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مجلس النواب يستمع اليوم
 لخطاب الموازنة العامة

*عمان 
خطاب  �إىل  �لأح��د،  �ليوم  �صباح  �لنو�ب  جمل�س  ي�صتمع 
وم��و�زن��ات   ،2021 �ملالية  لل�صنة  للدولة  �لعامة  �مل��و�زن��ة 
�ملالية  وزير  يتلوه  و�لذي  ذ�تها،  لل�صنة  �حلكومية  �لوحد�ت 

حممد �لع�صع�س.
�إحالة  على  للخطاب  �ل�صتماع  بعد  �ملجل�س،  وي�صوت 
�إىل �للجنة �ملالية �لنيابية �ملخت�صة بدر��صتهما،  �مل�صروعني 
مارثون  ذل��ك  بعد  �لنو�ب  ليبد�أ  ب�صاأنهما،  تو�صياتها  ورف��ع 

مناق�صة �ملو�زنة.
�لعامة  �ملو�زنة  م�صروعي قانوين  �أر�صلت  وكانت �حلكومة 
ومو�زنات �لوحد�ت �حلكومية، �إىل جمل�س �لمة مطلع �ل�صهر 
�حلايل، بعد �أن �أقرهما جمل�س �لوزر�ء �أو�خر ت�صرين �لثاين 

من �ل�صنة �ملا�صية.
وبح�صب �لد�صتور، يتوجب على �حلكومة �ر�صال م�صروعي 
�ملالية ب�صهر  �ل�صنة  �بتد�ء  �إىل جمل�س �لأمة قبل  �لقانونني 
و�حد على �لأقل.           تابع �س3
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*عّمان 
ت�صجيل  ع��ن  �ل�صحة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
كورونا  بفريو�س  �إ�صابات  و706  وفاة   16
�لعدد  لريتفع  �ل�صبت،  �ململكة  يف  �مل�صتجّد 
 313557 و  وف��اة   4137 �إىل  �لإج��م��ايل 

�إ�صابة.
�لإ���ص��اب��ات �جل��دي��دة على  وت��وّزع��ت 
عّمان،  �لعا�صمة  حمافظة  يف  حالة   252
 14 منها  �إرب��د،  حمافظة  يف  حالة  و216 
حمافظة  يف  حالة  و65  �لرمثا،  يف  حالة 
�لزرقاء،  حمافظة  يف  حالة  و63  �لبلقاء، 
و25  �ل��ك��رك،  حم��اف��ظ��ة  يف  ح��ال��ة  و36 
يف  حالة  و21  �ملفرق،  حمافظة  يف  حالة 
حمافظة  يف  حالة  و12  عجلون،  حمافظة 
�لعقبة، و9 حالت يف حمافظة ماأدبا، و7 

حالت يف حمافظة جر�س.
عن  �ل�صادر  �لإع��ام��ي  �ملوجز  و�أ���ص��ار 
�أن  �إىل  �ل�صحة  ووز�رة  �ل���وزر�ء  رئا�صة 

�إىل  و�صل  حالّيًا  �لن�صطة  �حل��الت  عدد 
�حل��الت  ع��دد  بلغ  فيما  ح��ال��ة،   12175
حالة،   57 �مل�صت�صفيات  �إىل  �أُدِخلت  �لتي 

44 حالة. وغادرت 
�حل��الت  ع��دد  �إجمايل  �أن  �إىل  ولفت 
�مل�صت�صفيات  يف  �لعاج  تتلقى  �لتي  �ملوؤّكدة 
�إجمايل عدد  بلغ  467 حالة، يف حني  بلغ 
�مل�صت�صفيات  يف  �مل�صتخدمة  �لعزل  �أ�صّرة 
بن�صبة   384 و�مل�صتبهة  �ملوؤّكدة  للحالت 
�إجمايل  بلغ  كما  باملئة،   9 بلغت  �إ�صغال 
�مل�صتخدمة  �حلثيثة  �لعناية  �أ�صّرة  عدد 
ّك����دة  �مل����وؤ ل���ل���ح���الت  �مل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات  يف 
 16 بلغت  �إ�صغال  بن�صبة   157 و�مل�صتبهة 

باملئة.
�لتنّف�س  �أج��ه��زة  ع��دد  �إج��م��ايل  وبلغ 
�مل�صت�صفيات  يف  �مل�صتخدمة  �ل�صطناعي 
جهاز�   77 و�مل�صتبهة  �مل��وؤّك��دة  للحالت 

باملئة.  8 بلغت  �إ�صغال  بن�صبة 

حالة   1540 �صجلت  �ملوجز،  وبح�صب 
و�مل�صت�صفيات،  �مل��ن��زيل  �ل��ع��زل  يف  �صفاء 
�إىل  �ل�����ص��ف��اء  �إج���م���ايل ح����الت  ل��ي�����ص��ل 

297245 حالة.
فح�صًا   17738 �أن  �مل��وج��ز  و�أ���ص��اف 
ع��دد  �إج��م��ايل  لي�صبح  �أج���ري  خم��رّي��ًا 
�لوباء  بدء  منذ  �أجريت  �لتي  �لفحو�صات 
�إىل  لفتا  فح�صًا،   3552411 �لآن  وحتى 
و�صلت  �لإيجابّية  �لفحو�صات  ن�صبة  �أن 

باملئة. 98ر3  �إىل قر�بة 
�للتز�م  �إىل  �جلميع  �ل��وز�رة  ودع��ت 
�لوقاية،  �صبل  و�ّت��ب��اع  �ل��ّدف��اع  ب��اأو�م��ر 
خ�����ص��و���ص��ًا �رت�����د�ء �ل��ك��ّم��ام��ات، وع���دم 
�صخ�صًا،   20 من  لأك��ر  �لتجّمعات  �إقامة 
�لتوعوية  �حلملة  متابعة  �إىل  �إ�صافة 
عدوى  من  للوقاية  �لوز�رة  �أطلقتها  �لتي 
على  �لأف���ر�د  وت�صجيع  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
)#بحميهم(. وجمتمعهم  �أ�صرهم  حماية 

*عمان 
بطولة  بكاأ�س  �ل��وح��د�ت،  ف��ري��ق  ت��وج 
 ،2020 ملو�صم  �لقدم  لكرة  �ملحرتفني  دوري 
بعد �أن �ختتم مباريات �لبطولة بالفوز على 
فريق �لفي�صلي بنتيجة 2-1 يف �ملبار�ة �لتي 

جرت �ل�صبت على �صتاد عمان �لدويل.
نقطة   56 �إىل  ر�صيده  �لوحد�ت  ورف��ع 
 27 �لفي�صلي  ر�صيد  بقي  فيما  �ل�صد�رة،  يف 

نقطة يف �ملركز �خلام�س.
�ل�صباب  وزير  قام  �ملبار�ة،  نهاية  وعقب 
�أم��ني  بح�صور  �لنابل�صي،  �صامة  حممد 
ورئي�س  ن�صار،  �صمر  �لقدم  كرة  �حتاد  عام 
وجيه  �ل��وح��د�ت  ن��ادي  يف  �ملوؤقتة  �للجنة 
بكاأ�س  �ل��وح��د�ت  فريق  بتتويج  ع��ز�ي��زة 
وح�صل  �لذهبية،  و�مل��ي��د�ل��ي��ات  �لبطولة 
�لف�صية  �مليد�ليات  على  �جل��زي��رة  فريق 
بعد حلوله يف �ملركز �لثاين بالبطولة �لتي 

�ختتمت ر�صميا �م�س.
ه��د�ف  ك��اأ���س  �ل�صباب  وزي���ر  �صلم  كما 
فريق  يف  �ل�صنغايل  للمحرتف  �ل�����دوري، 
�لوحد�ت عبد�لعزيز ند�ي �لذي �صجل 17 

هدفا يف �لدوري.
�ل������دوري، ظ��ف��ر فريق  ن��ه��اي��ة  وع��ق��ب 
�ندية  مل�صاف  هبط  فيما  باللقب،  �لوحد�ت 
و�لأهلي،  �ل�صريح  فريقا  �لأوىل  �لدرجة 
�ملحرتفني  ل��دوري  �لنهائي  �لرتتيب  وتاليا 

ملو�صم 2020: �لوحد�ت 56 نقطة، �جلزيرة 
44 نقطة، �لرمثا 41، �ل�صلط 34، �لفي�صلي 
�صباب   ،26 م��ع��ان   ،27 �رب���د  �حل�صني   ،27
 ،21 �صحاب   ،22 �لأردن  �صباب   ،24 �لعقبة 

�ل�صريح 20، �لأهلي 13.

»16« وفاة و »706« إصابات 
بفيروس كورونا في المملكة

الوحدات يفوز على الفيصلي 
ويتوج بلقب دوري المحترفين 

اختتام االمتحان التكميلي 
2020 لطلبة التوجيهي

انقاذ شخصين من جنسية عربية 
إثر سقوطهما داخل بئر ماء

ترامب يمنح ملك المغرب 
أعلى وسام أميركي

المنطقة العسكرية الشمالية 
تحبط محاولة تسلل

بدء استقبال المراجعين لعيادة 
العظام في الملكة علياء

أميركا تمنح براءة اختراع 
ألكاديمي أردني 

*عمان 
�ختتمت �ل�صبت �متحانات �لدر��صة �لثانوية �لعامة ل�صنة 2020/ 

�لمتحان �لتكميلي.
�ملا�صي  �لأول  كانون  من  و�لثاثني  �حل��ادي  يف  �لمتحان  وب��د�أ 
نظاميني،  طاب   56909 بينهم  من  وطالبة،  طالًبا   95451 مب�صاركة 
موزعة  قاعة   1145 خال  من  �خلا�صة  �لدر��صة  طلبة  من  و38542 
لكل  قاعة  بو�قع  �حتياط  قاعة  و42  �ململكة،  يف  مدر�صة   464 على 
مر�كز  يف  م�صرتًكا   29 لامتحان  تقدم  كما  وتعليم.  تربية  مديرية 

�لإ�صاح و�لتاأهيل و�لأحد�ث توزعو� على 6 قاعات.
لأبناء  �لنعيمي  تي�صري  �لدكتور  و�لتعليم  �لرتبية  وزي��ر  وثمن 
�لأ�صرة �لرتبوية �لقائمني على �لمتحان ما بذلوه من جهود �أ�صهمت 
ومديريات  �ل��وز�رة  يف  �لإد�ر�ت  مديري  ب��دور  م�صيد�  �جناحه،  يف 
�ملر�قبني  و�لإد�ري��ني  و�ملعلمني  �لقاعات  وروؤ�صاء  و�لتعليم  �لرتبية 
وجميع  حني  و�مل�صحِّ و�لختبار�ت  �لمتحانات  �إد�رة  يف  و�لعاملني 
�إن �لمتحان جنح ب�صكل كبري رغم  �لكو�در �لإد�رية و�لفنية. وقال 
كورونا،  جائحة  فر�صتها  �لتي  �لإج���ر�ء�ت  ظل  يف  �نعقاده  ظ��روف 
من  �أظهروه  وما  �لأم��ور،  �أولياء  وتعاون  �لطلبة  با�صتعد�د  م�صيد� 

�لتز�م بتعليمات �لمتحان.

*عمان 
عربية،  جن�صية  من  �صخ�صني  �نقاذ  من  �ملدين  �لدفاع  فرق  متكنت 

�ل�صبت، �إثر �صقوطهما د�خل بئر ماء فارغ مبحافظة معان.
من  فريقا  �إن  �لعام  �لأمن  مديرية  با�صم  �لإعامي  �لناطق  وقال 
�ملنقذين �لعاملني يف مديرية دفاع مدين معان وفريق �لبحث و�لإنقاذ 
متكنو�، �ليوم، من �إنقاذ �صخ�صني من جن�صية عربية �صقطا د�خل بئر 

ماء فارغ �أثناء عملية �ل�صيانة مبنطقة �ل�صوبك.
�حلبال  بو��صطة  �إليهما  �لو�صول  من  متكن  �لفريق  �أن  و�أ���ص��اف 
و�ل�صامل �ملخ�ص�صة ملثل هذه �حلو�دث، و�أخرجوهما من د�خل �لبئر، 

وهما يعانيان من جروح ور�صو�س يف خمتلف �أنحاء �جل�صم.
للم�صابني  �ل��ازم��ة  �لأول��ي��ة  �لإ�صعافات  �لإ�صعاف  ف��رق  وقدمت 

ونقلهما �إىل م�صت�صفى معان �حلكومي، وحالتهما �لعامة متو�صطة.

*واشنطن
منح �لرئي�س �لأمريكي �ملنتهية وليته دونالد تر�مب، �جلمعة، ملك 
�ملغرب حممد �ل�صاد�س و�صام �ل�صتحقاق �ملرموق ل�«تاأثريه �لإيجابي« 
على �مل�صهد �ل�صيا�صي يف �ل�صرق �لأو�صط، م�صري� باخل�صو�س �إىل عودة 

�لعاقات مع �إ�صر�ئيل.
�ل�صاد�س عمل على  “�مللك حممد  �إن  بيان  �لأبي�س يف  �لبيت  وقال 
و�لوليات  �ملغرب  مملكة  بني  و�لعميقة  �لد�ئمة  �ل�صر�كة  تعزيز 

�ملتحدة يف �ملجالت كافة«.
�لعاقات  ��صتئناف  قر�ره  وخ�صو�صا  و�صجاعته  “روؤيته  و�أ�صاف 
بال�صرق  �ل�صيا�صي  �مل�صهد  على  �إيجابي  �أثر  له  كان  �إ�صر�ئيل  دولة  مع 
�لأم��ن  من  جديد  عهد  “بد�ية  ميثل  ما  �أفريقيا”  و�صمال  �لأو���ص��ط 
و�صام  �إن  �لأبي�س  �لبيت  و�ملغرب. وقال  �ملتحدة  و�لزدهار” للوليات 
�ل�صتحقاق هو و�صام ع�صكرّي مُينح تكرميا لإمتام مهمة ��صتثنائية �أو 

للم�صوؤولني �لأجانب ول ميكن �أن مُيَنح �إل من قبل �لرئي�س.

*عمان 
�إح��دى  وعلى  �جلمعة،  �ل�صمالية،  �لع�صكرية  �ملنطقة  �حبطت 
�إىل �لأر��صي  و�جهاتها حماولة ت�صلل �صخ�صني من �لأر��صي �لأردنية 

�ل�صورية.
�مل�صلحة  للقو�ت  �لعامة  �لقيادة  يف  م�صوؤول  ع�صكري  م�صدر  وقال 
�لأردنية – �جلي�س �لعربي، �إنه جرى تطبيق قو�عد �ل�صتباك ما �أدى 
�إىل �إ�صابتهما، و�إلقاء �لقب�س عليهما، وحتويلهما �إىل �جلهات �لأمنية 
�ملخت�صة. و�أكد �مل�صدر �أن �لقو�ت �مل�صلحة �لأردنية - �جلي�س �لعربي 
تهريب  حماولة  �أو  ت�صلل  عملية  �أي��ة  مع  وح��زم  ق��وة  بكل  �صتتعامل 

حلماية �حلدود ومنع من ت�صول له نف�صه �لعبث بالأمن �لوطني.

*عمان 
��صتقبال  ب��دء  ع��ن  �مللكية  �لطبية  �خل��دم��ات  مديرية  �أعلنت 
�عتبارً�  �لع�صكري  �مللكة علياء  �لعظام مب�صت�صفى  �ملر�جعني يف عيادة 

من �ليوم �لأحد.
��صتئناف عمل بقية  �نه �صيجري �لإعان عن  �ملديرية  و�و�صحت 
�لعياد�ت يف �مل�صت�صفى لحقا وبالتدريج، و�صتكون �لأولوية للمر�جعني 
جتديد  للمر�جعني  ميكن  كما  م�صبقة،  م��و�ع��ي��د  على  �حلا�صلني 
مو�عيدهم من خال من�صة �خلدمات �لطبية �لإلكرتونية �أو من خال 

�أق�صام �ل�صجل يف �مل�صت�صفى.
ودعت �ملديرية �إىل �للتز�م �لتام بالإجر�ء�ت �لوقائية و�ل�صامة 

�لعامة و�لتباعد �جل�صدي و�رتد�ء �لكمامة د�خل �لعياد�ت.
��صتقبالها  عودة  عن  �صابقًا  �أعلنت  �لطبية  �خلدمات  �أن  �إىل  ي�صار 
ومنع  �لأح��د،  �ليوم  من  �عتبار�  �لخت�صا�س  عياد�ت  يف  �ملر�جعني 
�لزيارة للمر�صى �لد�خلني يف خمتلف �لأق�صام؛ حفاظًا على �ل�صامة 

�لعامة. 

