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اغتيال االحتالل للجعبري« ..الجهاد»
لم تقل كلمتها و «إسرائيل» تترقب

الملك يلتقي رئيس أركان الدفاع
البريطاني في لندن

رد المقاومة والحرب على االبواب

االنباط – وكاالت
اغتيال اإ�صرائيل للجعري ..هل تتدحرج
العملية اإىل حرب؟ القيادي البارز يف �صرايا
ال�ق��د���س ال�صهيد تي�صري اجل�ع��ري (م��واق��ع
ال� �ت ��وا�� �ص ��ل) غ � ��زة -ب �ع��د اأي � � ��ام م ��ن ال �ت��وت��ر

وال�صتنفار اأعقبت اعتقال ق��وات الحتالل
الإ�صرائيلي القيادي البارز يف حركة اجلهاد
الإ��ص��الم��ي يف جنني بال�صفة الغربية ب�صام
ال �� �ص �ع��دي�� ،ص� ّن��ت اإ� �ص��رائ �ي��ل ح�م�ل��ة ع�صكرية
�صد احلركة ا�صتهلتها باغتيال قائد اجلبهة
ال�صمالية يف �صرايا القد�س تي�صري اجلعري،

وا�صتهداف مواقع عدة للحركة يف قطاع غزة
وفور العدوان الإ�صرائيلي ،خرجت حركة
اجلهاد الإ�صالمي على األ�صنة قادة يف الداخل
واخل� ��ارج ،لتعلن اأن��ه "ل و��ص��اط��ات الآن ول
حديث عن اأي تهدئة"
ويبقى ال���ص�وؤال :مل��اذا جل �اأت اإ�صرائيل اإىل
هذه احلملة الع�صكرية -التي اأطلقت عليها
ا�صم "الفجر ال�صادق"� -صد حركة اجلهاد
الإ�صالمي ،وهل تنجح يف م�صاعيها لتحييد
ح��رك��ة امل �ق��اوم��ة الإ� �ص��الم �ي��ة (ح �م��ا���س) عن
ه��ذه املواجهة ،اأم تتطور الأو��ص��اع اإىل حرب
وا�صعة؟
م��ن تي�صري اجل �ع��ري؟ ال���ص�ه�ي��د تي�صري
اجلعري ،هو ع�صو املجل�س الع�صكري ل�صرايا
ال�ق��د���س ال� ��ذارع ال�ع���ص�ك��ري��ة حل��رك��ة اجل�ه��اد
الإ�صالمي ،وقد خلف منذ عام � 2019صلفه
ال�صهيد ب�ه��اء اأب ��و ال�ع�ط��ا يف ق �ي��ادة ال�صرايا
الع�صكرية ملنطقة غ��زة واملنطقة ال�صمالية،
وت ��وىل ق �ي��ادة امل�ن�ط�ق��ة ال���ص�م��ال�ي��ة يف ��ص��راي��ا
ال�ق��د���س اإب� ��ان م�ع��رك��ة ��ص�ي��ف ال �ق��د���س ،وك��ان
�صاحب دور بارز ومهم فيها
ول��د اجلعري ع��ام  50( 1972عاما)،
وال �ت �ح��ق ب �ح��رك��ة اجل� �ه ��اد الإ�� �ص ��الم ��ي منذ
ط �ف��ول �ت��ه ،واأن� �ه ��ى ال ��درا�� �ص ��ة اجل��ام �ع �ي��ة يف
تخ�ص�س ال�صريعة الإ�صالمية من اجلامعة
الإ�صالمية بغزة
اعتقل يف �صجون ال�ع��دو ال�صهيوين عدة
� �ص �ن��وات ،وك��ذل��ك يف ��ص�ج��ون اأم ��ن ال�صلطة
الفل�صطينية عدة مرات عقب اتفاق اأو�صلو

االنباط – عمان
التقى جاللة امللك عبد اهلل الثاين ،ام�س

«الغرفة المشتركة للمقاومة» :العدوان الصهيوني
على غزة لن يمر والرد قادم
االنباط-وكاالت
"الغرفة امل�صرتكة للمقاومة" :العدوان
ال���ص�ه�ي��وين ع�ل��ى غ ��زة ل��ن مي��ر وال� ��رد ق��ادم
اأك� ��دت ال�غ��رف��ة امل���ص��رتك��ة لف�صائل امل�ق��اوم��ة
الفل�صطينية ،ام����س اجل�م�ع��ة ،اأن "العدوان
ال�صهيوين على غ��زة ،لن مير م��رور الكرام،
واأنّ رد املقاومة قادمٌ ،وبالطريقة التي حتددها

ً
تخوفا من رد المقاومة ..جيش االحتالل ينشر بطاريات القبة
الحديدية وسط األراضي المحتلة
االنباط-وكاالت
ج�ي����س الح� �ت ��الل ي�ن���ص��ر ب �ط��اري��ات ال�ق�ب��ة
احلديدية و�صط الأرا��ص��ي املحتلة تخو ًفا من
رد فعل املقاومة الفل�صطينية على ق�صف قطاع
غزة
قالت و�صائل اإع��الم عرية ،ام�س اجلمعة،
اإن جي�س الحتالل الإ�صرائيلي ن�صر بطاريات

القبة احلديدية امل�صادة لل�صواريخ ،يف و�صط
فل�صطني املحتلة ،تخو ًفا من اإط��الق املقاومة
�صواريخ من قطاع غ��زة .وذك��رت القناة /12/
ال �ع��ري��ة ،اأن "اجلي�س الإ� �ص��رائ �ي �ل��ي ن�صب
بطاريات القبة احلديدية يف منطقة الو�صط،
والتي ت�صمل مدينة تل اأبيب وحميطها" .من
جهة اأخرى ،قالت �صحيفة /يديعوت اأحرنوت/
�أن "اجلي�س ن�صب بطاريات القبة احلديدية يف

مدينة القد�س" ،ا ً
أي�صا .ب��دوره ،ق��ال املتحدث
ب��ا��ص��م جي�س الح �ت��الل اإن جي�صه اأع �ل��ن "عن
حالة خا�صة يف اجلبهة الداخلية ملناطق تبعد
حتى  80كلم ع��ن ق�ط��اع غزة" .واأع�ل�ن��ت وزارة
ال�صحة الفل�صطينية ا�صت�صهاد  8فل�صطينيني،
بينهم ال �ق �ي��ادي ال �ب��ارز يف "�صرايا القد�س"،
اجل�ن��اح الع�صكري حل��رك��ة اجل�ه��اد الإ��ص��الم��ي،
تي�صري اجلعري ،واإ�صابة  44اآخرين ،يف غارات

اإ�صرائيلية ع��دة على ق�ط��اع غ��زة .وق��ال جي�س
الحتالل ال�صرائيلي اإنه بداأ ،اجلمعة ،بتنفيذ
عملية ع�صكرية �صد حركة "اجلهاد" يف قطاع
غزة ،حتت عنوان "الفجر ال�صادق" .فيما اأكدت
ف�صائل املقاومة ،على راأ�صها حركتا "حما�س"
و"اجلهاد الإ�صالمي" ،اأن امل�ق��اوم��ة ل��ن تقف
مكتوفة الأي ��دي اأم ��ام ع ��دوان الح �ت��الل على
القطاع.

األمين العام لـ «الجهاد اإلسالمي»« :تل أبيب» ستكون
تحت ضربات صواريخ المقاومة
االنباط-وكاالت
الأم��ني العام ل�"اجلهاد الإ�صالمي"" :تل
اأبيب" �صتكون حتت �صربات �صواريخ املقاومة
قال الأمني العام حلركة "اجلهاد الإ�صالمي"
يف فل�صطني ،زي ��اد ال�ن�خ��ال��ة ،اإن "هذا ال�ي��وم

للن�صر ،وعلى العدو اأن يتوقع قتا ًل ل مهادنة
فيه" .وجاءت الت�صريحات ،عقب ا�صت�صهاد 8
فل�صطينيني ،بينهم القيادي يف �صرايا القد�س
اجل�ن��اح الع�صكري حلركة اجل�ه��اد الإ�صالمي
تي�صري اجلعري ،واإ�صابة  23اآخرين ،يف غارات
اإ�صرائيلية على قطاع غ��زة .واأعلنت "اجلهاد

استأجرته أميركا ..معلومة غير
متوقعة عن بيت الظواهري
االنباط – وكاالت
كابول -متابعات :فيما ل يزال مقتل زعيم
تنظيم القاعدة اأمين الظواهري يف العا�صمة
الأف�غ��ان�ي��ة ك��اب��ل ي�صتقطب الأ� �ص��واء ،ك�صفت
�صحيفة الغارديان الريطانية اأن الفيال التي
قتل فيها الظواهري تعود للوكالة الأمريكية
للتنمية الدولية كانت قد ا�صتاأجرتها بالدولر
ملدة � 10صنوات
وذكرت الغارديان اأن مو�صوع الفيال ك�صف
ع�ن��ه م�ت�ع��اق��د اأم��ريك��ي م ��دين ك ��ان ي�ع�م��ل يف
اأفغان�صتان ويدعى دان �صموك ،ال��ذي قال اإن
�صرفة الفيال يف كابل حيث ُقتل زعيم القاعدة
ك��ان مكاناً يعرفه جيداً ،واعتاد اأن يقف فيه
ع�ن��دم��ا ك ��ان ي�ع�م��ل يف اأف�غ��ان���ص�ت��ان مب���ص��روع
م�صاعدات حكومية اأمريكية
كما اأ�صافت اأن تقارير وكالة ال�صتخبارات
الأمريكية كانت ت�صري اإىل معلومات م�صربة
اأن ال �ظ��واه��ري ك ��ان ي�ح��ب ال��وق��وف يف تلك

ال�صرفة لأنها تطل على منظر كابل ،وقد مت
تنفيذ العملية حينما كان يقف هناك
حي ي�شتهر باال�شتيالء على اأرا�شيه
كذلك ،اأو�صحت اأن املنزل ال��ذي ل�صرفته
ج ��دران مب��راي��ا خ���ص��راء ك��ان يف ح��ي ي�صتهر
بال�صتيالء على اأرا�صيه وممتلكاته من قبل
اأم ��راء احل��رب والنخبة م��ن التكنوقراط يف
اجلمهورية الأفغانية ،التي ان�ه��ارت ال�صيف
املا�صي  ،عقب الن�صحاب الأمريكي وا�صتيالء
طالبان على ال�صلطة
وبينت اأنه مع ت�صاعد احلرب مت ا�صتئجار
العديد من الفيالت التي ح�صروها يف قطع
�صغرية م��ن الأر� ��س م��ن قبل املنظمات غري
احلكومية واملقاولني ،ومنها تلك الفيال التي
كانت تابعة للوكالة الأمريكية للتنمية
التفا�صيل �ص «»3

الإ�صالمي"� ،أن "ال�صتهداف الإ��ص��رائ�ي�ل��ي
اأ� �ص �ف��ر ع��ن اغ �ت �ي��ال ت�ي���ص��ري اجل �ع��ري ،ق��ائ��د
املنطقة ال�صمالية يف �صرايا القد�س" .واأ�صاف
ال�ن�خ��ال��ة ،يف ت�صريحات تلفزيونية ،اطلعت
عليها "قد�س بر�س"� ،أن "على املقاومني اأن
يقفوا وقفة رجل واحد ،ولي�س هناك خطوط

اجل �م �ع��ة ،رئ�ي����س اأرك � ��ان ال��دف��اع ال��ري�ط��اين
الأدمريال توين راداكني.
وت �ط��رق ال�ل�ق��اء ،ال ��ذي ع�ق��د يف العا�صمة

الريطانية لندن ،اإىل اآليات تعزيز التعاون
خ�صو�صا يف املجالت
بني البلدين ال�صديقني،
ً
الع�صكرية..

حمراء لدى اجلهاد الإ�صالمي ،ول توقف ول
و�صاطات" .وا�صتدرك بالقول اإن "اأُعلن اأمام
ال�صعب الفل�صطيني اأن تل اأبيب �صتكون حتت
��ص��رب��ات ��ص��واري��خ املقاومة" .واأردف" :على
العدو الذي بداأ العدوان اأن يتحمل امل�صوؤولية
كاملة"

قيادتها" .وحملت "الغرفة امل�صرتكة" ،يف بيان
لها ،تلقته "قد�س بر�س"" ،العدو ال�صهيوين
امل���ص�وؤول�ي��ة ك��ام�ل� ًة ع��ن ال �ع��دوان ع�ل��ى غزة"،
م���ص��ددة ع�ل��ى اأن �ه��ا" ،لن ت�صمح ل��ه بالتغول
ع�ل��ى اأب �ن��اء �صعبنا ،ول��ن يفلح بك�صر �صمود
�صعبنا ومقاومته" .واأعلنت اأنها "�صتبقى يف
ح��ال��ة ان�ع�ق��ا ٍد وت�ق��دي��ر للموقف ،ب��ال��ص��رتاك
مع الأجنحة الع�صكرية كافة" .ونعت الغرفة

امل�صرتكة "ال�صهيد القائد الكبري ،م�صوؤول
املنطقة ال�صمالية يف �صرايا القد�س ،تي�صري
اجل � �ع ��ري ،واإخ � ��وان � ��ه ال�صهداء" .وال �ي ��وم
اجل �م �ع��ة ،ا��ص�ت���ص�ه��د  8ف�ل���ص�ط�ي�ن�ي��ني ،بينهم
القيادي يف �صرايا القد�س ،اجلناح الع�صكري
حلركة اجلهاد الإ�صالمي ،تي�صري اجلعري،
واأ�صيب  40اآخرين ،يف غارات اإ�صرائيلية على
قطاع غزة

كريشان :األردن يشهد تحديثًا
سياسيًا واقتصاديًا وإداريًا غير مسبوق
االنباط – عمان
افتتح نائب رئي�س ال ��وزراء ووزي��ر الإدارة
املحلية ووزي��ر ال�صوؤون ال�صيا�صية والرملانية
املُكلف توفيق كري�صان ،م�صاء اخلمي�س ،ور�صة
عمل بعنوان “دور وزارة ال�صوؤون ال�صيا�صية
والرملانية يف تعزيز العالقة بني ال�صلطتني

الت�صريعية والتنفيذية” ،التي تنفذها الوزارة
ب��ال �ت �ع��اون م��ع م�وؤ��ص���ص��ة ف��ري��دري ����س اي��رت
الأمل��ان�ي��ة بح�صور امل��دي��رة املقيمة للموؤ�ص�صة
الدكتورة جمدلينا كري�صرن.
واأكد كري�صان اأن الأردن يف مئويته الثانية
ي�صهد حتديثاً .

