
 شركات تكنولوجيا معلومات تؤكد أهمية الحوافز
   الحكومية لترتيب أوضاعها

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 الحكومة: مستمرون بدراسة فتح 
المقاهي وصاالت المطاعم

 بتوجيهات ملكية
العيسوي يسلم 34 مسكنًا لألسر 

العفيفة بالرويشد
االنباط-عمان  

ل����واء  ع��ف��ي��ف��ة يف  اأ�����س����رة   34 ت�����س��ّل��م��ت 

ال�سبت،  ام�س  املفرق،  مبحافظة  الروي�سد 

م�����س��اك��ن ج���دي���دة ���س��م��ن امل����ب����ادرة امل��ل��ك��ي��ة 

اإن�ساوؤها  جاء  التي  العفيفة  الأ�سر  لإ�سكان 

ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ج��ال��ة  لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذاً 

الثاين.

وت�ستهدف مبادرة م�ساكن الأ�سر العفيفة 

التي اأطلقت بتوجيهات ملكية عام 2005، 

توفري  اململكة،  حمافظات  جميع  و�سملت 

احلياة الكرمية وامل�ستقرة لاأ�سر امل�ستفيدة 

ويتم  وا�ستحقاقاً،  ع���وزاً  الأك���ر  تعد  التي 

اختيارها وفق اأ�س�س تراعي حتقيق العدالة 

التنمية  وزارة  تعتمدها  ال��ت��ي  وال�سفافية 

الج��ت��م��اع��ي��ة، وب��ح�����س��ب اأع��ل��ى امل��وا���س��ف��ات 

ال��دي��وان  رئي�س  والفنية.و�سّلم  الهند�سية 

امل��ل��ك��ي ال��ه��ا���س��م��ي، رئ��ي�����س جل��ن��ة م��ت��اب��ع��ة 

تنفيذ مبادرات جالة امللك، يو�سف ح�سن 

العي�سوي، مفاتيح امل�ساكن اجلديدة.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان  

اأن  ال����وزراء ام�����س ال�سبت  اأك���دت رئ��ا���س��ة 

���س��الت  ف��ت��ح  ب��درا���س��ة  احل��ك��وم��ة م�ستمرة 

امل��ط��اع��م وامل��ق��اه��ي وم��ط��اع��م امل����ولت، ومل 

تتخذ قرارا فيها بعد.

وقالت رئا�سة الوزراء يف ايجاز م�سرتك 

مع وزارة ال�سحة اإن احلكومة تدر�س حالّياً 

الوطنّية  اللجنة  تو�سيات  م��ن  جمموعة 

ل���اأوب���ئ���ة ب��خ�����س��و���س ال�����س��م��اح ل��ق��ط��اع��ات 

جديدة بالعمل، مبا يف ذلك �سالت املطاعم 

واملقاهي ومطاعم املولت.

وا���س��اف��ت اأن���ه ���س��ي��ت��ّم الإع�����ان عنها يف 

اأقرب وقت ممكن.

اأم��ن ع��ام وزارة ال�سياحة والآث��ار  وك��ان 

ال�سبت،  اليوم  اأكد  الدكتور عماد حجازين، 

اأن الوزارة مل تتلقى بعد موافقة خطية او 

املطاعم  �سالت  بفتح  تن�سيبها  على  رد  اأي 

واملقاهي.

لدارة  ال�سياحة  وزارة  تن�سيب  اأن  وب��ن 

الزمة ت�سمن دليا ار�ساديا لكافة قطاعات 

ال�سياحة يف حال عودتها اىل العمل، مبينا 

اأن يف حال مت املوافقة �سيتم اب��اغ ال��وزارة 

التي بدورها �ستكون جاهزة ملبا�سرة العمل.

الر���س��ادي  الدليل  بنود  بع�س  ع��ن  وك�سف 

الذي يت�سمن التباعد اجل�سدي.

التفا�صيل �ص »3«

 12 كانسة 
تباشر األسبوع 
المقبل أعمال 

التنظيف 
لألرصفة

لجنة االوبئة:
 ال توصية 

بفتح الحضانات 
والحكومة تفكر 
بطريقة مختلفة

االنباط-عمان

اأعلنت وزارة ال�سحة عن ت�سجيل 4 ا�سابات 

بينها  ال�سبت  ام�س  كورونا جديدة يف الردن 

3 حالت لقادمن من اخل��ارج وحالة واحدة 

ملخالط م�ساب يف اربد.

وقالت الوزارة يف بيان م�سرتك �سادر عنها 

ورئا�سة الوزراء اإنه �سجل يف اململكة اليوم )4( 

اإ�سابات بفريو�س كورونا امل�ستجّد على النحو 

الآتي:

)3( ح���الت لأردن���ي���ن ق��ادم��ن م��ن خ��ارج 

اململكة )اأفغان�ستان، وماليزيا، وبريطانيا(.

حالة خماِلطة لأحد امل�سابن يف حمافظة 

الإ�سابات  عدد  اإجمايل  يرتفع  اإربد.وبذلك 

ومل  اإ����س���اب���ة،   )734( الآن  ح��ّت��ى  امل��م��ل��ك��ة  يف 

ت�سّجل اأّي حالة �سفاء هذا اليوم.

ومّت اإجراء )3522( فح�ساً خمربّياً، لي�سبح 

حتى  اأجريت  التي  الفحو�سات  عدد  اإجمايل 

الآن )183641( فح�ساً.

اإجراءات اأخرى:

ح��ال��ّي��اً جمموعة من  احلكومة  ت��در���س   •
تو�سيات اللجنة الوطنّية لاأوبئة بخ�سو�س 

و�سيتّم  بالعمل،  ج��دي��دة  لقطاعات  ال�سماح 

الإع���ان عنها يف اأق���رب وق��ت ممكن، مب��ا يف 

ذل���ك ����س���الت امل��ط��اع��م وامل��ق��اه��ي وم��ط��اع��م 

املولت.

التفا�صيل �ص »3«

الأحد  8 �شوال  1441 هـ  - املوافق    31  اأيار   2020 م - العدد  5350  - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

 4 اصابات كورونا جديدة بينها 3 
لقادمين من الخارج

االنباط-وكاالت

قالت ترييزا ت�سنغ وزيرة العدل املوؤيدة 

تهديد  اإن  ال�سبت  كونغ  هونغ  يف  لل�سن 

ال��رئ��ي�����س الأم���ري���ك���ي ت���رام���ب ب��ت��ج��ري��د 

هونغ كونغ من و�سعها اخلا�س ردا على 

قوانن الأمن القومي التي تعتزم ال�سن 

تهديد غري مقبول مبوجب  فر�سها هو 

املعايري الدولية

جت��اوز  اإن  لل�سحافين  ت�سنغ  وق��ال��ت 

بكن للنظام القانوين الداخلي يف هونغ 

ل  القومي  الأم���ن  ق��وان��ن  لفر�س  كونغ 

يبطل احلكم الذاتي لاإقليم كما يدعي 

امل�سوؤولون الأمريكيون

اأ�سبحنا  اأن��ن��ا  قيل  لقد  ت�سنغ  وتابعت 

/دول������ة واح������دة ون���ظ���ام واح���د/وف���ق���دن���ا 

نحن  وخطاأ..  تام  زيف  هذا  ا�ستقالنا.. 

دول����ة واح������دة.. وب���ال���ت���ايل، ف��ي��م��ا يتعلق 

اأي  ه��و احل��ال يف  القومي، وكما  ب��الأم��ن 

ه��ذه م�ساألة تخ�س  ال��ع��امل،  اآخ��ر يف  بلد 

ال�سلطات املركزية

وم���ن امل��ق��رر اأن ت��ف��ر���س ب��ك��ن ق��وان��ن 

هونغ  عن  نيابة  القومي  ب��الأم��ن  خا�سة 

كونغ ت�ستهدف اخليانة والفتنة والإرهاب 

والتدخل الأجنبي

و�سيا�سيون  حقوقية  جماعات  وت��ق��ول 

املرجح  م��ن  اإن��ه  للدميقراطية  م��وؤي��دون 

اأن ت�����س��ت��ه��دف ه����ذه اخل���ط���وة امل��ع��ار���س��ة 

املناه�سة  الح��ت��ج��اج��ات  بعد  امل��دي��ن��ة،  يف 

للحكومة خال العام املا�سي
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 الغذاء والدواء: اجراءات احترازية بخصوص 
األدوية التي تحتوي على مادة الميتفورمين

 معان: استكمال عدد من مشروعات 
المياه

االنباط-عمان

  

ال��غ��ذاء وال��دواء  ق��ال مدير ع��ام موؤ�س�سة 

قامت  املوؤ�س�سة  ان  مهيدات  ن��زار  الدكتور 

كانون   15 تاريخ  ب��اإج��راءات احرتازية منذ 

ال��ت��ي  الأدوي������ة  ب��خ�����س��و���س  امل��ا���س��ي  الول 

حتتوي على مادة امليتفورمن الفعالة.

الأمريكية  وال���دواء  ال��غ��ذاء  اإدارة  وكانت 

قامت ب�سحب بع�س ت�سغيات امل�ستح�سرات 

التي حتتوي على املادة الفعالة.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-معان  

معان  حمافظة  مياه  اإدارة  مدير  ق��ال 

الإدارة  اإن  امل��ع��اي��ط��ة  ���س��ام��ر  امل��ه��ن��د���س 

تعمل على ا�ستكمال عدد من م�سروعات 

لاآبار يف  ال�سيانة  اأعمال  واإج��راء  املياه، 

املائي  ال��واق��ع  حت�سن  ب��ه��دف  املحافظة 

فيها.

واأ�ساف املهند�س املعايطة ام�س ال�سبت، 

اإن العمل جار يف حفر بئر جديدة غرب 

معان.

التفا�صيل �ص »2«

 وزير االشغال يتفقد العمل بمشروع 
الباص السريع

 من هو جورج فلويد »العمالق« الذي 
أشعل مظاهرات مينيابوليس؟

االنباط-عمان

والإ�سكان  العامة  الأ�سغال  وزي��ر  تفقد 

املهند�س فاح العمو�س ام�س ال�سبت �سري 

ال��ع��م��ل مب�����س��روع ال��ب��ا���س ���س��ري��ع ال���رتدد 

“عمان-الزرقاء«.

ال�سبت،  ال��ي��وم  �سحفي  ب��ي��ان  وبح�سب 

اإىل ان كلفة امل�سروع ت�سل  اأ�سار العمو�س 

اإىل 140 مليون دينار بتمويل من �سندوق 

ا�ستثمار اأموال ال�سمان، وهو مق�ّسم على 

4 مراحل.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-وكاالت

كان معروفا لدى اأ�سدقائه با�سم “بيغ 

با�سم  اأي�����س��ا  ي��ع��رف  ك���ان  ك��م��ا  فلويد”، 

يحاول  كان  ال��ذي  اللطيف”  “العماق 
تغيري حياته!.. اإنه جورج فلويد، الرجل 

ال���ذي م���ات خنقا ع��ن��دم��ا و�سع  الأ���س��م��ر 

مينيابولي�س،  مدينة  يف  �سرطة  �سابط 

ركبته  الأم��ريك��ي��ة،  ميني�سوتا  ولي���ة  يف 

الذي  فلويد  فلويدولد جورج  على عنقه 

ت���ويف ع��ن ع��م��ر ن��اه��ز 46 ع��ام��ا يف ولي��ة 

ك��ارول��ي��ن��ا ال�����س��م��ال��ي��ة، وع���ا����س ���س��ب��اب��ه يف 

لكنه  تك�سا�س،  ب��ولي��ة  هيو�سنت  مدينة 

بعد اإطاق �سراحه من ال�سجن انتقل اإىل 

مينيابولي�س قبل عدة �سنوات للعثور على 

كري�ستوفر  ع��م��ره  ل�سديق  وف��ق��ا  ع��م��ل، 

هاري�س

التفا�صيل �ص »6«
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املحلي

 صحة اربد: المصابة الجديدة بكورونا 
تقيم في منزل تحت الحجر منذ أسبوعين

 معان: استكمال عدد من 
مشروعات المياه

 صناعة عجلون تدعو المحال التجارية 
لاللتزام باإلجراءات الوقائية

االنباط-اربد  

ق����ال م���دي���ر ال�������ص����ؤون ال�����ص��ح��ي��ة يف 

امليا�س،  قا�صم  ال��دك��ت���ر  اإرب���د  حمافظة 

اإن حالة الإ�صابة بفريو�س ك�رونا التي 

�صجلت ام�س ال�صبت يف اربد، هي زوجة 

اأح����د امل�����ص��اب��ن امل��خ��ال��ط��ن ال�����ص��اب��ق��ن 

ل�صائق اخلنا�صري، وتقيم يف منزل يقع 

�صمن عدة منازل ما زالت حتت احلجر 

يف  اإ���ص��اب��ة  اأول  ت�صجيل  م��ن��ذ  ال�����ص��ح��ي 

بلدة الكرمية يف ل�اء الأغ�ار ال�صمالية 

قبل اأكرث من اأ�صب�عن.

االنباط-معان  

معان  مياه حمافظة  اإدارة  ق��ال مدير 

الإدارة تعمل  اإن  املعايطة  املهند�س �صامر 

املياه،  ا�صتكمال عدد من م�صروعات  على 

واإجراء اأعمال ال�صيانة للآبار يف املحافظة 

بهدف حت�صن ال�اقع املائي فيها.

واأ�صاف املهند�س املعايطة ام�س ال�صبت، 

اإن العمل ج��ار يف حفر بئر جديدة غرب 

الإنتاجية  الطاقة  م�صت�ى  لرفع  معان 

ال�ا�صلة  ال��ت��زوي��د يف اخل��ط���ط  ون�����ص��ب 

باجتاه معان، حيث و�صلت ن�صبة الإجناز 

اإىل 70 باملئة، م�صريا اإىل اأن ك�ادر الإدارة 

نفذت اأعمال �صيانة لآبار املياه ا�صتعدادا 

لف�صل ال�صيف.

ا�صتكمال  ي��ت��م ح��ال��ي��ا  اأن���ه  اإىل  واأ����ص���ار 

م�����ص��روع��ات ال�����ص��رف ال�����ص��ح��ي ال��ت��ي مت 

ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف ع���دد م���ن م��ن��اط��ق امل��دي��ن��ة، 

اىل  لفتا  قريبا،  فيها  العمل  و�صينتهي 

ال�صحي  ال�����ص��رف  خ��ط���ط  اأح���د  �صيانة 

ال��ذي تعر�س  القدمي  املجمع  يف منطقة 

العمل  و�صينتهي  ق��دم��ه،  نتيجة  لهب�ط 

فيه خلل ي�من.

وح����ل ���ص��ك��اوى بع�س امل���اط��ن��ن من 

ال�صحي  ال�����ص��رف  مناهل  بع�س  ه��ب���ط 

و�صط البلد وحي الأ�صغال العامة، اأو�صح 

رفع  اإىل  حتتاج  املناهل  تلك  اأن  املعايطة 

اجلهات  اخت�صا�س  م��ن  وه���  من�ص�بها، 

ال��ت��ي ن��ف��ذت اخل��ل��ط��ات ال�����ص��اخ��ن��ة داخ���ل 

تتلقى  الإدارة  اأن  م���ؤك��دا  ال�����ص���ارع،  تلك 

م���ن امل���اط��ن��ن امل��لح��ظ��ات وال�����ص��ك��اوى 

املتعلقة باملياه وخط�ط ال�صرف ال�صحي 

وتتعامل معها بكل �صرعة وكفاءة و�صمن 

اإمكاناتها املت�فرة.

االنباط- عجلون

دعت مديرية �صناعة وجتارة ومت�ين 

التجار  ال�صبت  ام�����س  عجل�ن  حمافظة 

ل���لل���ت���زام ال���ت���ام ب���ال�������ص���روط ال�����ص��ح��ي��ة 

ملكافحة فريو�س ك�رونا من حيث التباعد 

الكمامات  ب���ارت���داء  اجل�����ص��دي والل���ت���زام 

والقفازات.

رائ��د اخل�صاونة  املديرية  وق��ال مدير 

اإن فرق الرقابة والتفتي�س تكثف ج�لتها 

واملن�صاآت  واملخابز  التجارية  املحال  على 

من  للحد  التعليمات  ات��ب��اع  م��ن  للتاأكد 

انت�صار هذا ال�باء وخ�ص��صا يف ظل فتح 

عدد من القطاعات وال�صماح بدوامها.

وا���ص��اف ام�س اأن ه��ذه اجل����لت تاأتي 

حر�صا من املديرية على م�صلحة و�صحة 

التقيد  ي�صتدعي  م��ا  وامل���اط��ن��ن  التجار 

وال���ت���ع���اون ل��ر���ص��ي��خ وت��ط��ب��ي��ق ال��ق���اع��د 

ال�����ص��ح��ي��ة جت��ن��ب��ا لإغ�������لق م��ن�����ص��اآت��ه��م 

التجارية.

االنباط-اململكة

اأك�����د ال��ن��اط��ق ب��ا���ص��م ال��ل��ج��ن��ة ال���ط��ن��ي��ة 

اللجنة  اأن  عبيدات  نذير  الدكت�ر  للوبئة 

مل ت������ص��ي ب��ع��د بفتح ح�����ص��ان��ات الط��ف��ال، 

التي  الت��صيات  عن  اأك��رث  احلديث  راف�صا 

رفعت للحك�مة.

وقال عبيدات خلل ا�صت�صافته عرب قناة 

اململكة اإن اللجنة ترفع ت��صياتها للحك�مة 

والتي بدورها دائما تاأخذ اجلانب ال�صحي 

بالقطاعات  تفكر  ان��ه��ا  ال  الع��ت��ب��ار  ب��ع��ن 

ب��ط��ري��ق��ة خم��ت��ل��ف��ة، ول���ذل���ك ت���ت���درج بفتح 

القطاعات ح�صب ال��صع ال�بائي وامل�صلحة 

العامة اقت�صاديا و�صحيا.

اأك��رث عن  اأن احل��دي��ث  وا���ص��اف عبيدات 

ل  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  قبل  وك�صفها  الت��صيات 

ي�صب ابدا يف م�صلحة الدولة.

ال�بائي م�صتقر وجيد،  ال��صع  اأن  وبن 

وع����دد احل�����الت ال��ي���م��ي��ة ي��ق��ل ع���ن واح���د 

ويقرب من ال�صفر.

االنباط-عمان

نظمت �صركة اأمنية ور�صتن عن ٌبعد ح�ل 

م��ن�����ص��ات ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����روين، ب��ال��ت��ع��اون مع 

“كل�صريا”  ���ص��رك��ة  ال���ص��رات��ي��ج��ي  �صريكها 

ال��ع��امل��ي��ة ب��ه��دف ت�صليط ال�����ص���ء ع��ل��ى اأح���دث 

الرقمي،  التعليم  من�صات  جم��ال  يف  التقنيات 

بح�ص�ر ممثلي اأكرث من 60 مدر�صة وم�ؤ�ص�صة 

تعليمية.

وت����ه����دف ال�������ص���راك���ة ال����ص���رات���ي���ج���ي���ة مع 

“كل�صريا” ال�صرق الأو�صط اإىل اإطلق من�صة 
اأ�صا�صية يف  ك���اأداة  حديثة للتعلم الإل��ك��روين، 

العملية التعليمية لتعزيز الإنتاجية، والت�صجيع 

بالإ�صافة  الذاتية،  والإدارة  ال�صتقللية  على 

اإىل ت���ف��ري ال��ع��دي��د م���ن ال�����ص��ب��ل الإ���ص��اف��ي��ة 

للطلب واملعلمن لتن�يع عملية التعلم.

وقال الرئي�س التنفيذي ل�صركة اأمنية، زياد 

�صطارة، اإن هذه ال�صراكة الن�عية نتج عنها عقد 

ال�ص�ء  �صلطتا  التعليمية،  مل�ؤ�ص�صاتنا  ور�صتي 

الإلكرونية  التعليمية  احل��ل���ل  اأف�صل  على 

كل  اح��ت��ي��اج��ات  وتلبية  املن�صة،  ت���ف��ره��ا  ال��ت��ي 

طالب على حدة وتنمية مهارات التفكري لديهم 

والبتكار، و�صط بيئة تعليمية ات�صالية ذكية.

ق�يا  داع��م��ا  تعد  اأمنية  �صركة  اأن  واأو���ص��ح، 

الّلبنة  باأنه  لقناعتها  التعليم  لقطاع  ورئي�صا 

وال��ن��ه������س  امل��ج��ت��م��ع��ات  تنمية  الأ���ص��ا���ص��ي��ة يف 

الرقمي  التح�ل  م�صرية  اأن  اإىل  م�صرياً  بها، 

ب��داأت يف الأردن منذ �صن�ات وم��ا يحدث  التي 

ا�صتدعى  ك���رون��ا؛  لفريو�س  انت�صار  من  الي�م 

وروؤى  احلا�صر  متطلبات  م�اكبة  اأمنية  م��ن 

ع��ل��ى تط�ير  ق����ادرة  اأج��ي��ال  امل�صتقبل لإع����داد 

مهاراتها وقيادة م�صتقبلها نح� الأف�صل.

وب����رام����ج  وان�������ص���ج���ام���اً  اأم���ن���ي���ة  اأن  وب������ن 

من  عملءها  منحت  املجتمعية  م�ص�ؤوليتها 

التعليمية ومل�صاعدتهم على التغلب  امل�ؤ�ص�صات 

ع��ل��ى ال��ظ��روف ال��راه��ن��ة، ا���ص��ت��خ��دام��ا جمانياً 

ملن�صة “كل�صريا” للتعلم عن ُبعد وحتى نهاية 

هذا الف�صل الدرا�صي احلايل.

