شتعربني يقت�شر فقط على كونه جييزءًا من
قدراتها
وخالل عام  ،2018نفذت الوحدة عمليات
اعتقال يف خميم الأمعري لالجئني بالقرب من
رام اهلل ،حيث األقيت بالطة رخامية من ارتفاع
على اجلندي رونني لوبار�شكي ،الذي اأ�شيب يف
البداية بجراح بالغة وبعد حييوايل ثالثة اأيييام
تييويف ميتياأثي ًرا بيجييراحييه ،ومت ترقيته اإىل رتبة
رقيب ،ويعتر لوبار�شكي هو امل�شاب الوحيد
الذي قتل خالل العمليات لي�ص ب�شبب حادث
مقاتلو الوحدة يحملون البلطات وال�شكاكني
الييييابيياني ّييية ور�يشييا�ييص ال ي ييدوم-دوم امل ُيح ي ّرم دولي ًيييا
لقتل الفل�شطينيني
وك ييان ييت ج ييري ييدة (راأي الي يي ييوم) ق ييد ني�يشييرت
ت يقييري ي ًرا ك ييام ي ًيال ع يين وح ي ييدات (امل ي� يش يت يعييربييون)
يف اجل يي ي�ييص الإ� يشييرائ يي يلي ّيي ،ح ييييث ق ييال اجل ينييود
للقناة الي 13بالتلفزيون اليعييريّ اإنّ قادتهم
وجمييرمييني .وجيياء ذلييك ،يف
ح ّولوهم اإىل قتلة ُ
الوثائقي ،الييذي اأع يدّه مُ را�شل ال�شوؤون
الفيلم
ّ
الع�شكر ّية يف القناة ،اأور هيلر
وقال اأحد اجلنود ،وهو يُخفي وجهه اإ ّنييه ل
يذكر عييدد ال ي ُخمييربييني الييذييين قتلهم ،يف حني
اأ ّك ييد اآخيير اأ ّنيهييم يحملون البلطات وال�شكاكني
اليابان ّية ور�يشييا�ييص الي ييدوم-دوم ،امل ُيح ي ّرم دول ًيا
لقتل الفل�شطينيني .وثالث ك�شف عن اأنّ الأمر
اليعي�يشيكييريّ يق�شي ب ياإطييالق خم�ص ر�شا�شات
الفل�شطيني بعد قتله للتاأ ّكد ميين موته،
على
ّ
لفي ًتييا اإىل اأنّ هييذه التعليمات �يشييدرت بعد اأنْ
تب ّ
ني لوحدة مُ كافحة الإرهيياب (ميييام) اأنّ اأربع
ر�شا�شات ل تكفي للتاأ ّكد من القتل ،على ح ّد
قوله

واأفادت قناة كان العرية :اأن املجند من
وحدة اليمام هو «نوعم راز» ( 47عامًا).
وال�شابط هو من عنا�شر وحييدة اليمام
اخلييا� يشيية ،ال يتييي �يشيياركييت يف عملية ح�شار
امل يطييارد حميمييود الييدبيعييي يف مينييزل عائلته
بحي الهدف غرب خميم جنني

الرئاسة الفلسطينية :إسرائيل تدفع
نحو االنفجار الشامل
االنباط-وكاالت
حي ييذرت الييرئييا� يشيية اليفيلي�يشيطييينيييية امي�ييص
اجل يم يعيية ،م يين اأن اإ� يش ييرائ يي ييل ت ييدف ييع نيحييو
النفجار ال�شامل يف الأرا�شي الفل�شطينية
و�شرح الناطق با�شم الرئا�شة نبيل اأبو
رديينيية يف بيان ب ياأن الهجوم الييذي تتعر�ص
له مدينة جنني وخميمها واإ�شابة واعتقال
الع�شرات ياأتي ا�شتمرارا للحرب الإ�شرائيلية
املتوا�شلة على �شعبنا ومقد�شاته الإ�شالمية
وامل�شيحية
وق ييال اأب ييو ردي ينيية اإن ا�يشيتيمييرار اليهيجييوم
على املدن والقرى واملخيمات الفل�شطينية،
ت ي ييزامي ي يني ي ياً م ي ييع م ييوا� ي يش ي يل يية الق ي يت ي يح ييام ييات
والع ي يتي ييداءات يف مييدي ينيية ال يقييد�ييص املحتلة

وخ ييا� يش يية يف امل ي� يش يجييد الأقي ي�ي يش ييى املي يب ييارك،
وا�شتمرار �شيا�شة ال�شتيطان هو ما يخلق
مزيدا من اأجييواء التوتر والت�شعيد الذي
تتحمل احليكييوميية الإ�شرائيلية امل�شوؤولية
الكاملة عنه
واأ� يشيياف اأن مييا ييجييري يف مدينة جنني
لي�ص حادثا منعز ًل عن ما يجري يف القد�ص
وباقي الأرا�شي الفل�شطينية ،وهي �شيا�شة
�شتدفع الأمور نحو النفجار ال�شامل الذي
ل ميكن ال�شيطرة عليه اإطالقاً
وط ي ييال ي ييب ال ي يني يياطي ييق ب ييا�ي يش ييم ال ييرئ ييا�ي يش يية
الفل�شطينية الإدارة الأمريكية بالتدخل
الفوري والعاجل لي وقف الهجوم الإ�شرائيلي
الي ييذي ييجيعييل الييو� يشييع يي�يشييل اإىل مييرحيليية
الالعودة ،التي ل ميكن توقع نتائجها

تظاهرة في اللد إلحياء الذكرى
السنوية األولى على هبة الكرامة
االنباط-وكاالت
� يشييارك امل يئييات ميين � يش يكييان مييدي ينيية اليلييد
املحتلة يف تيظيياهييرة حييا�يشييدة انطلقت بعد
� يشييالة اليظيهيير ميين اأمي ييام املي�يشيجييد اليعيمييري
الكبر وكني�شة اخل�شر ،لإحياء ذكرى مرور
عام على هبة الكرامة ال�شعبية ،التي ارتقى
فيها مو�شى ح�شونة بعد تعر�شه لإطييالق
النار من قبل م�شتوطن
ورفييع املتظاهرون الأعييالم الفل�شطينية
ورددوا ه يتييافييات وط ين يييية مت يجييد الي�يشيهييداء
وذكييراهييم وبييالأق ي� يشييى ميثييل بييالييروح بييالييدم
نفديك يا اأق�شى ،واأخرى منددة مبمار�شات
ال�شلطات الإ�يشييرائيييليييية ،كيمييا رف يعييوا �شور
ال ي� يش يه ييييد م ييو�ي يش ييى ح ي� يشييونيية وال ي� يش يه ييييدة
ال�شحافية �شرين اأبو عاقلة ،بالتزامن مع
خروج تظاهرة م�شادة مل�شتوطنون يهتفون
�شعب اإ�شرائيل حي
اقييراأ/ي اأي�شا :اللجنة ال�شعبية يف اللد
تدعو لإحياء ذكرى هبة الكرامة
وتواجدت يف مكان تظاهرة هبة الكرامة
ق ييوات م يعييززة ميين الي�يشييرطيية الإ�يشييرائيييليييية،
وحذرت ال�شرطة امل�شاركني يف امل�شرة عدم
رفييع العلم الفل�شطيني ،وطالبتهم بعدم
اليتيليثييم ،لأن ذل ييك حي�يشييب ادعي يياء الي�يشييرطيية
حتري�ص