ان  *عمَّ
�أنهى �لدكتور �لأردين منت�صر �لق�صامية، م�صكلة حو��صيب �مل�صتقبل 
فائقة �لرتدد، و�أنتج جهاز� ي�صتطيع ربطها بالألياف �ل�صوئية دون �أيَّ 

ت�صوي�س عليها، وهي �مل�صكلة �لتي كانت تو�جه ربط هذه �لأجهزة.
�لخ��رت�ع  ل���ر�ء�ت  �لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  مكتب  ومنح 
�صهادة  على  �حلا�صل  للق�صامية،  �خرت�ع  بر�ءة  �لتجارية،  و�لعامات 
�لبكالوريو�س يف جامعة موؤتة، و�لدكتور�ه يف �لهند�صة �لكهربائية من 
كند� عام 2010، بعد �أن �أنهى م�صكلة حو��صيب �مل�صتقبل فائقة �لرتدد، 
 237 �صالب  �ىل  ت�صل  جًد�  متدنية  ح��ر�رة  درج��ات  على  تعمل  و�لتي 

�صيل�صيو�س.
بت، �إنَّ هناك  وقال �لق�صامية لوكالة �لأنباء �لأردنية )برت�(، �ل�صَّ
�أجهزة حديثة تعمل على فيزياء �لَكْم، حتمل معلومات كمية تختلف 
عن �ملعلومات �لكا�صيكية �ملعروفة لدينا باأجهزة �لكمبيوتر �حلالية، 
�لَكم  �أجهزة  بينما  و�ح��د،  �صفر  نظام  على  تعمل  �حلالية  فالأجهزة 

تعمل على �حلالة �لكمية لاإ�صار�ت.
و�أ�صاف �أنَّ �لعامل �لآن يعمل على ت�صميم هذه �لأجهزة با�صتخد�م 
ما ي�صمى �لأدو�ت فائقة �لتو�صيل، وتعمل على درجة �صفر “ِكلفن” �أو 
3 مل كلفن وهي ت�صاوي �صالب237 �صيل�صيو�س، مبعنى �أنها متدنية جد�.
تابع �س4
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خالل لقاء جاللته ولي عهد أبوظبي

ولي عهد أبوظبي: الحرص على تعزيز العالقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون
*أبوظيب 

�أكد جالة �مللك عبد�هلل �لثاين و�أخوه �صمو �ل�صيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي، نائب �لقائد 
�لعربية  �لإم��ار�ت  دول��ة  يف  �مل�صلحة  للقو�ت  �لأعلى 
�لأخوية  بالعاقات  �عتز�زهما  �ل�صقيقة،  �ملتحدة 

�ملتينة �لتي تربط �لبلدين و�ل�صعبني �ل�صقيقني.
خال  �أبوظبي،  عهد  ويل  و�صمو  جالته  و�صدد 
مو��صلة  على  �ل�صبت،  �أبوظبي  �لعا�صمة  يف  لقائهما 
ذ�ت  �لق�صايا  خمتلف  ح��ي��ال  و�ل��ت�����ص��اور  �لتن�صيق 
�ملجالت  يف  �لتعاون  �صبل  وتعزيز  �مل�صرتك،  �لهتمام 
جتمع  �لتي  �لتاريخية  �لعاقات  عمق  موؤكدين  كافة، 

�لبلدين.
ورحب �صمو ويل عهد �أبوظبي بجالة �مللك، موؤكدً� 
�لثنائية  �لعاقات  �لإمار�ت على تعزيز  حر�س دولة 
�مل�صرتكة  �لتطلعات  يدعم  مبا  جديدة،  �آف��اق  وفتح 

للتقدم و�لتنمية. 
وتناول �للقاء �مل�صتجد�ت على �ل�صاحتني �لعربية 
و�صبل  �لفل�صطينية،  �لق�صية  ر�أ�صها  وعلى  و�لإقليمية 

حتقيق �ل�صام يف �ملنطقة.
�لتو�صل  �أهمية  �للقاء،  خال  �مللك،  جالة  و�أكد 
�إىل حل عادل و�صامل للق�صية �لفل�صطينية على �أ�صا�س 

حل �لدولتني.
ملجل�س  �ل���41  �لقمة  مبخرجات  جالته  ورح��ب 
�لتعاون لدول �خلليج �لعربية، �لتي ��صت�صافتها �ململكة 
تعزيز  يف  و�أ�صهمت  �ل�صقيقة،  �ل�صعودية  �لعربية 

�لت�صامن و�ل�صتقر�ر يف منطقة �خلليج �لعربي.
مو�جهة  يف  �مل�صرتكة  �جلهود  �إىل  �للقاء  وتطرق 
�لتد�عيات �لإن�صانية و�لقت�صادية �لناجمة عن وباء 

كورونا.

الملك: أهمية التوصل إلى حل عادل 
وشامــل للقضيــة الفلسطينيـــة 

اثر االستهتار والتجاوزات خالل يوم الجمعة

الحكومة: عدم االلتزام يضطّر 
للتشّدد بفتح القطاعات

*عّمان 
�لناطق  �لإع��ام  ل�صوؤون  �لدولة  وزي��ر  قال 
عدم  �إن  �لعايد  علي  �حلكومة  با�صم  �لر�صمي 
�لل���ت���ز�م ب����اإج����ر�ء�ت �ل�����ص��ام��ة و�ل��وق��اي��ة 
من  مل�صناها  �ل��ت��ي  و�ل���ت���ج���اوز�ت  و�ل���ص��ت��ه��ت��ار 
للعودة  �حلكومة  ت�صطر  قد  �أم�س،  �ول  �لبع�س 
فتح  يف  و�لت�صّدد  �لتخفيفّية  �لإج���ر�ء�ت  عن 

�لقطاعات.
م�صرتك  �صحفي  �إيجاز  خال  �لعايد  و�أ�صاف 
رئا�صة  د�ر  يف  �ل�صبت  �ل����وزر�ء  م��ن  ع���دد  م��ع 
�أم�س  �ول  حدثت  �لتي  �لتجاوز�ت  �إن  �ل��وزر�ء، 
هي  و�لوقاية  �ل�صامة  فاإجر�ء�ت  م��ّررة،  غري 
حتت  �لوبائي  �لو�صع  لإبقاء  �لوحيد  �ل�صامن 

�ل�صيطرة.
�إننا  �ملبي�صني  �صمري  �لد�خلية  وزي��ر  وق��ال 
قبل  م��ن  �صريحة  خمالفات  �جلمعة  �صاهدنا 
و�إج����ر�ء�ت  �ل��دف��اع  و�أو�م����ر  ل��ق��ان��ون  �لبع�س 
�ملو�طنني  �صحة  على  يوؤثر  ما  �لعامة  �ل�صامة 

و�صامتهم.
بتعري�س  ن�صمح  �أو  ن��ت��ه��اون  ل��ن  �أن���ه  و�أك���د 
م�صمى  �أو  عنو�ن  باأي  للخطر  �لأردنيني  �صامة 

�مل�صوؤولية. طائلة  وحتت 
و�ملقد�صات  و�ل�صوؤون  �لأوق���اف  وزي��ر  ودع��ا 
للتقيد  �خلايلة،  حممد  �لدكتور  �لإ�صامية 
ل�صيما  �مل�صاجد،  يف  �لعامة  �ل�صامة  باإجر�ء�ت 
�حلظر  رف��ع  �صوء  يف  �مل�صلني  �أع��د�د  زي��ادة  مع 

�جلمعة. يوم  �ل�صامل 
وط��ال��ب �خل��اي��ل��ة ل��ل��ت��ع��اون ع��ل��ى حم��ارب��ة 
�مل�صاجد  د�خ���ل  بالتباعد  و�لل��ت��ز�م  �ل��وب��اء 
�إج����ر�ء�ت  بجميع  و�لأخ����ذ  �ل��ك��م��ام��ة  ول��ب�����س 
لاأمن  منارة  �مل�صاجد  لتبقى  �لعامة؛  �ل�صامة 

و�لأمان وحتى ل تكون بوؤر� لنقل �لوباء.
و�كد وزير �ل�صحة �لدكتور نذير عبيد�ت �أن 
�ملعركة مع فريو�س كورونا  �لعامل ما ز�ل يف قلب 
قا�صية  �إج���ر�ء�ت  بفر�س  �لعامل  دول  �أل��زم  ما 

�لإ�صابات. من  عالية  �أعد�د  ت�صجيل  ب�صبب 
م��ن حت�صن  وب��ال��رغ��م  �ن���ه  ع��ب��ي��د�ت  وب���ني 
مرحلة  يف  زل��ن��ا  م��ا  لكننا  �ل��وب��ائ��ي  �مل��ن��ح��ن��ى 
لاإ�صابة  معر�صون  ونحن  �ملجتمعي،  �لنت�صار 
�لتز�منا  ع��دم  ح��ال  م�صتقبا  �ل��وب��اء  و�نت�صار 

�لعامة. �ل�صامة  باإجر�ء�ت 
�لفايز،  نايف  و�لآث��ار  �ل�صياحة  وزير  و�أكد 
بتكثيف  �صت�صتمر  و�لتفتي�س  �لرقابة  جلان  �أن 
ومرتاديها  �ملن�صاآت  �ل��ت��ز�م  ل�صمان  حماتها 
و���ص��روط  �ل��وق��ائ��ي��ة  �ل�صحية  ب���الإج���ر�ء�ت 

�لعامة. �ل�صامة 
�صت�صدد  �ل��ل��ج��ان  ه���ذه  �أن  �ل��ف��اي��ز  وب���ني 
�لإغ��اق،  درجة  �إىل  �ملخالفني  بحق  �لعقوبات 
د�ع��ي��ا �مل��و�ط��ن��ني و�مل��ن�����ص��اآت ك��اف��ة �إىل �ل��ت��ز�م 
ت�صتمر  لكي  �لوقائية  �ل�صحية  �لإج����ر�ء�ت 

�ل�صابقة. لاإغاقات  نعود  ول  بعملها 
و�ك���د وزي���ر �ل��ع��م��ل وزي���ر �ل��دول��ة ل�����ص��وؤون 
فتح  �أن  �ل��ق��ط��ام��ني  م��ع��ن  �ل��دك��ت��ور  �ل���ص��ت��ث��م��ار 
در����ص��ة  �صمن  ج��اء  �لق��ت�����ص��ادي��ة  �ل��ق��ط��اع��ات 
رف��ع  م��ن  ب���دء�  م��درو���ص��ة،  وخ��ط��ة  م�صتفي�صة 
و�أخ���ري�  �جلمعة  ي��وم  ث��م  �حل��ظ��ر  م��ن  �صاعتني 
و�ملن�صاآت  �لأف��ر�د  لفائدة  �ملقبل  �صباط  خطة 

معا.
و�أردف �لقطامني لكن ما جرى م�صاهدته �ول 

وخطري�. مقلقا  كان  �م�س 
و�لتموين  و�لتجارة  �ل�صناعة  وزيرة  و�أكدت 
�ل�صامة  مبتطلبات  �للتز�م  عدم  �أن  علي  مها 
�ل��ع��ام��ة ���ص��ي��وؤث��ر ع��ل��ى خ��ط��ة ف��ت��ح �ل��ق��ط��اع��ات 

و�ملن�صاآت. �لقت�صادية 
�لتي  �لأخ����رية  �لإج������ر�ء�ت  �أن  و����ص��اف��ت 
�ت��خ��ذت��ه��ا �حل��ك��وم��ة ت��ه��دف ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف عن 
عملها،  من  ومتكينها  �لقت�صادية  �لقطاعات 
�ل�����ص��ام��ة  مب��ت��ط��ل��ب��ات  �لل���ت���ز�م  �إىل  د�ع���ي���ة 
�ل��ق��ط��اع��ات  خمتلف  م��ن  �ل�صحية  و�ل��وق��اي��ة 
فيها.           تابع �س3 و�لعاملني  و�ملو�طنني 
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*عمان 
ي�صتمع جمل�س �لنو�ب �صباح �ليوم �لأحد، 
لل�صنة  للدولة  �لعامة  �مل��و�زن��ة  خطاب  �إىل 
�حلكومية  �لوحد�ت  ومو�زنات   ،2021 �ملالية 
�ملالية حممد  وزير  يتلوه  و�لذي  ذ�تها،  لل�صنة 

�لع�صع�س.
للخطاب  �ل�صتماع  بعد  �ملجل�س،  وي�صوت 
�ملالية  �للجنة  �إىل  �مل�صروعني  �إح��ال��ة  على 
�لنيابية �ملخت�صة بدر��صتهما، ورفع تو�صياتها 
م��ارث��ون  ذل��ك  بعد  �ل��ن��و�ب  ليبد�أ  ب�صاأنهما، 

مناق�صة �ملو�زنة.

قانوين  م�صروعي  �أر�صلت  �حلكومة  وكانت 
�ملو�زنة �لعامة ومو�زنات �لوحد�ت �حلكومية، 
�إىل جمل�س �لمة مطلع �ل�صهر �حلايل، بعد �أن 
�لثاين  ت�صرين  �أو�خر  �لوزر�ء  جمل�س  �أقرهما 

من �ل�صنة �ملا�صية.
�حلكومة  على  يتوجب  �لد�صتور،  وبح�صب 
�لأمة  جمل�س  �إىل  �لقانونني  م�صروعي  �ر�صال 
على  و�ح��د  ب�صهر  �ملالية  �ل�صنة  �بتد�ء  قبل 

�لأقل.
عدم  على  �لعامة  �ملو�زنة  قانون  وين�س 
من  �لنفقات  ق�صم  يف  مبلغ  �أي  نقل  ج���و�ز 

�ملو�زنة �لعامة من ف�صل �إىل �آخر �إل بقانون، 
يف  �ملناق�صة  عند  �لأم���ة  ملجل�س  يحق  فيما 
�لقو�نني  �أو يف  �لعامة،  �ملو�زنة  م�صروع قانون 
�لنفقات  من  ينق�س  �أن  بها،  �ملتعلقة  �ملوؤقتة 
للم�صلحة  مو�فقًا  ير�ه  ما  بح�صب  �لف�صول  يف 
�لنفقات  تلك  يف  يزيد  �أن  له  ولي�س  �لعامة، 
�لقرت�ع  بطريقة  ول  �لتعديل،  بطريقة  ل 
�نتهاء  بعد  يجوز  �أنه  على  حدة،  على  �ملقدم 
لإح��د�ث  ق��و�ن��ني  و�صع  يقرتح  �أن  �ملناق�صة 

نفقات جديدة وفق �لد�صتور.
�ملو�زنة  يف  �ملناق�صة  �أث��ن��اء  يقبل  ل  كما 

�صريبة  لإل��غ��اء  ي��ق��دم  �ق����رت�ح  �أي  �ل��ع��ام��ة 
موجودة، �أو فر�س �صريبة جديدة، �أو تعديل 
�ل�صر�ئب �ملقررة بزيادة، �أو نق�صان يتناول ما 
�أي  يقبل  ول  �لنافذة،  �ملالية  �لقو�نني  �أقرته 
�قرت�ح بتعديل �لنفقات، �أو �لو�رد�ت �ملربوطة 

بعقود.
�ل��ن��و�ب،  جل�صة  �ع��م��ال  ج��دول  ويت�صمن 
عددً� من م�صاريع �لقو�نني �لو�ردة من �حلكومة 
وهي، �لت�صديق على معاهد�ت: نقل �لأ�صخا�س 
و�مل�صاعدة  �ملجرمني،  وت�صليم  عليهم،  �ملحكوم 
ويف  �ملدنية،  �مل�صائل  يف  �ملتبادلة  �لقانونية 

�مل�صائل �جلنائية، بني �لردن و�وكر�نيا ل�صنة 
تاأ�صي�س  �تفاقية  على  و�لت�صديق   ،2020
و�يرلند�  وبريطانيا  �لأردن  ب��ني  �ل�صر�كة 
�ل�صمالية ل�صنة 2020 ، مع كتاب يطلب �إعطاء 

�صفة �ل�صتعجال لهذه �لتفاقية.
�ملعدل  ق��و�ن��ني:  �جل����دول،  يت�صمن  كما 
لنقابة �أطباء �ل�صنان، مكافحة غ�صل �لمو�ل 
لإعادة  �ملعدل  عمان،  �أمانة  �لرهاب،  ومتويل 
هيكلة موؤ�ص�صات ودو�ئر حكومية، �ملعدل لبنك 
وتطوير  لتنمية  �ملعدل  و�لقرى،  �ملدن  تنمية 
للطري�ن  �مل��ع��دل  و�لتقنية،  �ملهنية  �مل��ه��ار�ت 

�ملعدل  �لدولة،  �أماك  على  �ملحافظة  �ملدين، 
لهيئة  و�مل��ع��دل  �لف�صاد،  ومكافحة  للنز�هة 

تنظيم �لنقل �لري.
تبادل  قو�نني:  �ملحالة،  �لبنود  وت�صمل 
�ملتبادلة،  �لتقارير  يف  و�لف�صاح  �ملعلومات 
�لزر�عية،  �ملخاطر  �د�رة  ل�صندوق  �مل��ع��دل 
غري  للك�صب  �ملعدل  �ملحا�صبة،  لديو�ن  �ملعدل 
�مل�صروع، و�ملعدل لا�صتثمار، �إ�صافة �ىل تقرير 
قانون  ،وم�صروع   2019 لعام  �ملحا�صبة  ديو�ن 
من  �ملعاد   ،2019 ل�صنة  �لتاأمني  �أعمال  تنظيم 

جمل�س �لأعيان.