الإل��ك��روين  للتعلم  اأمنية  من�صة  ومت��ت��از 

ي�صمح  متط�ر  تعليمي  حم��ت���ى  اإدارة  بنظام 

واملهام  والتمارين  للمناهج  ال�صل�س  بالتنظيم 

واملك�نات الأ�صا�صية الأخرى لعملية التعلم.

 بتوجيهات ملكية..... العيسوي يسلم 
34 مسكنًا لألسر العفيفة بالرويشد

 12 كانسة تباشر األسبوع المقبل 
أعمال التنظيف لألرصفة

لجنة االوبئة: ال توصية بفتح الحضانات والحكومة 
تفكر بطريقة مختلفة

 أمنية تنظم ورشتين حول منصات التعلم 
اإللكتروني

االنباط-عمان

املفرق،  الروي�صد مبحافظة  ل���اء  يف  عفيفة  اأ�صرة   34 ت�صّلمت 

ام�س ال�صبت، م�صاكن جديدة �صمن املبادرة امللكية لإ�صكان الأ�صر 

العفيفة التي جاء اإن�صاوؤها تنفيذاً لت�جيهات جللة امللك عبداهلل 

الثاين.

وت�����ص��ت��ه��دف م���ب���ادرة م�����ص��اك��ن الأ����ص���ر ال��ع��ف��ي��ف��ة ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت 

اململكة،  حمافظات  جميع  و�صملت   ،2005 ع��ام  ملكية  بت�جيهات 

ت�فري احلياة الكرمية وامل�صتقرة للأ�صر امل�صتفيدة التي تعد الأكرث 

ع�زاً وا�صتحقاقاً، ويتم اختيارها وفق اأ�ص�س تراعي حتقيق العدالة 

وال�صفافية التي تعتمدها وزارة التنمية الجتماعية، وبح�صب اأعلى 

امل�ا�صفات الهند�صية والفنية.

و�صّلم رئي�س الدي�ان امللكي الها�صمي، رئي�س جلنة متابعة تنفيذ 

امل�صاكن  مفاتيح  العي�ص�ي،  ح�صن  ي��صف  امللك،  جللة  مبادرات 

اجلديدة للأ�صر امل�صتفيدة يف ل�اء الروي�صد، وجال يف امل�صاكن التي 

املنزلية والأجهزة  امل�صتلزمات  تاأثيثها وتزويدها مبختلف  جرى 

الكهربائية اللزمة.

اأول���ي��ات��ه  مقدمة  يف  ي�صع  امللك  جللة  اإن  العي�ص�ي   وق���ال 

حت�صن الظروف املعي�صية للم�اطنن، خا�صة الأ�صر التي تعاين 

من ظروف معي�صية �صعبة، مبيناً اأنه ترجمًة لهذه الروؤية جرى 

ت�زيع 34 وحدة �صكنية جمّهزة بالكامل على الأ�صر امل�صتفيدة من 

مبادرة “م�صاكن الأ�صر العفيفة” يف ل�اء الروي�صد، لتج�ّصد على 

ال���اق��ع اجلهد امللكي لرعاية ه��ذه الأ���ص��ر، وت�فري احلياة  اأر����س 

الكرمية لها يف بيئة اآمنة و�صحية. واأ�صاف، اأن هذه امل�صاكن التي 

جاء اإن�صاوؤها بت�جيهات من جللة امللك يف اإطار املبادرات امللكية، 

ت�صمنت 27 وحدة �صكنية للأ�صر العفيفة مت تنفيذها وجتهيزها 

بتم�يل كرمي من دولة الإم��ارات العربية املتحدة ال�صقيقة، التي 

اأر���س ال�اقع العلقات الأخ�ية املتينة بن البلدين  جت�ّصد على 

ال�صقيقن.

واأ�صار العي�ص�ي اإىل حر�س جللة امللك على حت�صن الظروف 

القت�صادية والجتماعية للم�اطنن، كما ي�ّجه جللته با�صتمرار 

لتنمية م�صتدامة يك�ن  روؤي��ة �صم�لية  اأ�صا�صها  باإطلق مبادرات 

حم�رها الإن�صان، اإىل جانب تنفيذ م�صاريع تنم�ية وخدمية ت�صهم 

يف متكن املجتمعات املحلية وتنه�س مب�صت�ى حياة امل�اطنن يف 

اأن املبادرات امللكية ت�صتهدف  اإىل  جميع حمافظات اململكة، لفتاً 

الإن�صان الأردين باعتباره مرتكزاً للتنمية وغايًة لها.

وقالت وزيرة التنمية الجتماعية ب�صمة ا�صحاقات، اإن املبادرات 

امللكية ت�ؤكد ا�صتمرار النهج الها�صمي الأ�صيل يف م�صاعدة الأ�صر 

العفيفة مبختلف مناطق اململكة، وحت�صن ظروفها الجتماعية 

والقت�صادية.

واأ�صارت اإىل اأن الأ�صر امل�صتفيدة من هذه املبادرة جاء اختيارها 

حيث  الجتماعية،  التنمية  وزارة  تعتمدها  واأ�ص�س  ملعايري  وفًقا 

ي�ؤخذ بعن العتبار عدد اأفراد الأ�صرة وم�صت�ى دخلها، واحلالة 

ال�صحية لأفرادها، م�ؤكدة اأن فئة ذوي الحتياجات اخلا�صة، هي 

من الفئات التي ت�صتهدفها مبادرة م�صاكن الأ�صر العفيفة.

امل�صتفيدة، عن  الأ�صر  اأع��رب عدد من  ويف مقابلت �صحفية، 

تعك�س  وال��ت��ي  الكرمية  امللكية  اللفتة  لهذه  وتقديرهم  �صكرهم 

احلياة  �صبل  ت���ف��ري  على  الكبري  وحر�صه  امل��ل��ك  ج��لل��ة  اهتمام 

بتنفيذ  لل�صتمرار  تثمينهم  ع��ن  ف�صًل  للم�اطنن،  الكرمية 

ب��ال��رغ��م م��ن ال��ظ��روف ال��ت��ي مي��ر بها املجتمع  امل���ب���ادرات امللكية 

ت�صليم  العي�ص�ي خلل  وراف��ق  ك�رونا.  ب�صبب جائحة  الإن�صاين 

وامل�ؤ�ص�صات  ال��دوائ��ر  وع��دد من ممثلي  املفرق،  امل�صاكن، حمافظ 

احلك�مية والأهلية يف املنطقة. ونتيجة للظروف ال�صتثنائية التي 

متر بها اململكة، ب�صبب جائحة ك�رونا مت اللتزام الكامل بق�اعد 

امل�صتفيدة.  الأ�صر  على  امل�صاكن  ه��ذه  ت�زيع  يف  العامة،  ال�صلمة 

ي�صار اإىل اأن املبادرات امللكية ترجم على اأر�س ال�اقع روؤى جللة 

اجتماعية  تنمية  اأول�ياته؛ حتقيق  ال��ذي ي�صع يف مقدمة  امللك 

واقت�صادية م�صتدامة، وتاأمن م�صت�ى معي�صي اأف�صل للم�اطنن 

ورفع �ص�ية اخلدمات املقدمة لهم وتفعيل اإنتاجيتهم، ف�صُل عن 

حت�يل التحديات اإىل فر�س حقيقية، وحتقيق التنمية املت�ازنة 

وال�صاملة.

ت�صاركية مع  خ��لل جه�د  وم��ن  امللكية،  امل��ب��ادرات  ت�صعى  كما 

اجلهات املعنية، اإىل متكن امل�اطن وتعزيز دوره يف م�صرية التنمية 

اأول���ي��ات  وف��ق  وم�صاريع  م��ب��ادرات  تنفيذ  خ��لل  م��ن  امل�صتدامة، 

والفئات  املحلية،  املجتمعات  احتياجات  تلبي  حم���ددة،  تنم�ية 

امل�صتهدفة.

وت�صمل املبادرات امللكية قطاعاٍت حي�ية خمتلفة، منها ال�صحة 

والتعليم وال�صباب والتنمية الجتماعية وامل�صاريع الإنتاجية املدّرة 

للدخل.

االنباط-عمان

كهربائية  كان�صة   12 ان  الكربى  عمان  اأم��ان��ة  قالت 

���ص��ت��ب��داأ الأ����ص���ب����ع امل��ق��ب��ل اأع���م���ال ت��ن��ظ��ي��ف الأر���ص��ف��ة 

بعد  املغلقة  واحل��دائ��ق  وال�صاحات  ال�صيقة  والأم��اك��ن 

بجبل  النم�ذجي  احل��ي  يف  اأم�����س  اأول  جتربتها  مت  اأن 

احل�����ص��ن وم��ن��ط��ق��ة م��ارك��ا ويف م��دي��ن��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

الريا�صية. الثاين 

وقال املدير التنفيذي للأ�صط�ل يف الأمانة املهند�س 

ح�صن اربيحات، اإن لهذه الكان�صات الكهربائية القدرة 

على العمل ملدة 8 ثماين �صاعات مت�ا�صلة بعد �صحنها، 

معقمة  م���اد  اإ�صافة  اإمكانية  مع  املياه  لر�س  وجمهزة 

وفق  الكان�صات  هذه  ت�زيع  �صيتم  اأن��ه  اىل  م�صريا  لها، 

اآل��ي��ة وب��رن��ام��ج م��رت��ب��ط ب���دائ���رة ال��ب��ي��ئ��ة م��ا ي�����ص��ه��م يف 

تخفيف العبء عن عمال ال�طن.

الإجن��ازات التي تتحقق يف ال�طن ومنها اجلامعات علينا اأن نحافظ عليها ول يعقل ول 

يج�ز اأن ي�ص�د عند البع�س فيها نف�س الإقليميه واجله�يه واملناطقيه وال�صلليه وان يتحدث 

بنف�س  اإع���لم    و�صائل  يف  او  م���اق��ع  يف  اأو  الجتماعي  الت�ا�صل  ق��ن���ات  يف  يكتب  اأو  البع�س 

ال�ص�داويه  النظره  وتغليب  اجلامعات  يف  اجن��ازات  اأي  �ص�رة   وحتطيم  والإق�صاء  اجله�يه 

وباأ�صل�ب مرف��س جمله وتف�صيل وبعيدا عن النقد البناء وان الأوان  ملعرفة هذه اخلليا 

اإىل  لتح�يله  وامن��ا  للعمل  لي�س  من�صب  وراء  �صعيا  باخلفاء  املحر�س  ومنها  الظاهر  ومنها 

الع�ده   يريد  وبع�صهم  اأن�اعه  ب�صتى  الف�صاد  ال�صخ�صيه وممار�صة  للم�صالح  وجاهه ومزرعه 

بف�صاد بن زوج وزوجته وحقائق عنهم  اأن يق�م  الف�صاد مبا فيه  ان���اع  بكل  اىل م�قع خربه 

معروفه  وبع�صهم قد يك�ن مرتبطا مع من ل يريدون اخلري لل�طن ولي اجناز وه�ؤلء 

جميعا بحاجة اإىل فتح ملفات ف�صادهم وحت�يلهم للق�صاء فل يعقل بقاء ال�صك�ت عما يق�م 

به البع�س بعيدا عن ال�صمري   واإعادة فتح ملف معادلة �صهاداتهم  وبع�صهم تخرج من دول 

ل يعرف�ن لغة �صهاداتهم في�صع�ن اىل ال��ص�ليه والنتهازيه اإىل م�قع اداري  للتغطيه على 

ف�صادهم و خا�صة �صهاداتهم وكل �صل�كهم اقليمي ومناطقي وحقد وح�صد وجه�يه وينعك�س 

على �صل�كهم مع الطلبه ول يهمهم اإل م�صلحتهم ومنطقتهم ومن يحمل�ن ا�صمهم  فه�ؤلء 

البع�س بع�صهم حل� الل�صان ولكنهم كاحليه الرقطاء تنفث �صما وحقدا واقليميه وبع�صهم 

يعمل  من  �ص�رة  لت�ص�يه  حتريكهم  يتم  ملي�صيات  �صكل  على  جمم�عات  ت�صكيل  على  يعمل 

الكاذبه عرب كتابات غري �صادقه وكاذبه  وينجز ويق�م�ن باغتيال ال�صخ�صيه ون�صر الأخبار 

بان  ه���ؤلء  يت�صل مع  وين�صى من  اخل��ارج  ناعقن من  وات�صالت مع  كاذبه  وبيانات م�صلله 

لقام  ذرة رج�له  بع�صهم عنده  كان  ول�  الفنت  بن�صر    ف�صاد ويق�م�ن  بع�صهم عليه ملفات 

مب�اجهة  اأو كتب من يعني اأو ل� كان لديه رج�له ومتاكد مما يكتب اأو ين�صر اأو ي�زع عرب 

قن�ات الت�ا�صل الجتماعي وخا�صة ال�ت�س اب لقام بذكر ا�صمه  ول� كان عندهم اأدنى رج�له 

ملا قام�ا بالت�صال مع ناعقن يف اخلارج ي�ص�ه�ن �ص�رة جامعات ووطن وا�صخا�س فه�ؤلء 

يت�صرف�ن بل اأخلق ول مبادئ وهم يعرف�ن انف�صهم بل اجناز ول معرفه ويعرف�ن انف�صهم 

يت�صف�ن  ال��ذي��ن  ل��ه���ؤلء  احل��م��را  للعن  الأوان  اأن  ول��ذل��ك  وق�ص�صهم   الآخ����رون  ويعرفهم 

العظمه فاجلامعات  والف�صاد وجن�ن  بال�صلليه  ويت�صف�ن  القليميه  النزعات  واث��ارة  باجلنب 

واملناطقيه  والقليميه واجله�يه  الف��صى  ولي�س  البناء  والنقد  والعمل  الإجن��از  هي م�صدر 

واجلامعات العامه واخلا�صه هي من�ذج يف التقدم والبناء والعمل وان الأوان للعمل وجذب 

البع�س  دون تطهري جامعات من عق�ل  ينجح  اأن  اخل��ارج  ول ميكن  وا�صتقطاب طلبه من 

وال�طن  اجلميع  م�صلحة  وم��ن  والت�ص�ي�س  واملناطقيه  والقليميه  اجله�يه  فيها  تع�صع�س 

معرفة معيقي الجناز و امل�ص��صن كذبا واقليميه ومناطقيه فاجلامعات هي م�ؤ�ص�صات وطنيه  

للجميع ولكل  ابناء ال�طن بغ�س النظر عن ا�ص�لهم ومنابتهم نفتخر بها جميعا وهي جزء 

من ق�صة جناح ال�طن واإجنازاته يف كافة امليادين بقيادة جللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم 

اأده�س  ال�طن  جن��اح  �صيدنا)ق�صة  جللة  وق��ال  احمر(  خط  �صيدنا)اجله�يه  جللة  وق��ال 

العامل (  فاجلامعات ال�طنيه من عامه وخا�صه ق�ص�س جناح ولعل جامعة البلقاء التطبيقيه 

اأمناء جامعة  من�ذج لق�صة جناح باحلقائق وال�ثائق التي يعتز بها كل مطلع ولعل جمل�س 

البلقاء التطبيقيه برئا�صة معايل املهند�س ه�صام اخلطيب وع�ص�يه ذوات نعتز بهم جميعا ل 

يجامل�ن وهم يعرف�ن ومطلع�ن على اإجنازات يف جامعة فعل اأ�صبحت جامعة وطن  وق�صة 

وانا  التطبيقيه  البلقاء  جامعة  هي  اجلامعات   �صم�س  ولعل  واداري��ه  وماليه  اكادمييه  جناح 

اأعتز وافتخر  وانا مطلع جدا على الإجن��ازات ومنها كلية اربد اجلامعيه وكل الكليات وكل 

ذلك م�ثق بحقائق وارقام وزيارات م�ص�ؤوؤلن واطلعهم على ال�اقع ولذلك اأن الأوان لكل 

من يجلد الذات بعيد عن النقد البناء و�صع حد له اأو لهم بالقان�ن والق�صاء وكل اجلامعات 

ال�طنيه من عامه وخا�صة نعتز بها وهناك جامعات اأ�صبحت عامليه من عامه وخا�صة ومن 

يزور اجلامعات على الأر�س يرى ذلك ولذلك فالناعق�ن عليهم اأن يخر�ص�ا  وانتهى دورهم  

وق�ص�صهم �صتظهر و�صيتم التعامل قان�نيا معهم

حمى اهلل ال�طن وال�صعب واجلي�س والأجهزة المنيه بقيادة جللة امللك عبد اهلل الثاين 

املعظم 

د .مصطفى محمد عيروط

جامعاتنا الوطنيه من عامه 
وخاصه بخير ونعتز بها ولكن



االنباط-عمان

  

ق���ال م��دي��ر ع���ام موؤ�س�سة ال��غ��ذاء وال�����دواء ال��دك��ت��ور ن��زار 

مهيدات ان املوؤ�س�سة قامت باإجراءات احرتازية منذ تاريخ 15 

كانون الول املا�سي بخ�سو�ص الأدوية التي حتتوي على مادة 

امليتفورمني الفعالة.

ال��غ��ذاء وال�����دواء الأم��رك��ي��ة ق��ام��ت ب�سحب  اإدارة  وك��ان��ت 

بع�ص ت�سغيالت امل�ستح�سرات التي حتتوي على املادة الفعالة 

امل��ادة  وج���ود  تبني  حيث  ريلي�ص”  اك�ستيندد  “امليتفورمني 
من  اأع��ل��ى  برتكيز  نيرتو�سودمييثالمني”   - “ان  ال�سائبة 

احلدود امل�سموح بها عامليا يف حال ا�ستخدامها لفرتات طويلة 

وب�سكل يومي.

واأو�سح مهيدات ان موؤ�س�سة الغذاء والدواء قامت باإ�سدار 

وم�ستوردي  مل�سنعي  املا�سي  الأول  كانون   15 بتاريخ  تعميم 

الأدوي��ة يلزمهم بتزويد املوؤ�س�سة بنتائج فح�ص ال�سائبة من 

ع��الج مر�ص  ت�ستخدم يف  والتي  الفعالة  امل��ادة  قبل م�سنعي 

مقدما  اأو  م�سجال  ال���دواء  ك��ان  �سواء  الثاين  النوع  ال�سكري 

لديهم  الت�سنيع  لطرق  �ساملة  مبراجعة  والقيام  للت�سجيل 

وفح�ص جميع الت�سغيالت املوجودة يف ال�سوق الأردين مدعمة 

بطرق التحليل ودرا�سة الثباتية وان تكون قادرة وب�سكل علمي 

امل���واد الداخلة يف ت�سنيع ه��ذه الأدوي���ة من  اإث��ب��ات خلو  على 

ال�سائبة و اأن تكون متواجدة ب�سورة اأقل من احلدود امل�سموح 

بها عامليا واأن ينطبق هذا اأي�سا على املنتج ب�سورته النهائية.

وا�ساف مهيدات ان الت�سغيالت التي مت �سحبها يف امركا 

الغذاء  اإدارة  اإع���الن  ان  اىل  م�سرا  الأردن،  يف  م�سجلة  غر 

امل��ا���س��ي بخ�سو�ص عدد  ي��وم اخلمي�ص  الأم��رك��ي��ة  وال����دواء 

حم���دود م��ن ال�����س��رك��ات ويف ال�سكل ال�����س��ي��دلين ل��الأق��را���ص 

م��ادة  على  حتتوي  التي  الأدوي����ة  لكل  ولي�ص  املفعول  ممتدة 

اململكة  منها  اأخ���رى  �سحية  جهات  اأن  ح��ني  يف  امليتفورمني 

املتحدة واإ�سبانيا واأملانيا والربتغال وجمهورية م�سر العربية 

ما زالت تقوم بعمل التحليل الالزم للتحقق من ن�سبة ال�سائبة 

وهو نف�ص الجراء الحرتازي املتبع من قبل املوؤ�س�سة العامة 

للغذاء والدواء.

تقوم  وال���دواء  للغذاء  العامة  املوؤ�س�سة  ان  مهيدات  واأك���د 

باتخاذ جميع الإج��راءات الحرتازية التي تعمل على توفر 

اتخاذ  على  املوؤ�س�سة  وح��ر���ص  للمواطنني  وف��ع��ال  اآم��ن  دواء 

القرارات التي من �ساأنها �سمان اأمان وفعالية الدواء املتداول 

بالأ�سواق .

بعد  ال  ال����دواء  ا�ستخدام  اإي��ق��اف  ع��دم  اإىل  املر�سى  ودع���ا 

مراجعة الطبيب املخت�ص وذلك حر�سا على �سالمتهم. كما 

دعا املواطنني اإىل عدم الرتدد بالت�سال باملوؤ�س�سة من خالل 

قنوات الت�سال املختلفة عند وجود اأي �سكوى او ا�ستف�سار .