حيث طلبت ال�شرطة الإ�شرائيلية من
املتظاهرين قبل التظاهرة عدم رفع العلم
الفل�شطيني ،بييادعيياء اتييه يعتر حتري�شا
وميين امليميكيين اأن يي يوؤدي لعنف ومييواجيهييات،
كذلك طلبت منع اأي �شخ�ص من التلثم
ي�شار اإىل اأن ال�شهيد مو�شى ح�شونة من
مدينة اليلييد ،ا�شت�شهد يف الهبة ال�شعبية،
يوم  10اأيييار( مايو)  ،2021اإثيير تعر�شه
لعيارات نارية اأطلقها م�شتوطنون م�شلحون
م يين م ي� يشييافيية قييري يبيية ن يحييو جم يمييوعيية من
ال�شبان العرب ،دون اأن ت�شكل اأي خطر على
حياتهم ،وميين بينها كييان ال�شهيد ح�شونة
الذي اأ�شيب بر�شا�شة يف القلب وا�شت�شهد
على اليفييور ،فيما اأ�شيب اآخ ييرون بعيارين
ناريني
وق ييال ميتيظيياهييرون اإن :الي�يشيكييان اليعييرب
يف اليبييالد هييم ميين يتعر�شون لأكيير حملة
حت ييريي ي� ييص وعي يني ي�ي يش ييري يية ،ب ي ي ييدون م يعيياق يبيية
الفاعلني ،حتى اأن ال�شهيد مو�شى ح�شون
قتل بييدم بييارد ميين قبل م�شتوطن ،وقييرروا
اإط ييالق �يشييراحييه ،بينما لييو اأن هييذا املييوقييف
ح�شل مع يهوي اأي اأنه قتل على يد عربي،
فاإن القاتل اليوم يتواجد �شمن حماكمات
ومتديد اعتقالت حتى يحكم عليه بال�شجن
املوؤبد ،اأما قتل عربي على يد يهودي فهذا
يعتر دفاعا عن النف�ص

مجلس كنائس الشرق األوسط يدين
جريمة اغتيال اإلعالمية
االنباط-وكاالت
اأدان جمل�ص كينييائي�ييص الي�يشييرق الأو� يشييط
واملي يوؤ�ي يشي ي�ي يش ييات ال يف يل ي� يش يط يي ين يييية يف ال يقييد�ييص
وف يل ي� يش يطييني وحتي ييالي ييف (اك ي ي ييت ال يي ييان ي� ييص)
اغتيال الحيتييالل الإ�شرائيلي الإعالمية
الفل�شطينية �يشييرييين اأب ييو عيياقيليية مي�يشييدداً
على اأن ا�شت�شهادها �شدمة تعيد التاأكيد
على حق ال�شعب الفل�شطيني باإقامة دولته
وعا�شمتها القد�ص
وجي يياء يف ب ييييان ليليميجيلي�ييص وامل يوؤ� يش ي� يشييات

والتحالف تلقت �شانا ن�شخة منه اأن هذه
احلييادثيية اآملتنا يف فل�شطني ولبنان و�شائر
ال ي� يشييرق الأو�ي يش ييط كيمييا اآمل ييت كييل مينييا�يشييري
الكلمة احلرة يف العامل اأجمع
وتييابييع البيان �شرين اأبييو عاقلة لي�شت
�يشيحيفيييية فيحي�يشييب بييل � يشييوت ميين اأ� يشييوات
اأملنا ووجعنا جميعا ونحن نعاين من اآثييار
الحتالل الإ�شرائيلي يف فل�شطني
وتيقييدم املجل�ص وامليوؤ�يشي�يشييات والتحالف
بييال يت يعييازي اإىل عييائيليية الي�يشيهييييدة ولل�شعب
الفل�شطيني

وصفت ب الهزة السياسية القوية  ..استقالة المستشارة السياسية لرئيس وزراء إسرائيل
االنباط-وكاالت
اأع يل ينييت �يشيمييريييت م ييائ يير ،املي�يشيتي�يشييارة
ال�شيا�شية لرئي�ص ال ييوزراء الإ�شرائيلي
نفتايل بينيت ،اجلمعة ،ا�شتقالتها من
املن�شب ،بعد �شنة من توليه
وو�يشيفييت و�يشييائييل اإعي ييالم اإ�يشييرائيييليييية،
ا�شتقالة مائر ،بالهزة ال�شيا�شية القوية،

داخل مكتب رئا�شة الوزراء
ويف �شبب ال�شتقالة ،ذكييرت �شحيفة
يديعوت اأحرنوت اأنه يعزى اإىل �شعوبات
كبرة يف اإدارة الئتالف احلكومي بقيادة
بينيت
واأ� ي يشي ييارت اإىل اأن مييائيير ت يع يتيير من
امل ي يقي ييربي ييني جي ي ييدا ل يب يي ين ييييت الي ي ي ييذي ك ييان
ي�شت�شرها ،يف اأي مو�شوع

ووف ي ييق ال ي� يش يح يي يفيية ،في ي ياإن مييائيير هي
ميين �شممت ال�شرتاتيجية الإعييالميييية
لبينيت ،للتعامل مع كثر من الق�شايا،
م ين يهييا :اأزم ي يية جييائ يحيية ف ييرو� ييص كييورونييا
وا� يش يت يقيياليية ع ي� يشييوة ال يك ين يي ي� يشييت عييييديييت
�شيلمان (حزب ميينا الذي يراأ�شه بينيت)
م يين الئي يت ييالف احلي يك ييوم ييي ،وك ييذل ييك يف
الق�شايا ال�شخ�شية لرئي�ص الوزراء ،مثل

ق�شية طلبات الطعام ملنزله من املطاعم
اخلارجية
وقالت �شحيفة يديعوت اأحرونوت اإن
مائر اكت�شبت قوة ونفوذا خالل العام،
مييا اأدى اإىل زيي ييادة عييدد اأعييدائ يهييا داخييل
املكتب
ولفتت اإىل اأن اأعداء مائر ،يدّعون اأن
بينيت اعتمد عليها اأكرث من الالزم

ومي يين ج يه يت يهييا ،اأ� ي يشي ييارت ه يي يئيية ال يبييث
الإ�شرائيلية (ر�شمية) اإىل اأن ا�شتقالة
مائر جاءت على خلفية توترات �شديدة
داخييل مكتب رئي�ص الييوزراء الإ�شرائيلي،
دون حتديدها بال�شبط
وردا على ا�شتقالة مائر ،كتب بينيت،
ت يغييريييدة ع يير ت ييوي ييرت ،اأث ين ييى فيييهييا على
اخل ييدم ييات ال يتييي قييدميتيهييا خ ييالل ال يعييام،

كم�شت�شارة �شيا�شية له
كما اأعرب يف تغريدة ثانية ،عن اأ�شفه
ل� يش يت يقييال يت يهييا ،ميتيمينييييا ل يهييا م ييزي ييدا من
التوفيق والنجاح
وتيعيتيير ا�شتقالة مييائيير ،الأوىل من
نوعها داخل مكتب بينيت
وت�شلمت مائر املن�شب قبل نحو عام،
بطلب مبا�شر من بينيت

الـريـا�ضي

�صلط عد�صة كامرية
هاتفك على �لباركود
لرتى �أخبار «�لريا�صة»
يف �ملوقع �للكرتوين

صالح على رأس المرشحين لجائزة أفضل العب في البريميرليج
االنباط – وكاالت
ت��و�ج��د �مل �� �ص��ري حم �م��د � �ص��الح ،جن��م ل �ي �ف��رب��ول�� ،ص�م��ن �ل�ق��ائ�م��ة
�ملخت�صرة حل�صد ج��ائ��زة �أف�صل لع��ب يف �ل��دوري �لإجن�ل�ي��زي �ملمتاز.
وك��ان ��ص��ادي��و م��اين وكري�صتيانو رون��ال��دو م��ن ب��ني �أب ��رز �ل�غ��ائ�ب��ني عن
�لقائمة ،و�ل�ت��ي ت�صدرها �لثالثي �صالح وكيفني دي ب��روي��ن وترينت

�أل�ك���ص�ن��در �أرن ��ول ��د .و�إىل ج��ان��ب ه��ذ� �ل �ث��الث��ي�� ،ص�م��ت �ل�ق��ائ�م��ة �أي���ص��ا
�خلما�صي”بوكايو �صاكا وجيم�ض و�رد ب��ر�و���ض وج��و�و كان�صيلو و�صون
هيوجن م��ن وج��ارود بوين” .و�أم��ام �مل�صجعني حتى �ل�صاعة �ل�صاد�صة
م�صاء �لثنني �ملقبل بتوقيت جرينيت�ض ،للت�صويت ملر�صحهم �ملف�صل،
و�صيتم دمج �أ�صو�تهم مع �أ�صو�ت قادة �لفرق �ل�� 20يف �مل�صابقة ،وجلنة
من �خلرب�ء لتحديد �لفائز.
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الرمثا يستقبل الوحدات من أجل نسيان ما فات!..