*عّمان 
ق��ال وزي���ر �ل��دول��ة ل�����ص��وؤون �لإع���ام 
علي  �حل��ك��وم��ة  با�صم  �لر�صمي  �ل��ن��اط��ق 
ب���اإج���ر�ء�ت  �إن ع���دم �لل���ت���ز�م  �ل��ع��اي��د 
�ل�صامة و�لوقاية و�ل�صتهتار و�لتجاوز�ت 
قد  �أم�����س،  �ول  �لبع�س  من  مل�صناها  �لتي 
�لإج��ر�ء�ت  عن  للعودة  �حلكومة  ت�صطر 

�لتخفيفّية و�لت�صّدد يف فتح �لقطاعات.
�صحفي  �إيجاز  خ��ال  �لعايد  و�أ���ص��اف 
م�صرتك مع عدد من �لوزر�ء �ل�صبت يف د�ر 
رئا�صة �لوزر�ء، �إن �لتجاوز�ت �لتي حدثت 
�ل�صامة  فاإجر�ء�ت  م��ّررة،  غري  �جلمعة 
لإبقاء  �لوحيد  �ل�صامن  ه��ي  و�ل��وق��اي��ة 

�لو�صع �لوبائي حتت �ل�صيطرة.
�لتي  �ل���ق���ر�ر�ت  �أن  �ل��ع��اي��د  و�أّك�����د 
�ملا�صي  �لأ�صبوع  نهاية  �حلكومة  �تخذتها 
جرت بطريقة مدرو�صة و�آمنة ومتدّرجة، 
�صّحة  بني  �ملو�زنة  �لعتبار  بعني  تاأخذ 
و��صتد�مة  جهة،  من  و�صامتهم  �ملو�طنني 
�أخرى،  جهة  من  �لقطاعات  خمتلف  عمل 
هذه  �تخاذ  وبعد  �حلكومة  �أّن  �إىل  لفتًا 

كثب،  ع��ن  �م�س  �ول  ر�ق��ب��ت  �لإج����ر�ء�ت 
وبكّل �هتمام، جمريات �صريها خال يومها 

�لأّول، و�أجرت تقييمًا مو�صوعّيًا لها.
�لدكتور  �ل��وزر�ء  رئي�س  �أن  �إىل  ولفت 
�لوزر�ء  مع  �جتماعًا  عقد  �خل�صاونة  ب�صر 
ة،  �ملخت�صّ �جل��ه��ات  ع��ن  وممثلني  �ملعنيني 
�لتخفيفية  �لإج��ر�ء�ت  �صري  على  للوقوف 
نتائج  �أن  مو�صحًا  بها؛  �لل��ت��ز�م  وتقييم 
�ل��ت��ق��ي��ي��م �أظ���ه���رت �ل���ت���ز�م �ل��ع��دي��د من 

�ملو�طنني، “وهو �لتز�م مقّدر وم�صكور” لكن 
�للتز�م  عدم  من  حالة  هناك  �ملقابل  يف 
يوم  و�ملن�صاآت  �لأف���ر�د  من  �صريحة  ل��دى 
�أم�����س، ���ص��و�ًء م��ن حيث �إه��م��ال �إج���ر�ء�ت 
�لوقاية �أو �إقامة �لتجّمعات �أو �لكتظاظ.
�مل��و�ط��ن��ني  ���ص��ّح��ة  �أّن  �ل��ع��اي��د  وب���ني 
�حلكومة،  �أول��وّي��ات  �أوىل  هي  و�صامتهم 
عليها؛  �حلفاظ  �أجل  من  جهدً�  تّدخر  ولن 
مرحلة  عمق  يف  زلنا  ما  �أّننا  على  م�صّددً� 
�لتي  ك��ورون��ا  ل��وب��اء  �ملجتمعي  �لنت�صار 

باإجر�ء�ت  �أق�صى درجات �للتز�م  تتطّلب 
�ل�صامة و�لوقاية. ونبه �إىل �ن بدء تلّقي 
ن�صب  و�نخفا�س  للمطاعيم،  �مل��و�ط��ن��ني 
ل  تدريجّيًا،  �لوفيات  و�أع��د�د  �لإ�صابات 
من  �ملزيد  يتطّلب  بل  �لوباء،  �نتهاء  يعني 
�حلر�س و�للتز�م باإجر�ء�ت �لوقاية ملنع 

�أّي �نتكا�صة.
يف  �ل��وب��ائ��ي  �ل��و���ص��ع  �أّن  �إىل  و�أ����ص���ار 
ت��ط��ّور�ت  ي�صهد  �ل��ع��امل  دول  م��ن  �لعديد 
�صلبّية مت�صارعة، و�أن بع�س �لدول �تخذت 

�إجر�ء�ت م�صّددة لل�صيطرة عليه، من بينها 
ما  لأ�صابيع  �ل�صامل  �لتجّول  حظر  فر�س 

يوؤّكد �أي�صًا �أّن �لوباء ما ز�ل خطريً�.
�لإعام  ل�صوؤون  �لدولة  وزير  و�ختتم 
بالإجر�ء�ت  �للتز�م  �أن  بتاأكيد  �لإيجاز 
يعد  �ل��وب��اء  م��ن  و�لح��رت�زي��ة  �لوقائية 
�آمًا من جميع  للجميع،  م�صوؤولّية م�صرتكة 
من  نتمّكن  حتى  �لتقّيد  و�ملن�صاآت  �لأف��ر�د 
“فالتز�منا  �ل�صعبة؛  �ملرحلة  هذه  جتاوز 

يحمينا”.

*عمان 
ل�صوؤون  �لدولة  �لعمل وزير  �كد وزير 
�أن  �لقطامني  معن  �لدكتور  �ل�صتثمار 
�صمن  جاء  �لقت�صادية  �لقطاعات  فتح 
م��درو���ص��ة،  وخ��ط��ة  م�صتفي�صة  در����ص��ة 
ثم  �حل��ظ��ر  م��ن  �صاعتني  رف��ع  م��ن  ب���دء� 
�ملقبل  �صباط  خطة  و�أخري�  �جلمعة  يوم 

معا. و�ملن�صاآت  �لأفر�د  لفائدة 
ج��رى  م���ا  ل��ك��ن  �ل��ق��ط��ام��ني  و�أردف 
وخطري�. مقلقا  كان  �م�س  �ول  م�صاهدته 

يف  ط��رح��ه  ج��رى  �لتقييم  �إن  وق��ال 
ناحية  من  �لقطاعات  فتح  حول  �لبد�ية 
لحظنا  ن��ن��ا  �أ �إل  ع��دم��ه،  �أو  �لل��ت��ز�م 
�لأف��ر�د  من  بع�س  عند  �م�س  جت��اوز�ت 
�مللتزمني،  على  توؤثر  ب�صورة  و�ملن�صاآت 
�أو  لا�صتمر�ر  �لو�صع  �صنقيم  هنا  وم��ن 

�ل�صابقة. �لإجر�ء�ت  �إىل  �لعودة 
و�كد وزير �لعمل �أن تعدد �لن�صاطات 
ويزعج  �لتد�فع  يزيد  �لأف���ر�د  لبع�س 
�ج��ر�ء�ت  �تخاذ  �إىل  ي��وؤدي  ما  �لبع�س 

�حلظر  لإج���ر�ء�ت  نرجع  �أو  تقييدية 
�قت�صادية  كارثة  وهو  �صابقا،  كان  �لذي 

ذ�تها. يف حد 
بني  �لتو�زن  �همية  �لقطامني  و�كد 
�إجر�ء�ت  كانت  وما  و�لقت�صاد،  �ل�صحة 
لكن  �لق��ت�����ص��اد  مل�صلحة  �إل  �حل��ك��وم��ة 
�جلميع  مطالبا  �صحية،  ل�صو�بط  وفقا 
على  �لتفتي�س  تكثيف  ظل  يف  �للتز�م 

�صو�ء. حد  على  و�ملن�صاآت  �لأفر�د 
�للتز�م  �إىل  �جلميع  �ل��وزي��ر  ودع��ا 

ي�����ص��ت��م��ر  ح��ت��ى  �مل��ق��ب��ل��ة  �مل���رح���ل���ة  يف 
ه��ذه  لأن  ت��دري��ج��ي��ا  �ل��ق��ط��اع��ات  ف��ت��ح 
�ننا  موؤكد�  للجميع،  مطلب  �لإج��ر�ء�ت 
و�ن  معتدل،  �قت�صادي  ن�صاط  عن  نبحث 
��صتمر  �ذ�  ممتاز�  ن�صاطا  يكون  �هلل  �صاء 

�للتز�م.
يف  ت���رغ���ب  ل  �حل��ك��وم��ة  �أن  وب����ني 
و�حلظر،  �لتقييد  لإج���ر�ء�ت  �ل��رج��وع 
نعود  ل  حتى  م�صرتكة  �مل�صوؤولية  لكن 

�إىل �ملربع �لأول.

*عمان 
�مل�صرتكة  �لأرك���ان  هيئة  رئي�س  �أك��د 
دعم  �حلنيطي،  يو�صف  �ل��رك��ن  �ل��ل��و�ء 
ملو�جهة  �لع�صكرية  �لدفاعية  �ل�صناعات 
�مل�صلحة  للقو�ت  �مل�صتقبلية  �لتحديات 
و�إع���ادة  �ل��ع��رب��ي،  �جلي�س   – �لأردن��ي��ة 
للمركز  �لأعمال  منوذج  و�عتماد  تنظيم 
�لدفاعية  �ل�صناعات  متطلبات  ملو�كبة 

. مل�صتقبلية �
ج�����اء ذل�����ك خ�����ال زي������ارة رئ��ي�����س 

ه��ي��ئ��ة �لأرك�������ان �مل�����ص��رتك��ة، �ل�����ص��ب��ت، 
و�لتطوير  للت�صميم  �لأردين  للمركز 
�ل��ظ��ل��ي��ل  م��ن��ط��ق��ة  يف   )JODDB(
مب��ح��اف��ظ��ة �ل���زرق���اء. و����ص��ت��م��ع �ل��ل��و�ء 
رئي�س  م�صاعد  بح�صور  �حلنيطي،  �لركن 
للتخطيط  �مل�����ص��رتك��ة  �لأرك�����ان  ه��ي��ئ��ة 
من  وع��دد  �لدفاعية  و�مل��و�رد  و�لتنظيم 
 – �لأردنية  �مل�صلحة  �لقو�ت  �صباط  كبار 
مدير  قدمه  �إيجاز  �إىل  �لعربي،  �جلي�س 
�لأعمال  منوذج  تطوير  حول  �ملركز  عام 

به  يقوم  �لذي  �لرئي�س  و�ل��دور  للمركز، 
�لدفاعية  �مل��ع��د�ت  وتطوير  ت�صميم  يف 
للقو�ت  �ل��دف��اع��ي��ة  �مل��ت��ط��ل��ب��ات  لتلبية 
�حل��ل��ول  ل��ت��وف��ري  �مل�صتقبلية،  �مل�صلحة 
حمليًا  �ل��دف��اع��ي��ة  �مل���ج���الت  يف  �مل��ث��ل��ى 
وطنية  قدر�ت  وتوفري  وعامليًا،  و�إقليميًا 
بالتكنولوجيا  �مل�صلحة  �ل��ق��و�ت  ت��رف��د 
هيئة  رئي�س  وجال  �ملتطورة.  �لع�صكرية 
و�صركات  م�صاغل  يف  �مل�صرتكة  �لأرك���ان 
�ملتبعة  �لعمل  �آلية  على  و�طلع  �ملركز، 

�خلفيفة  و�لآليات  �لأ�صلحة  ت�صنيع  يف 
�مل�صفحة  �لآليات  بناء  و�إعادة  و�لثقيلة، 
�أب���ر�ج  وت�صنيع  و�مل��ج��ن��زرة،  �مل��دول��ب��ة 
�خلفيفة،  و�لذخائر  �ملختلفة  �لآل��ي��ات 

�ملختلفة. �ل�صيد  ذخائر  �إىل  بالإ�صافة 
و�أب������دى �ل���ل���و�ء �ل���رك���ن �حل��ن��ي��ط��ي 
�إعجابه بامل�صتوى �ملتميز �لذي و�صل �إليه 
�لدفاعية،  �ل�صناعات  جم��ال  يف  �ملركز 
يف  �لعاملني  من  �ملبذولة  باجلهود  م�صيدً� 

للمركز.  �لتابعة  �ل�صركات  جميع 

*  عمان 
�حل�صن،  بنت  �صمّية  �لأم����ريُة  �صمو  رع��ت 
�صمية  �لأم���رية  جامعة  �أم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 
�ملرئي  �لت�����ص��ال  تقنية  ع��ر  للتكنولوجيا، 
»ه��ال��ت«،  جل��ائ��زة  �خل��ت��ام��ي  �حل��ف��ل  فعاليات 
للجائزة همام دويك،  �لإقليمي  �ملدير  بح�صور 
ومن�صقها  �ل��زم��ر،  ليث  �ملجتمعي  وم��دي��ره��ا 

للعاقات �لعامة ليث برماوي.  
وتاأهل 3 فرق لتمثيل �جلامعة على �مل�صتوى 
�لعامل، بح�صب بيان �أ�صدرته �جلامعة �ل�صبت.