 الغذاء والدواء: اجراءات احترازية بخصوص األدوية التي 
تحتوي على مادة الميتفورمين الفعالة

ال�سمر  اجلباه  باأ�سحاب  واإج��الل  وباإعتزاز  عالياً  روؤو�سهم  يرفعون  كافة  الأردن��ي��ون 

قائد ورجالت الدفاع املدين الأ�ساو�ص اإىل جانب اأبناء القوات امل�سلحة البا�سلة واأجهزتنا 

الأمنية جلهودهم الوطنية املخل�سة والتي ت�ساهم يف حماية الوطن و�سالمة املواطن؛ 

ال��ذي معهم  ال��وط��ن  الها�سميني وحت��ت ظ��ل قائد  ت��رّب��وا يف مدر�سة  كيف ل وه��م م��ن 

واإلينا  منا  لأنهم  النا�ص  لكل  وم�سرتكاً  اأعظماً  قا�سماً  ي�سكلون  فهم  دوم���اً؛  امل��ي��دان  يف 

واملخيم  والريف  البادية  بيت؛ وهم من  كل  ومع  بيت  كل  فهم من  وي�سبهوننا جميعاً؛ 

وفر�سان  �سيء؛  وك��ل  وع��ط��اوؤه  واأ�سالته  وعنوانه  وهمته  الوطن  رائحة  وه��م  واملدينة؛ 

والإ�سعاف  الإنقاذ  يف  ب�سرف  �ساهموا  الوطني  اأمننا  املدين كجزء من منظومة  الدفاع 

والإطفاء طوال مراحل جائحة كورونا:

١. اأبدع قائد الدفاع املدين عطوفة العميد اأنور الطراونة ورجال الدفاع املدين يف اأن 

يكون هذا اجلهاز يف زمن كورونا كما كان قبلها و�سيكون بعدها بحول اهلل مفخرة وطنية 

باإمتياز وما يقّدمونه على الأر�ص للحرب �سد فايرو�ص كورونا يجعلنا ننحني لكل واحد 

يف  مدر�سة  فهم  وتفانيهم؛  واإخال�سهم  ومواطنتهم  لعطائهم  وتقديراً  اإحرتاماً  فيهم 

اخُللق وجامعة يف الواجب؛ ولهم تنحني كل القامات الوطنية تعظيماً وتقديراً.

والإ�سعاف  الإن��ق��اذ  ملركبات  واإك��ب��ار  باإجالل  يلّوحون  الوطن  و�سيوف  الأردن��ي��ون   .٢

الكبار  قبل  وال�سغار  �سوارعنا؛  يف  ر�سمية  مهمة  يف  م��ّرت  كلما  والإط��ف��اء  وال��ط��وارىء 

ينرثون الورد على جباههم؛ والن�سميات يزغردن لهم مرحبني بقدومهم مليدان ال�سرف 

والبطولة؛ فثقتنا بهم مطلقة لأنهم معطاوؤون وعفيفو الأل�سن ونظيًفو ال�سريرة.

٣. رجال الدفاع املدين ديدنهم اإدارة الوقت والقيام بالواجب ب�سرف واأمانه لتحقيق 

مفهوم الدفاع املدين ال�سامل؛ فهم يف امليدان اأ�سود وعملهم على مدار ال�ساعة ول يكّلون 

القائد  ثقة  على  فحازوا  والوطن؛  للمواطن  خدمة  قلوبهم  من  ويعملون  ميّلون؛  ول 

والإن�سان  اإن�سان؛ كيف ل  تنقذ حياة  امليزان لأنها  ال�سواء؛ فدقيقتهم يف  وال�سعب على 

اأغلى ما منلك!

اأن جناح العمليات وال�سيطرة يف جهاز الدفاع املدين قد مت رفده  ٤. واأعلم �سخ�سياً 

باحلديث واملتطور من اأجهزة الت�سالت واملعدات عالية امل�ستوى وجتهيزات فنية وكوادر 

وتقنيات  وعمليات  ات�سالت  باأنظمة  تزويدها  مت  بحافالت  وربطه  متخ�س�سة  ب�سرية 

احلدث  لإدارة  متنقلة  و�سيطرة  عمليات  غرفة  مبثابة  تعترب  والتي  ومتطورة  حديثة 

طائرة  خ��الل  من  بال�سور  امليدانية  الفعاليات  عر�ص  يتم  �سا�سات  على  حتتوي  حيث 

جاللة  وتوجيهات  الكربى؛  للحوادث  امليدانية  املتابعة  لت�سهيل  طيار  وب��دون  م�سرة 

�سيدنا يف هذا الأمر لتطوير اجلهاز وا�سحة وجلية.

ت��ك��ون عالجية  اأن  ب��امل��ق��ام الأول قبل  امل���دين وق��ائ��ي��ة  ال��دف��اع  اأن واج��ب��ات  ٥. وح��ي��ث 

ال�ساملة لت�سل لكافة �سرائح املجتمع وفئاته مل  التوعوية  بالربامج  اأي�ساً  فاإهتمامهم 

مع  ومتوا�سلني  احلركة  دائبة  نحل  كخلية  فكانوا  ك��ورون��ا؛  اأزم��ة  خ��الل  البتة  تنقطع 

اجلميع ر�سميني ومواطنني لينعم هذا الوطن بالأمن والأمان.

٦. نرى يف عيون اأبناء جهاز الدفاع املدين الوفاء وال�سدق والقيم املثلى والإن�سباط 

واجلهوزية والرقي من خمتلف الرتب الع�سكرية متقاعدين وعاملني ليمثلوا اللحمة 

جتماعي الوطني؛ فهم خر من يقوم بالواجب وخر من ي�ساعد  الوطنية والن�سيج الإ

كل النا�ص.

كبار والفخر لهم  ٧. عندما نرى رجال الدفاع املدين يف ال�سوارع نزجي التحية والإ

نهم جميعاً يف �سويداء قلوبنا؛ ففي عيونهم نرى الوفاء  عاملني ومتقاعدين و�سهداء لأ

وال�سعب  القيادة  ُح��ّب  ن��رى  عيونهم  ويف  للوطن؛  وال��ف��داء  النا�ص  وحمبة  والإخ��ال���ص 

وحّب كل النا�ص لأنهم ترّبوا على الإيجابية وروحية العطاء والإنتماء للوطن الأ�سم؛ 

ويف عيونهم نرى التاريخ واجلغرافيا للوطن ونرى ُحّب امل�ساعدة من القلب دون ِمّنة؛ 

ونرى  والقلب؛  ال�سريرة  ونظافة  النظام  ون��رى  النا�ص؛  من  والقرب  احلميمية  ون��رى 

دماثة اخُللق وِرفعة احل�ص الوطني؛ ونرى الكثر الكثر.

�ستقالل  ٨. حتية اإجالل واإكبار لقادة ورجالت الدفاع املدين الذين حافظوا على الإ

واأمن واإ�ستقرار الوطن و�سانوا العر�ص وال�سرف والوطن جلانب اأبناء القوات امل�سلحة 

نها واإ�ستخدمها  والأجهزة الأمنية؛ فهم خر من اأح�سن اإدارة العمليات اللوج�ستية وح�سّ

بكفاءة ل�سالح الوطن الأ�سم؛ و�سالم على �سهداء الوطن اأنبل بني الب�سر والذين �سحوا 

اإ�ستثنائي  وتقدير  واإح���رتام  حتية  ومطلوب  وعزته؛  وكرامته  الوطن  ف��داء  باأرواحهم 

وفوق العادة جلميع منت�سبي هذا اجلهاز الوطني املتميز.

ومتقاعديه  ومنت�سبيه  وقادته  املدين  الدفاع  بجهاز  وهامتي  راأ�سي  اأرف��ع  ب�سراحة: 

باأفعالهم واإجنازاتهم على الأر�ص بدءاً من الفعاليات اليومية  و�سهداءه؛ واأرفع راأ�سي 

اأبناء  لكل  واأدع��و اهلل خمل�ساً  لالأمام؛  وال��روؤى  التطلعات  لالإبداعية وحتى  الروتينية 

على من اجلنة  الدفاع املدين ال�سرفاء من اأبناء الوطن وكل ال�سهداء منهم بالفردو�ص الأ

ولالأحياء بال�سحة والعافية وال�سموخ، فهم يف اأهداب عيون و�سويداء قلوب كل الأردنيني 

لأنهم اأنبل بني الب�سر فهم من اأكرث النا�ص الذين ميتلكون روحية العطاء.

د. محمد طالب عبيدات

 تحية من القلب للدفاع 
المدني في زمن كورونا

 الغذاء والدواء: اجراءات احترازية 
بخصوص األدوية التي تحتوي على 

مادة الميتفورمين الفعالة
االنباط-عمان

  

ق����ال م���دي���ر ع����ام م��وؤ���س�����س��ة ال���غ���ذاء 

وال������دواء ال���دك���ت���ور ن����زار م��ه��ي��دات ان 

اح��رتازي��ة  ب���اإج���راءات  ق��ام��ت  املوؤ�س�سة 

املا�سي  الول  ك��ان��ون   15 ت��اري��خ  منذ 

على  حتتوي  التي  الأدوي���ة  بخ�سو�ص 

الفعالة. امليتفورمني  مادة 

وال��������دواء  ال�����غ�����ذاء  اإدارة  وك����ان����ت 

الأم����رك����ي����ة ق����ام����ت ب�������س���ح���ب ب��ع�����ص 

حتتوي  التي  امل�ستح�سرات  ت�سغيالت 

“امليتفورمني  ال���ف���ع���ال���ة  امل������ادة  ع���ل���ى 

ت��ب��ني  ح���ي���ث  ريلي�ص”  اك�������س���ت���ي���ن���دد 

 - “ان  ال���������س����ائ����ب����ة  امل�������������ادة  وج�����������ود 

اأعلى  برتكيز  نيرتو�سودمييثالمني” 

من احلدود امل�سموح بها عامليا يف حال 

وب�سكل  ط��وي��ل��ة  ل��ف��رتات  ا�ستخدامها 

يومي.

الغذاء  ان موؤ�س�سة  واأو�سح مهيدات 

بتاريخ  تعميم  باإ�سدار  قامت  وال��دواء 

مل�سنعي  امل��ا���س��ي  الأول  ك���ان���ون   15
بتزويد  يلزمهم  الأدوي���ة  وم�����س��ت��وردي 

من  ال�سائبة  فح�ص  بنتائج  املوؤ�س�سة 

ق��ب��ل م�����س��ن��ع��ي امل�����ادة ال��ف��ع��ال��ة وال��ت��ي 

ت�����س��ت��خ��دم يف ع����الج م���ر����ص ال�����س��ك��ري 

النوع الثاين �سواء كان الدواء م�سجال 

والقيام مبراجعة  للت�سجيل  اأو مقدما 

����س���ام���ل���ة ل����ط����رق ال���ت�������س���ن���ي���ع ل��دي��ه��م 

امل��وج��ودة  الت�سغيالت  جميع  وفح�ص 

ب��ط��رق  م��دع��م��ة  الأردين  ال�������س���وق  يف 

تكون  وان  الثباتية  ودرا���س��ة  التحليل 

خلو  اإث��ب��ات  على  علمي  وب�سكل  ق���ادرة 

الأدوية  هذه  ت�سنيع  يف  الداخلة  املواد 

م��ت��واج��دة  ت���ك���ون  اأن  و  ال�����س��ائ��ب��ة  م���ن 

بها  امل�سموح  احل��دود  من  اأق��ل  ب�سورة 

عامليا واأن ينطبق هذا اأي�سا على املنتج 

النهائية. ب�سورته 

ال��ت�����س��غ��ي��الت  وا����س���اف م��ه��ي��دات ان 

غ��ر  ام�����رك�����ا  ���س��ح��ب��ه��ا يف  ال����ت����ي مت 

ان  اىل  م�����س��را  الأردن،  يف  م�����س��ج��ل��ة 

اإعالن اإدارة الغذاء والدواء الأمركية 

عدد  بخ�سو�ص  املا�سي  اخلمي�ص  ي��وم 

ال�����س��ك��ل  ال�������س���رك���ات ويف  حم�����دود م���ن 

املفعول  لالأقرا�ص ممتدة  ال�سيدلين 

ول���ي�������ص ل���ك���ل الأدوي���������ة ال���ت���ي حت��ت��وي 

اأن  امل��ي��ت��ف��ورم��ني يف ح���ني  ع��ل��ى م�����ادة 

ج���ه���ات ���س��ح��ي��ة اأخ�����رى م��ن��ه��ا امل��م��ل��ك��ة 

وال��ربت��غ��ال  واأمل��ان��ي��ا  واإ�سبانيا  امل��ت��ح��دة 

وج��م��ه��وري��ة م�����س��ر ال��ع��رب��ي��ة م��ا زال��ت 

للتحقق  ال���الزم  التحليل  بعمل  ت��ق��وم 

الجراء  نف�ص  وهو  ال�سائبة  ن�سبة  من 

املوؤ�س�سة  ق��ب��ل  م��ن  امل��ت��ب��ع  الح����رتازي 

العامة للغذاء والدواء.

العامة  املوؤ�س�سة  ان  مهيدات  واأك���د 

ل��ل��غ��ذاء وال����دواء ت��ق��وم ب��ات��خ��اذ جميع 

الإجراءات الحرتازية التي تعمل على 

للمواطنني  وف��ع��ال  اآم���ن  دواء  ت��وف��ر 

القرارات  اتخاذ  املوؤ�س�سة على  وحر�ص 

وفعالية  اأم��ان  �سمان  �ساأنها  من  التي 

الدواء املتداول بالأ�سواق .

اإي���ق���اف  ع�����دم  اإىل  امل���ر����س���ى  ودع������ا 

ا���س��ت��خ��دام ال������دواء ال ب��ع��د م��راج��ع��ة 

على  حر�سا  وذل��ك  املخت�ص  الطبيب 

�سالمتهم. كما دعا املواطنني اإىل عدم 

باملوؤ�س�سة من خالل  بالت�سال  الرتدد 

وج��ود  عند  املختلفة  الت�����س��ال  ق��ن��وات 

اأي �سكوى او ا�ستف�سار .

 4 اصابات كورونا جديدة بينها 3 لقادمين من الخارج

 وزير االشغال يتفقد العمل بمشروع الباص السريع

 الحكومة: مستمرون بدراسة فتح المقاهي وصاالت المطاعم

 بلدية دير أبي سعيد تستأنف العمل بمشروع االرصفة واألطاريف بمناطقها

االنباط-عمان

 4 ت�سجيل  عن  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

ام�ص  الردن  كورونا جديدة يف  ا�سابات 

من  ل��ق��ادم��ني  ح���الت   3 بينها  ال�����س��ب��ت 

اخل���ارج وح��ال��ة واح���دة مل��خ��ال��ط م�ساب 

يف اربد.

وق���ال���ت ال��������وزارة يف ب���ي���ان م�����س��رتك 

�سجل  اإن��ه  ال���وزراء  ورئا�سة  عنها  ���س��ادر 

بفرو�ص  اإ�سابات   )4( اليوم  اململكة  يف 

كورونا امل�ستجّد على النحو الآتي:

ق��ادم��ني من  )3( ح����الت لأردن���ي���ني 

وماليزيا،  )اأف��غ��ان�����س��ت��ان،  اململكة  خ���ارج 

وبريطانيا(.

ح��ال��ة خم��اِل��ط��ة لأح����د امل�����س��اب��ني يف 

حمافظة اإربد.

وبذلك يرتفع اإجمايل عدد الإ�سابات 

اإ���س��اب��ة،   )734( الآن  ح��ّت��ى  اململكة  يف 

ومل ت�سّجل اأّي حالة �سفاء هذا اليوم.

ف��ح�����س��اً   )3522( اإج�����������راء  ومّت 

خم�������ربّي�������اً، ل���ي�������س���ب���ح اإج������م������ايل ع����دد 

ال��ف��ح��و���س��ات ال��ت��ي اأج���ري���ت ح��ت��ى الآن 

)183641( فح�ساً.

اإجراءات اأخرى:

جمموعة  حالّياً  احلكومة  تدر�ص   •
لالأوبئة  الوطنّية  اللجنة  تو�سيات  من 

ج��دي��دة  ل��ق��ط��اع��ات  ال�����س��م��اح  بخ�سو�ص 

اأقرب  يف  عنها  الإع��الن  و�سيتّم  بالعمل، 

وقت ممكن، مبا يف ذلك �سالت املطاعم 

واملقاهي ومطاعم املولت.

على  )اأم�����ان(  تطبيق  اإط����الق  مّت   •
ل��ت��م��ك��ني   )IOS( ال���ت�������س���غ���ي���ل  ن����ظ����ام 

من   )iPhone( اأج��ه��زة  م�ستخدمي 

ا�ستخدامه.

ل�ستخدام  املواطنني  جميع  • ندعو 
ت��ط��ب��ي��ق )اأم���������ان(، ن���ظ���راً لأه���م���ّي���ت���ه يف 

ال���ت���ح���ذي���ر م���ن خم���ال���ط���ة الأ����س���خ���ا����ص 

امل�����س��اب��ني، ويف ظ����ّل ال�����س��م��اح ل��غ��ال��ب��ّي��ة 

بالعمل. القطاعات 

االنباط-عمان

ت���ف���ق���د وزي��������ر الأ������س�����غ�����ال ال���ع���ام���ة 

والإ����س���ك���ان امل��ه��ن��د���ص ف���الح ال��ع��م��و���ص 

ام�����ص ال�����س��ب��ت ���س��ر ال��ع��م��ل مب�����س��روع 

“عمان- ال���������رتدد  ����س���ري���ع  ال����ب����ا�����ص 

الزرقاء«.

وب���ح�������س���ب ب����ي����ان ����س���ح���ف���ي ال���ي���وم 

كلفة  ان  اإىل  ال��ع��م��و���ص  اأ���س��ار  ال�����س��ب��ت، 

دينار  مليون   140 اإىل  ت�سل  امل�سروع 

اأم��وال  ا�ستثمار  �سندوق  م��ن  بتمويل 

مراحل،   4 على  مق�ّسم  وهو  ال�سمان، 

اأهمية  مبينا  ك��م،   20 اجمايل  بطول 

امل�������س���روع ت��ن��م��وي��ا واق��ت�����س��ادي��ا واث����ره 

املرورية  الأزم��ات  الكبر يف احل��د من 

بني العا�سمة عمان ومدينة الزرقاء.

وي�����س��ت��م��ل امل�������س���روع ع��ل��ى الأع���م���ال 

الرتابية والأر�سفة الإن�سائية وتو�سيع 

ط���ري���ق الأوت����و�����س����رتاد وب���ن���اء ج��م��ي��ع 

الأع����م����ال امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل��ح��ط��ات وه���دم 

جديدة  ج�سور  وبناء  القائمة  اجل�سور 

ومت���دي���د الأن���ف���اق امل����وج����ودة، اإ���س��اف��ة 

بح�سبما  املوؤقتة  التحويالت  بناء  اإىل 

ت��ق��ت�����س��ي احل����اج����ة، وب����ن����اء اجل������دران 

ال�سحي  ال�سرف  ومن�ساآت  ال�ستنادية 

وج�سور امل�ساة واأعمال الإنارة.

على  اجلولة  خالل  العمو�ص  و�سدد 

واعتماد  العمل  وترة  ت�سريع  �سرورة 

ن��ظ��ام ال����وردي����ات ع��ل��ى م����دار ال�����س��اع��ة 

له،  خمطط  هو  كما  امل�سروع،  لإكمال 

ال�سريع  البا�ص  م�سروع  مع  بالتزامن 

العمو�ص  واك��د  الكربى.  عمان  لأمانة 

اه����م����ي����ة ات�����ب�����اع ج���م���ي���ع الج�����������راءات 

ال�سالمة  ع��ن��ا���س��ر  وت��ع��زي��ز  ال��وق��ائ��ي��ة 

الر���س��ادي  بالدليل  والل��ت��زام  العامة 

ل�ستئناف العمل بقطاع الن�ساءات.

االنباط-عمان

اأن احلكومة م�ستمرة  اأكدت رئا�سة الوزراء ام�ص ال�سبت 

امل��ولت،  ومطاعم  واملقاهي  املطاعم  ���س��الت  فتح  بدرا�سة 

ومل تتخذ قرارا فيها بعد.

وق���ال���ت رئ��ا���س��ة ال������وزراء يف اي���ج���از م�����س��رتك م���ع وزارة 

تو�سيات  من  جمموعة  حالّياً  تدر�ص  احلكومة  اإن  ال�سحة 

لقطاعات  ال�سماح  بخ�سو�ص  ل��الأوب��ئ��ة  ال��وط��ن��ّي��ة  اللجنة 

ج��دي��دة ب��ال��ع��م��ل، مب��ا يف ذل���ك ���س��الت امل��ط��اع��م وامل��ق��اه��ي 

ومطاعم املولت.

وا�سافت اأنه �سيتّم الإعالن عنها يف اأقرب وقت ممكن.

عماد  الدكتور  والآث���ار  ال�سياحة  وزارة  ع��ام  اأم��ني  وك��ان 

بعد  تتلقى  ال����وزارة مل  اأن  ال�����س��ب��ت،  ال��ي��وم  اأك���د  ح��ج��ازي��ن، 

موافقة خطية او اأي رد على تن�سيبها بفتح �سالت املطاعم 

واملقاهي.

ت�سمن  الزم��ة  لدارة  ال�سياحة  وزارة  تن�سيب  اأن  وب��ني 

دليال ار�ساديا لكافة قطاعات ال�سياحة يف حال عودتها اىل 

ال��وزارة  اب��الغ  �سيتم  املوافقة  مت  ح��ال  يف  اأن  مبينا  العمل، 

التي بدورها �ستكون جاهزة ملبا�سرة العمل.

يت�سمن  الذي  الر�سادي  الدليل  بنود  وك�سف عن بع�ص 

ال��ت��ب��اع��د اجل�������س���دي، واج�������راءات ف��ح�����ص احل������رارة ملتلقي 

الكمامات، وتوفر  املن�ساآت، وارتداء  اخلدمة قبول دخولهم 

اىل  ا�سافة  املعقمات،  مثل  ال�سحية  الوقاية  �سمان  و�سائل 

تطبيق ا�س�ص التعقيم بعد كل م�ستخدم.