فضيتان للمنتخب الوطني للجودو
في بطولة بغداد السالم الدولية
االنباط – عمان

ت� � � ��وج لع� � �ب � ��ا �مل � �ن � �ت � �خ� ��ب �ل ��وط� �ن ��ي
للجودو ،بالل من�صور ومعاذ �إبر�هيم،
مبيد�ليتني ف�صيتني ،خ��الل م�صاركة
�ملنتخب �لوطني ببطولة بغد�د �ل�صالم
�لدولية للجودو بن�صختها �لأوىل و�لتي
��صت�صافتها �لعا�صمة �لعر�قية بغد�د
مب���ص��ارك��ة  8دول وه ��ي� ،إي� ��ر�ن و�مل�غ��رب
وت��ون ����ض وب�ل�ج�ي�ك��ا و� �ص��وري��ة وفل�صطني
و�ل� �ع ��ر�ق �إ� �ص ��اف � ًة �إىل �لأردن .وجن��ح
�ل��الع��ب ،ب��الل من�صور ،يف نيل ف�صية
وزن حتت  60كغم ،بعد حتقيقه لفوزين

ع �ل��ى لع ��ب �مل�ن�ت�خ��ب �ل �ع��ر�ق��ي ولع��ب
�مل �ن �ت �خ��ب �ل �� �ص��وري وخ �� �ص��ارت��ه �ل �ن��ز�ل
�ل�ن�ه��ائ��ي �أم ��ام لع��ب �مل�ن�ت�خ��ب �مل�غ��رب��ي.
فيما �أحرز لعب �ملنتخب �لوطني ،معاذ
�بر�هيم ،ف�صية وزن حتت  73كغم ،حيث
ف��از يف ن��ز�ل��ه �لأول على لع��ب �ملنتخب
�ملغربي وم��ن ثم تخطى لع��ب �ملنتخب
�لتون�صي قبل �أن يخ�صر �لنهائي �أم��ام
لعب �ملنتخب �ملغربي .هذ� و�صيخو�ض
منتخبنا �ل��وط�ن��ي مع�صكر�ً تدريبياً يف
�لعا�صمة بغد�د بالتز�من مع �لبطولة
وبح�صور كافة �ملنتخبات �لتي �صاركت
يف بطولة �ل�صالم �لدولية.

برشلونة في طريقه لتقديم عرضا
رسميا لكوليبالي
االنباط – وكاالت

االنباط – عمر الزعبي
ي�ح��ل �ل ��وح ��د�ت �ل �ي��وم ��ص�ي�ف��ا ث�ق�ي��ال على
حامل لقب �ملو�صم �ملا�صي فريق �لرمثا يف لقاء
مرتقب جماهري� حل�صابات �ل�صبوع �ل�صاد�ض
م ��ن دوري �مل �ح��رتف��ني ع �ل��ى �ر� �ص �ي��ة م�ل�ع��ب
�حل�صن يف �ربد.

�لرمثا �صيدخل �للقاء �ليوم بقيادة مدربه
�جل��دي��د �إب��ر�ه�ي��م �ل���ص�ق��ار ،بعد رح�ي��ل �مل��درب
�ل�صابق وليد �لفطاطفة .حيث يحتل �ملركز
�ل�صابع بر�صيد  6نقاط من  5مو�جهات� .أما
�لوحد�ت �صيدخل �للقاء �لثالث له يف �لدوري
بر�صيد نقاط من مبارتان.
�لرمثا باد�ءه �لغري م�صتقر ي�صعى مل�صاحلة

ج �م��اه��ريه و�ل � �ع ��ودة �ىل � �ص �ك��ة �لن �ت �� �ص��ار�ت
ب�ع��د خ���ص��ارت��ه �ل��ص�ب��وع �مل��ا��ص��ي ب�ه��دف وحيد
م��ن �ل���ص�ل��ط� ،لم��ر �ل��ذي دف��ع ب��امل��درب وليد
�ل�ف�ط��اط�ف��ة ل�ت�ق��دمي ���ص�ت�ق��ال�ت��ه لت�صلم �د�رة
�ل�ف��ري��ق �مل�ه�م��ة �ىل �مل ��درب �ب��ر�ه �ي��م �ل���ص�ق��ار
�لذي تر�هن عليه �لد�رة لقربه من �لالعبني
وم�صتو�ه �لفني �لذي يوؤهله لقيادة �لفريق يف

هذه �ملرحلة.
�ل � ��وح � ��د�ت ب � � ��دوره ي �ب �ح��ث ع ��ن �ل �ع��الم��ة
�ل�ك��ام�ل��ة �ل �ي��وم وحت�ق�ي��ق �ل �ف��وز �ل �ث��ال��ث على
�لتو�يل من �جل �للحاق بفرق �ملقدمة وعدم
�هد�ر �لنقاط �لتي من �ملمكن �ن تعطي جمال
ل �ف��رق �مل �ق��دم��ة وع �ل��ى ر�أ� �ص �ه��ا �حل �� �ص��ني �رب��د
بالنفر�د بال�صد�رة.

السيتي يكرم اجويرو بطريقة مختلفة
االنباط – وكاالت

خ�ل��د ن ��ادي م��ان���ص���ص��رت ��ص�ي�ت��ي ،ذك��رى
�لهدف �لتاريخي لالأرجنتيني �صريجيو
�أجويرو مهاجم �لفريق �ل�صابق ،يف �صباك
كوينز بارك رينجرز ،و�لذي كان �ل�صبب
يف تتويج �ل�صيتيزنز بلقب �لربميريليج.
و��ص�ج��ل �أج��وي��رو ه��دف �ل �ف��وز يف �مل �ب��ار�ة
�لتي �نتهت بنتيجة ( ،)2-3على ملعب
�لحت��اد� ،صمن مناف�صات �جلولة  38من
�ل ��دوري �لإجن�ل�ي��زي �مل�م�ت��از ،يف �لدقيقة
( 93و 20ث��ان �ي��ة) ،ع ��ام  .2012ون���ص��رت
�ل�صفحة �لر�صمية ملان�ص�صرت �صيتي على
موقع �لتو��صل �لجتماعي “في�صبوك”:
“ي�صعدنا ك�صف �لنقاب ع��ن متثال د�ئ��م
لأ��ص�ط��ورة �ل �ن��ادي �صريجيو �أج��وي��رو ،يف
�صتاد �لحتاد يف �لذكرى �لعا�صرة لهدف
 .”93:20ه��ذ� �ل�ه��دف و��ص��ع مان�ص�صرت
��ص�ي�ت��ي يف �ل �� �ص��د�رة ب��ر��ص�ي��د  89نقطة،
وب � �ف� ��ارق �لأه� � � ��د�ف ع ��ن �جل � ��ار �ل� �ل ��دود
مان�ص�صرت ي��ون��اي�ت��د �ل��ذي ك��ان منت�صر�
ب �ه��دف دون رد ع �ل��ى � �ص �ن��درلن��د وخ���ص��ر
�للقب بفارق �لأه ��د�ف .و�صجل �أجويرو
ه ��دف �ل �ف��وز و�ل �ن �ق��اط �ل �ث��الث ليحقق
مان�ص�صرت �صيتي �ل�ل�ق��ب �لأول م�ن��ذ 44
ع��ام��ا ح�ي�ن�ه��ا ،وحت��دي��د� م�ن��ذ ع��ام 1968
و�لثالث يف تاريخه.