�حلفل  رعايتها  خ��ال  �صموها  و�ع��رب��ت 
�خلتامي يف جامعة �لأمرية �صمية للتكنولوجيا 
�لعام  لهذ�  �جلائزة  مو�صوع  �أهمية  مدى  عن 
وهو »Food for Good«، �إذ هدفت �جلائزة 
لتقدمي �فكار �بد�عية �صبابية ت�صهم يف تقدمي 
عن  �لفائ�س  بالطعام  �ملتعلقة  للم�صاكل  حلول 

وعد�لة  نوعيته  حيث  من  و�إد�رت���ه  �حلاجة  
�لتحديات  �أه���م  �صموها  وعر�صت  ت��وزي��ع��ه. 
�لإجتماعية و�لبيئية �لتي يتعر�س لها �لنظام 

�لغذ�ئي �لعاملي.
و�صمن �ل�صياق ذ�ته، فقد لفتت �صموها �إىل 
�لإمكانات غري �مل�صتغلة، �لتي يتعني �ل�صتفادة 
�ك��دت  حيث  �ل��ذك��ي��ة،  �ل��زر�ع��ة  وه��ي  منها، 
�صموها �أهمية ��صتغال �لتطور �لعلمي للبيانات 
�لكبرية و�لذكاء �ل�صطناعي و�نرتنت �ل�صياء 
يف �صبيل حتقيق �لبتكار و�لبد�ع و�لتو�صع يف 

�لقطاع �لزر�عي.
كيفية  يف  �لبحث  �أهمية  �صموها  و�أك���دت 
�صقل مو�هب �ل�صباب و�ل�صابات يف قطاع ريادة 
حما�صهم  يدفعهم  �لذين  �لأردين،  �لأع��م��ال 
وت�صميمهم لإن�صاء �صركات نا�صئة توؤدي دورها 

بكفاءة نحو �مل�صوؤولية �ملجتمعية.

م�صهور  �لدكتور  �جلامعة  رئي�س  و�صكر      
�حل�صن  بنت  �صمية  �لأم���رية  �صمو  �ل��رف��اع��ي 
للطلبة  �لد�ئم  ودعمها  �حلفل،  رعايتها  على 
هذ�  �أن  م��وؤك��دً�  �مل��ج��الت،  �صتى  يف  �ملبدعني 
لتحقيق  حافٍز  و�أ�صدَّ  �صنٍد  �أك��ر  ميثل  �لدعم 

�ملزيد من �لنجاحات على جميع �لأ�صعدة.
وبنّي �لرفاعي �أن �جلائزة تعدُّ من �جلو�ئز 
جهودها  وت��ك��ّر���س  ع��امل��ي��ًا،  �ملهمة  �ل�صبابية 
مكان  �إىل  �لعامل  لتحويل  م��ب��ادر�ت  لتد�صني 
�جلامعة  و�أن  �لفريق،  عمل  �إط���ار  يف  �أف�صل 
ت�صعى مل�صاركة طلبتها ل�صقل مو�هبهم، و�إثر�ء 

معارفهم ومتتني قدر�تهم يف �لعمل �جلماعي.
وقال �ملدير �لقليمي للجائزة همام دويك 
لل�صباب،  و�لريادة  بالبتكار  تعنى  �جلائزة  �إن 
�مل�صكات  ح��ل  على  حتفيزهم  �إىل  وت��ه��دف 
�أف��ك��ار  تطوير  خ��ال  م��ن  �لتغيري  و�صناعة 

�لتطور  وت�صهم يف  �لأرباح،  تدر  �صركات  ت�صبح 
و�لتنمية.

�لدكتور  �لطلبة  �صوؤون  عميد  �أ�صار  بدوره   
بجميع  �لتزمت  �جلامعة  �أن  �إىل  �صامل  ر�م��ي 
�ختيار  حيث  من  �جلائزة  وتعليمات  �صروط 
و�لت�صاميم،  �للوج�صتية  و�لرتتيبات  �حلكام 
�لزهري  باللون  مر�فقها  �إ�صاءة  �صمنها  ومن 

�ن�صجاما مع توجهات �جلائزة.
نادي  رئي�س  �صريف  �أحمد  �لطالب  و�صكر 
�صمية  �لم��رية  �صمو  �جلامعة،  يف  بر�يز  هالت 
لطلبة  �مل��ت��و����ص��ل  دعمها  على  �حل�صن  بنت 
على  و�لعمل  �ل��ري��ادي��ة  و�أف��ك��اره��م  �جلامعة 
لهم،  م�صاندتها  خ��ال  من  �مل�صتمر  حتفيزهم 
من  �جلامعة  �إد�رة  ماتقدمه  �إىل  بال�صافة 
�ن�صطتهم  يف  �لطلبة  متابعة  يف  د�ئ��م  حر�س 
و�صقل  قدر�تهم  تعزيز  �جل  من  �لامنهجية 

مو�هبهم.
 و�صارك يف �مل�صابقة من �جلامعة 11 فريقًا، 
�مل�صابقة  يف  للم�صاركة  �صتتاأهل  منها  �أفرقة   6
�لعاملية، قدمت �فكارً� عن �صركات نا�صئة ت�صهم 
يف حل م�صاكل تتعلق بالطعام و�صا�صل �لتوريد 

�لغذ�ئي.
على   Zaytunitna فريق  ح�صل  حيث 
بتول   “ �لطلبة  �لفريق  و�صم  �لأول  �مل��رك��ز 
وح�صل  �ملوحد،  �صديل  �لدبا�س،  جنى  بركات، 
�لثاين  �ملركز  على   Bloom Team فريق 
حممد   “ �لطلبة  م��ن  ك��ا  �ل��ف��ري��ق  �صم  وق��د 
كما   ، �مل�صري”  و�و���س  �مللقي،  كرمي  �بر�هيم، 
�ملركز  على   Fresh Team ف��ري��ق  ح�صل 
�لثالث وقد �صم كا من �لطلبة “ حمزة د�وود، 
�حلفل  يف  وعر�س  مو�صى”.  وندى  ع��ودة،  منى 
�لذي �أد�ره �لطالبان رعد كلوب وموج �لربابعة 

جلنة  وع��ن  �جل��ائ��زة  ع��ن  م�صورة  ت�صجيات 
فيما  �لأول��ي��ة،  �لت�صفيات  وجم��ري��ات  �حلكام 
عبيد�ت  حممد  من:  كل  �حلكام  قائمة  �صمت 
�جلامعة،  يف  للريادة  ر�نيا  �مللكة  مركز  مدير 
�لكيايل،  �أ�صماء  غازي،  �صدير  �ل�صاحلي،  ليان 

حممد م�صتو، وزياد �لباروين.
كلية  تنظمها  »ه��ال��ت«  ج��ائ��زة  �أن    يذكر 
و��صنطن  مدينتي  يف  ومقرها  لاأعمال   Hult
ولندن، وتعدُّ من �أهم 5 جو�ئز تخ�ّس �ل�صباب 
�ل��ع��امل��ي وت��ه��دف �إىل �إط���اق  ع��ل��ى �مل�����ص��ت��وى 
على  ق���ادرة  ج��دي��دة  �جتماعية  موؤ�ص�صات 
�إحد�ث تغيري�ت جذرية يف �لعامل. وتخ�ص�س 
�لأف�صل  للفريق  دولر  مليون  مقد�رها  جائزة 
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى �ل���ع���امل، وت�����ص��ت��ه��دف �ل��ط��اب 
�جلامعيني يف مر�حل �لبكالوريو�س و�ملاج�صتري 

و�لدكتور�ه.

مجلس النواب يستمع اليوم لخطاب الموازنة العامة

العايد: عدم االلتزام واالستهتار قد 
يضطّر الحكومة للتشّدد بفتح القطاعات

القطامين: نقيم الوضع لالستمرار
 أو العودة لإلجراءات السابقة

الحنيطي يؤكد دعم الصناعات الدفاعية 
العسكرية لمواجهة التحديات المستقبلية

األميرة سمية ترعى الحفل الختامي لجائزة هالت برايز

*عمان 
�صاهدنا  �إننا  �ملبي�صني  �صمري  �لد�خلية  وزير  قال 
�لبع�س  قبل  من  �صريحة  خمالفات  �جلمعة  �أم�س 
لقانون و�أو�مر �لدفاع و�إجر�ء�ت �ل�صامة �لعامة ما 
لن  �أنه  و�أكد  و�صامتهم.  �ملو�طنني  يوؤثر على �صحة 
للخطر  �لأردنيني  �صامة  بتعري�س  ن�صمح  �أو  نتهاون 
�مل�صوؤولية.  طائلة  وحت��ت  م�صمى  �أو  ع��ن��و�ن  ب��اأي 
�ملوؤمتر  ح�صور  على  �حلر�س  �أن  �إىل  �ملبي�صني  و�أ�صار 
و�صامة  �صحة  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ  منبعه  �ل�صحفي 
�مل�صا�س  �صاأنه  ما  كل  منع  جميعًا  وو�جبنا  �ملو�طنني، 
غري  �ملمار�صات  ه��ذه  مثل  تكر�ر  �أن  م��وؤك��د�  بذلك، 
يف  ت�صهم  وق��د  م��وب��وءة،  ب��وؤر�  تن�صئ  قد  �مل�صوؤولة 

�نت�صار �لعدوى وت�صبب �نتكا�صة يف �لو�صع �لوبائي.
م�صوؤولية  ه��و  �ل��دف��اع  ب��اأو�م��ر  �لل��ت��ز�م  �أن  و�أك���د 

وعلى  و�ملو�طنني،  �لر�صمية  �ل�صلطات  بني  م�صرتكة 
خمالفته  م�����ص��وؤول��ي��ة  يتحمل  �أن  �مل��خ��ال��ف  �مل��و�ط��ن 
وت�صرفاته، مبينا �أنه جرى توجيه �ملحافظني و�حلكام 
قادة  مع  بالتعاون  عملهم  مو�قع  جميع  يف  �لإد�ري���ني 
�لأقاليم ومدر�ء �ل�صرطة يف حمافظات و�ألوية �ململكة 
�حل��زم،  درج��ات  باأعلى  �لدفاع  �أو�م��ر  لتطبيق  كافة، 
با�صتخد�م  �لل��ت��ز�م  حيث  م��ن  �لتجمعات  وخا�صة 
بها.  �مل�صموح  و�لأع���د�د  �جل�صدي  و�لتباعد  �لكمامة 
و�أو�صح �ملبي�صني �أن �ملحافظني وقادة �لأقاليم ومدر�ء 
�ل�صرطة �صيتولون تكثيف �حلمات �لأمنية و�لنت�صار 
�لأمني وزيادة فرق حمات �لتفتي�س يف خمتلف �ملو�قع 
تطبيقًا لأو�مر �لدفاع. وقال “�صت�صتمر وز�رة �لد�خلية 
�لدولة  وموؤ�ص�صات  وز�ر�ت  دعم  يف  �لعام  �لأمن  وجهاز 

�ملعنية بهذ� �ملجال لتتمكن من �لقيام بو�جباتها” .

*عمان 
دع���ا وزي����ر �لأوق�����اف و�ل�������ص���وؤون و�مل��ق��د���ص��ات 
للتقيد  �خل��اي��ل��ة،  حم��م��د  �ل��دك��ت��ور  �لإ���ص��ام��ي��ة 
مع  ل�صيما  �مل�صاجد،  يف  �لعامة  �ل�صامة  باإجر�ء�ت 
�ل�صامل  �حلظر  رفع  �صوء  يف  �مل�صلني  �أع��د�د  زي��ادة 
يوم �جلمعة. وطالب �خلايلة للتعاون على حماربة 
ولب�س  �مل�صاجد  د�خ��ل  بالتباعد  و�لل��ت��ز�م  �لوباء 
�لكمامة و�لأخذ بجميع �إجر�ء�ت �ل�صامة �لعامة؛ 

لتبقى �مل�صاجد منارة لاأمن و�لأمان وحتى ل تكون 
بوؤر� لنقل �لوباء.

حفظ  �لإ�صامية  �ل�صريعة  مقا�صد  من  �إن  وقال 
�لنف�س �لب�صرية، وهي من �ل�صروريات �خلم�س �لتي 
�ل�صرعية  �لن�صو�س  جممل  من  �لفقهاء  عليها  �تفق 
وحتى  �ملطهرة،  �لنبوية  و�ل�صنة  �لكرمي  �لقر�آن  من 
�أو  �مل�صاجد  �إغ��اق  ملربع  �أو  م�صجد  لإغ��اق  نعود  ل 

بيوتكم«. يف  “�صلو� 

*عمان 
�كد وزير �ل�صحة �لدكتور نذير عبيد�ت �أن �لعامل 
ما ز�ل يف قلب �ملعركة مع فريو�س كورونا ما �ألزم دول 
�لعامل بفر�س �إجر�ء�ت قا�صية ب�صبب ت�صجيل �أعد�د 
وبالرغم  �ن��ه  عبيد�ت  وب��ني  �لإ�صابات.  من  عالية 
مرحلة  يف  زلنا  ما  لكننا  �لوبائي  �ملنحنى  حت�صن  من 
�لنت�صار �ملجتمعي، ونحن معر�صون لاإ�صابة و�نت�صار 
ب��اإج��ر�ء�ت  �لتز�منا  ع��دم  ح��ال  م�صتقبا  �ل��وب��اء 

خم��ال��ف��ات  ر���ص��د  �إىل  �ل�����ص��ام��ة �ل��ع��ام��ة. و�����ص���ار 
�أو  �لكمامة  �رت���د�ء  وع��دم  �لل��ت��ز�م  بخ�صو�س 
ووج��ود  �لتجمعات  وح�����ص��ور  �جل�����ص��دي  �لتباعد 
خمالفات لأمر �لدفاع. ولفت �إىل ت�صجيل �أعد�د من 
و�كد  �ململكة.  يف  كورونا  لفريو�س  �جلديدة  �ل�صالة 
عبيد�ت �أن بدء �لعمل برنامج �لتطعيم �لوطني يجب 
�ن يتز�من مع �إجر�ء�ت �ل�صامة �لعامة �مل�صددة، و�أن 

يكون حافز� �إ�صافيا لالتز�م بو�صائل �لوقاية.

*عمان 
�أن  �لفايز،  نايف  و�لآث���ار  �ل�صياحة  وزي��ر  �أك��د 
جلان �لرقابة و�لتفتي�س �صت�صتمر بتكثيف حماتها 
ب��الإج��ر�ء�ت  ومرتاديها  �ملن�صاآت  �ل��ت��ز�م  ل�صمان 

�ل�صحية �لوقائية و�صروط �ل�صامة �لعامة.
�لعقوبات  �صت�صدد  �للجان  هذه  �أن  �لفايز  وبني 
بحق �ملخالفني �إىل درجة �لإغاق، د�عيا �ملو�طنني 
�ل�صحية  �لإج���ر�ء�ت  �لتز�م  �إىل  كافة  و�ملن�صاآت 
لاإغاقات  نعود  ول  بعملها  ت�صتمر  لكي  �لوقائية 

�ل�صابقة. وقال �إن �لإجر�ء�ت �لتي نفذتها �حلكومة 
و�إلغاء  تدريجيا،  وفتحها  �لقطاعات  عن  للتخفيف 
�لليلي، حتتم  �صاعات �حلظر  حظر �جلمعة ومتديد 
ب�صروط  �للتز�م  ومو�طنني  من�صاآت  جميعا  علينا 
�ل�صحية  ب��الإج��ر�ء�ت  و�لتقيد  �لعامة  �ل�صامة 
�ل�صياحي  �لقطاع  �لتو�فق بني  �إىل  ولفت  �لوقائية. 
و�لإغ��اق��ات  �حلظر  �إج���ر�ء�ت  من  �لتخفيف  على 
�لل��ت��ز�م  ب�صرط  ك��ث��ري�،  �لقطاع  منها  عانى  �لتي 

بتد�بري �ل�صامة �لعامة.