االنباط- دير ابي �سعيد

ا�ستاأنفت بلدية دير ابي �سعيد اجلديدة 

يف ل����واء ال����ك����ورة، ام�������ص ال�����س��ب��ت، اع��م��ال 

منطقة  يف  والأط��اري��ف  الأر�سفة  م�سروع 

الو�سط التجاري للبلدة .

العيده  ابراهيم  البلدية  رئي�ص  وق��ال 

230 الف دينار  البالغ كلفته  امل�سروع  ان 

من موازنة البلدية، بدئ العمل به بداية 

وال�سرفية  جفني  بلدات  يف  احلايل  العام 

اأزم���ة  ب�سبب  ي��ت��وق��ف  ان  ق��ب��ل  امل���اء  وك��ف��ر 

كورونا.

وا�����س����اف ان����ه مت ا���س��ت��ئ��ن��اف امل�������س���روع 

لبلدة  ال��ت��ج��اري  الو�سط  منطقة  لي�سمل 

املبا�سرة  �سيتم  ث��م  وم��ن  �سعيد  اب��ي  دي��ر 

ب��ع��م��ل ار���س��ف��ة واط���اري���ف يف ب��ل��دة ت��ب��ن��ة، 

م��ب��ي��ن��ا ان����ه مت اي�������س���ا ا���س��ت��ئ��ن��اف ال��ع��م��ل 

مب���������س����روع ت���ع���ب���ي���د ال�����ط�����رق وال���������س����وارع 

ال��داخ��ل��ي��ة يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق ال��ب��ل��دي��ة 

البلدية  م�����س��روع��ات  ���س��م��ن  ك��ان��ت  وال��ت��ي 

املتوقفة ب�سبب الأزمة.
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الموعد المحطه رقم الرحله
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06:45 العقبه RJ
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08:00 دبي RJ

08:10 الرياض RJ

09:55 بصره RJ

10:10 برلين RJ

10:30 اربيل RJ

10:30 برشلونه RJ

10:45 الجزائر RJ
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العنوان - �شارع ا�شبيلية/ مقابل مطعم املهند�س /عمارة رقم 13 / الطابق الرابع

�أفقيا 

ممثل تلفزيوين وم�سرحي لبناين ر�حل

 – 2- بحرية رو�سية – حرف جزم 

– 3- حرف عطف – من �حل�سر�ت – من 
�لأمر��ض

 – 4- مدينة �أثرية يف م�سر عا�سمة 

�لفر�عنة قدمياً – مدينة يف �ليمن 

– 5- �أو�ساخ – ربط و�سّد – 6- قمار – 
عائلة �سيا�سي �سوري ر�حل قاد �لثورة �سد 

�لفرن�سيني بعد معركة مي�سلون – 7- من 

�أع�ساء �لوجه – تلوذ �ليه – 8- ع�سيقة زف�ض 

يف �مليثولوجيا �ليونانية – �إح�سان – حرف 

عطف – 9- يخدع يف �لإمتحان – �إحدى جزر 

�أنتيل �لهولندية – 10- بطل �سابق عاملي لكرة 

�مل�سرب

 عمودياً

 1- من �أئمة �خللفاء �لر��سدين

 – 2- عا�سمة كامرون – ي�سرب �ملاء دون 

تنف�ض

 – 3- خا�سم – ماركة عطور

 – 4- من �مل�ستح�سر�ت �لطبية – نهر 

�يطايل يف تو�سكانا 

– 5- بلدة لبنانية يف �لبقاع �لغربي – 
مقيا�ض �أر�سي – 6- د�هن يف �ل�سيا�سة – 

عا�سمة �أوروبية – 7- �سيا�سي �ملاين ووزير 

خارجية هتلر – 8- من �لزهور – للتعريف 

– مدينة فرن�سية ومنتجع �ستوي – 9- قرب – 
جزيرة مرجانية قرب �ساحل تنز�نيا 

– 10- �ساعر جاهلي يهودي �ساحب �حل�سن 
�ملعروف بالأبلق

ولكن  ح��ول��ك،  ه��م  م��ن  حتفيز  ميكنك  �ل��ي��وم 

�لآن  �أه��د�ف��ك  لأن  �خلا�سة  �حتياجاتك  تهمل  ل 

�لن�سط  �أ���س��ل��وب��ك  ق��ب��ل.  ذي  ع��ن  �أو���س��ح  �أ�سبحت 

م���ع���دي مل���ن ه���م ح���ول���ك وي��ل��ح��ظ��ه �لآخ��������رون. ل 

و�ل�ستمتاع  باأفكارك  �لحتفال  مينع  �سبب  يوجد 

ب��وق��ت��ك، ل��ك��ن ل ت���دع ه���ذ� ي��ت��ح��ول �إىل �ل��و���س��ع 

�حلايل،  �لوقت  بال�سحة يف  ت�سعر  �أنت  �لطبيعي. 

لكن �لكثري من �حلياة �لرغدة قد يوؤذي �سحتك.

قوية  و�لجتماعية  �لتنظيمية  م��ه��ار�ت��ك 

ع��ل��ى غ���ري �ل����ع����ادة، ف��ي��ج��ب �أن ت�����س��ت��غ��ل ذل��ك 

�لعمل  تنجح يف  �سوف  �لأمور.  على  لل�سيطرة 

وخ�����ارج�����ه، وح���ت���ى يف ح���ي���ات���ك �ل�����س��خ�����س��ي��ة، 

���س��وف ي��ن��ت��ج ع���ن ن��ظ��رت��ك �ل���د�ف���ئ���ة ل���أم��ور 

�ل��ك��ث��ري م��ن �ل��ف��و�ئ��د. ���س��وف ي��ق��درك �ل��ن��ا���ض 

من  بع�ض  �إع���ادة  يف  فكر  مب���ودة.  ويعاملونك 

هذه �لأمور. رطان:

ب��ق��دوم��ه��ا منذ  ت��ن��ب��اأت  �ل��ت��ي  �ل��ع��ر�ق��ي��ل  �إن 

ف���رة ط��وي��ل��ة ت��ظ��ه��ر ت��دري��ج��ًي��ا وت��ت��ح��ول �إىل 

تلك  و�ج���ه  م�ستحيً�.  ت��ف��ادي��ه��ا  وب���ات  و�ق���ع، 

ك��ان��ت  �أ����س���رع وق����ت، ح��ت��ى و�إن  �ل��ت��ح��دي��ات يف 

تر�كمت  ذل��ك،  يف  تاأخرت  كلما  �سعبة.  �ملهمة 

�ل��ع��ر�ق��ي��ل ووج���ب ع��ل��ي��ك م�����س��اع��ف��ة �مل��ج��ه��ود 

لتجاوزها. 

عجب  ول  و�ل��ت��ف��اوؤل،  بالطاقة  مفعم  �أن��ت 

وبكفاءة  ب�سرعة  ينجح  تو�جهه  �سيء  ك��ل  �أن 

م��ن حولك  ك��ل  �إع��ج��اب  ج��ي��دة.  نتيجة  ويثمر 

بك و��سح ويعزز من ثقتك بذ�تك. لكن �حذر 

�أو  ل��ل��غ��رور  �لأه����د�ف نتيجة  �ل��ت��م��ادي يف  م��ن 

�لكثري من �لتمحي�ض، لأن هذ� �حلظ �جليد 

�لو��سح �سرعان ما �سيتحول �إىل �سوء حظ. 

�����س���ت���ج���م���ع ����س���ج���اع���ت���ك م�����ن �أج�������ل حت��ق��ي��ق 

�مل�سروعات �ملُعد لها منذ مدة ود�فع عن �أفكارك 

�ملت�سككني.  على  تتغلب  حتى  �ل��ذ�ت��ي  بالتاأكيد 

�سوف يتجاوب من حولك باإيجابية مع حما�سك 

�سحيح  ه��ذ�  �أك��ر.  ت�سجيعك  يحاولون  و�سوف 

ا بالن�سبة حلياتك �لعاطفية. ل تخجل من  �أي�سً

�إظهار هذ� �جلانب �ملكت�سف حديًثا من ذ�تك – 

هكذ� يكون �لتقدم �إىل �لأمام. 

�سوف تقابلك �لتحديات ب�سورة متكررة ب�سكل 

غري عادي �ليوم، م�سببة لك �لكثري من �ل�سغوط. 

رمبا يجب �أن تبتعد عن �لطريق �أحياًنا بدًل من 

حتمل م�سئولية كل �سيء. �سوف ي�ساعك هذ� على 

يف  خا�سة  بحق،  �لهامة  ل�أ�سياء  طاقتك  توفري 

ا �أن تفكر يف �سحتك، لأنه على  �لعمل. يجب �أي�سً

�ملدى �لطويل لن يعود عليك بالفائدة �أن ت�ستهلك 

كل قوتك يف مدة زمنية ق�سرية. 

ت�����س��ري كما  �ل��وق��ت �حل����ايل، �لأم�����ور ل  يف 

باأعباء  نف�سك  ترهق  فاأنت  �لأنف�ض،  ت�ستهيه 

و�أعمال كثرية حماوًل درء �سوء �حلظ لديك، 

ق��وًي��ا. يجب  ت��اأث��رًي�  على �سحتك  ي��وؤث��ر  مم��ا 

وقد  ت���دوم،  ول  تتغري  �لأم���ور  ب���اأن  تقتنع  �أن 

�لأح��ي��ان.  بع�ض  يف  �ل�����س��يء  ح���دوث  ي�ستحيل 

�لأمور  ت�سري  قليً� عندما ل  نف�سك  رِفه عن 

كما تتوقع. 

ه��ن��اك م���ا ي��ع��وق��ك ع���ن �ل��ت��ق��دم يف �جت���اه 

�أهد�فك، ف� تياأ�ض �أو تتوقع تلقي �لكثري من 

�ملو��ساة من �أي �سخ�ض. �ح�سد قوتك و��ستمر 

ك��ان لب��د من  و�إن  – حتى  �أح���م��ك  تتبع  يف 

بت�سرع  تت�سرف  ل  �ل�����س��يء.  بع�ض  تغيريها 

�مل�سكلة  هذه  �إىل  �نظر  طاقتك.  على  وحافظ 

�أن���ه لن  �إجن���ازه���ا، وث���ق  ي��ج��ب  �أخ����رى  كمهمة 

يقف �أمامك �أي �سيء. 

لتقوية  م��وؤي��ًد�  موقًفا  تبني  �ليوم  ميكنك 

�لرو�بط �لأ�سرية، و�سوف تتقبل عائلتك ذلك 

ب�����س��دة يف خططك.  ب�����س��ع��ادة و���س��وف ت��دع��م��ك 

ا  �أي�سً ي�ستمر  �سوف  �لع�قات  �لتعزيز يف  هذ� 

�سخ�ض  من  تتقرب  قد  �لعاطفية.  حياتك  يف 

حم�����دد، ق���د ي��ن��ت��ج ع���ن ذل����ك ع����ق���ة ط��وي��ل��ة 

�ملدى. 

وذه��ن��ي متناغم  ب��دين  ت��و�زن  ف��رة  تعي�ض 

ا،  �أي�سً �لأف��ق  عائق خارجي يف  لأي  ول ظهور 

بل على �لنقي�ض، غالبية حميطك ودي معك 

لكونك  ح��ال.  باأف�سل  ت�سري  وحياتك  وخ��دوم 

بكل  �لقيام  فباإمكانك  �أكر،  باحليوية  تتمتع 

تت�ساءل  �أن  عليك  ذل��ك،  مع  فعله.  ترغب  ما 

�سارت  �ذ�  لك  بالن�سبة  �لو�سع  �سيكون  كيف 

�لأمور �أ�سعب من �لآن.

هدفك  �أن  يبدو  �ملتغرية،  �لظروف  ب�سبب 

خارج �ل�سيطرة من جديد. ل يجب �أن ينتابك 

�لتفكري يف  ب��اإع��ادة  �ب���د�أ  �ل��ي��اأ���ض و�لإح���ب���اط؛ 

�مل���وق���ف ب��ت��م��ع��ن. ق���د ي���ك���ون جم����رد �ن��ط��ب��اع 

ومي���ك���ن ج��ع��ل �خل�������س���ارة يف �أ����س���ي���ق �حل����دود 

هذ�  يكن  مل  �ذ�  �ملنا�سبة.  �لإج���ر�ء�ت  باتخاذ 

هو �لو�سع، فتذكر �إن خمطط �لرحلة غايتك 

يف حد ذ�ته. 

����س���وف حت�����س��ل �ل����ي����وم ع���ل���ى �ل���ك���ث���ري م��ن 

�ل��ف��ري��ق  روح  �أن  ك��م��ا  �ل���ع���م���ل،  يف  �له���ت���م���ام 

ذل��ك،  �أم��ك��ن  كلما  ف��ري��ق  يف  �ع��م��ل  ملحوظة. 

بعمل  ق��م  ب��ر�ح��ت��ك.  ت�سعر  يجعلك  ه��ذ�  لأن 

���س��يء غ��ري ع����ادي �ل��ي��وم م��ع �أ���س��دق��ائ��ك. ما 

�أن��ت يف حالة مز�جية  �إق��ام��ة حفلة؟  ر�أي��ك يف 

�أي �سيء. لكن ل ترهق  ُمل  جيدة وميكنك حًتَ

نف�سك، و�إل ف�سوف تعر�ض �سحتك للخطر.

حكمة اليوم 

من جّن باحلب فهو عاقل ومن جّن بغريه فهو جمنون...

مثل اليوم 

العمر حمدود والرب معبود .

نكتة اليوم 

 واحد غبي ب�صاأل �صاحبه:

اذا بتعرف �صو راح اتغدا باعزمك عل املن�صف

هل تعلم 

هل تعلم أن شرب الماء على معدة فارغة يعالج الكثير 

من األمراض مثل: الصداع، وآالالم المفاصل، والسمنة 

، وسرعة ضربات القلب، التهاب السحايا، الربو، السل، 

السكري، اإلمساك، والعيون، والرحم، والسرطان...

االحد  2020/05/31
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 االنباط-عمان

ن��ظ��م��ت ����ش���رك���ة �أم���ن���ي���ة ور����ش���ت���ن ع��ن 

ٌب��ع��د ح���ول م��ن�����ص��ات ال��ت��ع��ل��م الإل���ك���روين، 

ب���ال���ت���ع���اون م���ع ���ص��ري��ك��ه��ا ال���ص��رات��ي��ج��ي 

ت�صليط  بهدف  “كال�شري�” العاملية  �شركة 

ال�����ص��وء ع��ل��ى اأح����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات يف جم��ال 

ممثلي  بح�صور  الرقمي،  التعليم  من�صات 

�أكرث من 60 مدر�صة وموؤ�ص�صة تعليمية.

وت��ه��دف ال�����ص��راك��ة ال���ص��رات��ي��ج��ي��ة مع 

اإط��اق  اإىل  الأو���ص��ط  “كال�شري�” ال�صرق 
ك��اأداة  الإل��ك��روين،  للتعلم  حديثة  من�صة 

لتعزيز  التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة  يف  اأ���ص��ا���ص��ي��ة 

ال�صتقالية  على  والت�صجيع  الإنتاجية، 

توفري  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��ذات��ي��ة،  والإدارة 

ال�����ص��ب��ل الإ���ص��اف��ي��ة للطاب  ال��ع��دي��د م��ن 

التعلم. لتنويع عملية  واملعلمني 

اأمنية،  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  وقال 

زياد �صطارة، اإن هذه ال�صراكة النوعية نتج 

التعليمية،  ملوؤ�ص�صاتنا  ور�صتي  عقد  عنها 

���ص��ل��ط��ت��ا ال�������ص���وء ع���ل���ى اأف�������ص���ل احل���ل���ول 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة الإل���ك���رون���ي���ة ال���ت���ي ت��وف��ره��ا 

على  طالب  كل  احتياجات  وتلبية  املن�صة، 

ح����دة وت��ن��م��ي��ة م���ه���ارات ال��ت��ف��ك��ري ل��دي��ه��م 

ات�صالية  تعليمية  بيئة  و���ص��ط  والب��ت��ك��ار، 

ذكية.

واأو����ص���ح، اأن ���ص��رك��ة اأم��ن��ي��ة ت��ع��د داع��م��ا 

لقناعتها  ال��ت��ع��ل��ي��م  ل��ق��ط��اع  ورئ��ي�����ص��ا  ق��وي��ا 

املجتمعات  تنمية  يف  الأ�صا�صية  الّلبنة  باأنه 

م�صرية  اأن  اإىل  م�����ص��رياً  ب��ه��ا،  وال��ن��ه��و���س 

الأردن  ب����داأت يف  ال��ت��ي  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول 

انت�صار  من  اليوم  يحدث  وما  �صنوات  منذ 

ل��ف��ريو���س ك���ورون���ا؛ ا���ص��ت��دع��ى م���ن اأم��ن��ي��ة 

مواكبة متطلبات احلا�صر وروؤى امل�صتقبل 

لإعداد اأجيال قادرة على تطوير مهاراتها 

الأف�صل. وقيادة م�صتقبلها نحو 

وب���رام���ج  اأم��ن��ي��ة وان�����ص��ج��ام��اً  اأن  وب����ني 

عماءها  منحت  املجتمعية  م�صوؤوليتها 

على  ومل�صاعدتهم  التعليمية  املوؤ�ص�صات  من 

ا�صتخداما  الراهنة،  الظروف  التغلب على 

عن  للتعلم  “كال�شري�”  ملن�صة  جم��ان��ي��اً 

ال��درا���ص��ي  الف�صل  ه��ذا  نهاية  وح��ت��ى  ُب��ع��د 

احلايل.

ومت�������ت�������از م����ن���������ص����ة اأم�����ن�����ي�����ة ل���ل���ت���ع���ل���م 

تعليمي  حمتوى  اإدارة  بنظام  الإلكروين 

للمناهج  ال�صل�س  بالتنظيم  ي�صمح  متطور 

وال��ت��م��اري��ن وامل��ه��ام وامل��ك��ون��ات الأ���ص��ا���ص��ي��ة 

التعلم. الأخرى لعملية 

 االنباط-عمان

عمال  لنقابات  ال��ع��ام  الحت���اد  اختتم 

للتعلم عن بعد،  الأردن ال�صبت برناجماً 

لل�صناعات  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ق��اب��ة  ب��ه  ���ص��ارك��ت 

التعليم  اأكادميية  من  بتنظيم  الغذائية 

الإل���ك���روين ال��ت��اب��ع��ة ل��احت��اد ال��ع��رب��ي 

ل��ل��ن��ق��اب��ات ع��ل��ى م��وق��ع��ه الإل����ك����روين، 

والعمال  النقابيني  قدرات  تعزيز  بهدف 

وتطوير مهاراتهم يف العمل النقابي.

لنقابات  ال��ع��ام  الحت���اد  رئي�س  واأ���ص��اد 

بتجربة  امل��ع��اي��ط��ة،  م���ازن  الأردن  ع��م��ال 

عن  التعلم  يف  للنقابات  العربي  الحت��اد 

بعد  ع���ن  ال��ت��ع��ل��م  ان  اىل  م�����ص��ريا  ب���ع���د، 

اأ�صبح خياراً منا�صبا يف ظل كورونا.

وع������ن م�������ص���ارك���ة ال���ن���ق���اب���ة ال���ع���ام���ة 

قال  الربنامج،  يف  الغذائية  لل�صناعات 

“اإن  خ�صرا،  اأب��و  اأح��م��د  النقابة،  رئي�س 

والتثقيف  التدريب  تويل حمور  النقابة 

اأه��م��ي��ة ك��ب��رية، مل��ا ل��ه م��ن دور ك��ب��ري يف 

العمال نقابيا. تاأهيل 

ق�صايا  ت�صمن  الربنامج  ان  واأ���ص��اف 

م��ه��م��ة يف ال���ع���م���ل ال���ن���ق���اب���ي وال��ث��ق��اف��ة 

ال��ع��م��ال��ي��ة وق�����دم ل��ل��م�����ص��ارك��ني الإط�����ار 

احلقوقي الناظم مل�صائل العمل النقابي، 

عليه  ن�صت  وما  الدولية  املمار�صات  وفق 

الدولية. التفاقيات واملواثيق 

وق���ال���ت امل��ن�����ص��ق ال���ع���ام ل��ل�����ص��ك��رت��اري��ا 

للنقابات  ال��ع��رب��ي  ل��احت��اد  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

ال���دك���ت���ورة ه��ن��د ب���ن ع���م���ار، اإن ب��رن��ام��ج 

على  اع���ت���م���اداً  اع������داده  الك���ادمي���ي���ة مت 

م���ن���ه���ج���ي���ة ت������راع������ي الط����������ار ال�������دويل 

احل����ق����وق����ي ل���ل���ع���م���ل ال���ن���ق���اب���ي وط��ب��ق��ا 

العاملية  امل��واث��ي��ق  اق��رت��ه��ا  ال��ت��ي  لاأ�ص�س 

وات��ف��اق��ي��ات منظمة  ال��ن��ق��اب��ي��ة  ل��ل��ح��ق��وق 

العمل الدويل.

 االنباط-برتا

ب��ل��غ ���ص��ع��ر ب��ي��ع غ����رام ال���ذه���ب ع��ي��ار 21 

الأك�������ر رغ���ب���ة م����ن امل����واط����ن����ني ب��ال�����ص��وق 

لغايات  دينار  20ر35  عند  ال�صبت،  املحلية، 

����ص���راء امل���واط���ن���ني م���ن حم����ات ال�����ص��اغ��ة، 

40ر33 جلهة البيع. مقابل 

العامة  النقابة  �صر  م��ني  لأم���ني  ووف��ق��ا 

احللي  و�صياغة  جت��ارة  حم��ات  لأ���ص��ح��اب 

وامل��ج��وه��رات رب��ح��ي ع���ان، ب��ل��غ ���ص��ع��ر بيع 

لغايات  و18   24 عياري  الذهب  من  الغرام 

ال�صراء من حمات ال�صاغة عند 42 دينارا 

و20ر31 دينار على التوايل.