التفا�صيل �ص «»2

وزير األوقاف يفتتح مسجد ابن قيم
الجوزية في لواء ناعور
االنباط-عمان
افتتح وزير الأوقاف و ال�صوؤون و املقد�صات
الإ�صالمية الدكتور حممد اخلاليلة م�صجد
ابن قيم اجلوزية ام�س اجلمعة ،يف لواء ناعور
بالعا�صمة عمان.
واألقى اخلاليلة خطبة اجلمعة يف امل�صجد

والتي حت��دث فيها عن ذك��رى عا�صوراء التي
ت�صادف يوم الثنني القادم ،وهو اليوم الذي
جنى فيه اهلل تعاىل نبيه مو�صى عليه ال�صالم،
وف�صل ذل��ك ال�ي��وم ،وات�ب��اع �صنة النبي عليه
ال�صالة وال�صالم يف �صيامه.
التفا�صيل �ص «»2

ً
ً
جديدة والسيناريو األخطر صاروخ
معادلة
تهديد أوجد
لتدمير حافلة

االنباط-وكاالت

إ�صرائيلي ما ّد ًة
بات قادة دولة الحتالل ال
ّ
للتندّر م��ن قبل ع��د ٍد م��ن اخل ��راء واملحللني
وامل �خ �ت �� �ص��ني ،ال��ذي��ن � �ص��خِ ��روا م��ن ت �ه��دي��دات
زعماء الدولة العر ّية يف احلا�صر ويف املا�صي،
باإعادة احتالل قطاع غ ّزة ،فعلى �صبيل الذكر ل
احل�صر ،قال املُح ِّلل روغ��ل األفر ،من �صحيفة
(ه�اآرت����س) ال�ع��ر ّي��ة� ،صباح ال�ي��وم اجلمعة ،اإنّ
و� �ص��ع اإ� �ص��رائ �ي��ل م�صحك ول ��ول اأنّ احل��دي��ث
يدور عن ال�دّم لكان يجِ ب نعت حالة اإ�صرائيل
ب��امل�ه��زل��ة ،وذل ��ك ع�ل��ى � �ص��وء ا��ص�ت�م��رار فر�س
احل�صار على جنوب الكيان و�صجن اأك��ر من
مليون وربع املليون مُ�صتوطن يف بيوتهم خ�صي ًة
من ر ّد فعل املقاومة الفل�صطين ّية على اعتقال
ال�صيخ ب��� ّ�ص��ام ال���ص�ع��دي ،م��ن اأب ��رز ق��ادة حركة
(اجل�ه��اد الإ��ص��الم� ّ�ي) يف فل�صطني ،وذل��ك يوم

الثنني املا�صي
وقبل الولوج يف حيثيات النتقادات لف�صل
ال �� �ص �ي��ا� �ص��ة الإ� �ص��رائ �ي �ل � ّي��ة يف م �ع��اجل��ة ق�ط��اع
غ � ّزة ،وج��ب التاأكيد على اأنّ جوقة املرا�صلني
وامل�ح�ل�ل��ني يف الإع � ��الم ال �ع��ريّ ع��زف��ت اأم����س
م��و��ص�ي�ق��ى ال �ت �ه��دئ��ة وع � ��دم رغ �ب��ة الح �ت��الل
يف ال�ت���ص�ع�ي��د ّ
جت� ��اه امل �ق��اوم��ة ال�ف�ل���ص�ط�ي�ن� ّي��ة،
م� �وؤ ّك ��د ًة ،اأيْ اجل��وق��ة  ،اع �ت �م��ادًا ع�ل��ى ال�ن��وت��ة
ال�ت��ي كتبها ال�ن��اط��ق ال��ر��ص�م� ّ�ي بل�صان اجلي�س
إ�صرائيلي ب �اأنّ تل اأبيب وجهّت ر�صائل عر
ال
ّ
امل�صريني والقطريني اإىل (حما�س) و(اجلهاد
إ�صالمي) باأ ّنها لي�صت معن ّي ًة بخو�س جول ٍة
ال
ّ
اأخ ��رى م��ن امل��واج�ه��ة ال�ع���ص�ك��ر ّي��ة ،اأيْ بكلماتٍ
إ�صالمي)،
اأخرى ،الإقرار باأنّ حركة (اجلهاد ال
ّ
كما اأ ّكد اأحد اأع�صاء اجلوقة .
التفا�صيل �ص «»3

املحلي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى االأخبار «املحلية» يف املوقع االلكرتوين
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كريشان :األردن يشهد تحديثًا سياسيًا واقتصاديًا
وإداريًا غير مسبوق
االنباط-عمان
اف�ت�ت��ح ن��ائ��ب رئ�ي����س ال � ��وزراء ووزي ��ر االإدارة
املحلية ووزي ��ر ال���س�وؤون ال�سيا�سية والربملانية
املُكلف توفيق كري�سان ،م�ساء اخلمي�س ،ور�سة
ع�م��ل ب�ع�ن��وان “دور وزارة ال �� �س �وؤون ال�سيا�سية
وال��ربمل��ان�ي��ة يف تعزيز ال�ع��اق��ة ب��ني ال�سلطتني
الت�سريعية والتنفيذية” ،التي تنفذها ال��وزارة
بالتعاون مع موؤ�س�سة فريدري�س ايربت االأملانية
بح�سور امل��دي��رة املقيمة للموؤ�س�سة ال��دك�ت��ورة
جمدلينا كري�سرن.
واأك��د كري�سان اأن االأردن يف مئويته الثانية
ي�سهد حتديثاً غري م�سبوق يف امل�سارات الثاث
للتحديث واالإ��س��اح؛ ال�سيا�سية واالقت�سادية
واالإدارية وفقاً للتوجيهات امللكية ال�سامية.
وبني كري�سان ،اأن النظام ال�سيا�سي االأردين
يقوم على م�ب��داأ الف�سل ب��ني ال�سلطات ،ف�س ً
ا
مرناً ي�سمن التعاون امل�ستمر والتوازن االإيجابي
ب��ني ال�سلطتني الت�سريعية وال�ت�ن�ف�ي��ذي،ذل��ك
لتحقيق ال �ك �ف��اءة يف ال�ع�م��ل وت �ق��دمي االأف���س��ل
ل �ل �م��واط��ن االأردين ،م �� �س��رياً اإىل دور وزارة
ال �� �س �وؤون ال�سيا�سية وال��ربمل��ان�ي��ة كحلقة و�سل
ب��ني ال�سلطتني الت�سريعية وال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة عرب
تنظيم العمل واملرا�سات واملخاطبات الر�سمية
بني ال�سلطتني خا�سة املتعلقة ب �اأدوات الرقابة
الربملانية �سمن املدد املحددة وفق ما ن�س عليه
الد�ستور.
ولفت الوزير اإىل اأن ن�سبة االإجابة على اأدوات
الرقابة الربملانية املر�سلة م��ن اأع�ساء جمل�س
االأمة عرب ال��وزارة و�سلت اإىل  95باملئة بجهود
ك��اف��ة روؤ� �س��اء اأق���س��ام و��س�ب��اط ارت �ب��اط ال���س�وؤون
ال��ربمل��ان�ي��ة يف ال � ��وزارات وامل�وؤ��س���س��ات الر�سمية،
مبيناً اأن ��ه مت ع�ل��ى امل���س�ت��وى ال�سيا�سي اإط��اق
خم��رج��ات ال�ل�ج�ن��ة امل�ل�ك�ي��ة ل�ت�ح��دي��ث املنظومة
ال�سيا�سية �سملت التعديات الد�ستورية وقانوين
االنتخاب واالأحزاب التي اأ�سبحت نافذة اإ�سافة
اإىل التو�سيات املتعلقة ب��امل��راأة وال���س�ب��اب التي

ت�ت��اب�ع�ه��ا ال� � ��وزارة م��ع ال� � ��وزارات امل�ع�ن�ي��ة ،وع�ل��ى
امل�ستوى االقت�سادي مت اإط��اق روؤي��ة التحديث
االقت�سادي لتكون برنامج عمل عابر للحكومات
يخلق بيئة ا�ستثمارية مناف�سة ويحقق التنمية
االقت�سادية للمجتمع ،اأما على امل�ستوى االإداري
فقد اأُع� ِل��ن عن خمرجات جلنة حتديث القطاع
العام تعزيزاً لكفاءة وفعالية القطاع العام مبا
يخدم املواطن.
و��س��دد كري�سان على اأه�م�ي��ة ماأ�س�سة العمل
الربملاين لدى ال��وزارات واملوؤ�س�سات احلكومية،
الف�ت�اً اإىل اأن��ه خ��ال ال�ف��رتة ال�سابقة مت اإن�ساء
وحدات متخ�س�سة ملاأ�س�سة العمل الربملاين داخل
املوؤ�س�سات احلكومية.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ل�ف��ت اأم ��ني ع��ام وزارة ال���س�وؤون
ال�سيا�سية والربملانية الدكتور علي اخلوالدة ،اإىل
اأن للدولة االأردنية تاريخ مهم للحياة الربملانية
وال�سيا�سية منذ تاأ�سي�سها حتى وقتنا احلايل اإذ

مر االأردن مبراحل عديدة طراأ خالها التغيري
ع�ل��ى ال�ن�ظ��م االن�ت�خ��اب�ي��ة ل�ل��و��س��ول اإىل النظام
االأن�سب الذي ي�سمن التمثيل العادل للمجتمع
باأكمله ،م�سريا اإىل اأن قانون االنتخاب هو الذي
ينظم العمل ال�سيا�سي ويعطي النفوذ للمجتمع
خا�سة االأحزاب اأما قانون االأحزاب ال�سيا�سية هو
ينظم العمل احلزبي داخل املجتمع.
وب��ني اخل��وال��دة اأن ال�ت�ع��دي��ات الد�ستورية
التي مت��ت م�وؤخ��راً ج��اءت لتتواءم م��ع القوانني
الناظمة للعمل ال�سيا�سي ب�سيغتها اجلديدة؛
قانوين االنتخاب واالأحزاب ،م�سددا على اأنه عند
العمل على تعديل اأية قوانني يجب الرتكيز على
جانبني اأ�سا�سيني هما؛ الت�سريع وثقافة املجتمع
اإذ اأن تغيري ثقافة املجتمع تاأتي خللق اجتاهات
اإيجابية خا�سة جتاه العمل احلزبي وال�سيا�سي
داخل الربملان.
واأ� �س��اف اخل��وال��دة ،اأن ال ��وزارة لديها خطة

عمل على م��دار عامني بال�سراكة م��ع ع��دد من
ال � � ��وزارات االأخ� � ��رى ،اإذ اأن ه �ن��اك ال �ع��دي��د من
االأن�سطة التي �سيتم تنفيذها تطبيقاً ملخرجات
اللجنة امللكية لتحديث امل�ن�ظ��وم��ة ال�سيا�سية
واملتعلقة باملراأة وال�سباب.
م� ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،اأك � � ��دت ك��ري� �س��رن ع �ل��ى ع�م��ق
ال �ع ��اق ��ات االأردن � �ي� ��ة االأمل ��ان� �ي ��ة يف ظ ��ل وج ��ود
العديد من اللقاءات التي متت خال هذا العام
ب��ني ال�ب�ل��دي��ن ،وال �ت��ي مت�ه��د ال�ط��ري��ق للتعاون
امل�ستقبلي ،معربة عن �سكرها للجهود التي تقوم
بها احلكومة االأردنية ووزارة ال�سوؤون ال�سيا�سية
والربملانية يف �سبيل التعاون امل�ستمر مع كافة
ال�سركاء حتقيقا للروؤى امل�سرتكة داخل املجتمع
االأردين.
وقالت كري�سرن ،اإن عملية حتديث املنظومة
ال�سيا�سية ه��ي ه��دف ي�سعى اجلميع لالتزام
به حتى تكون االأردن اإمن��وذج��ا يحتذى به مما
�سينعك�س ب�سكل اإي�ج��اب��ي على ح�ي��اة املواطنني
داخل املجتمع ،م�سددة على �سرورة االنفتاح على
االأفكار اجلديدة يف مناحي احلياة كافة واإ�سراك
املواطنني يف عملية �سنع القرار بالرتكيز على
ال�سباب والعمل على خلق قيم الت�سامح فيما
بينهم.
وك� ��رم ك��ري �� �س��ان ع� ��ددا م��ن � �س �ب��اط ارت �ب��اط
ال�سوؤون الربملانية ال�سابقني يف وزارات وموؤ�س�سات
ر��س�م�ي��ة وذل ��ك ت �ق��دي��راً ل�ل�ج�ه��ود ال �ت��ي ب��ذل��وه��ا
خ��ال عملهم .وي���س��ارك يف ال��ور��س��ة التدريبية
م��دراء وروؤ�ساء اأق�سام و�سباط ارتباط ال�سوؤون
الربملانية يف ال��وزارات واملوؤ�س�سات الر�سمية على
م ��دار ي��وم��ني �سيتم خ��ال�ه��ا؛ ت�سليط ال���س��وء
على خمرجات اللجنة امللكية لتحديث املنظومة
ال�سيا�سية ،ال�ت�ع��ري��ف بال�سلطتني الت�سريعية
والتنفيذية واالأدوار املناطة بهما وفقاً للد�ستور
اإ�سافة اإىل تعريف امل�ساركني باملهام الرئي�سية
امل��وك�ل��ة اإل�ي�ه��م واأه�م�ي��ة متابعة اأدوات ال��رق��اب��ة
ال��ربمل��ان �ي��ة ل�ت�ع��زي��ز ال �� �س��راك��ة ب��ني ال�سلطتني
الت�سريعية والتنفيذية

وزير األوقاف يفتتح مسجد ابن قيم الجوزية في لواء ناعور

االنباط-عمان
اف�ت�ت��ح وزي ��ر االأوق � ��اف و ال �� �س �وؤون و امل�ق��د��س��ات
االإ� �س��ام �ي��ة ال��دك �ت��ور حم �م��د اخل��اي �ل��ة م�سجد
اب��ن ق�ي��م اجل��وزي��ة ام����س اجل�م�ع��ة ،يف ل ��واء ن��اع��ور
بالعا�سمة عمان.
واألقى اخلايلة خطبة اجلمعة يف امل�سجد والتي
حتدث فيها عن ذك��رى عا�سوراء التي ت�سادف يوم
االثنني القادم ،وهو اليوم الذي جنى فيه اهلل تعاىل
نبيه مو�سى عليه ال�سام ،وف�سل ذلك اليوم ،واتباع
�سنة النبي عليه ال�ساة وال�سام يف �سيامه.

وقال اخلايلة خال خطبة اجلمعة اإننا نحتفل
ب �ه��ذه االأي � ��ام امل �ب��ارك��ة ب �ب��داي��ة ع ��ام ه �ج��ري جديد
وبحلول يوم عا�سوراء الذي جعله اهلل تعاىل حمطة
اإمي��ان�ي��ة وال�ت��ي ن�ستذكر فيها جن��اة �سيدنا مو�سى
عليه ال�سام من فرعون.
واأ� �س��اف اخل��اي�ل��ة اأن ذك��رى ال�ه�ج��رة النبوية
ال�سريفة يف �سهر حم��رم ت��زي��د م��ن مت�سك االأم��ة
بدينها ،واقتدائها بخامت النبيني �سلى اهلل عليه
و��س�ل��م ال ��ذي ��س��ام ي��وم ع��ا� �س��وراء ت�ك��رمي��ا ل�سيدنا
مو�سى عليه ال�سام ،فكان �سيامه �سلى اهلل عليه
و�سلم �سكرا هلل تعاىل على نعمته ال�سابغة ،فحريٌّ

ب�ه��ذه االأم ��ة ال��و��س��ط ال�ت��ي ت�سهد ع�ل��ى االأمم ي��وم
القيامة اأن تكون اأمة ح�سارية يف كل مناحي احلياة.
كما اأ�سار اإىل اأن احتفاء امل�سلمني بيوم عا�سوراء،
دليل على ارتباط هذه االأمة املباركة باالأمم املوؤمنة
ال�سابقة واأن دين االإ�سام ما هو اإال ا�ستكمال مل�سرية
االأنبياء ال�سابقني ،واأن نبينا عليه ال�ساة وال�سام
ه��و اللبنة االأخ ��رية يف ه��ذا ال�سرح املهيب للر�سل
واالأنبياء الداعني اإىل دين اهلل �سبحانه وتعاىل.
ولفت اإىل اأهمية بناء امل�ساجد و اإعمارها وعدم
هجرتها ،فامل�ساجد بيوت اهلل تعاىل التي تعلم فيها
امل�سلمني اأخاق االإ�سام وتعاليمه.