ك���ص��ف ت �ق��ري��ر ��ص�ح�ف��ي �إي �ط ��ايل عن
ت�ط��ور ج��دي��د يف م���ص��ار �مل�ف��او��ص��ات بني
بر�صلونة وجنم نادي نابويل �لإيطايل،
ك��ال �ي��دو ك��ول �ي �ب��ايل .وذك � ��رت ��ص�ح�ي�ف��ة
“موندو ديبورتيفو” �لإ�صبانية نقال
عن �صبكة “�صكاي �صبورت” �أن بر�صلونة
�صيقدم عر�صا ر�صم ًيا يف �لأي ��ام �ملقبلة
ل�ن��ادي ن��اب��ويل م��ن �أج��ل �صم كوليبايل،
يف �ل�صيف �ملقبل.
و�أ�صافت �أن ت�صايف هرينانديز �ملدير
�ل �ف �ن��ي ل �ل �ف��ري��ق �ل �ك �ت��ال��وين ،ي� ��رى �أن
كوليبايل هو �ملد�فع �لأمثل لتعزيز خط
دف��اع �لفريق ب��ه ،م�صرية �إىل �أن ت�صايف
ح ��دد �أي �� ً��ص��ا �ل��دمن��ارك��ي كري�صتين�صن
م��د�ف��ع ت���ص�ي�ل���ص��ي ،ك �ه��دف �آخ ��ر جللبه
للفريق.
ت �ط��ور ج��دي��د يف م �� �ص��ار م �ف��او� �ص��ات
بر�صلونة م��ع كوليبايل  12م��اي��و 2022
ك� ��ووورة � �ص��ارك �غ � ّرد�ر� �ص��ل ك���ص��ف تقرير
� �ص �ح �ف��ي �إي � �ط� ��ايل ع� ��ن ت� �ط ��ور ج��دي��د
يف م �� �ص��ار �مل� �ف ��او�� �ص ��ات ب ��ني ب��ر� �ص �ل��ون��ة

وجن��م ن��ادي ن��اب��ويل �لإي �ط��ايل ،كاليدو
ك��ول �ي �ب��ايل .وذك� ��رت ��ص�ح�ي�ف��ة “موندو
ديبورتيفو” �لإ�صبانية نقال عن �صبكة
“�صكاي �صبورت” �أن بر�صلونة �صيقدم
ع��ر��ص��ا ر��ص�م� ًي��ا يف �لأي ��ام �ملقبلة ل�ن��ادي
ن ��اب ��ويل م ��ن �أج � ��ل � �ص��م ك��ول �ي �ب��ايل ،يف
�ل �� �ص �ي��ف �مل �ق �ب��ل .و�أ� �ص ��اف ��ت �أن ت���ص��ايف
ه ��رين ��ان ��دي ��ز �مل� ��دي� ��ر �ل� �ف� �ن ��ي ل �ل �ف��ري��ق
�ل� �ك� �ت ��ال ��وين ،ي � ��رى �أن ك��ول �ي �ب��ايل ه��و
�مل� ��د�ف� ��ع �لأم � �ث� ��ل ل �ت �ع��زي��ز خ� ��ط دف� ��اع
�لفريق ب��ه ،م�صرية �إىل �أن ت�صايف حدد
�أي��ً��ص��ا �ل��دمن��ارك��ي كري�صتين�صن مد�فع
ت�صيل�صي ،ك�ه��دف �آخ��ر جللبه للفريق.
ولفتت �ل�صحيفة �إىل �أن عقد كوليبايل
�حل��ايل ينتهي يف �صيف  ،2023م�صيفة
�أن ن ��اب ��ويل ��ص�ي�ط�ل��ب م �ب��ال��غ م��رت�ف�ع��ة
ل�ل�غ��اي��ة ،ق��د تتخطى ح��اج��ز  30مليون
ي ��ورو “ومع ذل ��ك ��ص�ي�ح��اول ب��ر��ص�ل��ون��ة
�صمه” .وك��ان��ت ت�ق��اري��ر �صحفية قالت
يف �لأي��ام �ملا�صية �إن م�صوؤويل بر�صلونة
ت��و�� �ص �ل��و� ب��ال�ف�ع��ل م��ع ف ��ايل رم���ص��اين
وك �ي��ل �أع �م��ال ك��ول �ي �ب��ايل ،مل�ع��رف��ة ن��و�ي��ا
�لالعب �مل�صتقبلية.

وفاق سطيف يستقبل األهلي المصري
في اياب نصف نهائي ابطال افريقيا
االنباط – وكاالت

ي �ح��ل �لأه� �ل ��ي �مل �� �ص��ري � �ص �ي � ًف��ا على
وفاق �صطيف �جلز�ئري� ،ليوم �ل�صبت،
يف �إي � ��اب ن �� �ص��ف ن �ه��ائ��ي دوري �أب �ط��ال
�أفريقيا .وح�صم �لأه�ل��ي ،لقاء �لذهاب
ب�ف��وز ع��ري����ض بنتيجة ( ،)0-4وه��و ما
ي�صهل مهمته يف �لإي� ��اب ب�صكل كبري.
و�صبق �أن حقق �لأه�ل��ي �ل�ف��وز برباعية
ن �ظ �ي �ف��ة� ،أك � ��ر م ��ن م� ��رة يف م �ب��اري��ات
�ل��ذه��اب ب ��الأدو�ر �لإق�صائية لبطولت
�أفريقيا .وتب�صر �لرباعية �لأه�ل��ي قبل
مو�جهة وف��اق �صطيف ،حيث مل يخ�صر

�مل��ارد �لأحمر يف لقاء �لإي��اب حني يفوز
يف �لذهاب برباعية .وكانت �ملرة �لأوىل
حني فاز على بانرتي�ض نو�ر �لرو�ندي،
يف ذه��اب دور �ل� �� 32م��ن دوري �لأب�ط��ال
 .1987وف��از �لأهلي على بانرتي�ض نو�ر
�لرو�ندي برباعية بالقاهرة ،وتعادل يف
روان��دا ( )1-1و�أح��رز ل��ه �أمي��ن �صوقي.
�أم ��ا �مل ��رة �ل �ث��ان �ي��ة ف �ك��ان��ت ع �ل��ى ح���ص��اب
مونانا �جلابوين يف ذهاب دور �ل�  32من
دوري �لأب �ط��ال  .2018ويف ل�ق��اء �لإي��اب
ب��اجل��اب��ون ح�ق��ق �لأه �ل��ي �ل �ف��وز بثالثة
�أه ��د�ف مقابل ه��دف ،و�أح ��رز ل��ه ميدو
جابر ووليد �أز�رو ووليد �صليمان.

بنزيما يعادل رقم راؤول وليفانتي يهبط للدرجة االولى

االنباط – وكاالت

�خ�ت�ت�م��ت �خل�م�ي����ض �جل��ول��ة  36من
�لدوري �لإ�صباين لكرة �لقدم بانت�صار

ري��ال م��دري��د ع�ل��ى ليفانتي ب�صد��صية
نظيفة ل�ي�ت�اأك��د ه�ب��وط �لأخ ��ري ر�صميا
�إىل �ل�ق���ص��م �ل �ث��اين .ك�م��ا وق ��ع �ل�ن�ج��م
�ل �ف��رن �� �ص��ي ك ��رمي ب �ن��زمي��ا ع �ل��ى �إجن ��از

ف��ردي ج��دي��د ،ي���ص��اف �إىل ت�األ�ق��ه على
م� � ��د�ر �مل ��و�� �ص ��م ،يف �ن� �ت� �ظ ��ار �جل ��ائ ��زة
�لكربى� :لتتويج بدوري �أبطال �أوروبا.
وفيما يلي �أب��رز  10حقائق عن �جلولة