*عمان 
و�لتموين  و�لتجارة  �ل�صناعة  وزي��رة  �أك��دت 
�ل�صامة  مبتطلبات  �لل��ت��ز�م  ع��دم  �أن  علي  مها 
�ل��ع��ام��ة ���ص��ي��وؤث��ر ع��ل��ى خ��ط��ة ف��ت��ح �ل��ق��ط��اع��ات 
�لإجر�ء�ت  �أن  و��صافت  و�ملن�صاآت.  �لقت�صادية 

للتخفيف  تهدف  �حلكومة  �تخذتها  �لتي  �لأخرية 
عملها،  من  ومتكينها  �لقت�صادية  �لقطاعات  عن 
�ل�����ص��ام��ة  مب��ت��ط��ل��ب��ات  �لل���ت���ز�م  �إىل  د�ع���ي���ة 
و�ل��وق��اي��ة �ل�����ص��ح��ي��ة م��ن خم��ت��ل��ف �ل��ق��ط��اع��ات 

فيها. و�لعاملني  و�ملو�طنني 

وزير الداخلية: لن نتهاون أو نسمح 
بتعريض سالمة األردنيين للخطر

وزير األوقاف يدعو للتقيد 
بالتعليمات الصحية في المساجد

وزير الصحة: العالم ما زال في قلب 
المعركة مع فيروس كورونا

الفايز: لجان الرقابة والتفتيش مستمرة 
بتكثيف حمالتها على المنشآت

العلي: االلتزام بمتطلبات السالمة يؤثر 
على خطة فتح القطاعات االقتصادية
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*عمان 
بريباتي�صتا  �لقد�س،  يف  �لاتني  بطريرك  قال 
وم�صموع  قوي  ل�صوت  د�ئما  بحاجة  �إننا   « بت�صابا 
ك�صوت جالة �مللك عبد�هلل �لثاين، �لذي هو �صمان 
لابقاء على �لو�صع �لقائم يف �لقد�س، ول�صيما فيما 
�لتي  �ل�صر�عات  ظل  يف  �ملقد�صة،  بالماكن  يتعلق 

ت�صهدها هذه �ملدينة �لتاريخية.
وكالة  مع  مقابلة  يف  �لبطريرك  غبطة  و�أك��د 
�لنباء �لردنية)برت�(، مبنا�صبة تن�صيبه بطريركا 
�ل��ذي  �ل��ري��ادي  �ل���دور  �همية  �لقد�س،  يف  لاتني 
ي�صطلع به �لردن و�لها�صميون ب�صكل عام، وجالة 
�صاحب  ب�صفته  خا�س  ب�صكل  �لثاين  عبد�هلل  �مللك 

�لو�صاية �لها�صمية على �لماكن �ملقد�صة �ل�صامية 
عليها  للمحافظة  �ملقد�صة،  �ملدينة  يف  و�مل�صيحية 
و�ملكونات  �ملجتمعات  خمتلف  بني  �لتو�زن  ول�صمان 

فيها.
�ملجتمع  مكونات  بني  و�لتعاي�س  بالتو�زن  و��صاد 
�لردين �ملختلفة، م�صري� �إىل �أن �لقد�س ت�صهد نف�س 

�لتعاي�س و�لتو�زن.
وقال غبطة �لبطريرك بت�صابا ، �ن �مل�صيحيني 
و�لعر�ق  �صوريا  يف  �صعبة  بظروف  مرو�  �ملنطقة  يف 
�لتي  �لوحيدة  �لدولة  �لردن،  با�صتثناء  وغريها 
�أن �لعائلة �لها�صمية حمت  مل نر فيها ذلك، م�صيفا 
وكانو�  �ملجتمع  يف  �ل�صلمي  �لتعاي�س  على  وحافظت 

على �لدو�م يدعمون �همية �لدور و�ملكون �مل�صيحي 
يف �لردن ويف �لر��صي �ملقد�صة.

�لكاثوليكية  �لكني�صة  ن�صاطات  �أن  �إىل  و�أ�صار 
م�صري�  و�لعبادة،  �لروحي  �جلانب  على  تقت�صر  مل 
�لتعليم  جم��الت  يف  مهمة  و�ع��م��ال  ن�صاطات  �ىل 
�لإن�صانية  �مل�صاعد�ت  وتقدمي  بالفقر�ء  و�لهتمام 
، �ذ يوجد �أكر من 60 مدر�صة كاثوليكية بالردن، 
بتعليم  وتعنى  وم�صلمني،  م�صيحيني  طلبة  ت�صم 
م�صتقبلهم،  و�صمان  بالعلم  وت�صليحهم  �لأط��ف��ال 

��صافة �ىل �مل�صت�صفيات.
وق���ال �ن��ه بحث خ��ال ل��ق��اء م��ع ج��ال��ة �مللك 
�ملجتمع  وح��دة  يف  �لكني�صة  دور  �لثاين  عبد�هلل 

و�همية  �لقائم  �لو�صع  على  و�حل��ف��اظ  �ملقد�صي 
عمان  ووثيقة  و�حل���و�ر  �مل�صرتك  �لعي�س  تعزيز 

وغريها من �لق�صايا.
�ملتميزة  �لعاقة   ، بت�صابا  �لبطريرك  و�ك��د 
�لتي تربط جالة �مللك باملوؤ�ص�صة �لبابوية، م�صري� 
�أكر  �لفاتيكان  بابا  قد��صة  �لتقى  جالته  �ن  �ىل 
من مرة، ويحمل �جلانبان مبادئ م�صرتكة من حيث 
�لتعاي�س  وتعزيز  و�لعتد�ل  �ل�صام  ثقافة  دعم 

و�حلو�ر ونبذ �لعنف.
و�عرب عن تطلعه ملزيد من �للقاء�ت بني جالة 

�مللك و�لبابا و�ملزيد من �لتعاون .
 )برت�- �صالح �خلو�لدة(

*عمان 
�لأردن«  »�أور�جن  و�صركة  �ل�صباب  وز�رة  وقعت 
�تفاقية تعاون م�صرتك يف جمال �ملر�كز �ل�صبابية 
رقمية  قاعات  تاأهيل  و�إع��ادة  لرقمنة  �لرقمية، 
�ململكة،  يف  �صبابية  م��ر�ك��ز  ثاثة  يف  تدريبية 
�لحتاد  من  �ملمول  �لأردن«  »�بتكار  برنامج  �صمن 

�لأوروبي، لتو�صيع د�ئرة �مل�صتفيدين من �ملر�كز.
وق����ال ب��ي��ان ع��ن �ل�����وز�رة �ل�����ص��ب��ت، �ن ه��ذه 
فر�صة  و�ل�����ص��اب��ات  �ل�صباب  �صتمنح  �لت��ف��اق��ي��ة 
�لتكنولوجية  �لبتكار�ت  �أح��دث  من  �ل�صتفادة 
بر�مج  وتقدمي  �حرت�فية،  عمل  بيئة  يف  لدجمهم 
�لتكنولوجية  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  ت��دري��ب��ي��ة 
و�حلياتية وتدريبهم على تقنيات �لكمبيوتر وعلم 

�لبيانات وكيفية �إد�رة �لفعاليات و�ملوؤمتر�ت.
�صامة  حممد  �ل�صباب  وزي��ر  �لتفاقية  ووق��ع 

تريي  لل�صركة  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �لنابل�صي، 
ح�صني  �لدكتور  �ل��وز�رة  عام  �أمني  بح�صور  ماريني، 
�لتنفيذي  �ملدير  �لتنفيذي  �لرئي�س  ونائب  �جلبور 
دير�نية.  ر�صان  لأور�جن  و�ل�صرت�تيجية  للمالية 

��صتكماًل  يعد  �ملر�كز  هذه  تاأهيل  �ن  �لبيان  وقال 
بعد  �لأردن،  ب��اأور�جن  �ل��وز�رة  جتمع  �لتي  لل�صر�كة 
ومركز  عجلون،  يف  كفرجنة  �صابات  مركز  حقق  �أن 
�لعقبة  �صباب  ومركز  �لبلقاء  يف  �لعار�صة  �صابات 
جناحًا يف تزويد �ل�صباب �لأردين باملهار�ت �لرقمية 

فر�صهم  لتعزيز  �ملطلوبة  و�لريادية  و�حلياتية 
�لوظيفية �أو �إن�صاء م�صاريعهم �خلا�صة.

خال  م��ن  ت�صعى  �ل���وز�رة  �ن  �لنابل�صي  وق��ال 
�صر�كتها مع �أور�جن �إىل �إدماج �لتكنولوجيا �لرقمية 
�ملر�كز  منت�صبي  جلميع  لنقلها  �ل���وز�رة  بر�مج  يف 

�لتدريبية  �لر�مج  من  جملة  خال  من  �ل�صبابية 
�ملتخ�ص�صة �لتي �صتوفرها �ملر�كز �لرقمية.

و�أك���د ���ص��رورة �أن ت��ك��ون خم��رج��ات �ل��ر�م��ج 
�لتدريبية قابلة للتطبيق على �أر�س �لو�قع لتاأهيل 
�ملحلي  �لعمل  �صوق  �إىل  للدخول  و�ل�صابات  �ل�صباب 
و�لعملية  �حلياتية  ب��امل��ه��ار�ت  م��زودي��ن  و�لعاملي 

و�لعلمية كافة.
بال�صر�كة  �عتز�زه  عن  ماريني  عّر  جهته،  من 
�ل�صباب  �ل�صباب، لتمكني  �أور�جن بوز�رة  �لتي جتمع 
من  �صيما  ل  �لرقمية،  مهار�تهم  وتعزيز  �لأردين 
خال �ملر�كز �لرقمية �ملنت�صرة يف خمتلف مناطق 
بت�صريع  �ل�صركة  �لتز�م  �إط��ار  يف  وذل��ك  �ململكة، 
رقمي  د  كمزوِّ ودوره��ا  �ململكة  يف  �لرقمي  �لتحول 

ر�ئد وم�صوؤول و�ل�صريك �لرقمي للمملكة.
���ص��م��ن  ت�����ص��ع��ى  �ل�������ص���رك���ة  �أن  و�و������ص�����ح 
�ىل  �لجتماعية،  للم�صوؤولية  ��صرت�تيجيتها 
فاعل  ب�صكل  �مل�صاهمة  على  �ل�صباب  ت�صجيع 
مع  يتنا�صب  مب��ا  م��ه��ار�ت��ه��م  و�صقل  �لتنمية  يف 

�لعمل. و�صوق  �لعاملية  �لتطور�ت 

*عمان 
�أ�صماء  �ل�صبت،  �لثقافة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
للعام  �لتقديرية  �لدولة  بجو�ئز  �لفائزين 
�لأدب��اء  من  كوكبة  عليها  ح�صل  و�لتي   2020
و�لفنانني و�لباحثني �لأردنيني يف حقول �لأدب 
و�لفنون و�لبحوث �لجتماعية و�لعمل �لطبي 

و�لجتماعي. 
�ل��دك��ت��ور با�صم  �ل��ث��ق��اف��ة  و�أع����رب وزي���ر 
للمبدعني  �لتهنئة  خ��ال�����س  ع��ن  �لطوي�صي 
و�ل��ب��اح��ث��ني �ل��ذي��ن م��ن��ح��و� ج��و�ئ��ز �ل��دول��ة 
�لتقديرية للعام 2020، متمنيا لهم مزيد� من 

جالة  ظل  يف  للوطن  خدمة  فيه  ملا  �لعطاء 
�مللك عبد�هلل �لثاين.

توؤكد  �ل��ع��ام  لهذ�  �جل��و�ئ��ز  منح  �أن  و�أك���د 
و�لكفاء�ت  �لإب��د�ع  دعم  على  �ل��وز�رة  �إ�صر�ر 
كورونا،  جائحة  فر�صتها  �لتي  �لتحديات  رغم 
بالتنمية  و�رتباطه  �لإب��د�ع  بقيمة  لإميانها 

و�لتقدم و�لتقاليد �حل�صارية للدولة.
�جل��و�ئ��ز  منح  �أن  �إىل  �لطوي�صي  و�أ���ص��ار 
�لدولة  تاأ�صي�س  مبئوية  �لحتفال  مع  يتز�من 
�لتي ت�صفي على �جلو�ئز دللة معنوية تت�صل 
باإجناز�ت �لدولة يف مناحي �حلياة �ل�صيا�صية 

و�لثقافية  و�لج��ت��م��اع��ي��ة  و�لق��ت�����ص��ادي��ة 
وقال  و�لبتكار.  لاإبد�ع  وتقديرها  �ملختلفة 
�لطوي�صي يف ت�صريح �صحفي �إن جو�ئز �لدولة 
ثابتا  نهجا  ور�صخت  ثقافية،  تقاليد  �أر���ص��ت 
يف ت��ك��رمي �مل��ب��دع��ني و�لأع���م���ال �لإب��د�ع��ي��ة 
�لثقافة  جوهر  يف  �إبد�عية  نقلة  حققت  �لتي 
�لأردن���ي���ة و�أ���ص��ال��ت��ه��ا �مل��م��ت��دة و�مل��ت��و����ص��ل��ة 
باأبعادها  �لإ�صامية  �لعربية  �لثقافة  م��ع 

�لإن�صانية �ملعا�صرة.
 2020 �لتقديرية  �ل��دول��ة  بجائزة  وف��از 
�لأردن��ي��ني،  و�ل��ب��اح��ث��ني  �مل��ب��دع��ني  م��ن  �صبعة 

�لطبي  �لعمل  يف  ر�ئ���دة  �أردن��ي��ة  وموؤ�ص�صة 
و�لجتماعي. 

يف  �لتقديرية  �لدولة  جائزة  منح  �أوًل: 
بني  منا�صفة  �ل��رو�ي��ة  جم��ال  �لآد�ب/  حقل 
غر�يبة،  م�صطفى  ب��دوي  ها�صم  �لأدي��ب��ني: 
و�صليمان حماد عبد�هلل �لقو�بعة، ��صتناد� �إىل 
�لرو�ية،  جمال  يف  �لأدبية  �أعمالهما  جممل 
يف  �أث���ر�  تركتا  رو�ئيتني  مدر�صتني  ومي��ث��ان 

�مل�صهد �لثقايف �لأردين و�لعربي.
�لتقديرية  �ل��دول��ة  ج��ائ��زة  منح  ث��ان��ًي��ا: 
منا�صفة  �لتمثيل،  جم��ال  �لفنون/  حقل  يف 

حجازين،  مو�صى  ج��ز�ع  مو�صى  �لفنانني:  بني 
وعبد�لكرمي عمر �أحمد �لقو��صمي، مل�صاهمتهما 
�لبارزة و�إ�صافتهما �لنوعية يف �لعمل �لدر�مي، 
على  �لفني  �مل�صهد  يف  ن��وع��ي  �أث���ر  و�إح����د�ث 

�ل�صعيدين �لأردين و�لعربي.
يف  �لتقديرية  �لدولة  جائزة  منح  ثالًثا: 
جمال/  يف  و�لبحتة  �لتطبيقية  �لعلوم  حقل 
بن  حمزة  �لأمري  مل�صت�صفى  �لوبائية  �لأمر��س 
يف  �ملبذولة  �ملوؤ�ص�صة  جلهود  تقدير�  �حل�صني، 
بد�ية  منذ  �مل�صتجد  كورونا  فريو�س  مو�جهة 
�جلائحة، من خال تقدمي خدماتها �لر�ئدة، 

يف  جاهد�  �صعى  �لذي  �ملهني  �ل�صحي  وفريقها 
ظل �لأو�صاع �لر�هنة لتقدمي �خلدمة مل�صابي 

كورونا على �أكمل وجه.
حقل  يف  �لتقديرية  �لدولة  جائزة  ومنح 
�لعلوم �لجتماعية و�لإن�صانية/ جمال �لآثار 
�لدكتور  م��ن  ك��ل  ب��ني  بالت�صاوي  �لأردن،  يف 
م��ع��اوي��ة حم��م��ود �إب��ر�ه��ي��م ي��و���ص��ف، وزي���دون 
�إبر�هيم  علي  و�صليمان  �ملحي�صن،  عبيد  حمد 
�مل��ن�����ص��ورة،  �لعلمية  مل�صاهمتهم  �ل��ف��رج��ات، 
و�إد�رتهم للم�صاريع �مليد�نية و�لبناء �ملوؤ�ص�صي، 

وبناء �لقدر�ت يف جمال �لآثار.