ب ��دوره ق��ال م��دي��ر اأق ��اف ع�م��ان ال�ث��ان�ي��ة ال�سيخ
فرا�س اأبو خيط اإن وزارة االأوقاف قامت بتخ�سي�س
قطعة اأر�س يف لواء ناعور لغايات بناء م�سجد ابن
قيم اجلوزية ،حيث متت عملية البناء بتمويل من
اجلمعية اخلريية القطرية.
واأ�ساف اأن وزارة االأوق��اف تقدمت يف براجمها
الدعوية و االإداري��ة وحققت اإجن��ازات كبرية طورت
م ��ن خ��ال �ه��ا خ��دم��ات �ه��ا امل �ق��دم��ة خل��دم��ة ال��دي��ن
االإ�سامي احلنيف وامل�سلمني ،حيث تبذل ال��وزارة
جهودا كبرية يف خدمة بيوت اهلل وتقدم الت�سهيات
لبنائها ورعايتها وحث النا�س على االقتداء بر�سالة
امل���س�ج��د ال �ت��ي ت�ع�ن��ى ب�ت�م��ا��س��ك امل�ج�ت�م��ع وتعظيم
املواطنة ال�ساحلة.
م��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال رئ �ي ����س حم�ك�م��ة وادي ال���س��ري
ال�سرعية الدكتور عدنان امل�ساعفه يف الكلمة التي
األقاها نيابة عن اأبناء املجتمع املحلي ،اإن امل�سجد له
ر�سائل مهمة تعنى بتما�سك املجتمع ووحدته وتعلم
النا�س اأخاق الدين االإ�سامي احلنيف .
واأ��س��اف اأن وزارة االأوق ��اف قدمت الت�سهيات
الكبرية للجمعية يف �سبيل ا�ستكمال بناء امل�سجد
ليكون بيتا من بيوت اهلل يجتمع فيه �سكان املنطقة
ويوؤدون ال�ساة ويتعلمون اأمور دينهم.
وح���س��ر االف�ت�ت��اح �سفري دول ��ة ق�ط��ر يف االأردن
ال�سيخ �سعود بن نا�سر بن جا�سم اآل ثاين ،وعدد من
�سيوخ ووجهاء واأهايل املنطقة.

الخارجية تؤكد التزام األردن
الثابت بمبدأ الصين الواحدة
االنباط -عمان
اأكدت وزارة اخلارجية و�سوؤون املغرتبني
ام ����س ،ال �ت ��زام االأردن ال �ث��اب��ت ب��دع��م م�ب��داأ
ال�سني الواحدة.
وق� ��ال ال �ن��اط��ق ال��ر� �س �م��ي ب��ا� �س��م ال � ��وزارة
ال���س�ف��ري ه�ي�ث��م اأب ��و ال �ف��ول ،رداً ع�ل��ى � �س �وؤال

ل��وك��ال��ة االأن � �ب� ��اء االأردن � �ي � ��ة (ب � � ��رتا) ،ح��ول
التطورات املرتبطة بتايوان ،اإن موقف االأردن
ثابت يف دعم مبداأ ال�سني الواحدة ،و�سرورة
ال�ت��زام جميع ال�ق��رارات الدولية ذات ال�سلة
واحلفاظ على االأمن واال�ستقرار االإقليميني
والدوليني ،واحرتام �سيادة الدول وفق مبادئ
القانون الدويل وميثاق االأمم املتحدة.

عودة  1900الجئ من األردن
إلى سوريا بالنصف األول

االنباط-عمان
بلغ عدد الاجئني ال�سوريني العائدين
م��ن االأردن اإىل ب��اده��م خ ��ال االأ��س�ه��ر
ال�ستة االأوىل م��ن ال�ع��ام احل��ايل1895 ،
�سخ�سا ،يف ظ��ل تاأكيد االأردن واملفو�سية
االأمم �ي��ة ل���س�وؤون ال��اج�ئ��ني ع�ل��ى طوعية
العودة
وقال املتحدث با�سم املفو�سية يف االأردن،
م�سعل الفايز ،اإن عدد الاجئني العائدين
م��ن االأردن اإىل ��س��وري��ا منذ فتح احل��دود
يف ع��ام  2018يبلغ  46103اأ�سخا�س،
منهم  5476الجئا من خميم الزعرتي
وي�ق�ي��م يف خم�ي��م ال��زع��رتي 81983
الجئا من اأ�سل  676164الجئا �سوريا
م�سجا لدى املفو�سية حتى نهاية ال�سهر
املا�سي ،لكن احلكومة االأردنية تتحدث عن
وجود  1.3مليون �سوري منذ بداية االأزمة
يف 2011
ووف��ق م�سح اأج��رت��ه املفو�سية يف بداية
ال �ع��ام اجل ��اري ون���س��رت��ه يف ي��ون�ي��و املا�سي
حول نوايا وت�سورات الاجئني ال�سوريني
ب�ساأن ال �ع��ودة ،ف �اإن  36%م��ن الاجئني
ال���س��وري��ني يف االأردن ي��رغ�ب��ون يف ال�ع��ودة
يف غ���س��ون � � 5س �ن��وات ،ل�ك��ن  2.4%من

الاجئني ال�سوريني لديهم نية للعودة اإىل
�سوريا خال عام
وال ت ��زال امل �خ��اوف املتعلقة بال�سامة
واالأم��ن هي اأهم ما ُيقلق الاجئني ،تليها
خم� ��اوف م�ت�ع�ل�ق��ة ب �ف��ر���س ك���س��ب ال�ع�ي����س
واخل��دم��ات االأ�سا�سية غ��ري الكافية ،وفق
املفو�سية ال�ت��ي ت�ق��ول اإن�ه��ا “ال ت�سهل وال
ت�سجع العودة اإىل �سوريا”
االأم��ني ال�ع��ام ل �اأمم املتحدة اأنطونيو
غوتريي�س اأكد ال�سهر املا�سي عدم اإمكانية
اإج �ب��ار ال��اج�ئ��ني ع�ل��ى ال �ع��ودة “اإذا كانت
حياتهم اأو حريتهم معر�سة للخطر”
ووفق بيانات املفو�سية ،عاد منذ 2016
اإىل �سوريا  325551الجئا �سوريا ،كان
من بينهم  62916الجئا �سوريا مقيما
يف االأردن
وت�ق��ول املفو�سية اإن االأرق� ��ام اخلا�سة
ب��ال�ع��ائ��دي��ن اإىل ��س��وري��ا ه��ي االأرق� ��ام التي
مت “التحقق م �ن �ه��ا اأو م��راق �ب �ت �ه��ا م��ن
ق�ب��ل املفو�سية وال تعك�س ال �ع��دد الكامل
للعائدين ،والذي قد يكون اأعلى بكثري”
وخال االأ�سهر ال�ستة االأوىل من العام
احل ��ايل ع��اد  22362الج�ئ��ا ��س��وري��ا اإىل
�سوريا ،وكان اأكرهم مقيما يف تركيا ،وبلغ
عددهم  ،15149بح�سب بيانات املفو�سية

األشغال تتعامل مع تجمع للرمال
على طريق وادي عربة

عيون الماء في وادي الكرك شريان الحياة لإلنسان والمكان

االنباط -الكرك
ت�سكل املياه العذبة التي تتدفق من ع�سرات
عيون املاء التي تنت�سر على امتداد وادي الكرك
املمتد م��ن اأ��س�ف��ل مدينة ال�ك��رك نحو البحر
امليت غربا� ،سريانا حيويا للحياة واملكان عرب
التاريخ.
وتبداأ حكاية عيون املاء من نبع عني �سارة
اأ�سفل مدينة الكرك وقلعتها التاريخية ،والتي

تعد م��ن اأق ��دم ع�ي��ون امل��اء باملنطقة واأك��ره��ا
غ� ��زارة وارت �ب �ط��ت ب�ه��ا ال�ك�ث��ري م��ن احل�ك��اي��ات
وال��ذك��ري��ات ال�سعبية باالإ�سافة اإىل الن�ساط
ال�سكاين باأ�سكاله املختلفة عمرانيا وزراع�ي��ا
و�سياحيا.
وح ��ول ان�ت���س��ار ع �ي��ون امل ��اء ب ��ال ��وادي ،ق��ال
ال �ب��اح��ث ال��دك �ت��ور ي��و� �س��ف احل�ب��ا��س�ن��ة خ��ال
ب��رن��ام��ج ث�ق��ايف اأع��دت��ه م��دي��ري��ة ثقافة الكرك
بعنوان”حكاية مكان اأثر وتاريخ” م�ساء اأم�س،

اإن��ه تنت�سر ب��وادي ال�ك��رك اأك��ر م��ن  20عينا
للماء على ط��ول ام�ت��داد ال��وادي والتي تغذي
الب�ساتني وامل��زارع املنت�سرة على جانبيه خال
انحداره نحو البحر امليت.
واأ��س��ار اإىل اأن عيون امل��اء يف املنطقة ت�سكل
اأي�سا متنف�سا �سياحيا ومنها عني الفرجن وعني
ال�ست واحلبي�س وع��ني حبي�س وال�سف�سافة
باالإ�سافة اإىل عني �سارة والتي تعد من اأهمها.
وح��ول �سبب ت�سمية ،ع��ني ��س��ارة ،ق��ال اإنها

وح�سب ال��رواي��ات التاريخية تعود اإىل م��رور
زوجة �سيدنا اإبراهيم اخلليل منها ،الفتا اإىل
اأن ه�ن��اك رواي� ��ات اأخ ��رى ت�ق��ول اإن الت�سمية
ج��اءت ب�سبب االرت�ب��اط اجل�غ��رايف ب��ني الكرك
واخلليل.
واأ� �س��اف ،اأن ع��ني ��س��ارة كانت �ساهدة على
اأب��رز طقو�س ال��زواج بالكرك ،حيث يتم غ�سل
�سوف العر�سان اأو فرا�س الزوجية قبل الزواج
و�سط زغاريد واأغاين الن�ساء واأهازيج الرجال
واإقامة وليمة العر�سان ،باالإ�سافة اإىل الكثري
م��ن ال� �غ ��زوات ب��ني ال�ق�ب��ائ��ل ال�ك��رك�ي��ة ق��دمي��ا
لل�سيطرة عليها.
واأ� �س��اف احلبا�سنة اإىل انت�سار ح��وايل 5
طواحني م��اء باملنطقة كانت جتلب حجارتها
ال�ب��ازل�ت�ي��ة م��ن منطقة ج�ب��ل ��س�ي�ح��ان �سمال
الكرك.
وبني ب�اأن تلك العيون متثل ع�سب احلياة
لوادي الكرك الذي يزود املحافظة مبا حتتاجه
م��ن اخل �� �س��روات وال �ف��واك��ه .ب ��دوره ��ا ،ق��ال��ت
مديرة الثقافة عروبة ال�سمايلة ،اإنه وا�ستكماال
ل�ل��دور ال��ذي تقوم ب��ه وزارة ال�سياحة وبلدية
ال �ك��رك وم�وؤ��س���س��ة االإع �م��ار ب �اأع �م��ال تاأهيلية
للمكان لتكون مق�سدا �سياحيا ،فاإنه يقع على
الثقافة م�سوؤولية اأخرى تتمثل باإبراز اجلانب
الروحي واملعريف الرتباط االإن�سان باملكان من
خ��ال تكثيف ال��ربام��ج الثقافية ال�ت��ي حتكي
ق�سة املكان واأثره التاريخي لتعميقه بالذاكرة
والوجدان الوطني لاإن�سان.

االنباط -عمان
تعاملت وزارة االأ�سغال العامة واالإ�سكان،
ف �ج��ر ام ����س اجل �م �ع��ة ،م ��ع جت �م��ع ل�ل�ك�ث�ب��ان
الرملية على طريق وادي عربة.
وق��ال��ت ال ��وزارة يف ب�ي��ان �سحفي ،اأن��ه مت

اإع ��ادة فتح ال�ط��ري��ق بعد ح��وايل �ساعة من
االإغ��اق ،م�سرية اإىل اأن��ه مت تثبيت االآليات
يف امل��وق��ع؛ للتعامل م��ع اأي ماحظة ب�سكل
فوري.
واأك ��دت ال ��وزارة ،جاهزيتها للتعامل مع
اأي ماحظة �سمن اخت�سا�سها على م��دار

بلدية الجيزة وجامعة الشرق
األوسط تنفذان حملة لصيانة
العديد من المدارس
االنباط -عمان
ن �ف��ذت ب�ل��دي��ة اجل �ي��زة وج��ام�ع��ة ال�سرق
االأو�سط حملة ل�سيانة العديد من املدار�س
بالتن�سيق مع مديرية تربية اجليزة.
وتهدف احلملة بح�سب رئي�س البلدية
ق ��در ال �ف��اي��ز ،اإىل خ��دم��ة امل�ج�ت�م��ع املحلي
يف �ستى امل �ج��االت وخ��ا��س��ة ق�ط��اع التعليم،
م���س��ريا اإىل اأن احل�م�ل��ة �ستنفذ ع�ل��ى ع��دة
مراحل بدعم من جامعة ال�سرق االأو�سط
وبالتن�سيق مع تربية اجليزة.
وبني اأن املرحلة االأوىل �ست�سمل مدر�ستي

اجليزة الذكور واالإن��اث واأم ق�سري وزينب،
حيث بداأت الفرق الفنية اأعمالها من دهان
بع�س القاعات ال�سفية واأع�م��ال ال�سيانة
لاأبواب والكهرباء ،وتزويد املدار�س ببع�س
امل�ستلزمات م��ن ك��را��س��ي وم�ق��اع��د للطلبة
وخزائن واألواح.
م� ��ن ج��ان �ب �ه��ا اأك � � ��دت ج��ام �ع��ة ال �� �س��رق
االأو�� �س ��ط ،اأن احل�م�ل��ة ت �اأت��ي ان�ط��اق��ا من
م �� �س �وؤول �ي �ت �ه��ا امل �ج �ت �م �ع �ي��ة ،م �ب��دي��ة ك��ام��ل
ا�ستعدادها للتعاون والت�سارك يف املرحلة
املقبلة مع بلدية اجليزة ل�سيانة مدار�س
اأخرى يف اللواء .
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ً
ً
جديدة والسيناريو األخطر صاروخ
معادلة
تهديد أوجد
حافلة
لتدمير
ٍ

االنباط-وكاالت
إ�سرائيلي م��ا ّد ًة
ب��ات ق��ادة دول��ة الح�ت��ال ال
ّ
ل�ل�ت�ن�دّر م��ن ق�ب��ل ع ��د ٍد م��ن اخل ��راء واملحللني
واملخت�سني ،الذين �سخِ روا من تهديدات زعماء
الدولة العريّة يف احلا�سر ويف املا�سي ،باإعادة
احتال قطاع غ ّزة ،فعلى �سبيل الذكر ل احل�سر،
قال املُح ِّلل روغ��ل األفر ،من �سحيفة (هاآرت�س)
العريّة� ،سباح اليوم اجلمعة ،اإنّ و�سع اإ�سرائيل
م�سحك ولول اأنّ احلديث يدور عن ال�دّم لكان
يجِ ب نعت حالة اإ�سرائيل باملهزلة ،وذل��ك على
�سوء ا�ستمرار فر�س احل�سار على جنوب الكيان
و�سجن اأكرث من مليون وربع املليون مُ�ستوطن يف
بيوتهم خ�سي ًة من ر ّد فعل املقاومة الفل�سطين ّية
ب�سام ال�سعدي ،من اأبرز قادة
على اعتقال ال�سيخ ّ
إ�سامي) يف فل�سطني ،وذلك
حركة (اجلهاد ال
ّ
يوم الثنني املا�سي
وق�ب��ل ال��ول��وج يف حيثيات الن�ت�ق��ادات لف�سل
ال�سيا�سة الإ��س��رائ�ي�ل� ّي��ة يف معاجلة ق�ط��اع غ � ّزة،
وجب التاأكيد على اأنّ جوقة املرا�سلني واملحللني
يف الإع� � ��ام ال� �ع ��ريّ ع��زف��ت اأم� �� ��س م��و��س�ي�ق��ى
ال�ت�ه��دئ��ة وع ��دم رغ �ب��ة الح �ت��ال يف الت�سعيد
ّ
جتاه املقاومة الفل�سطين ّية ،موؤ ّكد ًة ،اأيْ اجلوقة
الر�سمي
الناطق
كتبها
التي
النوتة
على
ًا
د
اعتما
،
ّ
إ�سرائيلي ب�اأنّ تل اأبيب وجهّت
ل
ا
اجلي�س
بل�سان
ّ