 36من �لليجا:
 -1ليفانتي يهبط لأول م��رة بعد
�� 5ص�ن��و�ت ع��اد ليفانتي �إىل �لليجا يف
مو�صم  ،2018-2017لكن تاأكد هبوطه
ر��ص�م�ي��ا �أم ����ض �خل�م�ي����ض ب�خ���ص��ارت��ه من
ري� ��ال م��دري��د ول �ل �م��رة �لأوىل م �ن��ذ 5
�صنو�ت ،وذلك قبل جولتني على �نتهاء
�ملناف�صة.
 -2ب�ن��زمي��ا ي �ع��ادل ��ص�ج��ل ر�وؤول �أح��رز
كرمي بنزميا هدفا يف مرمى ليفانتي ،عادل
ب��ه ��ص�ج��ل ر�وؤول ج��ون��ز�ل�ي����ض ب� �� 323هدفا
ك �ث��اين �أك ��رب �ل �ه��د�ف��ني يف ت��اري��خ �ل �ن��ادي،
خلف �لربتغايل كري�صتيانو رونالدو.
 -3ب�صمة �صيميوين بانت�صار �أتلتيكو
م��دري��د ع�ل��ى �إل�ت���ص��ي  0-2ح�صم �لفريق
تاأهله �إىل دوري �لأبطال للمو�صم �لعا�صر
ع �ل��ى �ل� �ت ��و�يل م ��ع �مل � ��درب �لأرج �ن �ت �ي �ن��ي
دييجو �صيميوين� ،لذي �أكمل  400مبار�ة
مع «�لروخيبالنكو�ض» يف �لليجا ،ليكون
�ملدرب �صاحب �أكرب عدد من �لنت�صار�ت
يف ت��اري��خ �ل�ن��ادي� 244 :نت�صار� (بن�صبة
 )%61و 93تعادل و 63هزمية.
 -4مل�صة دميبلي �حلا�صمة بتمريرتني
حا�صمتني يف مبار�ة بر�صلونة �لأخ��رية
�لتي �نتهت بانت�صاره على �صيلتا فيجو
ب�ث��الث��ة �أه ��د�ف ل�ه��دف ،ت���ص��در عثمان
دمي �ب �ل��ي ق��ائ �م��ة �أف �� �ص��ل مم� ��رر ك ��ر�ت
حا�صمة يف �لليجا ب� 13متريرة ،متفوقا

على مو�طنه كرمي بنزميا ( 12متريرة
حا�صمة)5 .
 �إجن� ��از ��ص��و��ص�ي��د�د ب��ان�ت���ص��ار ري��ال�صو�صيد�د على ق��اد���ض بثالثية نظيفة
�صمن �مل�صاركة يف �مل�صابقات �لأوروبية
ل�ل�م��و��ص��م �ل �ث��ال��ث ع �ل��ى �ل� �ت ��و�يل ،وه��و
م��ا ي�ح��دث للمرة �لأوىل منذ نحو 40
�صنة .وهناك جولتان متبقيتان ،لذ� ل
يز�ل �أمام ريال �صو�صيد�د ح�صم م�صاألة
م �� �ص��ارك �ت��ه �إم� ��ا يف �ل� � ��دوري �لأوروب� � ��ي
(�مل ��رك ��زي ��ن �خل��ام ����ض و�ل �� �ص��اد���ض) �أو
يف دوري �مل� �وؤمت ��ر �لأوروب� � � ��ي (�مل��رك��ز
�ل�صابع).
� -6إ�صبيلية يف ف��خ �ل�ت�ع��ادلت حقق
ف��ري��ق �إ��ص�ب�ي�ل�ي��ة �أم � ��ام ري� ��ال م��اي��ورك��ا
ت�ع��ادل��ه �ل�ع��ا��ص��ر يف �ل ��دور �ل �ث��اين (-0
 )0ليمنح �مل��رك��ز �ل�ث��ال��ث �إىل �أتلتيكو
م��دري��د .وح�صد �ل�ف��ري��ق �لأن��دل���ص��ي 5
�نت�صار�ت فقط يف �ل��دور �لثاين ،رغم
�لأد�ء �ل ��ر�ئ ��ع �ل� ��ذي ق��دم��ه يف �ل ��دور
�لأول �ل ��ذي ق ��اده لح �ت��الل �ل��و��ص��اف��ة
وم�ن��اف���ص��ة ري ��ال م��دري��د ع�ل��ى �ل�ل�ق��ب.
ويحتل �إ�صبيلية �ملركز �لر�بع ،و��صتطاع
ح���ص��د  25ن�ق�ط��ة ف �ق��ط م��ن �أ� �ص��ل 51
نقطة ممكنة م�ن��ذ م �ب��ار�ة �جل��ول��ة 20
حتى �لآن.
 -7بيتي�ض ي�ع��ود ل��الن�ت���ص��ار�ت ع��اد
ري��ال بيتي�ض �إىل طريق �لنت�صار من

ب��و�ب��ة ف��ال�ن���ص�ي��ا ( )0-3ب�ع��د  4ج��والت
خ�صر فيها مبار�تني وتعادل يف مثلها.
م ��ن ج��ان �ب��ه مل ي �ح �ق��ق «�خل �ف��اف �ي ����ض»
�نت�صار� يف �آخ��ر  7مباريات خا�صها يف
�لليجا ،م�صجال � 3أهد�ف وم�صتقبال .8
 -8خ�ي�ت��ايف� ..صبح �لهبوط �لقريب
م� ��ع ف � � ��ارق  5ن� �ق ��اط ب �ي �ن��ه وم �ن �ط �ق��ة
�ل �ه �ب��وط ،مل ي���ص�م��ن خ �ي �ت��ايف ر��ص�م�ي��ا
بقاءه يف �لليجا ،حيث �نت�صر يف مبار�ة
و�ح � ��دة م ��ن �آخ � ��ر  6ل � �ق� ��اء�ت ،م �ن �ه��ا 3
تعادلت متتالية� ،آخرها �لأربعاء �أمام
�أو�صا�صونا .1-1
 -9غ ��رن ��اط ��ة ي �ف��ك �ل� �ع� �ق ��دة م�ن��ذ
�نت�صاره يف م�ب��ار�ت��ني متتاليتني على
ريال مايوركا و�أتلتيكو مدريد يف �صهر
دي �� �ص �م��رب /ك ��ان ��ون �لأول �مل��ا� �ص��ي ،مل
يحقق غرناطة �أي �نت�صارين متتاليني
يف �لليجا .وح�صد غرناطة  8نقاط من
�آخ ��ر  12ن�ق�ط��ة مم�ك�ن��ة ،ل�ي�ف��ك عقدته
ويو��صل �لبتعاد عن منطقة �لهبوط،
معزز� حظوظه يف �لبقاء �صمن �أندية
�لدرجة �لأوىل.
 -10ح�صن �ألفي�ض حقق �ألفي�ض 3
�نت�صار�ت يف �آخ��ر  3مباريات لعبها يف
ميد�نه� ،لأخرية �صد �إ�صبانيول ()1-2
ليو��صل �لإمي ��ان بحظوظه يف �لبقاء
�صمن �أندية �لق�صم �لأول ،رغم �صعوبة
�ملهمة� .ح�صل عليه من
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أب وأم يحاكمان ابنهما ..والسبب
تأخره في إنجاب حفيد لهما،
طالباه بتعويض

«فيسبوك» يحول صفحة الصحفية شيرين أبو عاقلة
إلى ذكرى

االنباط-وكاالت
ح � � ��ول م� ��وق� ��ع ال � �ت� ��وا� � �ص� ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي
«في�صبوك»� ،صفحة ال�صحفية الفل�صطينية
ال��راح�ل��ة �صريين اأب��و عاقلة اإىل ذك ��رى ،وهي
ال�صيا�صة التي يتم تطبيقها عقب االإعالن عن
وفاة �صخ�ص ما له �صفحة يف املوقع

وي �ت��م حت��وي��ل احل �� �ص��اب ع �ل��ى «ف�ي���ص�ب��وك»
اإىل «م�ت��وف��ى» م��ن خ��الل االإب ��الغ ع��ن ال��وف��اة،
والرغبة يف اإحياء ذكراه ،اإذ تعد احل�صابات التي
يتم اإحياء ذكراها مكانا لالأ�صدقاء والعائلة
ل��الج�ت�م��اع وم �� �ص��ارك��ة ال��ذك��ري��ات ب�ع��د رح�ي��ل
ال�صخ�ص ،لذلك ت�صاعد عملية اإح�ي��اء ذكرى
احل�صاب يف تاأمينه عن طريق منع دخ��ول اأي

�صخ�ص اإليه
وت�ق��ام ال�ي��وم اجلمعة يف كني�صة يف القد�ص
ال�صرقية ،مرا�صم توديع جنازة اأبو عاقلة التي
قتلت يف جنني ي��وم االأرب �ع��اء خ��الل تغطيتها
ال�صحفية املبا�صرة لعملية ع�صكرية اإ�صرائيلية
يف ال�صفة الغربية
ونقل جثمان ال�صحفية يف قناة «اجلزيرة»