بطريرك الالتين بالقدس: نحن بحاجة لصوت 
قوي ومسموع كصوت جاللة الملك

وزارة الشباب وأورانج توقعان اتفاقية في 
مجال المراكز الشبابية الرقمية

الثقافة تعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية 2020

ان  *عمَّ
�أنهى �لدكتور �لأردين منت�صر �لق�صامية، م�صكلة 
جهاز�  و�أنتج  �ل��رتدد،  فائقة  �مل�صتقبل  حو��صيب 
ي�صتطيع ربطها بالألياف �ل�صوئية دون �أيَّ ت�صوي�س 
هذه  ربط  تو�جه  كانت  �لتي  �مل�صكلة  وهي  عليها، 

�لأجهزة.
�لأمريكية  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  مكتب  وم��ن��ح 
ل������ر�ء�ت �لخ������رت�ع و�ل���ع���ام���ات �ل��ت��ج��اري��ة، 
�صهادة  على  �حلا�صل  للق�صامية،  �خ��رت�ع  ب��ر�ءة 
يف  و�ل��دك��ت��ور�ه  م��وؤت��ة،  جامعة  يف  �لبكالوريو�س 
بعد   ،2010 ع��ام  كند�  من  �لكهربائية  �لهند�صة 
�لرتدد،  فائقة  �مل�صتقبل  حو��صيب  م�صكلة  �أنهى  �أن 
و�لتي تعمل على درجات حر�رة متدنية جًد� ت�صل 

�ىل �صالب 237 �صيل�صيو�س.
�لأردن��ي��ة  �لأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  �لق�صامية  وق���ال 
تعمل  حديثة  �أجهزة  هناك  �إنَّ  بت،  �ل�صَّ )ب��رت�(، 
تختلف  كمية  معلومات  حتمل  �لَكْم،  فيزياء  على 
باأجهزة  لدينا  �ملعروفة  �لكا�صيكية  �ملعلومات  عن 
�لكمبيوتر �حلالية، فالأجهزة �حلالية تعمل على 
على  تعمل  �لَكم  �أجهزة  بينما  و�ح��د،  �صفر  نظام 

�حلالة �لكمية لاإ�صار�ت.
ت�صميم  على  يعمل  �لآن  �ل��ع��امل  �أنَّ  و�أ���ص��اف 
هذه �لأجهزة با�صتخد�م ما ي�صمى �لأدو�ت فائقة 
�لتو�صيل، وتعمل على درجة �صفر “ِكلفن” �أو 3 مل 
كلفن وهي ت�صاوي �صالب237 �صيل�صيو�س، مبعنى �أنها 

متدنية جد�.
�أم” �أثبتت عام 2019  “�آي بي  �أنَّ �صركة  و�أكد 
ح�صابية  بعمليات  يقوم  �أن  على  ق��ادر  �جلهاز  �أن 
�حلالية،  ب��الأج��ه��زة  م��ق��ارن��ة  �ل�����ص��رع��ة،  فائقة 
للذر�ت  نعمل و�صف  �أن  ن�صتطيع  �ملثال  �صبيل  وعلى 
دقائق  ث��اث  غ�صون  يف  �جل��ه��از  ه��ذ�  با�صتخد�م 
مبئات  مقارنة  �ل�صرعة،  فائقة  �لأجهزة  هذه  عر 
هذ�  ملثل  �لكا�صيكي  �جلهاز  يحتاجها  �لتي  �ل�صنني 

�لو�صف.
�أنَّ �خرت�عه يقوم على كيفية ربط  �إىل  ولفت 
يعمل على درج��ة �حل��ر�رة  �ل��ذي   - ه��ذ� �جل��ه��از 
ب  ي�صمى  ما  �أو  �ل�صوئية،  بالألياف   - جد�  �لقليلة 
�إىل  �ملعلومات  نقل  يتم  حتى  فاير”،  “�لأوبتكل 
جهاز �آخر، فاجلهاز كان يعمل على حتويل �ملوجات 
كمية،  �صوئية  موجات  �ىل  �لكمية  �مليكرويفية 
و�لهدف من ذلك هو �لقدرة على نقل هذه �ملعلومات 
�صعري�ت  عن  عبارة  هي  و�لتي  �لألياف  با�صتخد�م 

�صوئية.
�لكمية  �مل���وج���ات  حت��وي��ل  �أنَّ  �إىل  و�أ����ص���ار 

�أمر �صعب جد�؛ لأن  ليزر  �أو  �مليكرويفية �ىل �صوء 
فعلى  ج��د�،  �صغرية  �لَكمية  �مليكرويفية  �ملوجات 
هو  �مل��وج��ات  لهذه  �لفولتية  كمية  �مل��ث��ال:  �صبيل 

�ملوجة  كمية  �أن  يعني  ما  فولت،  مليون  على  و�حد 
و�حد على مليون فولت، وبالتايل حتويلها �إىل �صوء 
ُي�صاحبه �لكثري من �لت�صوي�س �لذي قد ينهي عملية 

�أنَّ �جلهاز �لذي تو�صل �ليه ي�صتطيع  �إل  �لتحويل، 
كهرو  �إىل  �لكهروميكرويفية  �مل��وج��ات  حت��وي��ل 
�صوئية دون �إ�صافة �أي ت�صوي�س �إىل هذه �لأجهزة.

�جلديد  جهازه  �إنَّ  ل)ب���رت�(  �لق�صامية  وب��ني 
و�صلها  يتم  �ل��ت��ي  �ل��غ��ر�ف��ني  طبقات  م��ن  يتكون 
فتقوم  ليزرية  م�صخة  توجيه  ويتم  كهربائيا، 
حتمل  �لتي  �لكهرباء  بتحويل  �لغر�فني  طبقات 
خال  من  ليزر  �إىل  �لكهروميكرويفية  �مل��وج��ات 

ه �ىل طبقات �لغر�فني. ت�صجيع �لليزر �لذي ُوجِّ
ذ�ت  طبقات  هي  �لغر�فني  طبقات  �أنَّ  و�أو�صح 
قوة  ويعني  ميرت،  نانو  3ر0  �ىل  ي�صل  ذري  �ُصمك 
على  و�ح���د  ب��ح��دود  �أي  �مل���رت،  م��ن  ع�صرة  ناق�س 
�لطبقات  ه��ذه  �أنَّ  يعني  مما  �مل��رت،  من  ميلون  �ل��ف 
�أجل  من  فائقة  خ�صائ�س  لديها  لكن  جد�؛  رقيقة 
�ل�صيطرة على �ملوجات �ل�صوئية �لتي تعرها ب�صكل 

�لكرتوين.
ولفت �إىل �أّنه مت �جناز �جلهاز و�لذي يعمل على 
موجات  �ىل  �لكمية  �مليكرويفية  �ملوجات  حتويل 
طبقات  ع��دة  على  يحتوي  حيث  كمية،  �صوئية 
ولديها  ذري  �صمك  ذ�ت  م��ادة  وه��ي  �لغر�فني  م��ن 
خ�صائ�س كهربائية و�صوئية خا�صة ومت ��صتغال 
ميكن  حتى  �لطبقات  ه��ذه  وت�صميم  خ�صائ�صها، 
حتويل �ملعلومات من �لرتدد �مليكرويفي �ىل �لرتدد 
�لليزري ونقل هذه �ملعلومات من مكان �ىل �آخر دون 

�إ�صافة �أي ت�صوي�س.
�مليكرويفية،  �ملعلومات  هذه  �أهمية  �إنَّ  وق��ال 
من  و�لتي  �لكم  حو��صيب  على  قائمة  باأنها  تكمن 
باآلف  �ل�صرعة  فائقة  لها قدر�ت  تكون  �أن  �ملتوقع 
�ن  موؤكد�  حاليا،  �ملوجودة  �حلو��صيب  من  �مل��ر�ت 
كلفن،  �ل�صفر  درج��ات  على  تعمل  �حلو��صيب  هذه 
�إل  �لأخ���رى  باحلو��صيب  ربطها  يتعذر  وبالتايل 

باأ�صلوب مبتكر مثل هذ� �لأ�صلوب.
ولفت �إىل �أنَّ لديه �لعديد من �لأبحاث �ملن�صورة 
�لدولية،  و�ملوؤمتر�ت  �ملرموقة  �لعاملية  �ملجات  يف 
تعمل  �لتي  �لأجهزة  ت�صميم  على  �أبحاثه  وترتكز 
ما  �أو  و�لتري�هريتزية،  �لتري� هريتز،  على تردد�ت 

ي�صمى بالأجهزة �لكهرو�صوئية و�أجهزة �لَكم.
ب��ر�ءة �خ��رت�ع يف  �أنَّ��ه ح�صل على  �إىل  و�أ���ص��ار 
�ملتحدة  �لوليات  �ملا�صي، من مكتب  �لثاين  ت�صرين 
لر�ء�ت �لخرت�ع و�لعامات �لتجارية، يف حتويل 
�لرتدد  يف  تقع  �لتي  �لكهرومغناطي�صية  �ملوجات 
على  باحلفاظ  �صوئية،  موجات  �إىل  �مليكرويفي 

معلومات �لكم �لتي حتتويها هذه �ملوجات. 
يود( )برت�-بركات �لزِّ

العواملة يثمن فتح القطاعات وإلغاء 
حظر يوم الجمعة يرفع ساعات اإلنتاج

*عمان 
كمال  �لأردين  �لإ�صكان  قطاع  يف  �مل�صتثمرين  جمعية  رئي�س  ثمن 
جالة  توجيهات  لتنفيذ  �لهادفة  �حلكومية  �جل��ه��ود  �لعو�ملة، 
وفتح  �جلمعة  يوم  و�إلغاء حظر  �ملغلقة  �لقطاعات  فتح  باإعادة  �مللك 
�لقطاعات  فتح  �إع��ادة  �أن  �صحفي  بيان  يف  �لعو�ملة  و�أك��د  �ملد�ر�س. 
زيادة  على  �إيجابية  �نعكا�صات  له  �صيكون  �جلمعة  يوم  حظر  و�إلغاء 
خا�س،  ب�صكل  �لإ�صكان  وقطاع  عام  ب�صكل  �لإن�صاء�ت  قطاع  فعالية 
خال  عانى  �لذي  �لقطاع  يف  �لإ�صتثمار  حجم  زي��ادة  على  و�صيعمل 
�لعام �ملا�صي من �لإغاق �ل�صامل و�أدى �إىل توقف �لعمل يف �مل�صاريع 
 420 و�لإنتاج  �لعمل  �صاعات  زيادة  على  �صيعمل  وكذلك  �لإ�صكانية، 

�صاعة ومبعدل 32 �صاعة �صهريًا.
وثمن �ي�صا �لتوجيهات �مللكية �ل�صامية �لتي �أكدت على �لهتمام 
�لعامة جتنبًا  �ل�صامة  �ملو�طن و�صرورة �للتز�م باإجر�ء�ت  ب�صحة 
�لقطاعات  دميومة  على  و�حلفاظ  �ملخاطر  تقدير  يف  تر�جع  لأي 

�لقت�صادية.

أميركا تمنح براءة اختراع ألكاديمي أردني 
أحدث ثورة بحواسيب المستقبل العمالقة

مقال رئيس التحرير

م�صهور:  تركي  مثل  يقول 
طبعا،  �صحيح  و�لعك�س  �أق��ل«،  م�صاكل  �أك��ر،  »دخل 

�لتي  �مل�صاكل  �لكثري من  �لكثري  بال�صبط يف �لردن  نعي�صه  ما  هذ� 
�أبي  بن  علي  عنه  قال  �لذي  �لفقر،  �صببها  و�ملجتمع  �لفرد  يعانيها 
طالب: »لو كان �لفقر رجا لقتلته«، نعم يا �صادة، �حلكومات �لفا�صلة 

م�صوؤولة عن �لفقر �لذي يتكاثر مثل �لأر�نب يف حقل �جلزر .
�ل�صحة،  و�صامة  �لبال،  ر�حة  �لردنيني  مايني  ي�صلب  ل  �لفقر 
و�صلوكهم  ثقافتهم  ي�صوه  بل  �لعي�س،  ومنط  و�ل�صكن  �لتعليم  وجودة 
�لإر�دة،  م�صلوبي  �أغلبهم  ويجعل  �ملجتمع،  يف  تفكريهم  ومن��ط 
�لفقر يجعل كر�متهم  م�صت�صلمني للذل و�لهو�ن و�لظلم �لجتماعي، 

با قيمة، وحياتهم با قيمة، وم�صتقبلهم با م�صتقبل. 
نوبل  جائزة  على  �حلائز  هيكمان،  جيم�س  �لروفي�صور  يقول 
لاقت�صاد: »�إن �لأطفال �لذين ين�صوؤون يف بيئات فقرية وحمرومة ل 
تقل فقط  �حتمالت جناحهم يف �ملدر�صة �أو �ملجتمع، بل �أي�صا تتدنى 

فر�صهم يف �أن يكونو� بالغني �أ�صحاء..
�صنة   73 من  �أك��ر  م��رور  وبعد  بادنا،  يف  �حلكومية  �ل�صيا�صات 
على نيل �ل�صتقال، هي �مل�صوؤولة رقم و�حد عن بقاء ثاثة مايني 
ون�صف فقري �ردين  حتت خط �لفقر �أو فوقه بقليل ومبعنى �أدق ثلث 
�لردنيني فقر�ء، وهذ� �لرقم وحده كاف ليكون عنو�نا كبري� لف�صل 
�إىل  ول  فل�صفة  �إىل  �لأمر  يحتاج  ول  �حلكومية  و�خلطط  �مل�صاريع 
ترير ول �إىل جد�ل … نحن باد �أ�صبح �لت�صول فيها تر�ثا وطنيا 

ترعاه جهات عدة، وت�صهر على دو�مه و��صتمر�ره. 
و�لقت�صادية  �ملعي�صية  �لأو�صاع  من  �لتذمر  قيا�س  يحتاج  ل  قد 
بالأردن �لكثري من مقايي�س �لر�أي ل�صيما مع �صيوع حالة عامة تعر 
�أن  ��صتيائها من موجات �لغاء و�ل�صر�ئب و�رتفاع �لأ�صعار، غري  عن 
باتت  للمو�طنني  �لقت�صادية  �لأو�صاع  �أن  �أكدو�  للر�أي  ��صتطاعني 

هي �ل�صو�أ .
 �أن �حلكومة “ف�صلت” يف معاجلة �لق�صايا ذ�ت �لأولوية لاأردنيني 
وفر�س  �لأ�صعار  �رتفاع  معاجلة  على  بقدرتها  �لثقة  تر�جعت  حيث 
�ل�صر�ئب، �إ�صافة لرت�جع �لثقة بالقدرة على معاجلة ق�صايا حماربة 
�لف�صاد وحتقيق مبد�أ تكافوؤ �لفر�س وتنفيذ بر�مج �لطاقة �لبديلة 
�صغال يف و�صفات  ز�ل  ما  و�لفقر وفيتامني )و�و(  �لبطالة  و�حلد من 
و�ملح�صوبية  و�ل�صللية  و�ملناطقية  �ملحا�ص�صة  عن  عد�ك  �لو��صطات 

�ملتف�صية يف �أروقة �صنع �لقر�ر .
و�صلت �و�صاع �ل�صعب �لردين  من متدين �لدخول �ىل �حل�صي�س 
منذ  تذكر  زيادة  �أي  �حلكومات  عليها  جتري  مل  �ليتيمة  فالرو�تب 
�لقت�صادي  بالت�صخم  تعرتف  ل  �حلكومات  �ن  ويبدو  �صنو�ت  ع�صر 
�لذي ��صابت �صهامه  �لطبقات �ملتدنية و��صحاب �لرو�تب �ملتدنية من 
�لذين  �ل�صمان  ومتقاعدي  �لع�صكريني  و�ملتقاعدين  و�لع�صكر  �لعمال 
�لرو�تب  �صلمت  �ذ�  هذ�  دينار   )300-200( بني  �ل�صهري  خلهم  د 
وم�صاريف  و�ل�صيكات  و�لكمبيالت  و�لقرو�س  �لديون  كو�بي�س  من  