ر�سائل عر امل�سريني والقطريني اإىل (حما�س)
إ�سامي) باأ ّنها لي�ست معن ّي ًة بخو�س
و(اجلهاد ال
ّ
جول ٍة اأخرى من املواجهة الع�سكريّة ،اأيْ بكلماتٍ
إ�سامي)،
اأخ��رى ،الإق��رار باأنّ حركة (اجلهاد ال
ّ
كما اأ ّكد اأحد اأع�ساء اجلوقة  ،املحلل الع�سكريّ
يف �سحيفة (هاآرت�س) العريّة ،مت ّكنت بوا�سطة
تهديدٍ ان�ت�ق��ا ٍم واح��دٍ اأنْ تخلق معادلة ج��دي��د ًة
مقابل اإ�سرائيل ،واأنّ اجلي�س ي�ست ّعد ل�ستيعاب
ع �م �ل �ي � ٍة ع �� �س �ك��ر ّي � ٍة م� �وؤمل� � ٍة م ��ن ق �ب��ل (اجل� �ه ��اد)
�ست�سطر �ساح اجل � ّو اإىل ال��دخ��ول يف املعركة،
على ح ّد و�سفه
إ�سرائيلي
بكلماتٍ اأخ ��رى ،ف �اإنّ ر ّد الفعل ال
ّ
على ق�ي��ام (اجل�ه��اد الإ� �س��ام� ّ�ي) بعملية انتقا ٍم
�سيكون عن طريق الق�سف اجل��ويّ  ،ول حديث
الب ّتة عن اإعادة احتال القطاع ،اأ ْو حتى التلويح
بال�ستعانة بالقوّات ال��ر ّي��ة بجي�س الحتال،
والأخ � �ط� ��ر م ��ن ذل � ��ك ،ب �ح �� �س��ب راأي امل�ح�ل�ل��ني
واخلراء ،اأنّ اإ�سرائيل باتت على ا�ستعدا ٍد لتح ّمل
(الهزمية) املعنويّة ،وا ً
أي�سا العملية ،حيث اأ ّكدت
دولة الحتال ،ر�سم ًيا ،كما اأو�سح حملل ال�سوؤون
الع�سكريّة يف القناة ال� 13بالتلفزيون العريّ ،
األون بن دافيد ،اأنّ اإغاق املحاور الرئي�س ّية ومنع
ُ�س ّكان اجلنوب من مزاولة حياتهم العتياديّة،
وال ��ذي ب ��داأ ي��وم ال�ث��اث��اء امل��ا��س��ي دون ت��و ّق� ٍ�ف،
�سي�ست ّمر على الأ ّقل حتى بداية الأ�سبوع القادِم،

واأنّ اإ�سرائيل لن ُتبادِر لهجو ٍم جويٍّ �س ّد قطاع
غ ّزة حتى يوم الأحد ،زاعم ًة اأنّ �سبب ذلك يعود
لحتفال اليهود مبنا�سبة (خراب الهيكل) ،التي
تبداأ اليوم اجلمعة وتنتهي م�ساء غ ٍّد ال�سبت
ع � ��او ًة ع �ل��ى م��ا ج ��اء اأع� � ��اه ،ف� � �اإنّ اجل�ي����س
الذي ل يُقهَر تنازل هو والقيادة ال�سيا�س ّية عن
الج�ت�ي��اح ال ��ريّ ل�ق�ط��اع غ� � ّزة ،لي�س يف امل�ج��ال
العملياتي فقط ،بل يف احلرب النف�س ّية املُ�ستع ّرة
ّ
الوعي بني الكيان وتنظيمات املُقاومة
كي
على ّ
ْ
الفل�سطين ّية يف قطاع غ ّزة ،وعدم جلوء اإ�سرائيل
ل�ل�ت�ل��وي��ح ب �اإع ��ادة اح �ت��ال غ � � ّزة ،ي �وؤ ِّك��د امل �وؤ ّك��د:
اجلي�س اأوهن من القيام بعملي ٍة من هذا القبيل،
فالتهديدات ،كما اأ ّكد املحلل األفر ،التي اأطلقها
ر البعيد ،رئي�س ال��وزراء ال�سابِق،
يف املا�سي غ� ُ
بنيامني نتنياهو ،ورئي�س ال ��وزراء ال��ذي ورث��ه
 ،نفتايل بينيت ،ووزي��ر املالية احل��ا ّ
يل اأفيغدور
ليرمان ووزير الأمن الآن بيني غانت�س ،والتي
توعدّوا من خالها بتاأديب (حما�س) و�(اجلهاد
إ�سامي)ُ ،تثر ال�سفقة ،على ح ّد قوله
ال
ّ
م��ن ن��اح�ي�ت��ه� � ،س � ّد ّد م��وق��ع ()WALLA
الرئي�سي اليوم
الإخ �ب��اريّ ال �ع��ريّ يف ع�ن��وان��ه
ّ
اجلمعة على اأنّ الإغ ��اق ال��ذي ي�ست ّمر لليوم
ال��راب��ع على ال �ت��وايل ،وي�سجِ ن �� ُ�س� ّك��ان اجل�ن��وب،
يحمل ر�سال ًة خطر ًة جدًا وهي �سعف اإ�سرائيل

مُقابل التنظيمات الإرهاب ّية (!) يف قطاع غ ّزة،
واأك ��رث م��ن ذل��ك ف� �اإنّ ال��س�ت�ط��اع ال��ذي ن�سرت
نتائجه ليلة اأم ����س ال�ق�ن��اة ال� 13بالتلفزيون
العريّ اأ ّك��د لأ ّول م � ّر ٍة منذ �سنواتٍ �سعود قوّة
ال�ي�م��ني ب �ق �ي��ادة ن�ت�ن�ي��اه��و والأح� � ��زاب اليمين ّية
والدين ّية امل ُ�ت�ط� ّرف��ة ،ومت ّكنهم ت�سكيل حكوم ٍة
دون العتماد على اأح��زاب من (الو�سط) اأ ْو من
(ال�ي���س��ار) ،وبح�سب املحللني ف� �اإنّ اأداء رئي�س
ال��وزراء يائر لبيد يف ع��اج القطاع ،ك��ان �سب ًبا
رئي�س ًيا يف ه��ذا التطوّر ال��اف��ت ،عل ًما اأنّ حزب
رئي�س ال� ��وزراء (ي����س عتيد) ت��راج��ع مبقعديْن
اث �ن� ْ�ني ،فيما اأ ّك ��د ال��س�ت�ط��اع اأنّ نتنياهو هو
امل ُ ّ
ر�سح الأف�سل لرئا�سة وزراء الكيان دون مُناز ٍع
ّ
يف ال �� �س �ي��اق ن �ف �� �س��ه ،اأك � � ��دت ال �ق �ن��اة ال�12
بالتلفزيون ال �ع��ريّ  ،ن�ق� ً
ا ع��ن م���س��ادر وازن � ٍة
يف جي�س الحتال قولها اإنّ ال�سيناريو الأ�سواأ
الذي تتو ّقعه قادة هيئة الأركان ،هو قيام حركة
إ�سامي) با�ستهداف حافل ٍة ع�سكر ّي ٍة
(اجلهاد ال
ّ
اإ� �س��رائ �ي �ل � ّي � ٍة �� �س ��اروخ م��ن ط� ��راز (ه � ��اون) ��س� ّد
ال��دب��ا ّب��ات ،وذل��ك يف اإط ��ار تهديداتها لانتقام
والثاأر من اإ�سرائيل على قيامها باعتقال ال�سيخ
ال�سعدي يف خم ّيم جنني ي��وم الث�ن��ني م��ن هذا
الأ� �س �ب��وع ،واإذا حتقق ه��ذا ال�سيناريو ،اأ�سافت
امل�سادر ف �اإنّ اإ�سرائيل ��س� ُ
ر ّد وب�ق� ّو ٍة عر �ساح
اجل � �وّ ،ول ح��دي��ث ال �ب � ّت��ة ع��ن ال �ل �ج��وء ل�ل�ق�وّات
الريّة يف املعركة ،على ح ّد تعبرها
اإىل ذل ��ك ،راأى ُحم�ل��ل ال �� �س �وؤون الع�سكريّة
والأم �ن � ّي��ة يف �سحيفة (ي��دي �ع��وت اأح ��رون ��وت)،
ي��و� �س��ي ي �ه ��و� �س ��واع ،ال� �ي ��وم اجل �م �ع��ة ،راأى اأنّ
ع�ن��وان ال�ت��و ّت��ر يف اجل�ن��وب �س ّد حركة (اجلهاد
إ�سامي) يجِ ب اأنْ ي ّتم البحث عنه يف اإي��ران،
ال
ّ
الو�سي واملُبا�سر والرثيّ للحركة ،فاللقاء الذي
ّ
اأجراه يف طهران الأمني ال ّعام حلركة (اجلهاد)،
د.زي��اد النخا ّلة ،مع الرئي�س الإي��را ّ
ين ،اإبراهيم
رئي�سي يف العا�سمة الإيران ّية يروي ك ّل احلكاية
من اأ ّولها حتى نهايتها ،على ح ّد تعبره
ُ
ي�ه��و��س��واع اأ� �س��اف اأنّ الأي � ��ادي ال �ت��ي حت � ّرك
اجل�ه��اد وتدعمه ��س� ّد اإ��س��رائ�ي��ل ه��ي نف�س الي ّد
ال �ت ��ي ت �ع �م��ل ال �� �س��يء امل �م��اث��ل يف ل �ب �ن��ان ف�ي�م��ا
يتع ّلق ب��اخل��اف ع�ل��ى م�ن��ّ��س��ات ال �غ��از ،مُ�سي ًفا
اأنّ الإي��ران�ي��ني يقومون مبمار�سة ال�سغوطات
يف جبهة لبنا وجبهة غ � ّزة ،ويفح�سون كيفية
ت�س ّرف رئي�س الوزراء يائر لبيد ،الذي تت ّلخ�س
جتربته الأمن ّية بالع�سوية يف املجل�س ال��وزاريّ
املُ�س ّغر لل�سوؤون ال�سيا�س ّية والأم�ن� ّي��ة ،على ح ّد
تعبره

استأجرته أميركا ..معلومة غير متوقعة عن بيت الظواهري
االنباط-وكاالت
ك��اب��ول -متابعات :فيما ل ي��زال مقتل زعيم
تنظيم القاعدة اأمي��ن ال�ظ��واه��ري يف العا�سمة
الأف �غ��ان �ي��ة ك��اب��ل ي�ستقطب الأ� � �س ��واء ،ك�سفت
�سحيفة الغارديان الريطانية اأن الفيا التي
قتل فيها ال�ظ��واه��ري تعود للوكالة الأمركية
للتنمية الدولية كانت قد ا�ستاأجرتها بالدولر
ملدة � 10سنوات
وذكرت الغارديان اأن مو�سوع الفيا ك�سف عنه
متعاقد اأمركي مدين كان يعمل يف اأفغان�ستان
ويدعى دان �سموك ،الذي قال اإن �سرفة الفيا يف
كابل حيث ُقتل زعيم القاعدة كان مكاناً يعرفه
جيداً ،واعتاد اأن يقف فيه عندما كان يعمل يف
اأفغان�ستان مب�سروع م�ساعدات حكومية اأمركية

كما اأ�سافت اأن تقارير وك��ال��ة ال�ستخبارات
الأمركية كانت ت�سر اإىل معلومات م�سربة اأن
الظواهري ك��ان يحب ال��وق��وف يف تلك ال�سرفة
لأن �ه��ا ت�ط��ل ع�ل��ى م�ن�ظ��ر ك��اب��ل ،وق ��د مت تنفيذ
العملية حينما كان يقف هناك
حي ي�ستهر بال�ستياء على اأرا�سيه
ك��ذل��ك ،اأو� �س �ح��ت اأن امل �ن��زل ال ��ذي ل�سرفته
ج � ��دران مب��راي��ا خ �� �س��راء ك ��ان يف ح��ي ي�ستهر
بال�ستياء على اأرا��س�ي��ه وممتلكاته م��ن قبل
اأم � ��راء احل� ��رب وال�ن�خ�ب��ة م��ن ال �ت �ك �ن��وق��راط يف
اجل�م�ه��وري��ة الأف �غ��ان �ي��ة ،ال�ت��ي ان �ه��ارت ال�سيف
املا�سي  ،عقب الن�سحاب الأم��رك��ي وا�ستياء
طالبان على ال�سلطة
وبينت اأن��ه م��ع ت�ساعد احل��رب مت ا�ستئجار
ال�ع��دي��د م��ن ال�ف�ي��ات ال�ت��ي ح���س��روه��ا يف قطع

��س�غ��رة م��ن الأر� � ��س م��ن ق�ب��ل امل�ن�ظ�م��ات غر
احلكومية وامل�ق��اول��ني ،ومنها تلك الفيا التي
كانت تابعة للوكالة الأمركية للتنمية
فيما اأكد �سموك ،وهو من قدامى املحاربني
ال�ع���س�ك��ري��ني الأم��رك �ي��ني يف ال� �ع ��راق ،وق�سى
�سنوات اأي�ساً يف العمل امل��دين باأفغان�ستان ،اأنه
عا�س يف نف�س املكان الذي عا�س فيه العقل املدبّر
لهجمات � 11سبتمر
واأ�سار اإىل املعلومة عن البيت و�ساكنه �سيء
�سريايل .الأ�سياء تتغر ب�سرعة ،فمن كان يعلم
اأن ��ه ال �ع��دو رق��م واح ��د ،م��ع م�ك��اف�اأة ق��دره��ا 25
مليون دولر على راأ�سه ،ويعي�س حرفياً يف نف�س
املكان الذي كنت تعي�س فيه �سابقاً ..اإنه اأمر غر
معقول
يذكر اأن الرئي�س الأمركي جو بايدن اأعلن،

الثنني ،اأن الوليات املتحدة قتلت زعيم تنظيم
القاعدة اأمين الظواهري يف كابل
ومي ّثل قتل الظواهري اأك��ر �سربة يتعر�س
لها تنظيم ال�ق��اع��دة منذ قتلت ق��وات اأمركية
خ��ا��س��ة اأ� �س��ام��ة ب��ن لدن ع ��ام  ،2011وي�ث��ر
ال �� �س �ك��وك ب �� �س �اأن م ��دى اإي� �ف ��اء ح��رك��ة ط��ال�ب��ان
بتعهدها عدم اإيواء جمموعات م�سلحة
فيما تعد العملية اأول �سربة يتم الإع��ان
ع�ن�ه��ا ت�سنها ال ��ولي ��ات امل �ت �ح��دة ع�ل��ى ه ��دف يف
اأف�غ��ان���س�ت��ان م�ن��ذ �سحبت وا��س�ن�ط��ن ق��وات�ه��ا من
الباد يف  31اأغ�سط�س العام املا�سي ،بعد اأيام
على عودة طالبان اإىل ال�سلطة
كذلك ،يُعتقد اأن الظواهري كان العقل املدبّر
الذي اأدار عمليات القاعدة ،مبا يف ذلك اعتداءات
� 11سبتمر ،وطبيب بن لدن ال�سخ�سي

المعتقل عواودة يواصل إضرابه
عن الطعام لليوم ال 145
االنباط-وكاالت
ي��وا��س��ل املعتقل خليل ع ��واودة اإ��س��راب��ه
املفتوح عن الطعام ً
رف�سا لعتقاله الإداريّ ،
ويرف�س الح�ت��ال حتّى اليوم ال�ستجابة
ملطلبه املتمثل باإنهاء اعتقاله الإداريّ .
وي��دخ��ل ع ��واودة ( 40ع��ا ًم��ا) م��ن �سكان
بلدة اإذن��ا ق�ساء اخلليل ،يومه ال  145يف
الإ�سراب ،حيث كان اأ�سرب ملدة  111يومًا،
وعلق اإ�سرابه اأ�سبوعًا فقط وعاد لاإ�سراب
ب�ع��د ت�ن���س��ل اإدارة ال���س�ج��ن يف اإي �ج ��اد حل

لق�سيته وجتديد التقال الإداري له ملدة 4
اأ�سهر ،وهو التجديد الثاين له.
واأعلن الع�سرات من الأ�سرى دخولهم يف
اإ�سراب ت�سامنًا مع الأ�سر عواودة.
واأكد نادي الأ�سر يف بيان له ،اأن الأ�سر
عواودة يواجه املوت ،يف ظل ظروف �سحية
�سعبة تتفاقم مع مرور الوقت.
وك��ان الأ�سر رائ��د ري��ان قد اأعلن تعليق
اإ�سرابه بعد التو�سل لتفاق يق�سي بعدم
جت��دي��د الع�ت�ق��ال الإداري ل��ه ،وذل ��ك بعد
 113يومًا من الإ�سراب.