واو���ص��ح ع��ان ل��وك��ال��ة )ب���را( ان �صعر 

 247 7 غ��رام��ات بلغ  ال��ر���ص��ادي وزن  ال��ل��رية 

الجنليزي  ال��ل��رية  �صعر  بلغ  فيما  دي��ن��ارا، 

وزن 8 غرامات 284 دينارا.

على  وال���ع���ر����س  ال��ط��ل��ب  ان  اىل  ول���ف���ت 

امل����ع����دن ال����ص���ف���ر حم���ل���ي���ا ���ص��ع��ي��ف ل��ق��ل��ة 

امل��ن��ا���ص��ب��ات الج��ت��م��اع��ي��ة ب��ان��ت��ظ��ار ال�����ص��م��اح 

ل�����ص��الت الف�����راح وال��ف��ن��ادق ب��ال��ع��ودة اىل 

ان  متوقعا  ال���زواج،  حفات  واق��ام��ة  العمل 

ينتع�س ال�صوق يف حال مت ذلك.

ال��ذه��ب  ا����ص���ع���ار  ان  اىل  ع�����ان،  وا�����ص����ار 

اغلفت بالأ�صواق العاملية ام�س اجلمعة على 

دوالر�   1732 عند  تعاماتها  وانهت  ارتفاع 

الوا�صح  التوتر  ج��راء  ال��واح��دة،  لاأون�صة 

بني الوليات املتحدة وال�صني.

وي��وج��د م��ا ي��ق��ارب 850 ت��اج��را و���ص��ان��ع 

ب��راأ���ص��م��ال اردين  امل��م��ل��ك��ة  ذه����ب يف ع��م��وم 

يف  دينار  مليارات   5 من  اك��ر  يبلغ  خال�س 

حده الأدنى.

أمنية تنظم ورشتين حول منصات 
التعلم اإللكتروني

اختتام برنامج للتعلم عن بعد 
بمشاركة الصناعات الغذائية

2ر35 دينار سعر غرام الذهب 
بالسوق المحلية
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 االنباط-عمان

ق���ط���اع  ع����ام����ل����ة يف  ������ص�����رك�����ات  اك���������دت 

نتائج  اأهمية  املحلي  املعلومات  تكنولوجيا 

�صركات  جمعية  اأج��رت��ه��ا  ال��ت��ي  ال�صتبانة 

“انتاج”  والت�������ص���الت  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ق��ن��ي��ة 

التحديات  “كورونا” حول  جائحة  خال 

وال���ع���ق���ب���ات ال���ت���ي ت����واج����ه ال�������ص���رك���ات يف 

القطاع.

اخ��ريا  اأعلنت  “اإنتاج”  جمعية  وك��ان��ت 

عن نتائج ا�صتبانة حديثة حول واقع حال 

املعلومات خال  تكنولوجيا  �صركات قطاع 

154 �شركة. جائحة “كورونا” �صملت 

قدرة  حول  �صوؤال  ال�صتبانة،  وت�صمنت 

ال�صركات على دفع رواتب املوظفني كاملة 

الهيكلة،  باإعادة  لها  وال�صماح  اأي��ار،  ل�صهر 

قدمتها  التي  ال��دع��م  ب��رام��ج  ع��ن  والر�صا 

احلكومة لها خال الأزمة.

واأك��������دت امل���وؤ����ص�������س ال�������ص���ري���ك ل�����ص��رك��ة 

عبداخلالق،  �صحى  للربجميات  ا�صكدنيا 

اأهمية الإبقاء على احلوافز التي اتخذتها 

احل���ك���وم���ة خ����ال اجل���ائ���ح���ة ح��ت��ى ن��ه��اي��ة 

اأقل  على  احل��ايل  العام  من  الثالث  الربع 

ت��ق��دي��ر لإت��اح��ة ال��ف��ر���ص��ة اأم����ام ال�����ص��رك��ات 

ل��رت��ي��ب اأو���ص��اع��ه��ا وحت���دي���د اأول��وي��ات��ه��ا 

اأه���م���ي���ة  م�������ص���رية اىل  املُ���ق���ب���ل���ة،  ل���ل���ف���رة 

وحماية  لتوثيق  ُمتخ�ص�صة  هيئة  اإن�صاء 

ال��ت��وق��ي��ع الإل���ك���روين لإن���ه���اء امل��ع��ام��ات 

احلاجة  دون  الكرونيا  والقانونية  املالية 

ملراجعة الدوائر احلكومية.

وق��ال��ت م��دي��ر ع��ام ان��را���ص��وف��ت الأردن 

اأعدتها  ال��ت��ي  ال�صتبانة  ان  امل��ج��ايل،  هبة 

امل���ح���اور  م���ع  ت��ت��ق��اط��ع  “انتاج”  ج��م��ع��ي��ة 

ال��رئ��ي�����ص��ي��ة يف ت��ن��ظ��ي��م اأع���م���ال ال�����ص��رك��ات 

اىل  م�����ص��رية  “كورونا”،  ج��ائ��ح��ة  خ����ال 

العقبات يف  بع�س  اإزالة  جناح احلكومة يف 

اتخاذ قرارات لت�صريع التحول الرقمي.

ب�������دوره، و����ص���ف ال���رئ���ي�������س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

ال�����ص��ف��اري��ن��ي،  ط�����ارق  “بيوتك”  ل�����ص��رك��ة 

على  ل�صتمالها  “املمتازة”،  ب���  ال�صتبانة 

ال��ع��دي��د م���ن امل���ح���اور امل��ه��م��ة ال��ت��ي م�صت 

ال�صركات خال جائحة “كورونا«.

خال  احلكومية  القرارات  وبخ�صو�س 

احلكومة  ان  ال�صفاريني،  ق��ال  اجل��ائ��ح��ة، 

خ���ال  “اإيجابية”  ق����������رارات  ات�����خ�����ذت 

ال�صمان  دف��ع��ات  ت��اأج��ي��ل  منها  اجل��ائ��ح��ة، 

امل��رك��زي،  ال��ب��ن��ك  وت�صهيات  الج��ت��م��اع��ي 

ال��ق��رارات  من  العديد  هناك  ان  اىل  لفتا 

كتخفي�س  لل�صركات،  خا�صا  �صاأنا  تعترب 

اىل  ودعا  الدائم،  للرواتب  موؤقت  اأو  دائم 

متديد ما يتعلق ب�صمان ال�صيخوخة حتى 

العام. نهاية 

م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

وليد  للتكنولوجيا  املتكاملة  للمجموعة 

اأعلنت  التي  ال�صتبانة  نتائج  ان  حتب�صم، 

ال��ق��ط��اع  ق����وة  ع��ل��ى  ت����دل  “انتاج”،  ع��ن��ه��ا 

وحت����م����ل����ه ل���ل�������ص���دم���ات وم�������ص���اه���م���ت���ه يف 

الوطني. القت�صاد 

�صركة  يف  امل��دي��ري��ن  هيئة  رئ��ي�����س  واك���د 

املعارف حللول تكنولوجيا املعلومات �صامر 

لعملية  اطاق احلكومة  اأهمية  اجلعربي، 

التحّول الرقمّي، م�صريا اىل ان هناك عددا 

واخلا�س  العام  القطاعني  يف  الفر�س  من 

م����ن خ�����ال م�������ص���اري���ع ال���ت���ح���ول ال��رق��م��ي 

والربط الإلكروين وبنك املعلومات.

“�صتارتوب�س  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ودعا 

اإع����ادة  ال�����ص��وي�����س، اىل  جو” ع��ي��د اجم���د 

ون�صب  واملبيعات  الدخل  ب�صريبتي  النظر 

تقليل  يف  للم�صاهمة  ال�صمان  ا�صراكات 

ال�صركات. الكلف على 

 االنباط-عمان

اأو�����ص����ح����ت دائ���������رة ����ص���ري���ب���ة ال���دخ���ل 

اأوام��ر  ومب��وج��ب  احلكومة،  اأن  واملبيعات 

تقدمي  التي �صدرت، مددت فرة  الدفاع 

ال�صريبة  ودف���ع  ال�����ص��ري��ب��ي��ة  الإق������رارات 

بالت�صريعات  املحددة  امل��دة  عن  امل�صتحقة 

ال�صريبية.

وب���ي���ن���ت ال�����دائ�����رة، يف ب���ي���ان ���ص��ح��ف��ي 

ال�����ص��ب��ت، اأن���ه مت اإي��ق��اف م��ه��ل الإق�����رارات 

خال  تنتهي  التي  للمبيعات  ال�صريبية 

ال��دف��اع  اأم���ر  ال��ر���ص��م��ي��ة مب��وج��ب  العطلة 

رقم )5( على ان يتم ا�صتكمال هذه املهلة 

مو�صحة  الر�صمية،  العطلة  انتهاء  بعد 

احت�صاب  اإع��ادة  على  وافقت  احلكومة  اأن 

فيها  مب��ا  القت�صادية  للقطاعات  املهلة 

ق��ط��اع��ا الأل��ب�����ص��ة والأح����ذي����ة مب��ب��ا���ص��رة 

الوزراء رقم  العمل ومبوجب باغ رئي�س 

)6( اعتباراً من 2020/5/31.

ال��دخ��ل  �صريبة  دائ���رة  ب��ي��ان  وبح�صب 

بناء  القطاعات  تلك  ح�صلت  وامل��ب��ي��ع��ات، 

على باغ رئي�س الوزراء على متديد املهلة 

تزيد  ال�صريبة  ودف��ع  الإق���رارت  لتقدمي 

املبيعات  �صريبة  واأن  العطلة،  م��دة  ع��ن 

ت�����ص��ت��ح��ق ع��ل��ى ن�����ص��اط ال��ب��ي��ع، وب��ال��ت��ايل 

الر�صمية  العطلة  فرة  خال  الإق��رارات 

اع��ب��اء �صريبية على  اي��ة  ي��رت��ب  ���ص��وف ل 

الن�����ص��ط��ة ل���ف���رة ال��ع��ط��ل��ة ل���ع���دم وج���ود 

ن�صاط البيع خال هذه املهلة.

اأن�������ه مت مت����دي����د ت��ق��دمي  واأو�����ص����ح����ت 

الإقرارات ال�صريبية مبوجب اأمر الدفاع 

من  ب���دًل   2020/6/30 لغاية   )10( رق��م 

التمديد  م��دة  ف��اإن  وكذلك   ،2020/4/30

ل����اإق����رار ودف�����ع ���ص��ري��ب��ة ال���دخ���ل ت��زي��د 

احلكومة  منحت  حيث  العطلة  م��دة  ع��ن 

ه����ذه امل�����دة ل��ل��ت�����ص��ه��ي��ل ع��ل��ى ال��ق��ط��اع��ات 

القت�صادية.

التو�صيح  اأ�صدرت  اأنها  الدائرة  واأكدت 

ان���ط���اق���ا م���ن م���ب���داأ ال�����ص��ف��اف��ي��ة ل��ب��ي��ان 

من  ال��ع��دي��د  اأن  اإىل  م�����ص��رية  احل��ق��ي��ق��ة، 

ال���ن���ق���اب���ات وال���ف���ع���ال���ي���ات الق���ت�������ص���ادي���ة 

ق���دم���ت ال�����ص��ك��ر ل��ل��ح��ك��وم��ة ع���ل���ى ت��ل��ب��ي��ة 

الإق����رارات  ت��ق��دمي  ف��رة  بتمديد  طلبها 

ال�صريبية واإ�صدار اأوامر دفاع بذلك.

 االنباط-عمان

اط����ل����ع����ت وزي����������رة ال����ط����اق����ة وال��������روة 

�صري  على  زوات��ي  هالة  املهند�صة  املعدنية 

�صركة  يف  والتحكم  املراقبة  مبركز  العمل 

النظام  ادارة  به  املناط  الوطنية  الكهرباء 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي يف امل��م��ل��ك��ة ب��ف��اع��ل��ي��ة وت��اأم��ني 

م��دار  على  للم�صتهلكني  الكهرباء  ت��زوي��د 

واملقايي�س  امل��وا���ص��ف��ات  وب��اأف�����ص��ل  ال�صاعة 

العاملية.

واك����دت زوات����ي خ���ال ل��ق��اء م��دي��ر ع��ام 

اجمد  املهند�س  الوطنية  الكهرباء  �صركة 

ال���روا����ص���دة وال��ع��ام��ل��ني يف امل���رك���ز، اأه��م��ي��ة 

الدور الذي يطلع به املركز باحلفاظ على 

الكهربائي  النظام  وا�صتقرارية  توافرية 

التي  ال�صتثنائية  الظروف  بظل  ول�صيما 

مت���ر ب��ه��ا امل��م��ل��ك��ة ب�����ص��ب��ب ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 

ا�صتهاك  على  كبري  ب�صكل  اأث���رت  وال��ت��ي 

ال����ق����ط����اع����ات الن����ت����اج����ي����ة م�����ن ال���ط���اق���ة 

على  �صلباً  انعك�س  الذي  المر  الكهربائية 

الكهربائي. النظام  ا�صتقرارية 

خال  واج��ه  الكهرباء  قطاع  ان  وقالت 

ال��ف��رة امل��ا���ص��ي��ة حت��دي��ات ع��دي��دة ال ان��ه 

الظروف  ه��ذه  خ��ال  ف��ارق��ة  عامة  �صكل 

ال�صتثنائية واثبت فاعلية �صل�صلة التزويد 

را�صخة من  والقائمة على قاعدة  املعتمدة 

املهنية وجودة الأداء.

وا������ص�����ادت زوات��������ي ب���ج���ه���ود ال��ع��ام��ل��ني 

ب��ال�����ص��رك��ة ال��ت��ي مت��ث��ل ال��ع�����ص��ب ال��رئ��ي�����س 

لقطاع الكهرباء يف اململكة، موؤكدة �صرورة 

احل���ف���اظ ع��ل��ى ج��اه��زي��ة ع��ال��ي��ة ل�����ص��م��ان 

دميومة تزويد املواطنني بالكهرباء.

الروا�صدة  واملهند�س  الوزيرة  وا�صتمعت 

اىل اي���ج���از ح����ول ظ����روف ع��م��ل ال�����ص��رك��ة 

تعاملت مع  ك��ورون��ا وكيف  ازم��ة  ب��دء  منذ 

ال��ت��ح��دي��ات ال��ن��اج��م��ة ع��ن��ه��ا، ا���ص��اف��ة اىل 

ملواجهة  ال�صركة  ا�صتعدادات  ح��ول  اي��ج��از 

ال�صيف. احمال 

وق����ال ال���روا����ص���دة ان ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا 

�صركة  ل��ق��درات  حقيقياً  ام��ت��ح��ان��اً  �صكلت 

العالية  جاهزيتها  اثبتت  والتي  الكهرباء 

ال��ت��ع��ام��ل م���ع جميع  ك���وادره���ا يف  وق�����درة 

واجهها  التي  الفنية  وامل�صاكل  التحديات 

ال���ن���ظ���ام ال���ك���ه���رب���ائ���ي ن��ت��ي��ج��ة ان��خ��ف��ا���س 

الأح���م���ال اىل احل����دود احل��رج��ة وت��ب��اط��وؤ 

من��وه��ا م���ا اث���ر ع��ل��ى ا���ص��ت��ق��راري��ة ال���ردد 

والفولتية لل�صبكة، ا�صافة اىل زيادة ن�صبة 

امل��ت��ج��ددة غ��ري املتحكم  ال��ط��اق��ة  م�����ص��ارك��ة 

فيها يف خليط الطاقة وهذا كان من �صاأنه 

حرج  و�صع  يف  الكهربائي  النظام  ي�صع  ان 

الكامل. وعر�صة لانقطاع 

مبوجبها  عملت  ال��ت��ي  الل��ي��ة  ان  واك���د 

على  �صواء  املا�صية  الفرة  خال  ال�صركة 

جاهزية  اثبتت  النقل  او  التوليد  م�صتوى 

عالية وتاأهيا مميزاً لكوادر ال�صركة التي 

على  للمحافظة  ب��ال��ن��ه��ار  ال��ل��ي��ل  وا���ص��ل��ت 

ودمي��وم��ة  الكهربائي  النظام  ا�صتقرارية 

امل�صتهلكني. تزويد 

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��اأح��م��ال ال�����ص��ي��ف، ق��ال 

ملواجهة  ا�صتعدت  ال�صركة  ان  ال��روا���ص��دة 

الحمال من خال تنفيذ برامج ال�صيانة 

قطاعي  يف  الأداء  ج��ودة  ل�صمان  ال��ازم��ة 

التوليد والنقل خال ف�صل ال�صيف.

وت����ت����وىل ����ص���رك���ة ال���ك���ه���رب���اء ال��وط��ن��ي��ة 

النظام  ت�صغيل  م��ه��ام  للحكومة  اململوكة 

و�صراء  النقل  �صبكة  وامتاك  الكهربائي 

ال���ط���اق���ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ل��ب��ي��ع��ه��ا ل�����ص��رك��ات 

ال���ازم لت�صغيل  ال��وق��ود  ال��ت��وزي��ع وت��وف��ري 

التوليد. حمطات 

شركات تكنولوجيا معلومات تؤكد أهمية الحوافز 
الحكومية لترتيب أوضاعها

ضريبة الدخل: مدة التمديد لإلقرار ودفع ضريبة الدخل
 تزيد عن مدة العطلة

زواتي تطلع على سير العمل بمركز المراقبة والتحكم
 بشركة الكهرباء الوطنية  

الضمان تستقبل أكثر من 3 آالف طلب إلكتروني لمراجعتها
 االنباط-عمان

ت���ل���ق���ت امل���وؤ����ص�������ص���ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����ص��م��ان 

طلبات   3004 ال�����ص��ب��ت،  ح��ت��ى  الج��ت��م��اع��ي 

https:// ال��راب��ط  عرب  جمهورها  من 
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ملراجعة  م��واع��ي��د  لتحديد   /sscvisit
ومديرياتها. فروعها 

وق����ال����ت امل���وؤ����ص�������ص���ة يف ب���ي���ان ���ص��ح��ف��ي 

املراجعني  با�صتقبال  �صتبداأ  اإنها  ال�صبت، 

ملراجعتها  اإلكرونيا  موعدا  ح��ددوا  ممن 

ب�������دءاً م����ن ي�����وم غ�����ٍد الأح�������د م����ع الأخ�����ذ 

ب�����اإج�����راءات ال�����ص��ام��ة ال���ع���ام���ة ب���ارت���داء 

والتباعد  وال��ق��ف��ازات  للكمامات  امل��راج��ع 

اأثناء املراجعة. الجتماعي 

اأي  ت�صتقبل  ل��ن  اأن��ه��ا  املوؤ�ص�صة  واأك���دت 

م���راج���ع مل ي��ق��م ب��ح��ج��ز م���وع���د م�����ص��ب��ق 

الإل��ك��رون��ي��ة  خ��دم��ت��ه��ا  واأن  مل��راج��ع��ت��ه��ا، 

على  تقت�صر  امل��واع��ي��د  بتحديد  اخل��ا���ص��ة 

احل�������الت امل��ت��ع��ل��ق��ة مب��ت��اب��ع��ة م��ع��ام��ات 

التفتي�س  اأو  التح�صيل  اأو  العمل  اإ�صابات 

الر�صمية،  بالكتب  املتعلقة  اخل��دم��ات  اأو 

امل��ت��اح��ة  اإىل اخل���دم���ات غ���ري  ب���الإ����ص���اف���ة 

اإلكرونياً وغري املتوفرة من خال مركز 

 117117 ال���رق���م  ع��ل��ى  ات�����ص��ال خ��دم��ات��ه��ا 

ال�����ذي ُي���ت���اح م���ن خ���ال���ه ت���ق���دمي ج��م��ي��ع 

امل��ع��ام��ات غ��ري امل��ت��وف��رة اإل��ك��رون��ي��اً على 

موقعها.

وبينت انه ميّكن لاأفراد املوؤمن عليهم 

تخ�صي�س  ط��ل��ب  م��ع��ام��ات  ت��ق��دمي  م���ن 

التقاعد  راتب  وتوزيع  التقاعدي  الراتب 

ع���ل���ى ال����ورث����ة امل�����ص��ت��ح��ق��ني، واحل�������ص���ول 

و�صرف  ال�����ص��م��ان،  متقاعدي  �صلف  على 

العجز  حل��الت  الواحدة  الدفعة  تعوي�س 

رفع  ا�صتقبال طلبات  اإىل  اإ�صافة  والوفاة، 

احلجز الكلي اأو اجلزئي عن املن�صاآت.

اإط�����اق  اأن  اإىل  امل���وؤ����ص�������ص���ة  واأ������ص�����ارت 

بتحديد  اخلا�صة  الإل��ك��رون��ي��ة  خدمتها 

امل��واع��ي��د ي���اأت���ي ت���وف���رياً ل��ل��وق��ت واجل��ه��د 

وح�����ف�����اظ�����اً ع����ل����ى �����ص����ام����ة امل����واط����ن����ني 

وج��م��ه��وره��ا يف ظ���ل الأو�����ص����اع ال��راه��ن��ة 

للوقاية من فريو�س كورونا.