�جلامعات .
غري  م�صتويات  �ىل  و�صل  �لدنيا  �لطبقات  من  �ملو�طنني   �أو�صاع 
ول  عدو  ت�صر  ل   ( فهي  و�لعوز  و�لبطالة  و�جلوع  �لفقر  يف  م�صبوقة 
وثرو�ت  �لطبيعية  �مل��و�رد  من  ببحر  �ململكة  تزخر  حني  يف  �صديق( 
و�لفقر�ء  باجلياع  مليئة  �أزقتها  ترى  �ملقابل  ويف  �ملعادن  من  هائلة 

و�ملحتاجني .
�لفا�صلة   �حلكومات  تو�رثته  همًا  �لأردن  يف  �ملتفاقم  �لفقر  ميثل 
�أن ت�صهم �خلطط و�لر�مج �حلكومية يف �حلد من معدلتها  من دون 
�ملتفاقمة وقد �رتفعت ن�صبة �لفقر يف �لأردن، بح�صب بيانات ر�صمية 

�أعلنت بد�ية �لعام �حلايل �إىل %20 . 
�لباد  يف  �لفقر  �أرقام  �لأردن  يف  ر�صمية  جهة  ت�صدر  مرة  ولأول 
جدل  ثار  �إذ   ،2010 عام  نتائجها  و�أعلنت  �أجريت  در��صة  �آخر  منذ 
حول در��صة �أجريت قبل ثاث �صنو�ت عن �لفقر، ومل تعلن �حلكومة 

حينها عن �لأ�صباب �لتي قيل �إنها ترتبط بارتفاع ن�صبة �لفقر كثريً�
خطة  تفا�صيل  �صمن  �لأخ��رية  �لفقر  ن�صبة  عن  �لإف�صاح  وجاء 
�لتحفيز �لقت�صادي �لتي �أعلنتها وز�رة �لتخطيط و�لتعاون �لدويل 
يف  و�لجتماعية  و�لقت�صادية  �ملالية  �ملوؤ�صر�ت  وتناولت  �أخ��ريً� 

�لباد، ومن بينها �لفقر و�لبطالة .
�صنو�ت،  منذ   م�صتمر  �نحد�ر  يف  للمو�طنني  �ملعي�صية  �لأو���ص��اع 
وهذ� �لعام كان �ل�صو�أ ) و�هلل ي�صرت من �لعام �لقادم(، فهناك زيادة 
لعدد �لفقر�ء هناك تاآكل م�صتمر للطبقة �ملتو�صطة �لتي كانت ت�صكل 
41% من �إجمايل �ل�صكان عام 2008، بينما �أ�صحت 28% حاليًا، على 
لكن  حمايتها  على  بالعمل  �مل�صتمرة  �حلكومية  �لإعانات  من  �لرغم 
�أن لتكون  م�صممة على تا�صي هذه �لطبقة بحيث  ناأمل  �حلكومات 
يتحول �ملجتمع �ىل ) فقر�ء و�أثرياء و�صادة وعبيد( ، وبعد جائحة 
كورونا طبعًا تفا�صيل موت غالبية �لقطاعات و�رتفاع موؤ�صر�ت �لفقر 

و�جلوع و�لبطالة يف �لعايل  .

خالد خازر الخريشا

في المملكة 
يتكاثر الجياع ..!!

khrishakhaled@yahoo.com
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*عمان 
وتطوير  تنمية  هيئة  رئ��ي�����س  ب��ح��ث 
قي�س  �لدكتور  و�لتقنية  �ملهنية  �مل��ه��ار�ت 
رئي�س  مع  لقائه  خال  �ل�صفا�صفة  ها�صم 
خري  حم��م��د  �ل��دك��ت��ور  �لطفيلة  ج��ام��ع��ة 
�لتحول  برنامج  تفعيل  �أهمية  �حل��ور�ين 
به  �لقيام  �لهيئة  تنوي  �ل��ذي  �لوظيفي 
من  طلبة  لتدريب  �ملقبلة  �ل��ف��رتة  خ��ال 
خريجي كلية �لهند�صة بعدد من �جلامعات 

�لردنية.
�ىل  �للقاء  خ��ال  �ل�صفا�صفة  و�أ���ص��ار 
تطوير  ب�صاأن  �لهيئة  تبذلها  �لتي  �جلهود 
جمالت  وتعزيز  و�لتقني  �ملهني  �لتعليم 
و�ملهنية  �لتقنية  �مل��ج��الت  يف  �ل��ت��ع��اون 

�ل�صا�صية  �ل��رو�ف��د  �ه��م  �ح��د  باعتباره 
بالعمالة  �لعمل  �صوق  �حتياجات  لتغطية 
لتوفري  �لهيئة  و��صتعد�د  و�ملدربة  �لازمة 
ع���دد م��ن �ل�����دور�ت �ل��ت��دري��ب��ي��ة وت��و�ف��ق 
عمالة  ب��اإي��ج��اد  �لعمل  �صوق  �حتياجات 

ماهرة.
�لفرتة  خ��ال  �صيتم  �أن���ه  �إىل  ول��ف��ت 
خريجي  من  متدرب   1000 تدريب  �ملقبلة 
كلية �لهند�صة يف جامعة �لطفيلة �لتقنية 

يف خمتلف �لر�مج �ملهنية و�لتقنية.
حول  �إي�صاحات  �للقاء  خ��ال  وج��رى 
بها  تقوم  �لتي  و�لر�مج  �لأن�صطة  جممل 
مبا  �جلامعة  مع  �ل�صر�كة  وتقدمي  لهيئة 
على  قادرة  �ردنية  عمالة  �إعد�د  من  ميكن 

وتلبي  �لقت�صادية  �ملتغري�ت  مع  �لتعامل 
�حتياجات �صوق �لعمل �ملحلية �خلارجية.

مع  �ل��ت��ع��اون  �ىل  �ل�صفا�صفة  و����ص��ار 
جامعة �لطفيلة لت�صهيل كافة �لإجر�ء�ت 
�ملتعلقة ب�صري تنفيذ �لختبار�ت �لنظرية 
�لهيئة  تعقده  �لتي  �ملهنة  مز�ولة  ل�صهادة 
�لأجو�ء  و�لتقنية وتوفري  �ملهنية  للمعاهد 
�لهادئة للطاب و�لطالبات مبا ميكنهم من 

تاأدية �لختبار�ت على �أكمل وجهة.
كافة  ��صتكملت  �ل��ه��ي��ئ��ة،  ب���اأن  وب���ني 
�لتجهيز�ت �خلا�صة بالختبار�ت �لنظرية 
مائمة  �ج���و�ء  يف  جت��ري  �لتي  �لنهائية 
بعموم  �لتقنية  �لتخ�ص�صات  جميع  يف 

�ملحافظات.

من جانبه ثمن رئي�س جامعة �لطفيلة 
جو�نب  �حل����ور�ين  خ��ري  حممد  �ل��دك��ت��ور 
�لدعم �لتي تقدمها �لهيئة ملجالت �لتعليم 
وتدريب  تاأهيل  يخدم  مبا  و�لتقني  �ملهني 
توليه  م��ا  �إىل  م�صري�  �لردن��ي��ة،  �لعمالة 
�لعمالة  بتاأهيل  كبري  �هتمام  من  �حلكومة 
�لتعاون  لتعزيز  �جلامعة  وتطلع  �لردنية 
و�لتقني،  �ملهني  �لتعليم  منظومة  لتطوير 
�لتي  �لقت�صادية  �لث��ار  ظل  يف  �صيما  ل 
�حلور�ين  و�أ�صاد  كورونا.  جائحة  خلفتها 
فر�س  بتوفري  و�لتقني  �ملهني  �لتعليم  بدور 
ن�صب  تقليل  يف  و�مل�صاهمة  لل�صباب  عمل 
للتعليم  �أ�صا�صية  كركيزة  ودوره  �لبطالة 

�لكادميي و�جلامعي.

*عمان 
�أط���ل���ق ���ص��ن��دوق ت�����ص��ج��ي��ع �ل��ط��اق��ة 
�ملتجددة وتر�صيد �لطاقة، م�صروع تركيب 
وحد�ت  وتوزيع  �صم�صية  �صخانات  �أنظمة 
�إنارة موفرة للطاقة، مدعومة بن�صبة 100 
لو�ء  مبنطقة  عفيفة  �أ�صرة  ل���200  باملئة 

�صحاب/ �خل�صافية و�ملناخر.
لل�صندوق  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��دي��ر  وق���ال 
تركيب  م�صروع  �إن  حمزة،  ر�صمي  �لدكتور 
�أ�صرة   200 ي�صتهدف  �صم�صية،  �صخانات 
�خل�صافية   / �صحاب  لو�ء  مبنطقة  عفيفة 
�لحت��اد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وينفذ  و�مل��ن��اخ��ر 
�لدويل حلماية �لطبيعة، مدعومة بن�صبة 

100 باملئة من كلفة �لأنظمة.
قيمة  من  باملئة   50 �ل�صندوق  ويقدم 
من  مقدمة  �لخ���رى  باملئة  و50  �ل��دع��م 
�لحتاد �لدويل حلماية �لطبيعة بالتعاون 
مع �صركة كهرباء �صرق عمان، �صمن برنامج 

تنمية �ملجتمعات �ملحلية.
و�أك���د ح��م��زة �أه��م��ي��ة �مل�����ص��روع �ل��ذي 
�صندوق  ينفذها  بر�مج  ع��دة  �صمن  ياأتي 
�ملنزيل  �لقطاع  لدعم  �ملتجددة  �لطاقة 
�لأهد�ف  لتحقيق  �لوز�رة  م�صاعي  �إطار  يف 
��صتهاك  تخفي�س  يف  �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�ل�صخانات  �نت�صار  ن�صبة  ورف��ع  �لطاقة 
�ل�صم�صية بالقطاع �ملنزيل، وحت�صني �لو�صع 

�لقت�صادي و�لجتماعي لاأ�صر �مل�صتهدفة، 
حت�صني  يف  �مل�����ص��رع  م�صاهمة  �ىل  م�صري� 
�إطار  يف  �ملحلي  �لقت�صادي  �لبيئي  �لو�صع 
�صرق  كهرباء  ل�صركة  �ملجتمعية  �مل�صوؤولية 
�خل�صافية  �صحاب/  لو�ء  مناطق  يف  عمان، 

و�ملناخر.
�إن���ارة  وح���د�ت  ب��ت��وزي��ع  يتعلق  وفيما 
�لرنامج  �إن  حمزة،  قال  للطاقة،  موفرة 
وح���د�ت   5 ت���وزي���ع  ع��ل��ى  ي�صتمل  �ل����ذي 
�لأ�صر  متكني  �إىل  يهدف  �أ�صرة،  لكل  �إن��ارة 
تخفي�س  م��ن  �ل��رن��ام��ج  م��ن  �مل�صتفيدة 
تخفي�س  مع  بالتو�زي  �لكهرباء،  ��صتهاك 
مبنحة  �ملياه،  لت�صخني  �لكهرباء  ��صتهاك 

�لطاقة  كاملة مقدمة من �صندوق ت�صجيع 
�ملتجددة وتر�صيد �لطاقة يف وز�رة �لطاقة 
وبالتعاون  �لأ�صر،  لهذه  �ملعدنية  و�ل��روة 
�ملاكنات  ل�صتري�د  �لردن��ي��ة  �ل�صركة  مع 

و�ملعد�ت )باوتك(.
تخفي�س  يف  �مل�����ص��روع  �أه��م��ي��ة  و�ك���د 
ورفع  �لأ���ص��ر  ه��ذه  على  �لكهرباء  ف��ات��ورة 
�لطاقة  ك��ف��اءة  حت�صني  باأهمية  �ل��وع��ي 
�لأه��د�ف  �صمن  وذل��ك  �ملنازل  يف  ب��الإن��ارة 
��صتهاك  تخفي�س  يف  �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�ل�صخانات  �نت�صار  ن�صبة  ورف��ع  �لطاقة 
�ل�صم�صية بالقطاع �ملنزيل، وحت�صني �لو�صع 

�لقت�صادي و�لبيئي لاأ�صر �مل�صتهدفة.

*عمان 
�جتماع  خال  �لت�صالت  قطاع  تنظيم  هيئة  بحثت 
عدد�  ُعمان،  �صلطنة  يف  نظريتها  مع  عقدته  ُبعد(  )عن 
�لهيئات  عمل  حمور  ت�صكل  �لتي  �ملتخ�ص�صة  �ملو��صيع  من 
�ملوقعة  �لتفاهم  مذكرة  بنود  تفعيل  و�صبل  �لتنظيمية، 
�لثنائي بني  �لتعاون  وماأ�ص�صة  تاأطري  بهدف  �لطرفني  بني 
�جلانبني يف جمال تبادل �خلر�ت و�ملعارف و�لتجارب يف 
على  بالفائدة  يعود  �لذي  �لنحو  على  �لخت�صا�س  جمال 

�لطرفني.  
ووفق بيان للهيئة، �أكد رئي�س جمل�س �ملفو�صني �لدكتور 
�ملهند�س غازي �جلبور، �عتز�زه بالدور �لذي تلعبه هيئة 
�خل��ر�ت  ت��ب��ادل  على  وحر�صها  �لُعمانية  �لت�����ص��الت 
ورغبتها  �لردنية  �لت�صالت  تنظيم  هيئة  مع  و�ملعارف 
�لتعامل  بكيفية  يتعلق  فيما  �لردنية  �خلر�ت  تبادل  يف 
من  و�لتخفيف  كورونا  جائحة  لتد�عيات  و�ل�صتجابة 
حدة �آثارها على �ملجتمع يف قطاع �لت�صالت وتكنولوجيا 
�خلدمات  جودة  ��صتمر�ر  �صمان  على  و�حلر�س  �ملعلومات 
وبني  �حل��دي��ث��ة.  �لتكنولوجيات  ��صتخد�م  خ��ال  م��ن 
تنظيم  لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س  لقائه  خ��ال  �جلبور 
حمد�ن  بن  عمر  �ملهند�س  ُعمان  �صلطنة  يف  �لت�صالت 

�ل�صماعيلي، بح�صور عدد من �ملعنيني يف �لهيئة، �حلر�س 
�ىل  �لهيئة  لدى  �ملتخ�ص�صة  و�ملعارف  �خلر�ت  نقل  على 
لا�صتفادة  و�لدولية  �لعربية  �لتنظيمية  �لهيئات  جميع 
قطاع  يف  �لتنظيمي  �لعمل  يف  �لردن��ي��ة  �لتجربة  م��ن 

�لت�صالت وتبادل �خلر�ت مع تلك �لهيئات. 
�للقاء�ت  عقد  ��صتمر�ر  �صرورة  على  �جلانبان  و�تفق 
�لبلدين  جتارب  حول  �مل�صتويات،  خمتلف  وعلى  �لثنائية 
�ىل  �إ�صافة  �لرتددي،  �لطيف  و�د�رة  �لفنية  �جلو�نب  يف 
�أية مو��صيع تقع �صمن نطاق �لخت�صا�س ويرغب �أي من 
�لطرفني مبناق�صتها لا�صتفادة من خرة وجتارب �لطرف 

�لآخر. 
عربيًا  �لوىل  �ملرتبة  على  ح�صل  �لردن  �أن  يذكر 
لنتائج  وفقا  �لعامل  يف  �لت�صالت  قطاع  منظمي  �صمن 
�ل�صتق�صاء �لتنظيمي �لعاملي �ل�صادر عن �لحتاد �لدويل 
�ملبادر�ت  من  �لعديد  �لهيئة  حققت  �ن  بعد  لات�صالت 
�ملا�صية،  �لفرتة  خ��ال  �لتنظيمية  �حليوية  و�مل�صاريع 
يف  عليه  كانت  عما  �لت�صنيف  بهذ�  تقدمها  يف  �صاهم  ما 
�لعام 2018، كما مكنها من �لنتقال من �جليل �لثالث من 
لنقاط  حتقيقها  بعد  وذل��ك  �لر�بع  �جليل  �ىل  �لتنظيم 

�لبيئة �لتنظيمية �ملثلى. 