االنباط-وكاالت

ال �ق �ط ��ري ��ة ،اإىل ال� �ق ��د� ��ص ال �� �ص��رق �ي��ة ،ح�ي��ث
�صتقام ال�صالة على جنازتها يف كني�صة ال��روم
الكاثوليك يف باب اخلليل داخل البلدة القدمية
و�صريين اأبو عاقلة م�صيحية تبلغ  51عاما،
ولدت يف القد�ص ال�صرقية و�صتدفن اإىل جانب
والديها يف مقربة «�صهيون» بالقرب من البلدة
القدمية

س ّم العقرب فقط لقتل
أحدها يحتاج ُعشر مقدار ُ
فريسته ..تع َّرف على أخطر الحيوانات في العالم

احليوانات املناطقية

االنباط-وكاالت

يف ه� ��ذا ال� �ع ��امل ال ��وا� �ص ��ع ي�ع�ي����ص م�ع�ن��ا-
ن� �ح ��ن ال� �ب� ��� �ص ��ر -ال� �ك� �ث ��ري م� ��ن احل� �ي ��وان ��ات
اخل �ط��رية ،بع�صها اكت�صبت �صيتها ب�صبب
�صماتها اخل�ط��رة مثل التما�صيح ،والبع�ص
االآخ ��ر اكت�صبت �� ُ�ص�م�ع��ة �صيئة ال ت�صتحقها
م�ث��ل اأ� �ص �م��اك ال �ق��ر���ص ،اإذ ع�ل��ى ال��رغ��م من
الدعاية ال�صلبية التي �صببتها اأفالم «الفك
املفرت�ص» ،ف�اإن �صمكة القر�ص على االأرج��ح
لن تقتل االإن�صان اإذا قابلته.
اأخطر حيوانات يف العامل
يف احل �ق �ي �ق��ة ه ��ي اأم� � ��و ٌر ك� �ث ��رية ،ف�ه�ن��اك
ح� �ي ��وان ��ات � �ص��ام��ة اأو ن ��ا�� �ص ��رة ل� �الأم ��را� ��ص
اأو م �ن��اط �ق �ي��ة (امل �ن �ط �ق��ة يف ع �ل��م ال���ص�ل��وك
احل� �ي ��واين ه��ي م �� �ص��اح��ة ج �غ��راف �ي��ة م�ع� َّي�ن��ة
خا�ص به ،ويدافع
ي ِّ
إقليم ّ
ُحددها حيوان ما كا ٍ
عنها ��ص� َّد احل�ي��وان��ات االأخ��رى التي تنتمي
اإىل نوعه نف�صه) ،يف حني توجد اأنواع اأخرى
عنيفة فح�صب.
لنلقِ نظرة على اأخطر حيوانات يف العامل
واأيها اأكرث �صوءاً من االأخرى.
احليوانات ال�سامة
ت���ص�ت�ه��ر ق �ن��ادي��ل ال �ب �ح��ر امل�ك�ع�ب��ة ب�ك��ون�ه��ا
امل�خ�ل��وق��ات االأ� �ص��د �� ُ�ص� ّم�ي��ة ب��ال�ع��امل ،يف حني

اأن حلزون امل�خ��روط ،وه��و ن��وع من القواقع
ال �ب �ح��ري��ة ال ي �ح �ت��اج اإال اإىل ُع �� �ص��ر م �ق��دار
ال�صم ال��ذي ُي�ف��رزه العقرب االأ��ص�ف��ر ،لقتل
الفري�صة نف�صها ،وفقاً ملوقع How Stuff
 Workاالأمريكي.
تعي�ص هذه املخلوقات البحرية ال�صدفية
يف ال���ص�ع��اب امل��رج��ان �ي��ة مب�ن�ط�ق��ة املحيطني
الهادئ والهندي وال تقابل الب�صر كثرياً ،لذا
يُعترب ن��ادراً اأن مي��وت اإن�صان ب�صببها ،ومع
ذل��ك فقد ُ�ص ّجلت  30حالة وف��اة لغطا�صني
ب�صبب تلك احللزونات خادعة املظهر.
ويف احل�ق�ي�ق��ة ،مي�ك��ن اأن ت�ب�ل��غ ال��وف�ي��ات
ال�ن��اجت��ة ع��ن «ل��دغ��ة» ه��ذه احل�ل��زون��ات %65
م��ا مل ُت�ن�ق��ل اإىل امل�صت�صفى ف��ور ح��دوث�ه��ا،
واإىل وقتنا ه��ذا ال ي��وج��د ع��الج للدغاتها،
بل ينبغي اأن يتحلى املُ�صاب بالقوة الالزمة
لتح ُّمل ال�صم اإىل اأن يزول من ج�صده.
وه� �ك ��ذا ك �م��ا ن � ��رى ،ف �ح �ل��زون امل �خ��روط
ه��و ال�ن��وع االأ��ص��د ُ�صم ّية ب��ني االأن ��واع ال ��500
االأخ ��رى م��ن احل �ل��زون��ات ،ول��دي��ه ن�ح��و 200
مادة �صامة.
ع �ن��د اال�� �ص� �ت� �ع ��داد ل �ل �� �ص �ي��د ،ي� �ل ��دغ ه��ذا
احللزون فري�صته ٍّ
«ب�صن اأ�صبه بالرمح» ،يفرز
جرعة �صم �صبيه مب�صكنات االأمل ،ويُقال اإنه
اأ��ص��د م��ن امل��ورف��ني  10اآالف م��رة ،م��ا يجعل
حماولة ال�صعود اإىل �صطح املياه بال طائل.
م ��ن ن��اح �ي �ت �ه��ا ال ت � ��زال ق �ن��ادي��ل ال�ب�ح��ر
امل �ك �ع �ب��ة -خ ��ا� �ص � ًة االأ�� �ص ��رتال� �ي ��ة -ج��دي��رة
ب�صمعتها وت�ق�ت��ل اأع � ��داداً م��ن ال�ب���ص��ر تفوق

تصدر عن شركة
االنباط للصحافة واإلعالم
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احليوانات املُح ّملة بالأمرا�ض
ت�ل��ك ال�ب�ع��و��ص��ات ال�صئيلة ق��د ال حت��اول
التهامك مثل احل�ي��وان��ات املفرت�صة ،لكنها
اأح��د اأخطر اأن��واع احليوانات على االإط��الق
يف العامل.
وال �� �ص �ب��ب يف ه ��ذا اأن �ه ��ا ت �ن �ق��ل ل �الإن �� �ص��ان
العوامل املُ�ص ِّببة لالأمرا�ص والتي ميكن اأن
تكون �صديدة الفتك ،وت�صمل تلك االأمرا�ص
ال�ت�ه��اب ال��دم��اغ واحل �م��ى ال���ص�ف��راء وحمى
ال �� �ص �ن��ك وامل ��الري ��ا وف ��ريو� ��ص غ ��رب ال�ن�ي��ل
وف��ريو���ص زي�ك��ا وغ��ري ذل ��ك .و ُي���ص��اب بتلك
االأمرا�ص  700مليون �صخ�ص �صنوياً وميوت
اأكرث من  725األفاً.
ا��ص�ت�ح��ق ال �ب �ع��و���ص ذل ��ك ال �ل �ق��ب ال�ك��ري��ه
منذ اأم��د بعيد ،الأن��ه ناقل لالأمرا�ص ،وهي
ب��ا أال� �ص��ا���ص ك��ائ �ن��ات ح �ي��ة ت�ب�ت�ل��ع م�ي�ك��روب��ات
خطرية عندما تتغذى على اإن�صان اأو حيوان
مُ �صاب بعدوى .ثم تنقل هذه امليكروبات اإىل
امل�صدر التايل لوجبتها الغذائية ،وميكن اأن
توا�صل هذه العملية مرات ومرات.
ووفقاً ملنظمة ال�صحة العاملية فاإن كثرياً
م��ن ال��وف�ي��ات ال�ت��ي يُ�صببها البعو�ص ميكن