ودع����ت ط��ال��ب اخل���دم���ة حل��ج��ز م��وع��د 

الإلكروين  املوؤ�ص�صة  موقع  على  الدخول 

الذهاب  ثم   ،)www.ssc.gov.jo(

اإىل خ���ان���ة )ح���ج���ز م���وع���د مل��راج��ع��ة ف��رع 

ال�������ص���م���ان( وت��ع��ب��ئ��ة ال���ب���ي���ان���ات امل��ط��ل��وب��ة 

 sms ر�صالة  ي�صله  ثم  الطلب،  وار���ص��ال 

على هاتفه اخللوي تت�صمن تاأكيداً ملوعد 

للموؤ�ص�صة. زيارته 

ك���م���ا دع����ت امل���وؤ����ص�������ص���ة ج���م���ه���وره���ا اإىل 

امل��ع��ام��ات غري  ل��ت��ق��دمي  ال��ت��وا���ص��ل معها 

على  اإلل���ك���روين  موقعها  ع��رب  امل��ت��وف��رة 

م���رك���ز ات�������ص���ال خ���دم���ات���ه���ا ع���ل���ى ال���رق���م 

معها  ال��ت��وا���ص��ل  ا�صتعام  ولأي   117117

على  الوطني  الت�����ص��ال  مركز  خ��ال  م��ن 

املوؤ�ص�صة  بريد  اأو   ،)06/5008080( الرقم 

webmaster@ssc.( الإلكروين 

على  امل��وؤ���ص�����ص��ة  �صفحة  اأو   ،)gov.jo
الفي�س بوك اأو توير اأو ان�صتغرام.



االنباط-وكاالت

“العمالق  با�سم  اأي�سا  ي��ع��رف  ك��ان  كما  فلويد”،  “بيغ  با�سم  �أ���س��دق��ائ��ه  ل��دى  معروفا  ك��ان 

�إنه جورج فلويد، �لرجل �لأ�سمر �لذي مات خنقا  �للطيف” �لذي كان يحاول تغيري حياته!.. 

عندما و�سع �سابط �سرطة يف مدينة مينيابولي�س، يف ولية ميني�سوتا �لأمريكية، ركبته على 

عنقه فلويد

ولد جورج فلويد �لذي تويف عن عمر ناهز 46 عاما يف ولية كارولينا �ل�سمالية، وعا�س �سبابه 

يف مدينة هيو�سنت بولية تك�سا�س، لكنه بعد �إطالق �سر�حه من �ل�سجن �نتقل �إىل مينيابولي�س 

قبل عدة �سنو�ت للعثور على عمل، وفقا ل�سديق عمره كري�ستوفر هاري�س

�أبا لبنة  “فلويد �لكبري”، وكان  “بيغ فلويد” �أو  �أ�سدقائه با�سم  وكان فلويد معروفا لدى 

تبلغ من �لعمر 6 �سنو�ت، تعي�س يف مدينة هيو�سنت مع و�لدتها، روك�سي و��سنطن و�لتي حتدثت 

ل�سحيفة “هيو�سنت كرونيكل” قائلة �إن جورج كان �أبا جيد� عندما كانا يعي�سان �سويا ويربيان 

�بنتهما جيانا معا

من جانبها و�سفت �سديقة “�لعمالق �للطيف”، كورتيني رو�س، وفاة فلويد بالفاجعة، وقالت 

ل�سحيفة “�ستار تريبيون” �إن “�ل�ستيقاظ هذ� �ل�سباح لروؤية مينيابولي�س حترتق �سيكون �سيئا 

من �ساأنه �أن يدمر فلويد، لقد �أحب �ملدينة. جاء �إىل هنا وظّل فيها من �أجل �لنا�س و�لبحث عن 

فر�سة يف �حلياة«

كذلك كان فلويد ريا�سيا موهوبا برع ب�سكل خا�س يف كرة �لقدم و�ل�سلة يف �ملدر�سة، وفقا ملا 

ذكره موقع �سبكة “�سكاي نيوز” �لربيطاين، و�لذي نقل عن �أحد زمالء فلويد �ل�سابقني، وهو 

دونيل كوبر، قوله �إنه كان لديه “�سخ�سية هادئة وروح لطيفة«

ووفقا لأم �بنته روك�سي و��سنطن، فاإن فلويد مل يتمكن من �إكمال در��سته و�ن�سم �إىل فرقة 

هيو�سنت، غادر �ملدينة �إىل مينيابولي�س يف  عمل  على  �لعثور  يف  ف�سله  وبعد  هوب”،  “هيب 

ويف مينيابويل ، كان فلويد يعمل يف وظيفتني، �إحد�ها ك�سائق �ساحنة و�لأخرى كحار�س �أمن 

يف مطعم جنوب �أمريكي يدعى “كونغا لتني بي�سرتو”، حيث كان يحظى باإ�سادة �لزبائن ومنهم 

يعانق  �أن  يحب  كان  فلويد  �إن  “في�سبوك”  على  لها  من�سور  قالت يف  و�لتي  زينديا�س  جي�سي 

�لزبائن �ملنتظمني للمطعم”، و�أ�سافت �أنه “�سيكون غا�سبا �إذ� مل تتوقف لتحيته لأنه كان يحب 

�جلميع ب�سدق، ويرغب يف ��ستمتاعهم باملكان«

وبدورها قالت بريدجيت، �سقيقة فلويد، على موقع �لتربعات �لذي خ�س�س بعد وفاة فلويد 

على �لإنرتنت �إنه كان حمبا للخري حيث كان يبدي ��ستعد�ده ليقدم مالب�سه �لتي يرتديها لأي 

حمتاج، على حد و�سفها

ووفقا للوثائق �لق�سائية، فقد �ُتهم فلويد يف عام 2007 بال�سطو �مل�سلح بعد حماولته “�قتحام 

منزل”، وُحكم عليه بال�سجن ملدة 5 �سنو�ت بعد �سفقة مع �لدعاء بالإقر�ر بالذنب يف عام 2009

ويف مقطع فيديو ن�سر موؤخر� على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي، ظهر فلويد وهو يندد بالعنف 

�مل�سلح ويقول: “من �لو��سح �أن جيلنا �ل�ساب قد �ساع«

�لذي  و�ل�سرطي  فلويد  �أن  مينيابولي�س  يف  “�إل نويفو روديو”  و�أكدت مالكة �سابقة حلانة 

قتله ديريك �سوفني كانا يعمالن كحر��س �أمن يف �ملكان ذ�ته يف نف�س �لوقت

ديريك  �ل�سرطة  �سابط  �أن  تي بي” �لتلفزيونية  �أ���س  “كاي  �سانتاماريا ملحطة  مايا  وذك��رت 

�إذ� كان �لثنان يعرفان بع�سهما  �سوفني كان يعمل خارج �لنادي �لليلي، ول يعلم بالتحديد ما 

�لبع�س، ولكن كانت هناك �أوقات عندما كانا يعمالن يف �لليلة ذ�تها

�ملثريين  �لأحيان مع  فعله يف كثري من  ب��ردة  يبالغ  كان  �سوفني  �أن  �إىل  �سانتاماريا  و�أ���س��ارت 

للم�ساكل يف �ملكان، وي�ستخدم رذ�ذ �لفلفل مع �لنا�س، قائلة �إنه “كان �سريع �لغ�سب«

وزير خارجية إيطاليا »دي مايو«: لن نقبل 
بالتعامل معنا كــ »مستعمرة الجذام

 من هو جورج فلويد ›العمالق‹ الذي أشعل مظاهرات مينيابوليس؟

االنباط -وكاالت

�لإيطايل لويجى دي  قال وزير �خلارجية 

مايو، يوم �ل�سبت، �إن �إيطاليا لن يتم �لتعامل 

معها على �أنها »م�ستعمرة �جلذ�م«، وذلك مع 

�أبو�بها  �إغالق  �لأوروبية  �لدول  در��سة بع�س 

ت�سرر�ً،  �لأكرث  �لدول  �لز�ئرين من  يف وجه 

من فريو�س كورونا �مل�ستجد )كوفيد-19(.

�سفحته  ع��رب  من�سور  يف  م��اي��و  دي  و�أ���س��ار 

ما  -ح�سب  »في�سبوك«  موقع  على  �لر�سمية 

�أن  �إىل  �لأمريكية-  هيل«  »ذ�  �سحيفة  نقلته 

عن  �ل�سود�ء«، معلناً  �لقو�ئم  تقبل  »لن  روما 

روم��ا  يف  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة  �لج��ت��م��اع��ات  م��ن  �سل�سلة 

وخارجها لإثبات موقف �إيطاليا.

�سخ�س  �أي  �عتقد  »�إذ�  مايو:  دي  و�أ�ساف 

�أنه ميكنه معاملتنا كم�ستعمرة �جلذ�م، فاإننا 

لن نتحمل ذلك«.

ثالث  �سهدت  �إي��ط��ال��ي��ا،  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 

فريو�س  من  �لعامل  يف  وفيات  ح�سيلة  �أعلى 

�أل���ف حالة   33 ب��اأك��رث م��ن  ك���ورون���ا �مل�����س��ت��ج��د 

وفاة.

وت�����س��ت��ع��د �إي��ط��ال��ي��ا لإع�����ادة �ل�����س��ي��اح��ة �إىل 

�ل��ب��الد يف 15 ي��ون��ي��و �مل��ق��ب��ل، ورغ���م وع���د دي 

�أن  مايو باأن روما �سرتحب بكل �لز�ئرين �إل 

باب  فتح  تنوي  �لتي  �لأوروب��ي��ة  �ل��دول  بع�س 

�ل�سياحة خالل �لفرتة �ملقبلة، �ست�سمح فقط 

�ليونان  مثل  بالدخول  �ل��دول  بع�س  ل�سياح 

�ل�سياح  ��ستقبال  يف  �ستبد�أ  �أنها  �أعلنت  �لتي 

�لأ�سبان  منهم  ُم�ستثنى  فقط،  دول��ة   29 من 

و�لإيطاليني. و�لربيطانيني 

االنباط-وكاالت

فل�سطينية،  عائلية  م�سادر  �أعلنت 

�لح��ت��الل  �أع��دم��ه  �ل���ذي  �ل�سهيد  �أن 

قرب باب �لأ�سباط بالقد�س �لقدمية، 

�إي��اد  �ل�ساب  ه��و  �ل�سبت،  �م�س  �سباح 

خريي �حلالق

�أن  و�أو�����س����ح����ت م�������س���ادر حم���ل���ي���ة، 

�لإع���اق���ة  م���ن ذوي  �ل�������س���اب �حل�����الق 

تطلق  �أن  ق��ب��ل  دم���ي���ة،  ي��ح��م��ل  وك����ان 

�سرطة �لحتالل و�باًل من �لر�سا�س 

م�سبوًها ج�سًما  حمله  بزعم  �سوبه، 

�أن  ع������ربي������ة،  م�����������س�����ادر  وذك�����������رت 

�ل�ساب  مالحقة  على  �أقدم  �لحتالل 

ن��ح��وه  �ل��ر���س��ا���س  و�إط�����الق  “�إياد” 
وقبل  م�سلًحا،  بكونه  لال�ستباه  فقط 

�لتاأكد من حالته

�ل�ساب  ف��اإن  �حل���دث،  تفا�سيل  ويف 

�لنمو  يف  ت��اأخ��ًر�  يعاين  ك��ان  “�إياد”، 
�ل��ع��ق��ل��ي، وي����ع����ادل ع��ق��ل ط���ف���ل، وه��و 

طلب  ع��ن��دم��ا  ت��وق��ف��ه  ع���دم  يف�سر  م��ا 

و�ختار  ذل��ك،  �لحتالل  عنا�سر  منه 

�ل�����ه�����رب ع����ن����د م���الح���ق���ت���ه لأن��������ه مل 

�لأمر ي�ستوعب 

ووف������ًق������ا مل���������س����ادر حم����ل����ي����ة، ف�����اإن 

�ل�سناعية  �ملدر�سة  يف  “�إياد” يدر�س 
)�ل��ب��ك��ري��ة( يف ب���اب �لأ����س���ب���اط، وه��ي 

ذوي  ت��ع��ل��ي��م  يف  متخ�س�سة  م��در���س��ة 

�لر�سا�س  �إط���الق  مت  وق��د  �لإع���اق���ة، 

ع���ل���ي���ه يف �مل���ن���ط���ق���ة ع���ن���دم���ا ك������ان يف 

�عتيادي ب�سكل  �إىل مدر�سته  طريقه 

ووث���������ق م����ق����ط����ع م�����������س�����ور، ح���ال���ة 

و�ل����دة �ل�����س��ه��ي��د �إي����اد �حل����الق، عقب 

عليه،  و�لأمل  �حلزن  وبد�  ��ست�سهاده، 

مل ي�ستطع �حلديث بكلمة عن �لأمر، 

ومل يتخيل فقد جنله بهذه �لطريقة

وو���������س�������ل�������ت ق������������و�ت �لح������ت������الل 

�����س���ت���ن���ف���اره���ا ب���ع���د �إع��������د�م �حل�����الق، 

وتفتي�س  �ل��ط��رق  م��ن  ع���دد  و�إغ�����الق 

هوياتهم وفح�س  �ملارة 

 إياد الحالق.. شهيد تطرز بالرصاص في باب األسباط 

األسير »سامي جنازرة« 
يواصل إضرابه المفتوح 

لليوم الـ20

»يا عندي يا عند 
المنسق«.. حملة إللغاء 
اإلعجاب بصفحة منسق 

حكومة االحتالل 

استنفار بالبيت األبيض ومحتجون يتصادمون مع حرسه احتجاجا على مقتل فلويد 

االنباط -وكاالت

�أعلنت هيئة �سوؤون �لأ�سرى يوم �ل�سبت، �أن �لأ�سري �سامي جنازرة 

�لغربية  �ل�سفة  جنوب  �خلليل،  يف  �ل��ف��و�ر  خميم  م��ن  ع��اًم��ا(   47(

على  �لع�سرين  لليوم  �لطعام  عن  �ملفتوح  �إ�سر�به  يو��سل  �ملحتلة، 

�لتو�يل، �حتجاًجا على ��ستمر�ر �عتقاله �لإد�ري.

ب��اأن �سلطات �لح��ت��الل، قامت بعزل �لأ���س��ري ج��ن��ازرة يف  و�أف���ادت 

»�أيال« وممنوع من  عزل  �إىل  نقلته  وثم  �ل�سحر�وي،  �لنقب  �سجن 

زيارة ذويه وحماميه لالطالع على و�سعه �ل�سحي.

يذكر �أن �لأ�سري جنازرة معتقل منذ �سهر �سبتمرب 2019، و�سدر 

بحقه �أمّري �عتقال �إد�ري لأربعة �أ�سهر، وخا�س �إ�سر�ًبا عام 2015/ 

2016 ��ستمّر ملدة 76 يوًما، كما خا�س فرتة �إ�سر�ب �أخرى عام 2017 

حممود  عاماً،   17 فر��س  �أطفال؛  لأربعة  �أب  باأنه  علماً  يوًما،  ل���43 

ُولد  �ل��ذي  9 �سنو�ت، و�آخ��ره��م »حممد«  13 ع��اًم��ا، وم��اري��ا  دروي�����س 

حديثا وهو يف �لأ�سر.

االنباط-وكاالت

�إلغاء  �إىل  للدعوة  �جلمعة،  منذ  �إلكرتونية  حملة  نطلقت   

حكومة  ملن�سق  �لتابعة  “�ملن�سق”  ل�سفحة  و�ملتابعة  �لإع��ج��اب 

�لحتالل بال�سفة �ملحتلة.

“يا  حملة  �إىل  �لفل�سطينية،  هيك”  “م�س  �سفحة  ودع���ت 

على  �لإبقاء  بني  �لتخيري  �إىل  للدعوة  �ملن�سق”،  عند  يا  عندي 

�لإع��ج��اب  ��ستمر�ر  �أو  �لفل�سطينيني،  �ل��زم��الء  م��ع  �ل�سد�قة 

ب�سفحة �ملن�سق �لإ�سر�ئيلي.

باحلملة،  �مل�ساركون  �لتو��سل  من�سات  م�ستخدمو  وت���د�ول 

ع��ب��ارة  �أ���س��دق��ائ��ي،  “لكل  �ل��ت��ايل:  �ل��ن�����س  م��ن�����س��ور�ت تت�سمن 

ملزم يجب  قانون  هي  �أع��اله  “#ياعندي_ياعند_�ملن�سق” 
�أن يطبق، بعد �أن ز�د عدد معجبي �سفحة خمابر�ت �لحتالل 

�مل�سماة “�ملن�سق” عن 600 �ألف معجب.

“�أ�سعك �سديقي/�سديقتي لتختار،  وجاء يف ن�س �حلملة: 

�إما �إلغاء �إعجابك ب�سفحة �ملن�سق �أو �أن تلغي نف�سك من قائمة 

�أي  ميتدح  �أن  و�خليانة،  �لعار  ملن  “�إنه  م�سيًفا:  اأ�سدقائي”، 

فل�سطيني حر �سريف، �سابط �حتالل ويتذلل له عرب �ل�سفحة 

�مل�سماة “�ملن�سق«.

وعللت �حلملة �أ�سباب ودو�فع �إلغاء �لإعجاب ب�سفحة �ملن�سق، 

ب��اأن��ه��ا ب��ه��دف �مل�ساهمة يف �حل��د م��ن �ن��ت�����س��اره��ا، وح��ت��ى حتمي 

�خو�نك و�سعبك وق�سيتك، وحتى ته�سم �سورة �ملن�سق وت�ساعف 

�لرف�س لكل �أ�سكال �لحتالل، وحتى تنقذ فل�سطيني من �لوقوع 

يف فخ �لعمالة، وحتى ل ت�ساهم يف �إ�سعاف �جلبهة �لد�خلية.

�أع���د�د  بانخفا�س  �مل��ا���س��ي��ة،  �ل�����س��اع��ات  يف  �حلملة  و�ساهمت 

�لآلف  �أق��دم ع�سر�ت  “�ملن�سق”، حيث  �لإعجابات على �سفحة 

دع��وة  ع��ل��ى  ب��ن��اًء  لل�سفحة،  ومتابعتهم  �إع��ج��اب��ه��م  �إل��غ��اء  ع��ل��ى 

�أ�سدقائهم.

وحققت �حلملة جناًحا و��سًعا يف �سفوف �لفل�سطينيني، حيث 

تو��سل  تز�مًنا مع  و�لدعو�ت،  �لن�سطاء تد�ول �حلملة  يو��سل 

�نخفا�س �أعد�د �ملعجبني على �ل�سفحة.