األسرى اإلداريون يواصلون مقاطعة
محاكم االحتالل لليوم ()217
االنباط-وكاالت
ي ��وا� � �س ��ل ي� � ��وم اجل � �م � �ع ��ة ،الأ� � �س � ��رى
الإداري � ��ون مقاطعتهم مل�ح��اك��م الح�ت��ال
الإ�سرائيلي لليوم ال� 217على التوايل،
وذل � � ��ك يف اإط� � � ��ار م��واج �ه �ت �ه��م جل��رمي��ة
العتقال الإداري.
وت� �ت ��ذرع ��س�ل�ط��ات الح� �ت ��ال واإدارات
امل�ع�ت�ق��ات ،ب �اأن املعتقلني الإداري� ��ني لهم
م �ل �ف��ات � �س��ري��ة ل مي �ك��ن ال �ك �� �س��ف ع�ن�ه��ا
مطلقا ،فا يعرف املعتقل مدة حمكوميته
ول التهمة املوجهة اإليه.
والع �ت �ق��ال الإداري ه��و اع �ت �ق��ال دون
تهمة اأو حماكمة ،ودون ال�سماح للمعتقل
اأو ملحاميه مبعاينة املواد اخلا�سة بالأدلة،

يف خ��رق وا� �س��ح و��س��ري��ح ل�ب�ن��ود ال�ق��ان��ون
ال ��دويل الإن �� �س��اين ،ل�ت�ك��ون اإ��س��رائ�ي��ل هي
اجل�ه��ة ال��وح�ي��دة يف ال �ع��امل ال�ت��ي مت��ار���س
هذه ال�سيا�سة.
وت� �ت ��ذرع ��س�ل�ط��ات الح� �ت ��ال واإدارات
ال���س�ج��ون ب� �اأن امل�ع�ت�ق�ل��ني الإداري� � ��ني لهم
م �ل �ف��ات � �س��ري��ة ل مي �ك��ن ال �ك �� �س��ف ع�ن�ه��ا
مطلقا ،فا يعرف املعتقل مدة حمكوميته
ول التهمة املوجهة اإليه.
وغ��ال �ب��ا م��ا ي�ت�ع��ر���س امل�ع�ت�ق��ل الإداري
لتجديد مدة العتقال اأكرث من مرة ملدة
ثاثة اأ�سهر اأو �ستة اأ�سهر اأو ثمانية ،وقد
ت�سل اأحيانا اإىل �سنة كاملة ،وو�سلت يف
ب�ع����س احل ��الت اإىل ��س�ب��ع ��س�ن��وات ك�م��ا يف
حالة املنا�سل علي اجل ّمال.

«ال تتجاوزوا الخط األحمر!» ..بكين
تستدعي دبلوماسيين أوروبيين
احتجاجا على بيان قمة السبع
االنباط-وكاالت
ا�ستدعى نائب وزير اخلارجية ال�سيني
دينغ يل دبلوما�سيني من الحتاد الأوروبي
وق �ي��ادة وف��د الحت ��اد الأوروب � ��ي يف ال�سني
عقب بيان قمة ال�سبع ب�ساأن تايوان
و�سدد دينغ يل على اأن “هذا البيان ي�سوه
احلقائق وينبغي اعتباره تدخا يف ال�سوؤون
الداخلية لل�سني”
ولفت اإىل اأن بكني تنظر اإىل مثل هذا
اخلطاب على اأنه “ا�ستفزاز �سيا�سي �سريح
وخ�ط�اأ فادح” م��ن جانب ال��دول الغربية،
وي��ر��س��ل اإ� �س��ارة خ��اط�ئ��ة اإىل النف�ساليني
التايوانيني

واأ�� �س ��اف“ :ال�سني حت �ت��ج ب �� �س��دة على
هذا ..ل يجب عليكم جتاوز اخلط الأحمر
باأي حال من الأحوال .ل يوجد �سوى �سني
واح ��دة يف ال �ع��امل ،وت��اي��وان ج��زء ل يتجزاأ
منه”
وع��ر وزراء خ��ارج�ي��ة ب �ل��دان جمموعة
ال �� �س �ب��ع ال �ك �ب��ار (� � )G7س��اب �ق��ا ع ��ن ق�ل��ق
امل �ج �م��وع��ة م ��ن الأع � �م� ��ال “التهديدية”
ال�سينية ،وخا�سة املناورات الع�سكرية التي
ق��د ت �وؤدي اإىل ت�سعيد التوتر يف املنطقة.
كما اأعلن الوزراء اأن رد الفعل ال�سيني على
زي� ��ارة رئ�ي���س��ة جم�ل����س ال �ن��واب الأم��ري �ك��ي،
نان�سي بيلو�سي ،اإىل تايوان ،يهدد بت�سعيد
التوتر يف املنطقة

الفروف :التحالف مع الصين انتصار
للقانون الدولي

عاما
ذنب ُق ِتل؟
الفلسطيني حسن قواريق ابن الستين ً
ّ
بأي ٍ
ّ
المعروف بمعاناته النفسية أعدمه االحتالل ميدان ًيا
االنباط-وكاالت
ُي ِ
إ�سرائيلي ارتكاب
وا�سل الح�ت��ال ال
ّ
الفل�سطيني
اجل��رائ��م ،وي�ست ّمر ال�سعب
ّ
ب� �ت� �ق ��دمي ال � �� � �س � �ه� ��داء :ح �� �س��ني ق� ��واري� ��ق
الفل�سطيني اب��ن � 60سنة ُق� ِت��ل الأ�سبوع
ّ
امل��ا� �س��ي ب �ن��ار اجل�ي����س الإ� �س��رائ �ي �ل� ّ�ي ق��رب
حاجز حوارة ،اأطلق اجلنود الر�سا�س على
بطنه رغم اأنّه مل ي�سكل ا ّأي خطرٍ عليهم،
وب �ع��د اإط��اق �ه��م ال �ن��ار ع�ل�ي��ه ،مل ي�ع��رثوا
�اح� ،سحيفة
يف ح��وزة ال��رج��ل على ا ّأي ��س� ٍ
ا
تقريرها
(ه�اآرت����س) العر ّية اأ ّك��دت يف
أنّ
ق��واري��ق ك��ان ُي �ع��اين م��ن م�سكل ٍة نف�س ّيةٍ،
ويتلقى العاج ب�سبب ذلك
م ��را�� �س� �ل ��ة ال �� �س �ح �ي �ف��ة يف الأرا�� � �س � ��ي
الفل�سطين ّية امل ُحتلّة اأو�سحت اأنّ قواريق
ت � ��ويف م� �ت� �اأث� � ًرا ب� �ج ��روح ��ه يف م���س�ت���س�ف��ى
بيلن�سون اجل�م�ع��ة امل��ا� �س��ي ،ول �ك��ن ح�سب
اأق��وال اأب�ن��اء عائلته ،مل تُ�س ِّلم لهم اجلثة
بعد ،ومل تُبلِغ ال�سلطات الإ�سرائيل ّية باأنّ
اجلنود اأطلقوا عليه النار عليه واأ ّن��ه نقل
اإىل امل�ست�سفى
ق��واري��ق ،وه��و اأح��د �سكان ق��ري��ة عورتا

الفل�سطين ّية ،اأطلق اجلنود الإ�سرائيليون
النار عليه الثاثاء قرب احلاجز املقام بني
قرية ح��وارة ومدينة نابل�س .اأح��د �سكان
مي� ّر يف املكان
القرية ،ه�سام ،قال اإ ّن��ه كان ُ
ب�سيارته عندما اأطلقوا عليه النار
كان هذا نحو ال�ساعة العا�سرة والن�سف
م �� �س��اء .ج� ��اء ح �� �س��ني م ��ن ج �ه��ة ن��اب �ل ����س،
واجلندي الذي كان يف برج املراقبة اأطلق
عليه ر�سا�ستني ،لكنه ا�ستمر يف امل�سي.
ب�ع��د ذل ��ك ،ج ��اءت � �س �ي��ارة ع���س�ك��ري��ة ،ن��زل
م�ن�ه��ا ج �ن��دي و� �س��اح ب��ه ك��ي ي �ت��وق��ف .مل
ي�ستجب ل��ه .عندها اأط�ل��ق اجل�ن��دي النار
عليه ث��اث م��رات ف�سقط على الأر� ��س ،
واأ�ساف ه�سام باأنّ قواريق كان معرو ًفا يف
ٍ
ك�سخ�س يتج ّول بدون هدف ،واأنّه
املنطقة
ل يعرف ما يدور حوله ،كما قال
و�س ّد ّدت ال�سحيفة ععلى اأنّه بعد اإطاق
النار عليه ،قام اجلي�س بنقل قواريق اإىل
امل�ست�سفى ،خالد� ،سقيق ح�سني ،قال اإنّه مل
يقُم اأحدٌ باإباغ العائلة بذلكُ ،م�سيفًا اأنّه
اكت�سف باأنّ �سقيقه قد نقل اإىل امل�ست�سفى
ٍ
�سخ�س م��ن �سكان ع��ورت��ا ،ال��ذي
م��ن قبل
أي�سا يف امل�ست�سفى يف حينه ،وهو
كان هو ا ً

الذي اأبلغ العائلة
ع��ول��ج ق ��واري ��ق يف ب�ي�ل�ن���س��ون ،مبدينة
ب�ي�ت��اح ت�ك�ف��ا ،داخ ��ل ا ّ
خل ��ط الأخ �� �س��ر ،على
م ��دار ث��اث��ة اأي� ��ام ،واأُج ��ري ��تْ ل��ه عمليتان
اإىل اأنْ تويف متاأث ًرا بجروحه يوم اجلمعة
امل��ا��س��ي ،نتيجة الر�سا�سة ال�ت��ي اأ�سابت
بطنه .وم�ست ال�سحيفة قائل ًة اإنّ خالد،
ال��ذي لديه ت�سريح دخ��ول اإىل اإ�سرائيل،
و�سل الأرب�ع��اء قبل املا�سي اإىل م�ست�سفى
بيلن�سون ،وه �ن��اك ق��ال��وا ل��ه اإ ّن� ��ه ّ
مت نقل
اجلثة اإىل معهد الطب ال�سرعي يف (اأب��و
كبر)
خالد اأكّد يف حديثه لل�سحيفة العر ّية
اأنّ �سقيقه كان يتناول اأدوي��ة ب�سكلٍ
يومي
ٍّ
ب�سبب امل�سكلة النف�سية التي يعاين منها،
واإ ّن � ��ه مل ي �ك��ن ي �ع �م��ل ،وه ��و غ��ر م �ت��زوج،
ُم�سيفًا :ك��ان يتجول يف القرية ويطلب
�سجائر من النا�س .ياأخذ اأدوي��ة منذ 40
عاما ،وهو ل يعرف اأين يوجد ول يعرف
ً
م��ا معنى ح��اج��ز .ه��و يف ال��واق��ع ل ي��درك
�سيئًا  ،على ح ّد و�سف اأخ ال�سهيد
ووف � � ًق� ��ا لأق� � � ��وال خ ��ال ��د ك � ��ان ��س�ق�ي�ق��ه
م�ع��رو ًف��ا لل�سلطة الفل�سطينية واجلي�س

إ�سرائيلي بعد اأنْ اأطلق جنود الحتال
ال
ّ
ق�ب��ل ب���س��ع ��س�ن��وات ال �ن��ار ع�ل��ى ق��دم�ي��ه يف
ظ� ٍ
�روف م�سابهةٍ ،ومن ناحيته قال رئي�س
جمل�س عورتا� ،سعد عواد ،اإنّ �سكان القرية
ات�سلوا قبل ثاثة اأ�سهر مع اإدارة التن�سيق
والرت�ب��اط الفل�سطينية من اأج��ل التنبيه
م��ن اأنّ ق ��واري ��ق اق� ��رب م��ن م�ستوطنة
(اي�ت�م��ار) ،و ّ
مت��ت اإع��ادت��ه اإىل ال�ق��ري��ة من
قبل اجلي�س ،وتابع رئي�س املجل�س قائاً:
ح�سن مل يكن يلب�س ح��ذاء ،وك��ان يتحدث
ب�سورة غر وا�سحة  ،قال رئي�س املجل�س
الذي ت�ساءل ملاذا اأطلق اجلنود على قواريق
ً
عو�سا عن اعتقاله
�ري الإ� �س��رائ �ي �ل� ّ�ي
ور ّد ال �ن��اطِ ��ق ال�ع���س�ك� ّ
�وج��ه ال�سحيفة ال �ع��ر ّي��ة ق��ائ �اً:
ع�ل��ى ت� ّ
يوم الثاثاء ّ ،26.07.22
مت ت�سخي�س
م�سبوه ت �ق � ّدم ن�ح��و م��وق� ٍ�ع ع���س�ك��ريٍّ ق��رب
مدينة نابل�س واق��رب من قوة ع�سكرية.
ب��داأت القوة باإجراء اعتقال م�سبوه ،الذي
انتهى باإطاق النار .مت ت�سخي�س اإ�سابة
امل�سبوه ال��ذي نقلته القوة اإىل امل�ست�سفى
ل �ت �ل �ق��ي ال � �ع� ��اج .ظ� � ��روف احل � � ��ادث ق�ي��د
الفح�س  ،على ح ّد زعمه

االنباط-وكاالت
و��س��ف وزي ��ر خ��ارج�ي��ة رو��س�ي��ا �سرجي
لف � ��روف حت��ال��ف م��و��س�ك��و م��ع ب �ك��ني ب �اأن��ه
دعامة للقانون الدويل على خلفية احلرب
الرو�سية الدائرة على اأوكرانيا
وق � ��ال وزي � ��ر خ��ارج �ي��ة رو� �س �ي��ا ل��وك��ال��ة
اإنرفاك�س الرو�سية لاأنباء يف الجتماع
ال� � � � � ��وزاري ل ��راب � �ط ��ة دول ج � �ن� ��وب � �س��رق
اآ�سيا(اآ�سيان) يف العا�سمة الكمبودية ام�س
اجلمعة �سراكتنا ال�سراتيجية هي واحدة
من دعائم احلركة من اأجل انت�سار القانون
الدويل
وق� ��دم لف � ��روف ن�ف���س��ه ب��و��س�ف��ه ح��ام��ي
مثياق الأمم املتحدة ،ال��ذي مينح ال�سيادة
جلميع الدول على قدم امل�ساواة
وان �ت �ق��د لفروف /73ع��ام��ا /اأم��ري�ك��ا
ب�سبب ا�ستمرار انتهاك هذا املبداأ
وق ��ال لف ��روف ن���س��رك م��ع جمهورية
ال�سني ال�سعبية ،يف جمموعة الأ��س��دق��اء
حل �م��اي��ة م �ي �ث��اق الأمم امل �ت �ح��دة ال �ت��ي مت