جت ّنب باأي �صكلٍ من االأ�صكال التجول يف
منطقة م�ي��اه خا�صة ب�اأف��را���ص النهر ،اإذ اإن
ذلك لن يعجبهم وقد يُع ِّر�صك لبالغ االأذى.
ُتعد تلك احليوانات االإفريقية ال�صخمة
�صديدة املناطقية اأخط َر الثدييات يف قارتها
منذ �صنوات عديدة ،وال ترتدد اأفرا�ص النهر
يف ال ��دف ��اع ع��ن م�ن�ط�ق�ت�ه��ا م��ن احل �ي��وان��ات
االأخرى اأو الب�صر ،بل اإنها قد تقلب القوارب
راأ�صاً على عقب اإذا اقرتبت منها.
ووفقاً ملجلة نا�صيونال جيوغرافيك تقتل
اأفرا�ص النهر ح��وايل � 500صخ�ص �صنوياً يف
اأفريقيا ،دون حتى اأن حتتاج لع�ص �صحيتها
باأ�صنانها الطويلة التي تبلغ نحو � 61صم.
ك �م��ا مي�ك�ن�ه��ا اأي �� �ص �اً اأن ت���ص�ح��ق اإن �� �ص��ان �اً
ب�صهولة بوزنها ال�صخم الذي ي�صل اإىل 4.5
األف كيلو غرام.
بالفعل اأن اأفرا�ص النهر حيوانات عنيفة،
ل �ك �ن �ه��ا ال ت� �ق ��ارن مب ��ا � �ص �ن��ذك��ره ه �ن��ا ،وه��و
التم�صاح.
يُعد التما�صيح بال منازع من احليوانات
االأعنف يف العامل� ،صواء االأنواع النيلية منها
اأو التي تعي�ص يف املياه املاحلة اأو غري ذلك.
تتميز مت��ا��ص�ي��ح امل �ي��اه امل��احل��ة ع�ل��ى وج��ه
التحديد ب�ع��دم احل��اج��ة اإىل ا�صتثارتها كي
تطارد الب�صر.
و َي�ع�ت��رب ه��ذا ال�ن��وع ال�صخم ال��ذي ي�صل
ط��ول��ه اإىل  7اأم�ت��ار ��ص��يء امل ��زاج ،ك��ل م��ا يقع
حت��ت ن��اظ��ري��ه ق��اب��ل لل�صيد ،وال ت��وج��د اأي
��ص�م��ان��ات ل���ص��الم��ة اأي اإن �� �ص��ان ي �ق��رتب من
منطقة هذه التما�صيح.
تعي�ص متا�صيح امل�ي��اه امل��احل��ة يف منطقة
املحيط الهادئ الهندي �صرق الهند؛ جنوب
� �ص��رق��ي آا� �ص �ي��ا و� �ص �م��ايل اأ� �ص��رتال �ي��ا ،ومت �ت��از
بالع�صة االأق ��وى م�ق��ارن��ة ب �اأي ح�ي��وان اآخ��ر
على وجه االأر�ص ،وهي م�صوؤولة وحدها عن
�صن ع�صرات الهجمات على الب�صر كل عام.
لكن �صاحب اأكرب عدد من الهجمات على
الب�صر �صنوياً هو التم�صاح النيلي.
وق��د در���ص ال�ب��اح�ث��ون بجامعة ك��ام��ربدج
الربيطانية يف عام  ،2019هجمات التما�صيح
على الب�صر بجنوب اإفريقيا على م��دار 67
ع��ام�اً (م��ن  1949اإىل  ،)2016وخل�صوا اإىل
اأن  214حالة منها كانت غري مربرة؛ اأغلبها
وق ��ع يف االأن� �ه ��ار وم �ع �ظ��م ��ص�ح��اي��اه��ا ك��ان��وا
اأوالداً �صغاراً.

الناشر

المدير العام ورئيس هيئة التحرير

الدكتور رياض الحروب

حسين الجغبير

رف��ع زوج ��ان يف والي ��ة اأوت��اران�ت���ص��ال،
ب���ص�م��ال ال �ه �ن��د ،دع� ��وى ق���ص��ائ�ي��ة ،بحق
ابنهما الوحيد وزوج�ت��ه ل�ع��دم منحهما
حفيداً بعد �صت �صنوات من الزواج ،وفقاً
ملا ن�صرته �صحيفة الغارديان الربيطانية،
اجلمعة  13مايو/اأيار .2022
ووف �ق �اً لل�صحيفة ال��ربي�ط��ان�ي��ة ،ف�اإن
�صاجنيف و��ص��اده��ان��ا ب��را��ص��اد 61 ،و57
ع��ام�اً ،ق��اال اإنهما اأنفقا ك��ل مدخراتهما
يف تربية ابنهما ودف��ع تكاليف تدريبه
كطيار ،باالإ�صافة اإىل حفل زفافه الفخم.
ال�صحيفة اأ� �ص��ارت اإىل اأن ال��وال��دي��ن
ط��ال�ب��ا اب�ن�ه�م��ا ب�ت�ع��وي���ص��ات ت �ق��در بنحو
 650األ��ف دوالر ،اإذا مل ينجب لهما
حفيداً يف غ�صون عام.
ب��را��ص��اد ق��ال اإن��ه اأن�ف��ق ك��ل مدخراته
على ابنه واأر��ص�ل��ه اإىل ال��والي��ات املتحدة
يف عام  2006لتلقي تدريب للطيارين
بتكلفة  65األف دوالر.
ومت رفع الدعوى غري التقليدية على
اأ�صا�ص «امل�صايقة النف�صية».
ويف عام  ،2007عاد االبن اإىل الهند،
لكنه فقد وظيفته وا�صطرت عائلته اإىل

اإعالته مالياً الأك��رث من عامني ،ح�صبما
ذك � ��رت ��ص�ح�ي�ف��ة «ت ��امي ��ز اأوف اإن ��دي ��ا»
املحلية.
وح�صل ��ص��ري ��ص��اغ��ار 35 ،ع��ام �اً ،يف
النهاية على وظيفة طيار ،اإذ يقول والداه
اإنهما رتبا زواج��ه من �صوباجني �صينها،
ال�ب��ال�غ��ة م��ن ال�ع�م��ر االآن  31ع��ام �اً ،يف
عام  ،2016على اأم��ل اأن يكون لديهما
«حفيد يلعبان معه» اأثناء تقاعدهما.
وح��ول تكلفة ال��زواج ،يقول الوالدان
اأي�صاً اإنهما دفعا ثمن حفل زفاف االبن
يف ف �ن��دق خ�م����ص جن ��وم و� �ص �ي��ارة ف��اخ��رة
بقيمة  80األف دوالر وم�صاريف ق�صاء
�صهر ع�صل يف اخلارج.
وت��اب��ع ب��را� �ص��اد« :اب �ن��ي م �ت��زوج منذ
�صت �صنوات لكنه وزوج�ت��ه ال يخططان
الإجناب طفل».
حمامي ال��زوج��ني ق��ال ل�صحيفة ذي
نا�صيونال اإن ال��زوج��ني طالبا بتعوي�ص
مايل «ب�صبب الوح�صية النف�صية».
املحامي اأ��ص��اف« :اإن��ه حلم لكل والد
اأن ي�صبح َجداً ،هما ينتظران منذ �صنوات
لي�صبحا جدّين».
وم ��ن امل �ت��وق��ع اأن ت�ن�ظ��ر امل�ح�ك�م��ة يف
التما�ص الزوجني يف  17مايو/اأيار.

سموه «العمالق الجميل»..
علماء يكشفون النقاب عن صورة
لثقب أسود عمالق يربط بين
األرض ودرب «التبانة»
االنباط-وكاالت

منعها ،من خالل بع�ص التدابري الوقائية،
التي حتول دون اتخاذها جمموعة خمتلفة
من العوامل الثقافية واالجتماعية.
وح �ت��ى يف ح��ال��ة ال�ن�ج��اة م��ن امل ��وت بفعل
االأمرا�ص التي ينقلها لهم البعو�ص ،ميكن
اأن يعاين امل�صاب معاناة �صديدة قد ت�صل اإىل
االإ�صابة باإعاقة حياتية.