االنباط-وكاالت

تو�سعت د�ئرة �لحتجاجات يف �لوليات �ملتحدة، على خلفية 

قتل �سرطي للمو�طن من �أ�سول �إفريقية جورج فلويد �أثناء 

�عتقاله، وو�سلت م�ساء �جلمعة 29 مايو/�أيار 2020 �إىل م�سافة 

قريبة للغاية من �لبيت �لأبي�س يف �لعا�سمة و��سنطن، ما �أدى 

�لقب�س  و�ألقت  �ل�سرطة  �إغالقه موؤقتاً، يف حني تدخلت  �إىل 

على ع�سر�ت �ملحتجني �لغا�سبني �ملُطالبني بالعد�لة لفلويد

��ف��و� ع��ن قتلنا”: وك��ال��ة �لأن��ب��اء �لفرن�سية ذك��رت �أن  »ت��وَقّ

عهم طالب  �ملئات تظاهرو� خارج �لبيت �لأبي�س، وخالل جتُمّ

�ملتظاهرون “بالعد�لة جلورج فلويد”، ملوحني ب�سعار�ت بينها 

“توقفو� عن قتلنا” و”حياة �ل�سود مهمة«
يف رٍدّ على ذلك، �أعلن جهاز �خلدمة �ل�سرية يف مبنى �لبيت 

�لأبي�س عن �إغالق �لأخري، وقال �ملتحدث با�سم �لبيت �لأبي�س 

�أن يتم  �ل��ن��ادر  �إن���ه م��ن   Usa Today ج��و دي��ر ل�سحيفة

�إغالقه يف مو�جهة �ملظاهر�ت

مقاطع فيديو ن�سرها �سحفيون ومغردون �أمريكيون على 

�لأبي�س  �لبيت  �ملحتجني من  �ق��رت�ب  �أظهرت  موقع تويرت، 

و��ستباكهم مع عنا�سر جهاز �خلدمة �ل�سرية

ُق��ت��ل �لأم��ري��ك��ي فلويد )46  ج���اءت �لح��ت��اج��اج��ات بعدما 

عاماً(، من ذوي �لب�سرة �ل�سود�ء، مبدينة منيابولي�س بولية 

ميني�سوتا، على يد �سرطي �أبي�س و�سع ركبته على رقبة فلويد 

�أثناء �لعتقال ما �أدى لوفاته، وت�سبب بذلك بحالة عارمة من 

�لغ�سب بني �ملو�طنني �لذين يرف�سون ممار�سات �ل�سرطة �سد 

�ل�سود

�ملئات �حت�سدو� يف  �أن  من جانبها، ذكرت وكالة �لأنا�سول 

بالعا�سمة  �حليوية  �ل�سو�رع  �أه��م  �أح��د  �سرتيت”،  “يو  �سارع 

“�لعد�لة و�إل لن يكون  �لأمريكية، ورددو� هتافات من قبيل 

هناك ��ستقر�ر«

�ل�سرطي �لأمريكي  �أن  غ�سب مت�ساعد: على �لرغم من 

�لذي قتل فلويد قد �عُتقل، و�أُدين بتهمة �لقتل غري �ملتعمد، 

�إل �أن ذلك مل ُيهّدئ من غ�سب �ل�سارع �لأمريكي

��ع��و� ع��ن��د م��رك��ز ب��ارك��ل��ي��ز يف ولي��ة  �آلف �مل��ح��ت��ج��ني جت��َمّ

ن��ي��وي��ورك، م��ع �ن��ت�����س��ار م��ظ��اه��ر�ت يف م��ن��اط��ق م��ت��ف��رق��ة من 

�لوليات �ملتحدة، يف حني �ألقت �ل�سرطة �لقب�س على ع�سر�ت 

�ملحتجني يف �ملظاهرة �ل�سخمة �لتي �سهدتها منطقة بروكلني

كذلك �سارك نحو �ألف �سخ�س يف �حتجاج مبدينة �أتالنتا 

�سهد �أعمال عنف، و�ندلعت �لنري�ن يف و�سط �ملدينة قرب مقر 

�سبكة �سي.�إن.�إن �لإخبارية

بالتز�من مع ذلك، �نتهك مئات �ملحتجني يف منيابولي�س 

عو� يف �ل�سو�رع  -�لتي تويف فيها فلويد- حظر�ً للتجول وجتَمّ

حول مركز لل�سرطة �أ�سرمت به �لنري�ن �لليلة �ملا�سية، وجاء 

فر�س حظر �لتجول يف �ملدينة بعدما خرجت �لحتجاجات عن 

�ل�سيطرة و�جتاحت �سو�رعها، وتخللتها �أعمال هجومية على 

مركز لل�سرطة

بول �سيلمان، وهو �ساب من ذوي �لب�سرة �ل�سود�ء يبلغ من 

العمر 25 عاماً، قال يف ت�سريح نقلته وكالة رويرتز: “نحن هنا 

لأن جيلنا يدرك �أن �لأمور ينبغي �أن تتغري«

يت�سابه �مل�سهد يف مدينة ديرتويت مع ما يحدث يف مناطق 

�أخ��رى باأمريكا، حيث �ن�سم مئات �إىل “م�سرية �سد وح�سية 

“ل  ورددو�  باملدينة،  �لعامة  �ل�سالمة  مقر  �ل�سرطة” خ��ارج 

عد�لة ل �سالم”، كما �ندلعت �حتجاجات مماثلة يف مدن دنفر 

وهيو�سنت ولويزفيل

عائلة فلويد غا�سبة: وبعدما �أعلن �ملُدعي �لأمريكي، مايك 

�عتقاله  مت  قد  �سوفني  ديريك  �ل�سرطة  عن�سر  �أن  فرميان، 

جاء  �لإج�����ر�ء  ه��ذ�  �إن  فلويد  عائلة  ق��ال��ت  بالقتل،  و�ت��ه��ام��ه 

“متاأخر�” وغري كاٍف

ي��ت��م توجيه  �أن  �أن��ه��ا ت��ري��د  ب��ي��ان �إىل  �أ����س���ارت يف  �ل��ع��ائ��ل��ة 

�ل�سرطي،  لذلك  �لإ�سر�ر”  �سبق  مع  �لعمد  �لقتل  “تهمة 
و�أ�سافت “نريد �أن نرى �عتقال عنا�سر )�ل�سرطة( �لآخرين 

)�ملتورطني(” يف �لق�سية

من جانبه، �أعلن �لرئي�س دونالد تر�مب، �جلمعة 29 مايو/

ث �إىل عائلة فلويد، وقال يف �لبيت �لأبي�س:  �أيار 2020، �أّنه حتَدّ

م �لأمل”، م�سيفاً: “عائلة جورج لها �حلّق يف �لعد�لة« “�أتفَهّ
�أما �لرئي�س �لأمريكي �ل�سابق بار�ك �أوباما فقال �جلمعة �إَنّ 

وفاة فلويد يجب �أل ُتعترب “�أمر�ً عادّياً” يف �لوليات �ملتحدة، 

وفقاً ملا ذكرته وكالة �لأنباء �لفرن�سية

�أنحاء  �أ���س��و�ت يف  ك��ان مقتل فلويد �سبباً يف ع��ودة �رت��ف��اع 

للمو�طنني  �أف�سل  �لعدل، ومبعاملة  �إحقاق  �أج��ل  �لبالد من 

من �أ�سحاب �لب�سرة �ل�سود�ء، ل�سيما �أن �لفيديو �لذي �أظهر 

�ملقطع  �ل��ب��الد يظهر  �أث����ار �سدمة يف  ل��ه فلويد  ت��ع��ّر���س  م��ا 

فلويد،  عنق  ف��وق  �ساقه  ي�سع  وه��و  �سوفني  �ل�سرطي  �مل�سور 

�ملطروح �أر�ساً وهو يقول له “ل �أ�ستطيع �لتنف�س.. ل �أ�ستطيع 

�لتنف�س.. ل تقتلني”، وبعدما مت و�سعه يف �لأ�سفاد، ولوحظ 

�أن �لرجل �لأربعيني فقد وعيه، جرى ��ستدعاء �لإ�سعاف ونقله 

بح�سب  ق�سري،  ب��وق��ت  ذل��ك  بعد  ت��ويف  حيث  �مل�ست�سفى،  �إىل 

�ل�سرطة
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عوا�صم- وكاالت

�أف�ضل العب  �أكد تريوهيتو ناكاجاو�، 

كال  �أن   ،2019 لعام  �لياباين  �ل��دوري  يف 

و�مل�ضري  مي�ضي  ليونيل  �الأرجنتيني  من 

ه��از�رد  �إي��دن  و�لبلجيكي  �ضالح  حممد 

مثل  ه��م  �ضرتلينج  رح��ي��م  و�الإجن��ل��ي��زي 

�أع��ل��ى ل��ه يف ك���رة �ل��ق��دم. و�ع��ت��ر الع��ب 

قيمة  �الأك��ر  مارينو�س،  �إف  يوكوهاما 

هدفا   15 �ضجل  حيث  �ل�ضابق،  �ملو�ضم  يف 

رئي�ضية  كانت  م�ضاهمة  وهي   ،10 و�ضنع 

“عادة  ناكاجاو�:  وقال  �للقب.  لتحقيق 

�أرى هوؤالء �لالعبني �لعظماء �لذين  ما 

�ضبيل  ع��ل��ى  م���رك���زي.  ن��ف�����س  يف  ي��ل��ع��ب��ون 

�مل����ث����ال، الع���ب���ني م���ث���ل م��ي�����ض��ي و����ض���الح 

وه�����������از�رد و����ض���ت���ريل���ن���ج ي���ف���اج���ئ���ون���ن���ي. 

ي����ر�وغ����ون  وك���ي���ف  ي���ل���ع���ب���ون  ك���ي���ف  �أرى 

�أف�����ض��ل  �إىل  ي�����ض��ل��ون  وك���ي���ف  �مل���د�ف���ع���ني 

ك��ان  �أن���ه  �أب���رز  ك��م��ا  للت�ضديد”.  �مل��و�ق��ع 

�الإجن��ل��ي��زي  �ل��الع��ب  م��ن معجبي  �أي�����ض��ا 

�أن��ه  عنه  م��رز�  بيكهام،  ديفيد  �ل�ضابق 

لتوجيه  و�ال�ضتعد�د  �لثقة  لديه  “كان 
�الأمر  يتطلب  عندما  �لنهائية  �ل�ضربة 

�أنيق«. لعب  باأ�ضلوب  يتمتع  وكان  ذلك. 

 ناكاجاوا مثله االعلى ميسي وصالح

 الحافي ممثل العرب الوحيد 
لتطوير التحكيم

 الحكومة البريطانية تجيز 
استئناف المنافسات الرياضية

 الخارجية الصربية تكرم 
ديوكوفيتش

 بشكتاش لن تجدد اعارة النني

االنباط – عمان

عن  �حل��ايف  �إ�ضماعيل  �حلكم  ع��ر 

تطوير  م�����ض��وؤوال يف  ب��ال��ع��م��ل  ف��خ��ره 

�ل��ت��ح��ك��ي��م ب����االحت����اد �ل������دويل ل��ك��رة 

ن�ضر�  ذلك  باعتبار  “�لفيفا”  �لقدم 

ول��ك��رة  خ�ضو�ضا  �الأردين  للتحكيم 

�ل��ق��دم �الأردن���ي���ة ع��م��وم��ا.و�أ���ض��اف يف 

�ن مكتب تطوير  ت�ضريح ل )برت�(: 

�لتحكيم يف �لفيفا ي�ضم 12 م�ضوؤوال، 

وج��م��ي��ع��ه��م م���ن دول خم��ت��ل��ف��ة، وه��و 

و�لعرب  �الأردن  ميثل  �ل��ذي  �لوحيد 

بالتحكيم  �ملعني  �ملهم  �ملركز  ه��ذ�  يف 

�لوحيد  �لعربي  هو  و�حل��ايف  �لعاملي. 

�ل������ذي ي��ع��م��ل م���������ض����وؤوال يف ت��ط��وي��ر 

“�لفيفا«. �لتحكيم يف 

وجاء تعيينه يف هذ� �ملن�ضب، نظر� 

�لتي  و�لنظرية  �لفنية  لالإمكانيات 

�ضابقا،  دوليا  حكما  باعتباره  ميتلكها 

ل��ل��ع��م��ل حم��ا���ض��ر�  ي��ت��ح��ول  �أن  ق��ب��ل 

�لدويل  �الحتادين  يف  و�آ�ضيويا  دوليا 

و�الآ�ضيوي حتى �لوقت �حلايل.

 
عوا�صم - وكاالت

�أج��������ازت �حل���ك���وم���ة �ل��ري��ط��ان��ي��ة 

�لريا�ضية  �مل��ن��اف�����ض��ات  ع���ودة  �ل�ضبت 

م����و�����ض����دة يف وج����ه  �أب������������و�ب  خ����ل����ف 

من  �الأول  م���ن  �ع���ت���ب���ار�  �مل�����ض��ج��ع��ني 

الأكر  تعليقها  بعد  حزير�ن/يونيو، 

كورونا  ف��ريو���س  ب�ضبب  �ضهرين  م��ن 

�مل�������ض���ت���ج���د. وق������ال �ل����وزي����ر �أول���ي���ف���ر 

�لثقافة  ���ض��وؤون  على  �مل�����ض��رف  د�ودن 

“�النتظار  �إن  و�الع���الم،  و�لريا�ضة 

�ضتعود  �لريطانية  �لريا�ضة  �نتهى. 

ق��ري��ب��ا يف �أج�����و�ء �آم���ن���ة وم�����ض��ب��وط��ة 

بعناية” للوقاية من �حتمال �لتقاط 

لر�بطة  “كوفيد-19”.و�ضبق  عدوى 

�لدوري �ملمتاز لكرة �لقدم �أن حددت 

كموعد  ح��زي��ر�ن/ي��ون��ي��و   17 ت���اري���خ 

ب�ضرط  �ملناف�ضات،  ال�ضتئناف  مبدئي 

و�لوقائية  �ل�ضحية  �ل��ظ��روف  توفر 

�ملالئمة.

 
عوا�صم - وكاالت

�ل�����ض��رب��ي��ة،  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  ك��رم��ت 

الع�����ب �ل���ت���ن�������س ن����وف����اك دي��وك��وف��ي��ت�����س 

�إ���ض��ه��ام��ات��ه  ع��ل��ى  ع��امل��ًي��ا،  �الأول  �مل�����ض��ن��ف 

�لدولة  مل�ضالح  و�لرتويج  �لدبلوما�ضية 

�إيكا  وزي��ر �خلارجية  و�أع���رب  �ل��ع��امل.  يف 

د����ض��ي��ت�����س، ع���ن ف��خ��ره ب��ت�����ض��ل��ي��م ر���ض��ال��ة 

ت���ق���دي���ر ل���ن���وف���اك دي���وك���وف���ي���ت�������س، وه���و 

يكونو�  رمب��ا  �لريا�ضيني  �أن  على  دل��ي��ل 

وقال  �لعامل”.  يف  لبلدنا  �ضفر�ء  �أف�ضل 

و�ح��رت�م  حب  يف  “م�ضتمر  ديوكوفيت�س 

�ضربيا و�ضعبي. �ضاأ�ضتمر يف حب وتقدير 

�أنه حني  �أعتقد  �لعامل، الأنني  كل �ضعوب 

ي��ت��م �ل��ت�����ض��رف ب��ه��ذه �ل��ط��ري��ق��ة، ت��ك��ون 

�لنتائج جيدة حتًما«.

 
تركيا - وكاالت

بديل  �ل��رتك��ي،  ب�ضكتا�س  ن���ادي  ح��دد 

�ل���الع���ب �مل�����ض��ري حم��م��د �ل��ن��ن��ي، جنم 

خ���ط و���ض��ط �ل��ف��ري��ق، �مل���ع���ار م���ن ج��ان��ب 

�آر����ض���ن���ال �الإجن���ل���ي���زي ل��ن��ه��اي��ة �مل��و���ض��م 

تركية  تقارير �ضحفية  وك�ضفت  �حلايل. 

�لنني  �إع��ارة  جتديد  ع��دم  �حتمالية  عن 

�أو �ضر�ء عقده من جانب �إد�رة ب�ضكتا�س، 

يف ظل �الأزمة �القت�ضادية نتيجة �نت�ضار 

موقع  �مل�ضتجد.وك�ضف  كورونا  فريو�س 

ب�ضكتا�س  رغبة  عن  �لرتكي   )sabah(

�أق��ل �ضعًر�، وه��و ما حدده  يف �ضم الع��ب 

�لفني للفريف �ضريجي يالت�ضني،  �ملدير 

ب�����ض��م الع���ب و���ض��ط ب����ازل �ل�����ض��وي�����ض��ري، 

ت���والن���ت ت�����ض��اك��ا وي���ع���د ت���والن���ت ت�����ض��اك��ا 

جر�نيت  �آر�ضنال،  لنجم  �الأك��ر  �ل�ضقيق 

ت�����ض��اك��ا، ول��ع��ب يف ���ض��ف��وف ب���ازل، و�أع��ري 

وك��ان  جر��ضهوبرز.  �ضفوف  �إىل  لفرتة 

�ل��ن��ن��ي، قد  �أع���م���ال  م��دي��ر  ن��ظ��م��ي  �آالن 

�ضابقة،  تلفزيونية  ت�ضريحات  يف  �أك���د 

�الأملانية  �لعرو�س  بع�س  تلقى  �لنني  �أن 

و�الإيطالية للرحيل يف �ملو�ضم �ملقبل.

 
برلني - وكاالت

و������ض����ل ف������ريدر ب���رمي���ن ���ض��ح��وت��ه، 

و�ق���ت���ن�������س ف�������وز� غ���ال���ي���ا م�����ن م��ل��ع��ب 

يف  �ل�����ض��ب��ت،   ،)0/1( ���ض��ال��ك��ه  م�����ض��ي��ف��ه 

دوري  من  و�لع�ضرين  �لتا�ضعة  �ملرحلة 

�ل��ق��دم  ل��ك��رة  �الأمل����اين  �ل��درج��ة �الأوىل 

)ب��ون��د���ض��ل��ي��ج��ا(. ك��م��ا و�����ض���ل ه��ريت��ا 

ب��رل��ني ن��ت��ائ��ج��ه �ل��ر�ئ��ع��ة، حت��ت ق��ي��ادة 

م��درب��ه �جل��دي��د ب��رون��و الب���ادي���ا، وف��از 

ويف   .)0/2( �وج�����ض��ب��ورج  �ضيفه  ع��ل��ى 

على  هوفنهامي  تغلب  �أخرى،  مباريات 

و�آي��ن��رت�خ��ت   ،)0/1( م��اي��ن��ز  م�ضيفه 

فولف�ضبورج  م�ضيفه  على  فر�نكفورت 

ل���ي���ف���رك���وزن،  ب����اي����ر  وح����ق����ق   .)1/2(

فر�يبورج،  ُم�ضيفه  �نت�ضاًر� مهما على 

ب��اي��ر  ه���دف  و���ض��ج��ل  رد،.  دون  ب��ه��دف 

ل���ي���ف���رك���وزن �ل���وح���ي���د، �ل����الع����ب ك���اي 

وب���ه���ذ�   .54 �ل���دق���ي���ق���ة  يف  ه���اف���ريت���ز 

�النت�ضار يرفع باير ليفركوزن ر�ضيده 

�إىل 56 نقطة، ويقفز �إىل �ملركز �لثالث 

بينما  �لبوند�ضليجا،  ترتيب  جدول  يف 

يتجمد ر�ضيد فر�يبورج عند 38 نقطة 

يف �ملركز �لثامن.

 
عوا�صم- وكاالت

على  �ضالزبورغ  بول  ريد  فريق  حافظ 

لقبه بطاًل لكاأ�س �لنم�ضا عقب تغلبه على 

�لنهائية  �مل��ب��ار�ة  يف  لو�ضتيناو  �أو���ض��رتي��ا 

�جل���م���ع���ة ب���خ���م���ا����ض���ي���ة ن���ظ���ي���ف���ة.�أق���ي���م���ت 

���ض��ت��ادي��وم مبدينة  �مل��ب��ار�ة يف وورث��ر���ض��ي 

�لت�ضجيل دومينيك  كالغينفورت و�فتتح 

�أح��رز  ث��م   19 �لدقيقة  يف  �ضزوبو�ضزالي 

دوم��ي��ن��ي��ك ���ض��ت��وم��رغ��ر �ل���ه���دف �ل��ث��اين 

ب��اخل��ط��اأ يف م��رم��ى ف��ري��ق��ه يف �ل��دق��ي��ق��ة 

�لهدف  �أوك��اف��ور  ت��و�  ي�ضيف  �أن  قبل   ،21

 65 �لدقيقة  ويف   .53 �لدقيقة  يف  �لثالث 

�ل��ر�ب��ع  �ل��ه��دف  �أ���ض��ي��م��ورو  ماجيد  �ضجل 

ثم �ختتم �ضيكو كو�تا مهرجان �الأهد�ف 

باإحر�زه �لهدف �خلام�س يف �لدقيقة 79. 

يف  �ضالزبورغ  لفريق  �ل�ضابع  هو  و�للقب 

ح�ضل  �إذ  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  يف  ظ��ه��ور   12

ع��ل��ى �مل��رك��ز �ل��ث��اين خ��م�����س م����ر�ت، فيما 

فيينا  �أو���ض��رتي��ا  �لعا�ضمة  ف��ري��ق  ي��رتب��ع 

على عر�س �أكر �لفرق تتويجا بالبطولة 

27 لقباً يليه غرميه فريق ر�بيد  بر�ضيد 

14 لقباً. بر�ضيد 

�أهمية  �ل��ك��اأ���س  ن��ه��ائ��ي  وم��ث��ل��ت م��ب��ار�ة 

كبرية على �ل�ضعيد �لعام يف دولة �لنم�ضا 

�لريا�ضي،  �لن�ضاط  ع��ودة  د�ضنت  كونها 

ت���ع���ود م���ب���اري���ات  �أن  �مل���ت���وق���ع  ح���ي���ث م���ن 

�ل����ث����اين م��ن  �ل���ن���م�������ض���اوي يف  �ل����������دوري 

رئي�س  �أعلن  ما  بح�ضب  حزير�ن/يونيو، 

�حتاد �لكرة يف �لبالد �إبينباور.ومع عودة 

�ل��ت��دري��ب��ات، و���ض��ع �الحت�����اد �ل��ن��م�����ض��اوي 

بروتوكواًل �ضحياً �ضديد �ل�ضر�مة .

 بريمن وبرلين يواصالن االنتفاضة في المانيا

 سالزبورغ بطال لكأس النمسا

 االعتذار عن البطولة العربية بالمصارعة في عمان

االنباط – عمان

�مل�ضارعة  الحتاد  �ملوؤقتة  �للجنة  قّررت   

�الأردين �العتذ�ر عن عدم تنظيم �لبطولة 

�ل���ع���رب���ي���ة ل���ف���ئ���ات �ل�������ض���ب���اب و�ل���ن���ا����ض���ئ���ني 

و�ال����ض���ب���ال �مل����ق����ّرر �إق���ام���ت���ه���ا ب��ال��ع��ا���ض��م��ة 

�الأردنية عّمان خالل �لفرتة من �لع�ضرين 

ول��غ��اي��ة �ل�����ض��اد���ض��ة و�ل��ع�����ض��ري��ن م���ن �ضهر 

�الردين عن  �الع��ت��ذ�ر  وج��اء  �ملقبل.  مت��وز 

جائحة  ��ضتمر�ر  ب�ضبب  �لبطولة  ت�ضييف 

منذ  �لعربية  �ملنطقة  يف  �مل�ضتجد  ك��ورون��ا 

�لتح�ضري�ت  و�ضعوبة  �مل��ا���ض��ي  �آذ�ر  �ضهر 

�لعام  يف  �لن�ضخة  لهذه  للمنتخبات  �لفنية 

وتدريب  جتميع  عدم  على  ف�ضال  �جل��اري 

�مل��ن��ت��خ��ب��ات �ل��وط��ن��ي��ة �الردن���ي���ة ح��ت��ى �الن 

قبل  �الع��ت��ذ�رم��ن  ر���ض��ال��ة  ت�ضلم  مت  ح��ي��ث 

�الحت������اد �ل���ع���رب���ي ل��ل��م�����ض��ارع��ة. و�أع���رب���ت 

�الردين  �الحت���������اد  يف  �مل����وؤق����ت����ة  �ل���ل���ج���ن���ة 

ب��امل�����ض��ارع��ة ع���ن رغ��ب��ت��ه��ا خ����الل �ل��ف��رتة 

�الحت��اد  �ىل  ر�ضمي  طلب  بتقدمي  �ملقبلة 

ن�ضخة  تنظيم  فيه  تو�ضح  باللعبة  �لعربي 

جميع  �ن  حيث  ذ�ت��ه��ا  �لبطولة  م��ن   2021

�ل��ب��ط��والت ي��ج��ب �ن ت��و���ض��ع ع��ل��ى �ج��ن��دة 

�الحت���ادي���ن �ل����دويل و�الآ����ض���ي���وي م��ن �ج��ل 

�عتمادها ب�ضورة ر�ضمية �لتي �ضيتم �لعمل 

مب��وج��ب��ه��ا ع��ل��ى ت��ه��ي��ئ��ة �ل���ظ���روف �مل��ث��ال��ي��ة 

بالعا�ضمة  �ل��ب��ط��والت  �إق��ام��ة  ن��اح��ي��ة  م��ن 

�الأردن��ي��ة ع��ّم��ان ورغ��ب��ة �للجنة �مل��وؤق��ت��ة يف 

فئات  �ضعيد  على  كبرية  �جن���از�ت  حتقيق 

و�ال�ضبال  و�لنا�ضئني  و�ل�ضباب  �ملتقدمني 

ب��ع��د �ال���ض��ت��ع��ان��ة ب���امل���درب �الأم���ريك���ي د�ن 

ر��ضل ملدة ثالث �ضنو�ت.
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االنباط-وكاالت

بعد م�سرية ا�ستمرت 60 عاما تقريبا، 

����س���ارك خ��ال��ه��ا يف م���ئ���ات امل�����س��رح��ي��ات 

والأف�������������ام وامل���������س����ل���������س����ات، وُع����ر�����ض 

ال��ف��ن��ان  ت���ويف   ،2020 ب��رم�����س��ان  اآخ���ره���ا 

اأي��ق��ون��ات  م��ن  ي��ع��د  ال���ذي  ح�سني  ح�سن 

ال��ك��وم��ي��دي��ا امل�����س��ري��ة، ع��ن 89 ع��ام��ا يف 

القاهرة.