تاأ�سي�سها حديثا
ويتوقع لفروف اأن تنمو هذه املجموعة
واأ��س��اف اأن حم��اولت وا�سنطن لإظهار
ه�ي�م�ن�ت�ه��ا ع �ل��ى اأم ��اك ��ن ج��دي��دة يف ال �ع��امل
�ستف�سل
وت� ��رر ال �ق �ي��ادة ال��رو� �س �ي��ة ح��رب�ه��ا �سد
اأوك��ران�ي��ا امل �ج��اورة ،ال�ت��ي (احل ��رب) تنتهك
ال �ق��ان��ون ال � ��دويل ،م��ن ن��اح �ي��ة ب��ال�ت�ح��ري��ر
امل��زع��وم لل�سعب ه�ن��اك وم��ن ناحية اأخ��رى
كدفاع �سد تو�سع خمطط له حللف �سمال
الأطل�سي(ناتو) الذي يهدد رو�سيا
وال�سني حيادية ب�سكل ر�سمي يف ال�سراع،
لكن تلقي باللوم على الغرب يف الت�سعيد
وردت مو�سكو موؤخرا على اأزم��ة تايوان
ب��دع��م دب�ل��وم��ا��س��ي ل �ل �م �ن��اورات الع�سكرية
لبكني  ،قبالة اجلزيرة
واأط �ل �ق��ت ال���س��ني ه ��ذه امل� �ن ��اورات ال�ت��ي
��س��وف ت�ستمر ح�ت��ى ي��وم الأح ��د امل�ق�ب��ل ردا
على زيارة رئي�سة جمل�س النواب الأمريكية
نان�سي بيلو�سي لتايوان التي تعترها بكني
جزءا ليتجزاأ من الر الرئي�سي

الـريـا�ضي

�سلط عد�سة كامرة
هاتفك على الباركود
لرتى اأخبار «الريا�سة»
يف املوقع اللكرتوين
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الوحدات لمواصلة الصدارة والرمثا ال بديل عن الفوز

االنباط – عمان

تختتم م�ساء ال�سبت مناف�سات ال�سبوع
 13من دوري كرة القدم لندية املحرتفني
باقامة مباراتني حيث يواجه �سباب الأردن
ن�ظ��ره ال��رم�ث��ا ع�ن��د ال�سابعة م���س��اء على
�ستاد عمان ،قبل اأن يلتقي �سباب العقبة
مع الوحدات عند التا�سعة والن�سف على

ملعب العقبة .يف اللقاء الول يواجه فريق
�سباب الأردن مناف�سه الرمثا يف لقاء قوي
ومثر يبحث فيه الفريقان عن ا�ستعادة
نغمة الفوز ل �سيما الرمثا الذي يقبع يف
مركز متاخر ل يتنا�سب مع عراقة الرمثا
ب�ط��ل دوري امل��و� �س��م امل��ا� �س��ي وك ��ان �سباب
الأردن خ�سر م �وؤخ��راً اأم��ام احل�سني اإرب��د
“ ”2-1لذلك �سيبحث عن التعوي�س من

خال التم�سك بطموح الفوز ،حيث تراجع
الفريق �ساد�ساً بر�سيد “ ”16نقطة.
يف املقابل فاإن الرمثا “حامل اللقب”
م ��ا ي � ��زال ي �� �س �ع��ر ب��اخل �ط��ر ب �ع��دم��ا ع�ج��ز
ع ��ن حت �ق �ي��ق الن �ت �� �س��ارات يف امل��واج �ه��ات
الخ��رة ليبقى يف املركز العا�سر بر�سيد
“ ”11ن �ق �ط��ة .ومي �ن��ي ال�ن�ف����س بتحقيق
ال � �ف� ��وز ل� �ي� �ك ��ون ب� ��داي� ��ة ال� � �ع � ��ودة مل ��واق ��ع

امل�ق��دم��ة ب�ع�ي��دا ع��ن � �س��راع ال�ه�ب��وط رغ��م
� �س �ع��وب��ة م �ه �م �ت��ه ام� � ��ام ف ��ري ��ق م�ن���س�ج��م
وق� ��ادر ع�ل��ى حت�ق�ي��ق ال �ف��وز ه��و الخ ��ر ...
يف ال�ل�ق��اء ال�ث��اين ي�ست�سيف ف��ري��ق �سباب
العقبة ال��وح��دات “املت�سدر” على ملعبه
يف مواجهة مرتقبة.
ومي��ر �سباب العقبة يف اأف�سل اأح��وال��ه
الفنية واملعنوية بعدما �سجل ف��وزاً مهماً
يف اجلولة املا�سية على الفي�سلي “”1-2
ليقفز ل�ل�م��رك��ز اخل��ام����س ب��ر��س�ي��د “”17
ن �ق �ط��ة .وه ��و ي���س�ع��ى ل� �س �ت �غ��ال احل��ال��ة
املعنوية ال�ت��ي مي��ر بها م��ن اج��ل موا�سلة
م �� �س��وار الن �ت �� �س ��ارات وحت �ق �ي��ق ال�ن�ت��ائ��ج
ال�ق��وي��ة ام��ام ف��رق امل�ق��دم��ة وي �اأم��ل فريق
� �س �ب��اب ال�ع�ق�ب��ة امل�ت���س�ل��ح ب�ع��ام�ل��ي الأر�� ��س
واجل �م �ه��ور ب�ت�ح�ق�ي��ق ف ��وز ج��دي��د ي �ق��وده
اإىل تقلي�س ال �ف��وارق النقطية م��ع ف��رق
املقدمة.
ب��دوره ف�اإن ال��وح��دات ال��ذي حقق ف��وزاً
��س�ع�ب�اً يف اجل��ول��ة امل��ا��س�ي��ة ع�ل��ى اجل��زي��رة
“ ”0-1ي ��درك ��س�ع��وب��ة امل�ه�م��ة وح��اج�ت��ه
للفوز ليوا�سل �سدارته للرتتيب العام.
ويت�سدر فريق الوحدات ترتيب الفرق ب�
“ ”29نقطة ويبتعد ب�ف��ارق “ ”4نقاط
ع ��ن اأق � ��رب م �ط ��اردي ��ه ،واأي ت �ع��ر � �س��واء
ب��ال�ت�ع��ادل اأو اخل���س��ارة ق��د يكلفه الكثر.
ولهذا فهو ي�سعى للفوز ول بديل م�ستغا
ال��و��س��ع ال�ف�ن��ي اجل�ي��د ال ��ذي مي��ر ب��ه بعد
التعاقدات التي اجنزتها الدارة مع ابرز
ال �ن �ج��وم ال��ذي��ن ت �ع��ول ع�ل�ي�ه��م اجل�م��اه��ر
الكثر .

التايكواندو يصل الى قونية للمشاركة في دورة التضامن

انطالق بطولة الشباب
لخماسيات الكرة

االنباط – عمان

ان �ط��اق مناف�شات ب�ط��ول��ة ال�شباب
ُ
خل �م��ا� �س �ي��ات ك� ��رة ال� �ق ��دم  2022ال �ت��ي
تنظمها وزارة ال�سباب �سمن فعاليات
�سيف الأردن ،م���س��اء اأم����س اخلمي�س،
يف مديرية �سباب حمافظة العا�سمة.
ووف � �ق� ��ا ل �ب �ي ��ان � � �س� ��ادر ع� ��ن امل ��دي ��ري ��ة
اجلمعة ،ي�سارك يف مناف�سات البطولة

 144فريقا من جميع األوية املحافظة،
والبالغ عددها  9األ��وي��ة .و أا��س��ار البيان
اإىل اأن ال �ب �ط��ول��ة ج � ��اءت ب �ع��د جن��اح
ال�ب�ط��ول��ة ال��رم���س��ان�ي��ة خل�م��ا��س��ي ك��رة
ال �ق��دم ،ال �ت��ي ن�ظ�م�ت�ه��ا ال � ��وزارة ب�ه��دف
تعزيز روح ال��ولء والنتماء ،وا�ستثمار
وقت الفراغ لدى ال�سباب ،وا�ستقطاب
اأك��ر ع��دد منهم للم�ساركة يف اأن�سطه
الوزارة.

نجم برشلونة مطلوب في السعودية
مدريد – وكاالت

ك�سف تقرير �سحفي اإ��س�ب��اين عن
ت �ق��دم اأح� ��د ك �ب��ار ال � ��دوري ال���س�ع��ودي
للمحرتفني بعر�س ر�سمي لر�سلونة،
للظفر ب�خ��دم��ات امل�ه��اج��م ال��دمن��ارك��ي
م� ��ارت� ��ن ب� ��راي � �ث� ��واي� ��ت ،خ � ��ال � �س��وق
النتقالت ال�سيفية احلالية .وذكرت
��س�ح�ي�ف��ة “�سبورت” الإ� �س �ب��ان �ي��ة اإن
نادي ال�سباب هو �ساحب هذا العر�س،
م�سيفة “مل يتم التو�سل لتفاق حتى
الآن ب��ني جميع الأط� ��راف ،وم��ا ت��زال
املفاو�سات جارية» .واأ�سارت ال�سحيفة
اإىل اأنه يجب رحيل برايثوايت قريبا،
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن ��س��وق الن�ت�ق��الت

يف اململكة العربية ال�سعودية م�ستمرة
ح�ت��ى ( 31اأغ���س�ط����س /اآب) اجل ��اري.
وخ � � ��رج ب� ��راي � �ث� ��واي� ��ت م� ��ن ح �� �س��اب��ات
ت� ��� �س ��ايف ه ��رن ��ان ��دي ��ز امل� ��دي� ��ر ال �ف �ن��ي
ل��ر� �س �ل��ون��ة ،اإذ ق ��ام ب��ا� �س �ت �ب �ع��اده من
اجل��ول��ة ال�ت�ح���س��ري��ة ق �ب��ل ان �ط��اق
امل��و��س��م اجل��دي��د يف ال��ولي��ات املتحدة
الأمريكية .وياأمل بر�سلونة يف ك�سب
اأي اأموال من رحيل برايثوايت ،حيث
ل ي��زال يتبقى عامني يف ع�ق��ده ،لكن
ال� �ع ��اق ��ات ب ��ني ال� �ط ��رف ��ني م �ت��وت��رة
ل �ل �غ��اي��ة .وك ��ان ��ت ت �ق��اري��ر ق ��د اأ� �س ��ارت
اإىل اأن ال��اع��ب ال��دمن��ارك��ي ا��س��رتط
للرحيل احل�سول على قيمة ما تبقى
من عقده مع بر�سلونة.

ليفاندوفسكي يرفع راية التحدي
بر�شلونة – وكاالت

رف� � ��ع ال� �ن� �ج ��م ال� �ب ��ول� �ن ��دي روب� � ��رت
ل �ي �ف��ان��دوف �� �س �ك��ي ،راي� ��ة ال �ت �ح��دي ب�ع��د
ان� �ت� �ق ��ال ��ه اإىل �� �س� �ف ��وف ب ��ر� �س �ل ��ون ��ة،
ه ��ذا ال �� �س �ي��ف .وق� ��ال ل�ي�ف��ان��دوف���س�ك��ي
يف ت �ق��دمي��ه اأم� � ��ام ج �م��اه��ر ال �ب��ار� �س��ا
بالكامب نو اجلمعة “اأنا �سعيد للغاية
بتواجدي يف بر�سلونة» .وتابع “فخور
ك��وين اأ�سبحت لع�ب��ا يف ه��ذا الفريق،
ل �ق��د ك �ل �ف �ن��ي ذل� ��ك ال �ك �ث ��ر ،ول� �ك ��ن يف
النهاية اأنا هنا» .وظهر ليفاندوف�سكي
بقمي�سه املعتاد رق��م  ،9م�سي ًفا “اأثق
اأن�ن��ي ��س�اأح��رز امل��زي��د م��ن الأه ��داف مع

االنباط – عمان

و�� �س� �ل ��ت ب� �ع� �ث ��ة امل� �ن� �ت� �خ ��ب ال ��وط� �ن ��ي
للتايكواندو اإىل مدينة قونية الرتكية
وذل��ك للم�ساركة يف الن�سخة اخلام�سة
م��ن دورة األ �ع��اب ال�ت���س��ام��ن الإ��س��ام��ي
وال�ت��ي ت�ست�سيفها مدينة قونية خال
ال� �ف ��رتة م ��ن  9اإىل  1٨اآب/اأغ �� �س �ط ����س
احل� � � ��ايل .وي� �ع� �ت ��ر امل �ن �ت �خ��ب ال��وط �ن��ي
ل�ل�ت��اي�ك��وان��دو اأول امل�ن�ت�خ�ب��ات الأردن �ي��ة
ال �ت��ي و��س�ل��ت اإىل ق��ري��ة ال��ري��ا��س�ي��ني يف
مدينة قونية حيث من املنتظر اأن ت�سل
بقية املنتخبات ال��وط�ن�ي��ة خ��ال الأي��ام

ومي �ث��ل امل�ن�ت�خ��ب ال��وط �ن��ي يف
ال �ق��ادم��ةُ .
الدورة كل من املدربني ،حممد البخيت
واأمي� ��ن احل���س��ام��ي وع ��دي ع �ب �ي��دات اإىل
ج��ان��ب لع �ب��ي م�ن�ت�خ��ب ال��رج��ال وه ��م :
لوؤي حميدان (وزن  ٥4-كغم) وحممود
ال �ط��راي��رة (وزن  ٥٨-ك �غ��م) وورد اأب��و
��س�ق��رة (وزن  63-ك�غ��م) وع �ب��داهلل عياد
(وزن  6٨-كغم) وعمر احللو (وزن 74-
ك �غ��م) وزي ��د ي��ا��س��ني ( ٨0-ك �غ��م) وف�ه��د
ع �م��ار (وزن  ٨7-ك �غ��م) واأن ����س دروي ����س
(وزن  ٨7+كغم ( فيما يتكون منتخب
ال���س�ي��دات م��ن ال��اع�ب��ات  :ب�ي���س��ان عبد
ربه (وزن  46-كغم) وجنى عبدالرحيم

(وزن  49-ك�غ��م) وب��ان��ا ��س��راغ�م��ة (وزن
 ٥3كغم) وي��ارا يا�سني (وزن  ٥7-كغم)ولني الروا�سدة (وزن  62-كغم) وجوانا
ال�سادق (وزن  67-كغم) وراما اأبو الرب
(وزن  73-كغم) و�سارة اأب��و احل��اج (وزن
 73+كغم) .و�سي�ستهل املنتخب الوطني
م�ساركته يف دورة ق��ون�ي��ة ي��وم ال�ث��اث��اء
ال�ق��ادم م��ن خ��ال الاعبني والاعبات
 :ب��ان��ا � �س��راغ �م��ة وي � ��ارا ي��ا� �س��ني ول� �وؤي
حميدان وحممود الطرايرة .وتتوا�سل
م�ساركة التايكواندو يوم الأربعاء املقبل
م��ن خ��ال ك��ل م��ن  :ج�ن��ى عبدالرحيم
وجوانا ال�سادق وورد اأبو �سقرة وعبداهلل

عياد .ويظهر يف مناف�سات يوم اخلمي�س
ال�ق��ادم ك��ل م��ن  :بي�سان عبد رب��ه ورام��ا
اأب � ��و ال � ��رب وزي � ��د ي��ا� �س��ني وف� �ه ��د ع �م��ار
ويختتم املنتخب الوطني للتايكواندو
م�ساركته يوم اجلمعة القادم من خال
ال��اع�ب��ني وال��اع�ب��ات  :ل��ني ال��روا��س��دة
و� �س��ارة اأب ��و احل ��اج وع �م��ر احل �ل��و واأن ����س
دروي�س .يذكر اأن التايكواندو الأردنية
مل ت �غ��ب اأي ن���س�خ��ة م��ن دورات األ �ع��اب
الت�سامن الإ��س��ام��ي املا�سية وح�سلت
خ��ال  3ن�سخ �سابقة على  13ميدالية
م��ن بينها  3ذهبيات وف�سية واح��دة و9
ميداليات برونزية.

زعترة جاهز للمشاركة مع الجزيرة
االنباط – عمان

اأك��د حم�م��ود زع��رتة امل�ه��اج��م املن�سم
ح��دي�ث��ا ل �ن��ادي اجل��زي��رة ،اأن ��ه �سيلتحق
مبباريات فريقه قريبا .وقد تكون عودة
زع��رتة للماعب خ��ال اجل��ول��ة املقبلة
م��ن ب�ط��ول��ة دوري امل�ح��رتف��ني الأردين
لكرة القدم .وقال زعرتة يف ت�سريحات
ل�ل�م��رك��ز الإع ��ام ��ي ل �ن��ادي اجل ��زي ��رة :
«�سعيد بان�سمامي لفريق كبر معروف
على ال�ساحة الكروية املحلية ،وميتلك
عنا�سر مميزة ،مع كادر فني متمر�س”.