كثرياً �صحايا حلزون املخروط اجلغرايف.
اإذ يبلغ ع��دد الوفيات ال�صنوية يف بع�ص
االأح� �ي ��ان اأك� ��رث م ��ن � � 100ص �خ ����ص ،نتيجة
خم��ال��ب قناديل البحر املكعبة االأ�صرتالية
وحدها.
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اأت� ��اح ال�ع�ل�م��اء اخل�م�ي����ص  12م��اي��و/
اأي��ار  2022اإمكانية النظر الأول مرة
مل��ا �صموه «ال�ع�م��الق اجل�م�ي��ل» الراب�ص
يف قلب جمرتنا «درب التبانة» ،ون�صروا
�صورة لثقب اأ�صود ذي كتلة هائلة يلتهم
اأي مادة تدخل يف نطاق جاذبيته.
والثقب االأ�صود امل�صمى «�صاجيتاريا�ص
اإي ��ه» ه��و ث��اين ثقب يتم ت�صويره على
االإط��الق ومت اإجن��از ه��ذا العمل الفريد
م��ن خ��الل نف�ص اآل �ي��ة ال�ت�ع��اون ال��دويل
ال �ت��ي اع �ت �م��دت ع �ل��ى ت�ل���ص�ك��وب اإي �ف �ن��ت
ه��وري��زون (تل�صكوب اأف��ق احل��دث) التي
ك�صفت يف ع��ام  2019النقاب ع��ن اأول
�صورة على االإطالق لثقب اأ�صود وكان يف
قلب جمرة اأخرى.
واأ�صادت عاملة الفلك بجامعة اأريزونا،
ف� ��ري� ��ال اأوزي� � � � ��ل ،يف م � �وؤمت� ��ر ��ص�ح�ف��ي
بوا�صنطن  ،مبا اأطلقت عليه «اأول �صورة
م �ب��ا� �ص��رة ل �ل �ع �م��الق اجل �م �ي��ل يف و��ص��ط
جم��رت�ن��ا» ،تظهر فيها حلقة متوهجة
ب��االأل��وان االأح �م��ر واالأ� �ص �ف��ر واالأب�ي����ص
حول مركز اأ�صد ظالماً وقتامة.
فيما ت��زي��د كتلة الثقب االأ� �ص��ود عن
كتلة ال�صم�ص مب �ق��دار  4م��الي��ني مثل
ويقع على بعد � 26000صنة �صوئية

من االأر�ص .ال�صنة ال�صوئية تعادل 9.5
تريليون كيلومرت.
وال �ث �ق��وب ال �� �ص��وداء ه��ي اأج �� �ص��ام ذات
ك�ث��اف��ة غ��ري ع��ادي��ة ل�ه��ا ج��اذب�ي��ة هائلة؛
ل��درج��ة اأن ��ه ال مي�ك��ن ح�ت��ى ل�ل���ص��وء اأن
يفلت منها ،مما يجعل م�صاهدتها �صعبة
للغاية.
ك� �م ��ا مت احل� ��� �ص ��ول ع� �ل ��ى ال� ��� �ص ��ورة
ب��ا� �ص �ت �خ��دام � �ص �ب �ك��ة امل ��را�� �ص ��د ال �ع��امل �ي��ة
اخل��ا� �ص��ة بتل�صكوب اإي �ف �ن��ت ه��وري��زون،
وال� �ت ��ي ت �ع �م��ل ب���ص�ك��ل ج �م��اع��ي مل��راق �ب��ة
م �� �ص��ادر ال� ��رادي� ��و امل��رت �ب �ط��ة ب��ال�ث�ق��وب
ال�صوداء.
واأظ� �ه ��رت ح�ل�ق��ة م��ن ال �� �ص��وء -م��ادة
متقطعة �صديدة احلرارة واإ�صعاعاً يدور
ب�صرعة هائلة على حافة اأف��ق احل��دث-
حول منطقة مظلمة متثل الثقب االأ�صود
ال �ف �ع �ل��ي .وه� ��ذا م��ا ي���ص�م��ى ظ��ل ال�ث�ق��ب
االأ�صود اأو �صورة ظلية ،وكان ت�صويرها
معقداً ب�صبب بيئته الديناميكية والتي
ت�صمل دوامات الغاز.
ي���ص��ار اإىل اأن «درب ال�ت�ب��ان��ة» جم��رة
حلزونية ت�صم ما ال يقل عن  100مليار
جنم .واإذا نظرنا اإليها من اأعلى اأو من
اأ�صفل ،فاإنها ت�صبه مروحة دوارة ،حيث
تقع �صم�صنا على اأحد االأذرع احللزونية
ويوجد «�صاجيتاريا�ص اإيه» يف املركز.

علماء يكشفون
عن «قفزة عمالقة» :نباتات األرض
تنمو في تربة القمر ألول مرة
االنباط-وكاالت
زرع العلماء الأول مرة ب��ذوراً يف تربة
القمر ،وهي عبارة عن عينات مت اأخذها
خ��الل بعثات اإدارة ال �ط��ريان والف�صاء
(نا�صا) بني عامي  1969و ،1972يف
اإجن��از يفتح اآفاقاً اأم��ام ا�صتخدام نباتات
االأر�ص يف بوؤر ا�صتيطانية ب�صرية بعوامل
اأخرى.
اإذ قال باحثون ،اخلمي�ص  12مايو/
اأي ��ار  ،2022اإن�ه��م زرع ��وا ب��ذور ع�صبة
مزهرة �صغرية ت�صمى «ر�صاد اأذن الفاأر»،
يف  12ح��اوي��ة �صغرية ،بكل منها غ��رام
واحد من تربة القمر «الرثى القمري»،
و�صاهدوها وهي تنبت وتنمو.
ح�صب وكالة روي��رتز ،يختلف الرثى
القمري ،ذو اجلزيئات احل��ادة والقليل
من امل��واد الع�صوية ،اختالفاً كبرياً عن
تربة االأر���ص ،لذلك مل يكن معروفاً ما
اإذا كانت البذور �صتنبت اأم ال.
بينما قالت اآنا ليزا بول ،اأ�صتاذة علوم
زراع��ة نباتات الب�صاتني ،ومديرة املركز
متعدد التخ�ص�صات الأبحاث التكنولوجيا
احليوية يف جامعة فلوريدا« :النباتات
ميكنها اأن تنمو يف الرثى القمري (تربة
القمر) .هذه العبارة الب�صيطة لها معنى
كبري وتفتح الباب ال�صتك�صاف امل�صتقبل

با�صتخدام امل ��وارد امل��وج��ودة على القمر
واملريخ على االأرجح».
فيما اأو�صحت اأنه رمبا مل يكن غريباً
اأن يكون منوها اأ�صعف من النباتات على
تربة االأر�ص.
كانت اأي�صاً اأبطاأ منواً واأ�صغر حجماً
ب�صكل ع��ام ،وكانت ج��ذوره��ا اأ�صد تقزماً
وتظهر عليها �صمات ت��دل على االإجهاد
مثل �صغر حجم االأوراق ولونها االأ�صود
امل�صوب مب�صحة حمراء داكنة ،وهو �صيء
غري معتاد بالن�صبة للنباتات التي تنمو
منواً �صحياً.
ك�م��ا ظ �ه��رت ع�ل�ي�ه��ا ع��الم��ات جينية
تدل على هذا االإجهاد ،ب�صورة ت�صبه ما
ي��رتت��ب على ت�ف��اع��الت ال�ن�ب��ات م��ع امللح
وامل �ع��ادن وتع ُّر�صها لعمليات االأك���ص��دة.
رغ��م ذل��ك ك��ان من��و ال�ن�ب��ات��ات ،بالن�صبة
للباحثني� ،صيئاً رائعاً.
اإذ ق��ال روب ف��ريل ،الرئي�ص امل�صارك
يف ال��درا� �ص��ة ،وه��و م�صاعد ن��ائ��ب رئي�ص
جامعة ف�ل��وري��دا ل�الأب�ح��اث« :تعد روؤي��ة
النباتات وه��ي تنمو اإجن��ازاً ،الأنها تعني
اأن باإمكاننا ال��ذه��اب اإىل القمر وزراع��ة
طعامنا وتنظيف هوائنا واإع��ادة تدوير
مياهنا با�صتخدام النباتات بالطريقة
نف�صها ال�ت��ي ن�صتخدمها ب�ه��ا ه�ن��ا على
االأر�ص».
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