اخلمي�ض  امل�ست�سفى  اإىل  ح�سني  دخل 

�ساعة  يف  قلبية  ب��ن��وب��ة  وت���ويف  امل��ا���س��ي، 

م�سوار  بعد  ال�سبت،  �سباح  م��ن  مبكرة 

وال�سينما  امل�����س��رح  خ��ال��ه  اأث���رى  ط��وي��ل 

والتلفزيون مبئات الأعمال.

ح�سني  كان  الت�سعينات،  اأواخ��ر  ومنذ 

مت���ي���م���ة احل������ظ ل����اأج����ي����ال اجل����دي����دة 

حلمي  اأح��م��د  مثل  ب��ع��ده،  �سعدت  ال��ت��ي 

وحم��م��د ه��ن��ي��دي وحم��م��د ���س��ع��د ورام���ز 

ج������ال ال����ذي����ن ي���ع���ت���رون ال����ي����وم م��ن 

ال�سينمائي  امل�سهد  يف  ال��ب��ارزة  الأ���س��م��اء 

امل�سري. والتلفزيوين 

اأكتوبر  يف  حممود  ح�سني  ح�سن  ولد 

1931، يف حي القلعة بالعا�سمة امل�سرية، 

�سن �سغرية  الفنية يف  وظهرت موهبته 

ع��ن��دم��ا ك���ان يف امل��رح��ل��ة الب��ت��دائ��ي��ة يف 

م��در���س��ة ال��ر���س��وان��ي��ة ال��ت��ي ���س��ارك على 

م�سرحها يف كثري من الأعمال املختلفة.

البداية من امل�سرح

امل����در�����س����ة  ل����ك����ن ����س���ق���ل���ت م���وه���ب���ت���ه يف 

م�سرح  يف  بالتمثيل  ب���داأ  حيث  اخل��دي��وي��ة، 

من  العديد  على  منه  ح�سل  الذي  املدر�سة 

اجلوائز ثم فرقة امل�سرح الع�سكري.

قدم ح�سني مع املخرج �سمري الع�سفوري 

م�سرحية )كام فارغ( التي ا�ستمر عر�سها 

تلك  يف  قيا�سي  وق��ت  وه��و  اأ�سهر،  �ستة  مل��دة 

الفرتة.

ه���ذه  ال���ف�������س���ل يف جن����اح����ه يف  وي�����ع�����ود 

امل�سرحية وراء انتقاله اإىل امل�سرح القومي، 

خاله  من  حقق  الذي  احلديث  امل�سرح  ثم 

للعمل  اأهّله  املهنية،  حياته  يف  اآخ��ر  جناحا 

ب���داي���ة  اخل����ا�����ض يف  ال���ق���ط���اع  م�������س���ارح  يف 

حتية  ف��رق��ة  اإىل  ان�����س��م  ح��ن  ال�سبعينات، 

ت�سع  فيها  العمل  يف  ا�ستمر  التي  ك��اري��وك��ا 

الأع��م��ال منها  اأب���رز  ق��دم خالها  ���س��ن��وات، 

العمار(«. )روبابيكيا( و)�ساحب 

العديد  قدم  اأي�سا،  امل�سرح  خ�سبة  وعلى 

من الأعمال منها )على الر�سيف( و)�سكر 

زي������ادة( و)ف�����اح ف����وق ال�����س��ج��رة( و)ج����وز 

ولوز( و)عفروتو( و)حزمني يا(.

 الدراما التلفزيونية 

ح�سن  ����س���ارك  ال�����س��ب��ع��ي��ن��ات،  ن��ه��اي��ة  ويف 

�سكرا(  الأع��زاء  )اأبنائي  م�سل�سل  يف  ح�سني 

امل��ن��ع��م  ال����راح����ل ع��ب��د  ال���ف���ن���ان  اإىل ج���ان���ب 

م����دب����ويل، مم���ا ف��ت��ح اأم����ام����ه اأب�������واب ع��امل 

امل�سل�سات  عليه  تتواىل  وبداأت  التلفزيون، 

والأفام.

اأدوار  يف  ب��رع  التلفزيونية  ال��درام��ا  ويف 

و)قهوة  )ال�سبن�سة(  مب�سل�سات  متعددة 

امل����واردي( و)ب��واب��ة احل��ل��واين( و)ي��ارج��ال 

ال��ع��امل احت���دوا( و)راأف����ت ال��ه��ج��ان( و)اب��ن 

ك��ل��ث��وم(  و)اأم  ق���ل���ب���ي(  و)اأي��������ن  ال����ن����ظ����ام( 

و)رحيم(.

ال�سينمائي م�سواره 

ب�سيطة  ب��اأدوار  ال�سينمائي  م�سواره  ب��داأ 

يف اأف����ام م��ث��ل )ال��ك��رن��ك( و)اأم�����رية حبي 

)�سواق  اإليه يف  الأن��ظ��ار  يلفت  اأن  قبل  اأن��ا( 

عام  الطيب  عاطف  املخرج  مع  الأتوبي�ض( 

.1982

امل�سرية  ال�سينما  يف  بارزة  اأفاما  وقدم 

و)���س��ارق  و)ال��ه��ج��ام��ة(  )امل�����س��اط��ي��ل(  منها 

ال����ف����رح( و)ل���ي���ه ي���ا ب��ن��ف�����س��ج( و)امل����واط����ن 

و)نا�سر  الأ�سفلت(  على  و)دم��اء  م�سري( 

56( و)خارج على القانون(.

اأدوار  ت��اأدي��ة  م��ن  ح�سني  ح�سن  ومت��ك��ن 

خ�سو�سا  ا�ستهر  لكنه  اأعماله،  يف  خمتلفة 

جانب  اإىل  اأداه��ا  التي  الكوميدية  ب��الأدوار 

عدد كبري من النجوم ال�سباب.

الأج�����ي�����ال  ج����ان����ب  اإىل  وق������ف  ف����ق����د 

ب��ع��ده، و�ساركها  ال��ت��ي ظ��ه��رت  اجل��دي��دة 

ب��داي��ت��ه��ا ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ة م��ث��ل ع���اء ويل 

احل��دود( وحممد  على  )عبود  الدين يف 

بالك(  ب��ايل  و)ال��ل��ي  )اللمبي(  يف  �سعد 

و)ع����وك����ل( و)ك���ت���ك���وت( وه�����اين رم���زي 

يف )حم��ام��ي خ��ل��ع( و)غ��ب��ي م��ن��ه وف��ي��ه( 

واأحمد حلمي يف )ميدو م�ساكل( واأحمد 

ع��ي��د يف )ل��ي��ل��ة ���س��ق��وط ب��غ��داد( وح��م��ادة 

هال يف )عيال حبيبة( حتى اأطلق عليه 

“اجلوكر«. لقب 

وم�����ن اأب��������رز الأف���������ام ال����ت����ي ����س���ارك 

ف��ي��ه��ا ال��راح��ل اأي�����س��ا )ب��خ��ي��ت وع��دي��ل��ة( 

و)اأفريكانو(  و)زوجة رجل مهم(.

ون�����ال ال���ف���ن���ان ال���راح���ل ال���ع���دي���د من 

اجل���وائ���ز ع��ل��ى م���دى م�������س���واره، وك��رم��ه 

الدويل يف  ال�سينمائي  القاهرة  مهرجان 

40 عام 2018. دورته ال�

الفنان  التمثيلية  امل��ه��ن  نقابة  ون��ع��ت 

خمتلف  م��ن  فنانون  ن��ع��اه  كما  ال��راح��ل، 

التوا�سل  و���س��ائ��ل  ع��ر  ال��ع��رب��ي��ة  ال���دول 

الجتماعي.

االنباط-وكاالت

ق������������������������������������������ررت �������������س������������رك������������ة 

م�����وؤخ�����را،  “مايكرو�سوفت”، 
ت�������س���ري���ح ع�������س���رات ال�����س��ح��ف��ي��ن 

ال��ع��ام��ل��ن يف م��وق��ع��ه��ا الإخ���ب���اري 

ال�ستعانة  لأج��ل  الإن��رتن��ت،  على 

ب����ال����ذك����اء ال����س���ط���ن���اع���ي خ���ال 

املقبلة. الفرتة 

“غارديان”  �سحيفة  وبح�سب 

ال�����ري�����ط�����ان�����ي�����ة، ف�����������اإن ����س���رك���ة 

برنامج  اإىل  �ستلجاأ  مايكرو�سوفت 

م��ن ال���ذك���اء ال���س��ط��ن��اع��ي لأج��ل 

“اإم  حتديث الأخبار على موقعها 

عن  ف�سا  ل��ه��ا،  اإن” ال��ت��اب��ع  اإ����ض 

الر�سمي. مت�سفحها 

اإخبار املوظفن، خال  وجرى 

الآون����ة الأخ����رية، ب���اأن خ��دم��ات��ه��م 

لأن  ال�سركة،  يف  �سرورية  تعد  مل 

املهمة. �سيتوىل  الآيل  الإن�سان 

ال�������س���ح���ف���ي���ن،  ت���وظ���ي���ف  ومت 

عن  �سابق،  وق��ت  يف   ،27 وع��دده��م 

ميديا”،  اإي  “بي  ���س��رك��ة  ط��ري��ق 

ي����ف����ق����دوا  اأن  امل�����رت�����ق�����ب  وم��������ن 

�سهر. غ�سون  يف  وظائفهم 

اأن  م���اي���ك���رو����س���وف���ت  وق��������ررت 

ب�سحفين  ال�ستعانة  عن  تتوقف 

وت��ع��دي��ل  ن�����س��خ  لأج�����ل  “ب�سر” 
وحت��ري��ر الأخ���ب���ار ع��ل��ى امل��ن�����س��ات 

الإلكرتونية.

مايكرو�سوفت  ا�ستغناء  وياأتي 

ع���ن ال�����س��ح��ف��ي��ن، ف��ي��م��ا ي��ت��زاي��د 

اع��ت��م��اد ال�����س��رك��ات ع��ل��ى ال���ذك���اء 

ال���س��ط��ن��اع��ي وال��ع��م��ل ع���ن ب��ع��د، 

ك����ورون����ا  ل����س���ي���م���ا يف ظ����ل وب�������اء 

مل�ستجد. ا

وق�����������ال اأح�����������د ال�������س���ح���ف���ي���ن 

عن  ال�ستغناء  ب��ق��رار  امل�سمولن 

الذكاء  اأن  قراأت  “طاملا  اخلدمات 

ال����س���ط���ن���اع���ي ����س���ي���ح���رم���ن���ا م��ن 

هو  وها  بها،  نقوم  التي  الوظائف 

وظيفتي«. مني  ياأخذ 

ن��ب��ه��وا اإىل  ال�����س��ح��ف��ي��ن  ل��ك��ن 

خم��اط��ر ال���س��ت��ع��ان��ة ب���ال���روب���وت، 

ال�سحفين  اإىل  ال��ل��ج��وء  ع��و���ض 

التحريري  اخلط  يراعون  الذين 

�سارم. ب�سكل 

وي���������س����ي����ف م�����ع�����ار������س�����و ه�����ذا 

ي�ستطيع  ل  ق���د  اأن����ه  ال���رن���ام���ج، 

مت��ي��ي��ز امل���ح���ت���وى ال����ذي ي��ح��ر���ض 

يتعلق  ح��ن  ل�سيما  العنف،  على 

ال�سن.  بزوار من �سغار  الأمر 

اأن  م���اي���ك���رو����س���وف���ت  وق��������ررت 

لأنهم  ال�سحفين،  ع��ن  ت�ستغني 

ب�سكل  مقالتهم  ينتجون  ل  كانوا 

ن�سر  ف��ق��ط  ي��ع��ي��دون  ب���ل  خ���ا����ض، 

م���ا ك��ت��ب��ت��ه م��ن�����س��ات اأخ�����رى م��ث��ل 

الغارديان.

ال��ت��ع��اون، تقوم  ومب��وج��ب ه��ذا 

م���اي���ك���رو����س���وف���ت ب��ن�����س��ر م���ق���الت 

ثم  الأخرى،  ال�سحفية  املوؤ�س�سات 

مداخيل  من  ن�سبة  معها  تقت�سم 

الإعانات.

االنباط-وكاالت

ل��ف�����س��ت ر���س��ي��ع��ة ت��ب��ل��غ م���ن ال��ع��م��ر 

اأن  بعد  الأخ���رية،  اأنفا�سها  اأ�سهر   5
وباء  من  للحماية  �سلحفاة  دم  �سربت 

الدومينيكان. "كوفيد19-" يف 
ل���ت���ق���اري���ر حم���ل���ي���ة ، ف����اإن  ووف����ق����ا 

ال��ط��ف��ل��ة م���ات���ت ع���ن���د و����س���ول���ه���ا اإىل 

امل�����س��ت�����س��ف��ى، ب��ي��ن��م��ا ح���ال���ة ���س��ق��ي��ق��ت��ه��ا 

ووالديها حرجة.

"هذه  امل�����س��ت�����س��ف��ى:  م���دي���ر  وق������ال 

اأ�سخا�ض  �سببها  احل��الت  من  الأن��واع 

امل�سروبات قد تكون  اأن هذه  يعتقدون 

ل��ه��ا ���س��ف��ات ط��ب��ي��ة، ول���ك���ن مي��ك��ن اأن 

تكون قاتلة يف نهاية املطاف"، بح�سب 

"ديلي ميل" الريطانية. �سحيفة 

ووف��ق��ا ل��و���س��ائ��ل الإع�����ام امل��ح��ل��ي��ة، 

 7 العمر  م��ن  البالغة  �سقيقتها  ف���اإن 

�سنوات ووالديها دخلوا امل�ست�سفى بعد 

به  ن�سح  ال��ذي  ال�سلحفاة  دم  �سربهم 

حمايتهم  اأح��ل  من  هايتي  يف  م�سعوذ 

من فريو�ض كورونا ، وهو ما ادى اىل 

وقوع هذه الكارثة .

ك��ان  اذا  م���ا  ال��ت��ق��اري��ر  ت��و���س��ح  ومل 

ن�سح  ال��ذي  امل�سعوذ  على  القب�ض  مت 

العائلة ب�سرب دم ال�ساحف

نهاية مأساوية لرضيعة شربت دم 
سلحفاة لحمايتها من كورونا

حسن حسني.. أيقونة الكوميديا المصرية وسند األجيال الجديدة

 »انتحار« جراد البحر يصبغ شواطئ 
نيوزلندا باللون األحمر

 مايكروسوفت تسرح الصحفيين وتستعين بخدمات »الروبوت«

االنباط-وكاالت

منطقة  يف  الرملية  ال�����س��واط��ئ  حت��ول��ت 

اأوت���اغ���و يف اأق�����س��ى ج��ن��وب ن��ي��وزي��ل��ن��دا اإىل 

ن��ف��وق املاين  ال��ل��ون الأح��م��ر، وذل��ك بعد 

م��ن ج���راد ال��ب��ح��ر ال�����س��غ��ري، اأو ال��ك��رك��ن��د، 

التكاثر. خال عملية 

املجتمعات  يف  امل��ح��ل��ي��ون  ال�����س��ك��ان  واأب��ل��غ 

ال�����س��اح��ل��ي��ة مب���ن���اط���ق ب�����رود ب����اي وخ��ل��ي��ج 

كاملة  م�ساحات  ���س��اه��دوا  ال��ذي��ن  اإدواردز، 

م�����ن ال���������س����واط����ئ اجل����ن����وب����ي����ة ل���ل���ج���زي���رة 

اجل���ن���وب���ي���ة يف ن���ي���وزي���ل���ن���دا ت��غ��ط��ي��ه��ا ه���ذه 

الأح��م��ر،  ال��ل��ون  ذات  البحرية  احل��ي��وان��ات 

الوطنية  الإذاعة  الظاهرة ملحطة  عن هذه 

هذا الأ�سبوع.

وق����ال ع����امل ال��ب��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ة ب��امل��رك��ز 

ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ي��اه وع��ل��وم ال��غ��اف اجل���وي، 

احلمراء”  “امل�سحة  اإن  زي��ل��دي�����ض،  ج���ون 

ت��ن��ت��ج ع���ن م���اي���ن ���س��غ��ار ج����راد ال��ب��ح��ر، 

ال��ن��اف��ق��ة، وه����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة حت���دث ب��ع��د اأن 

عليه  وت�ستقر  بالرمل  الق�سريات  تت�سبث 

عند ارتفاع املد، يف �سلوك غريزي للتكاثر، 

وينح�سر،  امل���د  ي��رتاج��ع  ع��ن��دم��ا  تهلك  ث��م 

ب��ح�����س��ب م���ا ذك�����رت ���س��ح��ي��ف��ة ال���غ���اردي���ان 

الريطانية.

ووف���ق���ا ل��زي��ل��دي�����ض، ف����اإن ج����راد ال��ب��ح��ر 

ي���خ���رج م���ن م���ي���اه امل��ح��ي��ط ال�����س��ح��ل��ة اإىل 

�سواطئ اأوتاغو، وميتد من منطقة كاتلينز 

�سبه  م��ن��ط��ق��ة  ���س��م��ال  اأق�����س��ى  اإىل  ج��ن��وب��ا 

دي�سمر  م��ن  وق��ت  اأي  يف  بانك�ض،  ج��زي��رة 

حتى يونيو، خال فرتة التزاوج والتكاثر.

واأف����اد ال�����س��ك��ان امل��ح��ل��ي��ون ه��ذا ال��ع��ام اأن 

اللون  اإىل  تتحول  ال�سواطئ  م��ن  ال��ع��دي��د 

البالغ  البحر  ج��راد  اأن  يعني  مما  الأحمر، 

قاع  يف  تكاثره  اأرا�سي  عن  التخلي  يرف�ض 

البحر  ج��راد  ي��رتك ماين  وه��ذا  البحر، 

للتكاثر،  مكان  اأو  م�ساحة  اأي  با  امل��راه��ق 

فينتقل اإىل ال�سواطئ، حيث توؤدي الغريزة 

بالأر�ض  و”الت�سبث”  لا�ستقرار  القوية 

)ال�ساطئ الرملي( اإىل نهايتها ونفوقها.

�سلوك  “اإن  ق��ائ��ا  زي��ل��دي�����ض،  واأو����س���ح 

ال���س��ت��ق��رار اأم���ر ح��ا���س��م ل����دورة ح��ي��اة ه��ذه 

“منجذب”  اأن��ه  اإىل  م�سريا  املخلوقات”، 

اإىل عاداته غري التقليدية.

البحر  “اإذا ح��اول ج��راد  ق��ائ��ا:  وت��اب��ع 

امل���راه���ق ال���س��ت��ق��رار يف ن��ف�����ض م��ك��ان ج��راد 

ال���ب���ح���ر ال���ب���ال���غ وغ����ري امل�����س��ت��ع��د ل��ل��ت��خ��ل��ي 

من  الكثري  حت��دث  ف�سوف  م�ساحته،  ع��ن 

املتوا�سلة فيما بينها«. عمليات العتداء 

وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن ان����زع����اج ال���ن���ا����ض يف 

الزاهي  الأحمر  اللون  من  الأح��ي��ان  بع�ض 

ال��ن��اف��ق��ة،  اأو  ال���ت���ي حت��ت�����س��ر  ل��ل��ح��ي��وان��ات 

ق���ال زي��ل��دي�����ض اإن ج����راد ال��ب��ح��ر ال��ن��اف��ق، 

ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأع������داده ال��ك��ب��رية، ميثل 

ت��ع��داد هذه  اإج��م��ايل  “�سغريا” م��ن  ج��زءا 

املخلوقات.