االتحاد يواجه رد بول سالزبورج وديا

النم�شا – وكاالت

وت � ��اب � ��ع“ :اأ�سعى لأك� � � ��ون ع� �ل ��ى ق ��در
امل�سوؤولية واحلمد هلل اجلزيرة اأعلن عن
بداية خر بفوزه على مغر ال�سرحان
ب�ه��دف وح �ي��د» .وع��ن إا��س��اب�ت��ه ،اأو� �س��ح:
“اأجريت عملية تنظيف بالغ�سروف
وح��ال�ي��ا اأن��ا يف ح��ال��ة ال�ت�اأه�ي��ل النهائي،
وق ��د اأ� �س ��ارك يف اجل��ول��ة  14اأو  1٥من
بطولة الدوري».
وت�ع��اق��د اجل��زي��رة م��ع زع��رتة بهدف
ت �ع��زي��ز اخل� �ي ��ارات ال �ه �ج��وم �ي��ة ل�ل�ف��ري��ق
الطامح يف ال�ث�ب��ات ،حيث يتذيل حاليا
ترتيب فرق الدوري بر�سيد  10نقاط.

ح�سد الأل �ق��اب يف الكامب ن��و» .و�سدد
“اجلماهر �ستكون حا�سرة بكثافة يف
ك��ل م �ب��اراة مل���س��ان��دة ال�ف��ري��ق ،م��ن اأج��ل
ح�سد البطولت» .واأ�سار “اأثق اأن كل
مباراة يف الكامب نو� ،سيكون لها اأجواء
��س��اح��رة ،ح�سوركم ي��وم الأح��د يف اآخ��ر
م �ب��اراة ق�ب��ل ان �ط��اق امل��و��س��م اجل��دي��د،
�سيكون اأم � ًرا مه ًما» .م��ن جانبه ،وجه
خ��وان لبورتا رئي�س بر�سلونة ،ال�سكر
للمهاجم البولندي وزوج �ت��ه ،وكذلك
م�سئويل البار�سا ،على جهدهم املبذول
ط � ��وال ال� �ف ��رتة امل��ا� �س �ي��ة لإمت � ��ام ه��ذه
ال�سفقة ،موؤكدًا “الأمور مل تكن �سهلة
على الإطاق».

ط �ب��ق م � ��درب الحت � ��اد ال �� �س �ع��ودي،
ال��رت �غ��ايل ن��ون��و � �س��ان �ت��و ،ع� ��ددا من
اجلمل التكتيكية التي ينوي تنفيذها
يف املباراة التجريبية الثانية لفريقه،
الأحد املقبل ،اأمام ريد بول �سالزبورج
ال�ن�م���س��اوي واأخ �� �س��ع ن��ون��و ال��اع�ب��ني
ل �ت��دري �ب��ات ع �ل��ى ف ��رتت ��ني ��س�ب��اح�ي��ة
وم���س��ائ�ي��ة� ،سمن مع�سكر الحت ��اد يف
النم�سا ،حيث رك��ز �سباحا على رفع
املعدل اللياقي ،وتطبيق بع�س اجلمل
ال �ف �ن �ي��ة .و� �س �ب��ق ال� �ت ��دري ��ب امل �� �س��ائ��ي
اجتماع ب��ني الاعبني وامل ��درب� ،سرح
فيه الأخر بع�س اخلطط والأ�ساليب

ال �ك��روي��ة .وم��ن ج��ان�ب��ه ،اق��رتب جناح
احت� ��اد ج� ��دة ،ع �ب��د ال �ع��زي��ز ال�ب�ي���س��ي،
م��ن اجل��اه��زي��ة ،بعدما جت��اوز املرحلة
الأوىل م��ن برناجمه التاأهيلي ،التي
ا��س�ت�م��رت اأ� �س �ب��وع��ني .ودخ ��ل ال��اع��ب
املرحلة الثانية للتاأهيل ،والتي ت�سمل
ت ��دري �ب ��ات ت �ق��وي��ة ع �� �س��ات ال��رك �ب��ة،
متهيدا لبدء برناجمه اللياقي ،قبل
الن �ت �ظ��ام يف ال �ت��دري �ب��ات اجل�م��اع�ي��ة.
وكان البي�سي قد اأجرى عملية تنظيف
غ�سروف ال��رك�ب��ة ،يف  19يوليو متوز
املا�سي بالريا�س ،قبل اأن يغادر برفقة
ب�ع�ث��ة الحت ��اد اإىل ال�ن�م���س��ا ،ليوا�سل
ب��رن��اجم��ه ال �ت �اأه �ي �ل��ي حت ��ت اإ�� �س ��راف
طبيب النادي.
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الصين تطلق مركبة فضائية قابلة إلعادة االستخدام

االنباط -وكاالت

اأط�ل�ق��ت ال���ص��ن ب�ن�ج��اح ،ال �ي��وم اجلمعة،

مركبة ف�صائية قابلة الإع ��ادة اال�صتخدام،
وفقا ملا ذكرته و�صائل اإعالم �صينية.
ف �ق��د اأف� ��اد ت �ل �ف��زي��ون ال �� �ص��ن احل�ك��وم��ي

اأن ب�ك��ن اأط �ل �ق��ت ب�ن�ج��اح م��رك�ب��ة ف�صائية
جتريبية قابلة الإع��ادة اال�صتخدام بوا�صطة
�صاروخها من طراز “امل�صرية الطويلة” اأو

“لونغ مار�ش-2اإف” ،اليوم اجلمعة.
وق� ��ال ال�ت�ل�ف��زي��ون ال��ر��ص�م��ي اإن امل��رك�ب��ة
الف�صائية ،ال�ت��ي مل ي�ح��دد ا��ص�م�ه��ا ،وال�ت��ي
ان�ط�ل�ق��ت م��ن م��رك��ز ج�ي��وت���ص�ي��وان الإط��الق
االأقمار ال�صناعية يف �صمال غربي ال�صن،
� �ص �ت �ع��ود اإىل م ��وق ��ع ه� �ب ��وط حم � ��دد ب�ع��د
حتليقها يف امل��دار لبع�ش الوقت للتاأكد من
�صالحيتها التقنية الإعادة اال�صتخدام ،وفقا
لرويرتز.
واأعلنت ال�صن اأنها خطت خطوة كبرية
ن�ح��و ت�ط��وي��ر تكنولوجيا ال�ن�ق��ل الف�صائي
القابل الإع��ادة اال�صتخدام اإذ اأطلقت مركبة
ف�صائية ع��ادت اإىل االأر� ��ش يف ال�ي��وم نف�صه
بعد اأن و�صلت اإىل حافة الغالف اجلوي يف
يوليو املا�صي.
ووفقا لوكالة االأنباء ال�صينية “�صنخوا”،
�صتعود م��رك�ب��ة ال�ف���ص��اء اإىل م��وق��ع هبوط
خمطط لها يف ال�صن بعد ف��رتة ت�صغيلها
يف امل��دار ،حيث �صتجرب تكنولوجيات قابلة
الإع��ادة اال�صتخدام وتكنولوجيات اخلدمات
يف امل��دار كما هو خمطط خالل الرحلة ،ما
يوفر دعماً تكنولوجياً لال�صتخدام ال�صلمي
للف�صاء.
وتعترب عملية االإط��الق امل��ذك��ورة املهمة
رقم  18لل�صواريخ احلاملة من طراز لونغ
مار�ش-2اإف.

ستكون البقرة هي أكبر حيوان يعرفه البشر! لماذا
الحيوانات الضخمة في انقراض مستمر؟

االنباط-وكاالت

ق��دمي �اً ك��ان��ت احل �ي��اة ع�ل��ى االأر�� ��ش تبدو
اأك��ر إاث��ارة لالإعجاب ..منذ ما يزيد قلي ً
ال
ع��ن  100.000ع ��ام ،ك��ان��ت ه �ن��اك ح�ي��وان��ات
الك�صالن بطول الزرافة التي نعرفها اليوم،
ودب�ب��ة متوح�صة ك��ان��ت اأكتافها على ارت�ف��اع
عدة اأمتار من االأر�ش.
وق �ب��ل ذل ��ك ،ك ��ان ه �ن��اك ن ��وع م��ن ال�ف�ي��ل
ي�صمى ( )Palaeoloxodonميكن اأن
ي�صع ذقنه على ر أا���ش فيل اإفريقي حديث.
كما كان هناك وحيد القرن بال قرون يُ�صمى
( ،)Paraceratheriumوال��ذي كان
على ا أالق��ل يزن اأكر ع�صر مرات من وحيد
القرن احلي يف ع�صرنا احلايل.
فبعد ان�ق��را���ش معظم ال��دي�ن��ا��ص��ورات يف
نهاية الع�صر الطبا�صريي ،قبل  66مليون
�صنة ،اأ�صبحت الثدييات اأكرب املخلوقات على
االأر�ش ،واأ�صبحت كبرية حقاً.
ل �ك��ن مب � ��رور ال ��وق ��ت ،اخ �ت �ف��ت ك ��ل ه��ذه
املخلوقات بطريقة �صريعة وغام�صة للغاية
لدرجة اأن العلماء ما زالوا غري قادرين على
�صرح ما حدث ب�صكل كامل.
ما الذي حدث؟
ً
ب��ن اع �ت �ق��ادات علمية اأن ك��وي�ك�ب�ا �صرب
االأر� � ��ش ه��و م��ا ك ��ان ال���ص�ب��ب يف ف �ن��اء ه��ذه
ال��وح��و���ش ال�صخمة ،على غ��رار ذل��ك ال��ذي
يُعتقد اأن��ه ق�صى على الدينا�صورات ،وبن
ت�غ� رُّ�ري مناخي وا��ص��ع ،واأوب �ئ��ة م��ن االأم��را���ش
اجلديدة ،يُعتقد اأن العديد من العوامل اأدت
اإىل فناء احليوانات ال�صخمة من كوكبنا.
دور الإن�سان يف انقرا�ض
احليوانات ال�سخمة
يف درا�� �ص ��ة ُن �� �ص��رت ع ��ام  2018يف جم�ل��ة
 Scienceتقدم دلي ً
ال على اأن الدوافع

الرئي�صية ك��ان��ت م��ن الب�صر و أا��ص�ب��اه الب�صر
ب�صورة اأ�صا�صية.
وت��و��ص��ح فيلي�صا ��ص�م�ي��ث ،ع��امل��ة االأح �ي��اء
القدمية بجامعة نيو مك�صيكو“ :نظرنا اإىل
ال�صجل االأح �ف��وري ب�اأك�م�ل��ه مل��دة  65مليون
�صنة ،ووج��دن��ا اأن��ه بالن�صبة ملعظم التاريخ
التطوري كانت كتلة اجل�صم االأكرب ال جتعل
احليوان اأكر عر�صة لالنقرا�ش”.
ومع هذا ،وُجِ د نوع جديد من املفرت�صن
يف امل���ص�ه��د ،وه��و االإن �� �ص��ان املنت�صب القامة
امل� � � �ع � � ��روف ع � �ل � �م � �ي � �اً ب� ��ا� � �ص� ��م (Homo
.)Erectus
منذ حوايل  1.8مليون �صنة ،اأ�صبح الب�صر
الذين كانوا يعتمدون على النباتات لفرتة
طويلة م��ن حياتهم ،يعتمدون ب�صكل كبري
ومتزايد على اللحوم كم�صدر للغذاء.
وم��ع انت�صار ��ص��ائ��دي احل�ي��وان��ات الذين
ي���ص�ت�خ��دم��ون االأدوات ال �ق��ات �ل��ة ،ت �ب��ع ذل��ك
انقرا�ش الثدييات الكبرية من احليوانات.
م��ن املحتمل اأي���ص�اً اأن الب�صر ا�صتهدفوا
ب �ن �� �ص��اط اأق� � ��وى امل �خ �ل��وق��ات ع �ل��ى االأر� � ��ش
واأك��ربه��ا أال� �ص �ب��اب اأخ� ��رى ،م��ن بينها مث ً
ال
دافع اخلوف ،اأو التناف�ش على الفري�صة.
وباملثل يف الع�صر احلديث ،غالباً ما يتعلق
ال �� �ص��راع ال�ب���ص��ري م��ع احل �ي��وان��ات ال�ك�ب��رية
ب���ص�ب��ب اع �ت��دائ �ه��ا ع �ل��ى م��ا��ص�ي�ت�ن��ا وم �� �ص��ادر
غ��ذائ�ن��ا امل�ه�م��ة ،ك�م��ا ه��و احل ��ال م��ع ال��ذئ��اب
واالأ��ص��ود ،اأو ب�صبب تدمريها اأو ا�صتهالكها
ملحا�صيلنا ،كما هو احلال مع الفيلة وغريها
يف بع�ش الدول.
احليوانات الكبرية و�سعوبة
التكا ُثر ال�سريع
قال ويليام ريبل ،الباحث بجامعة والية
اأوري� �غ ��ون االأم��ري �ك �ي��ة ،اإن ��ص�ي�ئ�اً م��ا يتعلق
ب��احل�ي��وان��ات ال�ك�ب��رية يجعلها اأك��ر عر�صة
ل��الن �ه �ي��ار ع ��ددي� �اً ،وف �ق �اً ل���ص�ح�ي�ف��ة The

تصدر عن شركة
االنباط للصحافة واإلعالم
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 Washington Postاالأمريكية.
� �ص �م��ات ت ��اري ��خ ح �ي��ات �ه��م ،م �ث��ل م �ع��دالت
التكاثر وم�ع��دالت الن�صج والنمو ،ع��ادة ما
ت �ك��ون اأب �ط �اأ ب�ك�ث��ري .وب��ال �ت��ايل ُت���ص�ب��ح تلك
احليوانات اأكر عر�صة للفناء.
وم��ع ان�ت���ص��ار ال�ب���ص��ر ،ان�خ�ف����ش متو�صط
كتلة اجل�صم للثدييات يف اأورا��ص�ي��ا مبقدار
الن�صف تقريباً على مدار  100.000عام .يف
اأ�صرتاليا وحدها ،يبلغ متو�صط كتلة ج�صم
ال �ث��دي �ي��ات ال �ي��وم ُع �� �ص��ر م��ا ك ��ان ع�ل�ي��ه قبل
 125.000عام.
م� ��ن ن ��اح �ي ��ة اأخ� � � ��رى ،ت � �اأخ� ��رت اأم ��ري �ك ��ا
ال�صمالية فيما يتعلق باالنقرا�صات؛ حيث
جنت معظم ثديياتها ال�صخمة حتى نهاية
ال�ع���ص��ر اجل �ل �ي��دي .ول �ك��ن ع�ن��دم��ا ب� ��داأوا يف
االن �ق��را���ش ،اخ �ت �ف��وا ب �� �ص��رع��ة ،وه ��و م��ا قد
يرجع الكت�صاف االإن�صان العاقل Homo
 )sapiensالأ�صلحة �صيد طويلة املدى
واأكر فاعلية.
تاأثري التغريات املناخية والبيئية
ح�ت��ى اأث �ن��اء ال �ت �غ��ريات ال�ه��ائ�ل��ة يف امل�ن��اخ
ل�ك��وك��ب االأر� � ��ش ،مب��ا يف ذل ��ك ال �ع��دي��د من
الع�صور اجلليدية وال�ن��وب��ات الدافئة التي
مر بها الكوكب ،مل تكن الثدييات الكبرية
م �ع��ر� �ص��ة ل�ل�خ�ط��ر ب���ص�ك��ل خ ��ا� ��ش ،ب�ح���ص��ب
�صحيفة  The Atlanticاالأمريكية.
فبالن�صبة لها ،كان اأي�صاً انقرا�صها جراء
امل�ن��اخ متعلقاً مب��ا اإذا ك��ان الب�صر م�صوؤولن
ب��ال�ف�ع��ل ع��ن ف �ق��دان احل �ي��وان��ات ال�صخمة
رُّ
والتدخل يف العملية.
ً
الأنه عندما ي�صبح اجلو اأكر دفئا اأو اأكر
برودة ،فاإنه لن يختار ثدييات اأكرب اأو اأ�صغر
وي���ص�ت�ه��دف�ه��ا ب���ص�ك��ل خ��ا���ش ،ف �ق��ط ع�ن��دم��ا
يتدخل الب�صر ،فاإن كونك �صخماً يزيد من
خطر انقرا�صك وفنائك.
وفقاً ملجلة  Live Scienceالعلمية،

تقول جي�صيكا تيودور من جامعة كاجلاري
اإنه قد يكون من ال�صعب حتليل اآثار ال�صيد
الب�صري ،وتغري امل�ن��اخ ،وال�ت�غ��ريات الكبرية
ال�ت��ي مت��ر بها النظم البيئية عندما ب��داأت
الثدييات الكبرية واحليوانات ال�صخمة يف
االختفاء.
ومع ذلك ،كما تقول كيتلن ماجواير من
متحف اأورم��ا ج�.صميث للتاريخ الطبيعي:
“يف ح��ن يُعتقد اأن ان�ق��را���ش احل�ي��وان��ات
ال�صخمة كان نتيجة للكمة ثنائية من تغري
املناخ والتاأثريات الب�صرية ،يت�صح لنا مراراً
اأن لكمة االإن�صان كانت اأقوى.
حتى لو مل يكن تغري املناخ م�صوؤو ًال ب�صكل
اأ�صا�صي عن قتل الثدييات الكبرية يف املا�صي،
هناك ثالثة اأ�صياء خمتلفة متاماً االآن :املناخ
يتغري مبعدل غري عادي ب�صبب الب�صر؛ هذا
التغيري من �صنعنا االآن؛ كما يقوم الب�صر
بتقلي�ش امل�صاحة املتاحة للحيوانات الربية
واحلياة الطبيعية.
فقد كان من املعتاد اأن الثدييات الكبرية
ميكن اأن تتعامل مع ارتفاع درجات احلرارة
اأو حتويل هطول االأمطار عن طريق احلركة
والهجرة امل�صتمرة خالل تغريات الف�صول.
االآن ،امل �� �ص��اح��ات اخل �� �ص��راء يف ت �� �ص��اوؤل
م�صتمر م��ع تنامي امل��دن وال�ط��رق��ات .تعني
ه� ��ذه ال �ت �غ �ي��ريات اأن ال �ب �� �ص��ر امل �ع��ا� �ص��ري��ن
اأ��ص�ب�ح��وا اأي �� �ص �اً ب��ارع��ن يف ق�ت��ل ال�ث��دي�ي��ات
املتو�صطة وال�صغرية احلجم التي نعرفها.
وبعد اأن َق َتل اأ�صالفنا الثدييات عن طريق
�صيدها اأو حماية اأنف�صهم من خماطرها.
االآن ،مي�ك�ن�ن��ا اأن ن��دف��ع احل �ي��وان��ات االأك��رب
التي نعرفها اليوم ،ب�صكل غري مبا�صر ،اإىل
االنقرا�ش عن طريق تقلي�ش مواردهم.
احليوانات الكربى اليوم
يف خطر النقرا�ض
حتى االآن ،ال تزال اأكرب الثدييات يف خطر
� �ص��دي��د .ي�ع�ي����ش م�ع�ظ�م�ه��م يف ال �ب �ل��دان ذات
امل ��وارد القليلة وال�ت��ي ي�ع��اين غالبيتها من
ال�صراعات والفقر ،بح�صب �صحيفة The
 Atlanticاالأمريكية.
مث ً
ال ،يتم �صيد الفيلة االإفريقية ب�صدة
بال�صيد اجلائر بغر�ش البيع .كما اأن وحيد
القرن االأبي�ش ال�صمايل اأ�صبح من االإن��اث
فقط وانقر�صت كل الذكور.
ح�ت��ى ال��زراف��ات ب��ات��ت م �ه��ددة ب��ال�ف�ن��اء –
فقد انخف�ش عددها بن�صبة  %40يف  30عام
فقط ،وانتقلت اإىل القائمة احلمراء لالأنواع
امل �ه��ددة ب��اخل�ط��ر ع��ام  .2017ه��ذه املخاطر
بفناء كبار احليوانات التي نعرفها اليوم ال
تتوقف عند هذا احلد.
فاالأفيال واأقاربها ،على �صبيل املثال ،متنع
ب�صبب منطها الغذائي االأ�صجار من التعدي
على االأرا�صي الع�صبية ،ومع اختفاء املاموث
من ن�صف الكرة ال�صمايل قدمياً ،انقر�صت
اأي�صاً ال�ع��وامل التي يهيمن عليها الع�صب.
ما ين ِرّبئ ب�صيناريو مماثل يف امل�صتقبل غري
البعيد.
واإذا ان �ق��ر� �ص��ت ج�م�ي��ع االأن� � ��واع امل �ه��ددة
حالياً ،ف�اإن اأك��رب حيوان ثديي على االأر���ش
�صيكون البقرة امل�صتاأن�صة .وك��ل ه��ذا ب�صبب
�صنع االإن�صان يف املقام االأول.
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فرنسا تدرس الخيارات إلنقاذ
الحوت «التائه» في نهر السين
االنباط -وكاالت
حت� ��اول ه �ي �ئ��ات االإن� �ق ��اذ ال�ف��رن���ص�ي��ة،
وخ��رباء البيئة ،تقييم احلالة ال�صحية
حلوت اأبي�ش تائه يف نهر ال�صن وبحث
اخل� �ي ��ارات امل �ت��اح��ة الإن� �ق ��اذه ن �ظ��را الأن��ه
يعي�ش عادة يف املياه القطبية الباردة.
وق� ��ال� ��ت اإي� ��زاب � �ي� ��ل دورل� �ي ��ت-ب ��وزي ��ه
امل���ص�وؤول��ة يف اإدارة اإق�ل�ي��م اأور اإن احل��وت
االأب �ي ����ش مت ر� �ص��ده االأرب� �ع ��اء وراق �ب �ت��ه
ف��رق االإن �ق��اذ ب�ط��ائ��رات م�صرية لكنه مل
ي�ت�ح��رك ت�ق��ري�ب��ا اخل�م�ي����ش ،وج �ن��ح بن
منطقتن يف النهر.
واأظ �ه��رت لقطات ال�ط��ائ��رات امل�صرية
احل��وت وه��و ي�صبح ببطء وج�صده حتت
املاء مبا�صرة وي�صعد ليتنف�ش.
ومل ي�ت���ص��ح ب �ع��د مل ��اذا و� �ص��ل احل��وت

ل �ت �ل��ك امل �� �ص��اف��ة ال �ب �ع �ي��دة ع ��ن م��وط �ن��ه
االأ�صلي على بعد ع�صرات الكيلومرتات
يف مم ��ر م��ائ��ي م ��زدح ��م ل�ي�ق�ط��ع ن���ص��ف
امل�صافة تقريبا �صوب باري�ش
وق��ال��ت اإدارة االإط�ف��اء املحلية املعنية
مبراقبة احلوت اإن االأولوية االآن تتمثل
يف تقييم حالته ال�صحية قبل التفكري يف
التدخل من عدمه.
ما خفايا ال�صالحف البحرية؟
ويف اأواخ ��ر م��اي��و ،نفق ح��وت مري�ش
الأ� �ص �ب��اب ط�ب�ي�ع�ي��ة ب �ع��د اأن ان�ف���ص��ل عن
عائلته وق�ط��ع ع���ص��رات االأم �ي��ال و�صوال
اإىل ن �ه��ر ال �� �ص��ن ،وذل ��ك ب �ع��دم��ا ف�صلت
حماوالت اإر�صاده للعودة اإىل البحر.
وب�ع��د �صهر ��ص��وه��د ح��وت اآخ��ر طوله
ع�صرة اأمتار ويعتقد اأنه من حيتان املنك
يف نهر ال�صن.

فحص سريع يكتشف أمراض
السرطان والقلب بسرعة فائقة
االنباط-وكاالت
ت��و��ص��ل ع�ل�م��اء اإىل اب�ت�ك��ار تكنولوجيا
ج ��دي ��دة ق � ��ادرة ع �ل��ى اك �ت �� �ص��اف اأم ��را� ��ش
ال �� �ص��رط��ان وال �ق �ل��ب ب���ص��رع��ة اأك � ��رب ،مما
يخفف عن املر�صى االنتظار الطويل الذي
ميتد الأيام واأ�صابيع ،كما هو الو�صع حاليا.
وميكن للتقنية اجلديدة الو�صول اإىل
نتائج االإ�صابة باأمرا�ش ال�صرطان والقلب
خالل يوم واحد.
وتبحث الفحو�ش احل��ال�ي��ة اخلا�صة
بال�صرطان واأم��را���ش القلب ل��دى هيئة
خدمات ال�صحة الربيطانية عن اإ�صارات
هذه االأمرا�ش اخلطرية يف الدم والبول.
وت�صعى هذه الفحو�ش اإىل البحث عن
بع�ش امل�وؤ��ص��رات احليوية ال�ت��ي ميكن اأن
تتنباأ باالإ�صابة باملر�ش ،وي�صتغرق ذلك
اأي��ام��ا ،ريثما تاأتي النتائج من املختربات
ال �ت��ي ي �� �ص��رتط اأن ت �ك��ون يف ظ��ل ح ��رارة
معينة.
ويعمل الفح�ش اجلديد ،الذي يحمل
ا�صم ( ،)CrisprZymeعلى الو�صول
اإىل النتائج بالطريقة نف�صها ،لكن يف وقت
اأقل من � 24صاعة.
وتقل�صت مدة الفح�ش يف التكنولوجيا
اجل��دي��دة ،مع تخطيه عملية الت�صخيم،
ال �ت��ي ت �ق��وم ع �ل��ى ا� �ص �ت �ن �� �ص��اخ ع �ي �ن��ة ال ��دم
والبول لعدد ك��اف ،بحيث ميكن اكت�صاف
اآثار الربوتينات يف ال�صوائل التي يفرزها
اجل�صم.
وال ح��اج��ة يف ه ��ذا ال�ف�ح����ش الإر� �ص��ال

العينات اإىل املختربات ،كما هو معمول
ب��ه ح��ال�ي��ا ،اإذ ميكنه اإع �ط��اء النتائج عرب
تغري اللون الذي يظهر يف حال وجود مادة
خطرية ،متاما كما يحدث يف اختبار ورقة
عباد ال�صم�ش.
ويعني اللون الداكن اأكر من غريه يف
الفح�ش وجود مواد اأكر .
وج ��اء ال�ك���ص��ف ع��ن ال�ف�ح����ش اجل��دي��د
يف درا��ص��ة ن�صرت يف دوري��ة “تقنية النانو
الطبيعة” ،و�صاهم يف تطويره باحثون من
بريطانيا واأملانيا والواليات املتحدة.
وقالت الباحثة الرئي�صية يف الدرا�صة،
م��ويل �صتيفنز“ :اإن فح�صنا مثل بقية
الفحو�ش ي�صري اإىل وجود مادة حيوية ما،
لكن ما مييزه باأنه ت�صخي�ش اأب�صط ما هو
موجود حاليا”.
واأ�صافت اأن ما مييز الفح�ش اأي�صا هو
اأنه قادر على تعريفنا بالكمية التي توجد
بها هذه امل��ادة ،هو اأمر ال ي�صاعد فقط يف
ت�صخي�ش املر�ش ،بل مراقبة مدى تقدمه
ومدى ا�صتجابة اجل�صم للعالج.
وه� ��ذا ال�ف�ح����ش ��ص�ه��ل اإىل درج� ��ة اأن��ه
مي�ك��ن اإج � ��راوؤه يف ع �ي��ادة الطبيب ال�ع��ام،
وه��و م��ا يخفف ع�ن��اء ان�ت�ظ��ار امل��واع�ي��د يف
املختربات واملتابعة التي جتري بعد اإجراء
الفحو�ش.
ومل ت��ذك��ر اخل�ب��رية الربيطانية ثمن
ال�ف�ح����ش اجل��دي��د وال م��وع��د ط��رح��ه يف
االأ� �ص��واق ،لكنها اأمل�ح��ت اإىل اأن��ه ميكن اأن
يكون متوفرا يف الدول النامية ،مما يعني
اأنه قد يتوفر ب�صعر معقول.

لماذا يجب أن يؤخذ فحص
الضغط من الذراعين؟

االنباط-وكاالت
خل�صت درا�صة جديدة اإىل اأن فح�ش
��ص�غ��ط ال ��دم ي�ج��ب اأن ي�ت��م ع�ل��ى ذراع ��ي
ال�صخ�ش ال ذراع واحدة فقط.
وق ��ال ��ت ال ��درا�� �ص ��ة اجل � ��دي � ��دة ،ال �ت��ي
اأوردت تفا�صيلها �صحيفة “ديلي ميل”
الربيطانية ،اجلمعة ،اإن مالين احلاالت
من ارتفاع �صغط الدم ميكن اأال تكت�صفها
طريقة الفح�ش احلالية ،التي تقوم على
فح�ش �صغط الدم من ذراع واحدة.
وبح�صب موقع عيادة “مايو كلينيك”،
يحدث ارت�ف��اع �صغط ال��دم عندما تكون
ق��وة ان��دف��اع ال��دم الطويلة االأم��د مقابل
جدران ال�صراين مرتفعة اإىل احلد الذي
ي � �وؤدي اإىل م���ص�ك��الت �صحية م��ن قبيل
النوبة القلبية واجللطة ،وهما من اأكرب
االأ�صباب املوؤدية للوفاة.
وكلما زادت كمية ال��دم التي ي�صخها
القلب ت�صيق ال�صراين ،فريتفع �صغط
الدم.
واأج��ري��ت الدرا�صة اجلديدة على 50
األ ��ف ب��ال��غ ،وح�ل�ل��ت ال �ف��روق يف ال�ن�ت��ائ��ج
التي يعطيها فح�ش ال��ذراع ال��واح��دة اأو
الذراعن.
وعندما اأُخ��ذت ق��راءة �صغط الدم من

الذراعن ،اكت�صفت اإ�صابة  12يف املئة من
اإجمايل امل�صاركن الذين اأظهر الفح�ش
ال��ذي اأج��ري على ذراع واح��دة لهم ،اأنهم
ال يعانون من ارتفاع �صغط ال��دم ،وهذا
يعني اأن الفح�ش م��ن ه��ذا ال �ن��وع لي�ش
دقيقا.
وق��ال ال�ب��اح��ث الرئي�صي يف ال��درا��ص��ة
والطبيب يف جامعة اإك�صرت ،كري�صتوفر
ك��الرك“ :اإن ارتفاع �صغط ال��دم م�صكلة
ع��امل �ي��ة ،ومي �ك��ن اأن ت �ك��ون � �ص��وء االإدارة
مميتة”.
واأ�صاف كالرك“ :اأن الف�صل يف فح�ش
ك��ال ال��ذراع��ن واالع �ت �م��اد ع�ل��ى ال �ق��راءة
االأع �ل��ى ،ل��ن ي� �وؤدي ف�ق��ط اإىل الف�صل يف
الت�صخي�ش وال�ع��الج ،واإمن��ا التقليل من
� �ص �اأن امل �خ��اط��ر ال �ت��ي ي�ت�ع��ر���ش م��الي��ن
االأ�صخا�ش حول العامل”.
واأ�� �ص ��اف“ :من امل�صتحيل ت��وق��ع اأي
الذراعن اأف�صل (على �صعيد الفح�ش)،
الأن بع�ش االأ�صخا�ش لديهم قراءة اأعلى
يف ذراعهم الي�صرى مقارنة باليمنى”.
وت��اب��ع“ :لذلك م��ن املهم فح�ش كال
الذراعن”.
واأ� � �ص� ��اف“ :الك�صف ال �� �ص �ح �ي��ح عن
ارتفاع �صغط الدم هو خطوة حيوية نحو
اإعطاء العالج املنا�صب لالأ�صخا�ش”.
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