*عمان 
بلغ �صعر بيع غر�م �لذهب عيار 21 �لأكر رغبة 
من �ملو�طنني بال�صوق �ملحلية، �ل�صبت، 37.20 دينار 
مقابل  �ل�صاغة،  حمات  من  �ملو�طنني  �صر�ء  لغايات 

35.70 دينار جلهة �لبيع.
وح�صب �أمني �صر �لنقابة �لعامة لأ�صحاب حمات 
جتارة و�صياغة �حللي و�ملجوهر�ت ربحي عان، بلغ 
لغايات  و18   24 عياري  �لذهب  من  �لغر�م  بيع  �صعر 
 33.10 و   44.30 عند  �ل�صاغة  حمات  من  �ل�صر�ء 

دينار على �لتو�يل.

و��صار يف ت�صريح لوكالة �لنباء �لردنية)برت�(، 
بلغ  غ��ر�م��ات   7 وزن  �لر�صادي  �للرية  �صعر  �أن  �ىل 
260 دينار�، فيما بلغ �صعر �للرية �لإجنليزي وزن 8 

غر�مات 297 دينار�، و�صط طلب وعر�س �صعيفني. 
عامليا  �أغلق  �لأ�صفر  �ملعدن  �صعر  �ن  عان  وبني 
دولر�   1828 وبلغ  �نخفا�س  على  �جلمعة،  ي��وم 
�لمريكي  �لرئي�س  �ع��ان  بعد  �لو�حدة،  لاون�صة 
�نه �صيتم خال �لفرتة �ملقبلة  �ملنتخب جون بادين 
�صخ �مو�ل ��صافية لدعم �قت�صاد باده ما �أدى �ىل 

��صتقر�ر �ل�صو�ق.

*عمان 
�ملن�صاآت  عمان  جت��ارة  غرفة  �إد�رة  جمل�س  حث 
على  و�ملو�طنني  بالعا�صمة  و�خلدمية  �لتجارية 
و�ل��وق��اي��ة  �ل�صامة  مبعايري  �لل��ت��ز�م  ����ص��ت��م��ر�ر 
و�صامة  �صحة  على  للمحافظة  وتطبيقها  �ل�صحية 
فريو�س  جائحة  مكافحة  جهود  ودع��م  �ملو�طنني 

كورونا.
�ختبار  �أمام  �لتجارية  �ملن�صاآت  �إن  �ملجل�س  وقال 
�ل�صامة  ب�صروط  �للتز�م  ��صتمر�ر  جلهة  حقيقي 
�حلكومة  م��ع  تبذلها  �ل��ت��ي  �ل��غ��رف��ة  ج��ه��ود  ودع���م 
ملو��صلة �لعمل على �ل�صماح بفتح �لقطاعات �لتي ما 

ز�لت مغلقة �أو متوقفة عن �لعمل.
و�صدد �ملجل�س، يف بيان ، على �صرورة �ل�صتمر�ر 
خال  من  �لوقاية  وتعليمات  ب�صروط  و�لل��ت��ز�م 
�لتعقيم  مو�د  وتوفري  و�لقفاز�ت  �لكمامات  �رت��د�ء 

و�صمان عدم وجود �كتظاظ د�خل �ملحال.
يبذلها  �لتي  �حلثيثة  باجلهود  �ملجل�س  و�أ���ص��اد 
�ملتو��صلة  �لثاين، وتوجيهاته  �مللك عبد�هلل  جالة 
على  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  �أزم���ة  تبعات  م��ن  للتخفيف 
�لقت�صاد �لوطني وجتاوز �أ�صر�ر �جلائحة بالتو�زي 

مع �ملعاجلات �لتي تتم بال�صاأن �ل�صحي.
�لتقط  و�خل��دم��ي  �ل��ت��ج��اري  �لقطاع  �إن  وق���ال 
جالته  وت��وج��ي��ه��ات  �ل�صامية  �مللكية  �ل��ر���ص��ال��ة 
حتمي  مدرو�صة  بطريقة  �لقطاعات  بفتح  للحكومة 
�صرورة  على  م�صددً�  �لوطني،  و�لقت�صاد  �ملو�طنني 

�لتجارية  �ملن�صاآت  عمل  �أولويات  قمة  يف  ذلك  و�صع 
ون�صاطاتها  �عمالها  ��صتمر�ر  يكفل  مبا  و�خلدمية 

�لتجارية.
و�أكد �ملجل�س �أن �لأردن بقيادة جالته قادر على 
جتاوز �لتحديات و�ل�صعوبات �لقت�صادية و�خلروج 
منها باأقل �خل�صائر، �صريطة �أن يكون هناك �صر�كة 
وترجمتها  �خلا�س  �لقطاع  مع  وملمو�صة  حقيقية 

على �أر�س �لو�قع.
ولفت �ملجل�س �إىل �أن غرفة جتارة عمان ترحب 
فيما  �أم�س  عنها  �أعلن  �لتي  �حلكومية  بالقر�ر�ت 
�أيام  مطبقا  كان  �لذي  �ل�صامل  �حلظر  باإلغاء  يتعلق 
�جلمع، و�لعودة �لتدريجية لعمل �لقطاعات، موكد� 
لإع��ادة  �ملعنية  �جل��ه��ات  م��ع  �لعمل  �صيو��صل  �أن��ه 
�لف��ر�ح  ���ص��الت  وبخا�صة  �لقطاعات  كامل  فتح 

و�ملنا�صبات.
و�أ�صار �ملجل�س �إىل �أن �لقطاع �لتجاري و�خلدمي 
�جلهات  خمتلف  مع  �أ�صا�صي  �صريك  عمان  بالعا�صمة 
ملكافحة وباء فريو�س كورونا وحماية �صحة و�صامة 
�لقت�صاد  عجلة  دور�ن  على  و�لإب��ق��اء  �ملو�طنني 

�لوطني.
وجدد �ملجل�س مطالبته باإعد�د خطة وطنية �أو 
�لقطاعات  لإنقاذ  عاجلة  �قت�صادي  جمل�س  ت�صكيل 
�ل��ت��ج��اري��ة و�خل��دم��ي��ة و�ل��زر�ع��ي��ة ك��ون��ه��ا ع�صب 
قا�صية  ظروفا  �ليوم  وتو�جه  �لوطني  �لقت�صاد 

فر�صتها جائحة فريو�س كورونا.

*عمان 
�أكد رئي�س جمعية �لفنادق �لأردنية عبد �حلكيم 
�لهندي، �أن �لقر�ر�ت �حلكومية �لأخرية �صيكون لها 
�ثر �يجابي على �لقطاعات �لقت�صادية ب�صكل عام 

و�ل�صياحي ب�صكل خا�س.
و�و�صح �لهندي يف بيان �أن ما �تخذته �حلكومة 
من قر�ر�ت �صيخفف من �لآثار �لقت�صادية �ل�صلبية 
�لتي تركتها جائحة كورونا على �لقطاعات �ملختلفة 

ومنها �لقطاع �ل�صياحي.
�إىل  يتطلع  �ل�صياحي  �لقطاع  �أن  �إىل  و�أ���ص��ار 
للتخفيف  �لت�صغيلية  طاقته  وبكامل  �صريعة  عودة 
�ملن�صاآت  حتملتها  �لتي  �لقت�صادية  �لأع��ب��اء  م��ن 
�ل�صياحية طيلة �لفرتة �ملا�صية، وم�صاندة �حلكومة 

يف �حلفاظ على �لأيدي �لعاملة يف تلك �ملن�صاآت.
يف  �لنظر  �إع���ادة  �إىل  �حلكومة  �لهندي  ودع��ا 
حزمة �لطلبات �لتي تقدم بها �لقطاع �ل�صياحي خال 
�لفرتة �ملا�صية، موؤكد� �أن �لأخذ بها وتفعيلها �صيكون 
له �ثر كبري وملمو�س بال�صري نحو �لتعايف �لتام للقطاع 

وتخفيف �ل�صر�ر �لتي حلقت به. وحول �لجر�ء�ت 
�لهندي  �أكد  �ل�صياحية،  �ملن�صاآت  يف  �ملتبعة  �ل�صحية 
�لأول  �ليوم  منذ  فعالة  كانت  �لج���ر�ء�ت  ه��ذه  �أن 
��صا�صيًا  �صريكًا  �ل�صياحي  �لقطاع  وك��ان  للجائحة، 
�ملعنية  �ملوؤ�ص�صات  كافة  ومع  �حلكومية،  �جلهود  مع 
�ل�صحة �عطاء  وز�رة  �آما من  يف تطبيقها وتفعيلها، 
�لأولوية  �ل�صياحي  �لقطاع  يف  و�لعاملني  �ملوظفني 
�صيوف  مع  مبا�صر  متا�س  على  كونهم  �للقاح،  �خذ  يف 
ينعك�س  ��صافيًا  م��ردودً�  ذلك  �صي�صكل  حيث  �لردن، 
هو  كما  ومعني  و�صحي،  �آمن  كبلد  �ململكة  �صورة  على 
�حلال بتطبيق �جر�ء�ت �ل�صحة و�لوقاية و�ل�صامة 
وبني  �لردن.  �إىل  و�لقادمني  �ملو�طنني  على  �لعامة 
�لهندي �عتز�زه وتقديره وكافة �لعاملني يف �لقطاع 
�لثاين  عبد�هلل  �مللك  جالة  بتوجيهات  �ل�صياحي 
للقطاعات  �لتدريجي  �لفتح  على  �لعمل  يف  للحكومة 
�ملختلفة، ومتابعاته �مللكية �ل�صامية و�مل�صتمرة لتلك 
�ل�صر�كة  على  �لد�ئم  جالته  و��صر�ر  �لج��ر�ء�ت، 

و�لتعاون بني كافة �لقطاعات.

*عمان 
قال مدير عام �لعاقات و�ملتحدث �لر�صمي با�صم 
�ل�صركة  �ن  �مني،  خلدون  تكنولوجي  بيجو  �صركة 
تخطط لتو�صيع �أعمالها يف �ململكة، موؤكد� �أن �ختيار 
جاء  �ل�صنغافورية  لل�صركة  �إقليمي  كمكتب  �لأردن 
نظرً� ملا يتمتع به من كفاء�ت عالية يف �ملو�رد �لب�صرية 
خ�صو�صًا يف �ملجالت �لتقنية و�لذكاء �ل�صطناعي. 
يف  �مل�صاريع  متابعة  فريق  زي��ارة  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
بعمان،  �ل�صنغافورية  �ل�صركة  ملقر  �لإ�صتثمار،  هيئة 
�لر�ئدة  �ل�صتثمار�ت  لأب��رز  متابعة  برنامج  �صمن 
على  و�لط��اع  �لتو��صل،  تعزيز  بهدف  �ململكة  يف 
خال  �أم��ني  و��صاف  �مل�صتثمرين.  عمل  م�صتجد�ت 
�أي�صا لأهمية موقعه  �لأردن جاء  �ن �ختيار  �للقاء، 

�لتحتية  بالبنية  ومتيزه  �ملنطقة  يف  �ل�صرت�تيجي 
وتقنية  �لت�صالت  جمال  يف  و�لتفوق  لات�صالت 

�ملعلومات وريادة �لأعمال.
خال  بيجو  ل�صركة  �لتو�صعية  �خلطة  �ن  وبني 
عام 2021 �صتعمل على توظيف 400 موظف �أردين 
متخ�ص�صني يف جمالت تكنولوجيا �ملعلومات و�لذكاء 
�ل�صطناعي. وكانت بيجو تكنولوجي �ل�صنغافورية 
�لعاملية �ملالكة لتطبيق “�إميو” للتو��صل �لجتماعي، 
موظفا   280 من  �أكر  كورونا  جائحة  خال  وظفت 
�أردنيا �إ�صافة �إىل �أن �ل�صركة ُتقّدم �أحدث �خلدمات 
�ل��ذك��اء  مب��ه��ار�ت  �خلا�صة  �لأردن  يف  و�لتقنيات 
لل�صركة  ، حيث تقدر �لقيمة �ل�صوقية  �ل�صطناعي 

بحو�يل 7 مليار�ت دولر.

السفاسفة والحوراني يبحثان
 برنامج التحول الوظيفي

تركيب سخانات شمسية ولمبات 
توفير لـ 200 أسرة بسحاب 

تنظيم االتصاالت ونظيرتها الُعمانية تبحثان اجراءات التعامل مع كورونا 

37.2 دينار سعر غرام
 الذهب عيار 21 محليا

تجارة عمان تحث منشآت العاصمة 
على االلتزام بمعايير السالمة والصحة

جمعية الفنادق: قرارات الحكومة 
األخيرة تسهم بتعافي السياحة

شركة بيجو تكنولوجي السنغافورية 
تعتزم توسيع أعمالها في االردن

*عمان 
فريقا  �ن  �ل�صنكروترون  مركز  �علن 
متكن  �مللكية  �لعلمية  �جلمعية  من  بحثيا 
�ملركز  يف  تاريخي  �صبق  على  �حل�صول  من 
�مل�صامية  عالية  جديدة  م��و�د  باكت�صاف 
تغري  �آث��ار  من  �لتخفيف  يف  ل�صتخد�مها 

�ملناخ.
وق���ال م��دي��ر �مل��رك��ز �ل��دك��ت��ور خالد 
)برت�(،  �لردنية  �لنباء  لوكالة  طوقان 
��صتخدم  �لبحثي  �لفريق  �ن   ، �ل�صبت 
�لأ�صعة �ل�صينية”  حيود  مطيافية  “خط 
�خلدمة  يف  �دخاله  مت  �لذي   ، �ملو�د  لعلم 

د�خل �ملركز خال �صيف 2020.
�ل�صعة  حيود  مطيافية  خط  و�ت��اح 
�لرتكيب  در����ص��ة  �مل���و�د،  لعلم  �ل�صينية 
�لكيميائي حليود �لأ�صعة �ل�صينية من �أجل 
�ن  ل�صيما  للمو�د،  �لنهائي  �لأد�ء  حت�صني 
فهم هيكلية �ملو�د على �مل�صتوى �لذري يعد 
�أمر� بالغ �لهمية ل�صمان �مكانية حتقيق 

�لتطبيق �مل�صتهدف.
�صعاع  خط  �جن��از  �أن  طوقان  و�أ�صاف 
علم �ملو�د ي�صكل �لآن مرحلة علمية مهمة، 
و�أن هذ� �لإجناز �لعلمي �صيخدم �لب�صرية 

يف �لكثري من �ملجالت.
�لبحثية  بالفرق  ترحيبه  عن  و�أعرب 
�جلديدة مل�صتخدمي خط �صعاع علم �ملو�د، 
�لذي �صي�صهم بنجاح �ملركز، لفتا �ىل ن�صر 
13 ورقة بحثية حمكمة يف جمات عاملية 

�لتجربة  �ج���ر�ء  على  فقط  عامني  بعد 
�لأوىل.

��صتقبل  �ل�صنكروترون  مركز  �أن  وبني 
�ل��ب��ح��ث��ي��ة  �ل���ف���رق  م���ن  جم��م��وع��ة  �أول 
جمموعة  وث��اين   ،2018 يف  مل�صتخدميه 
 ،2020 يف  جم��م��وع��ة  وث��ال��ث   ،2019 يف 
متت  �لتي  �لبحاث  جمموع  �ن  �ىل  م�صري� 
مركز  با�صتخد�م  �جر�ئها  على  �ملو�فقة 
بحثيا،  م�صروعا   161 بلغ  �ل�صنكروترون 
�لبحثية  للفرق  م�صروعا   17 ت�صمنت 

�لردنية مت تنفيذها بنجاح.

�لفرق  م��ن  �لباحثني  �أع���د�د  و�صملت 
�لبحثية  و�ملوؤ�ص�صات  للجامعات  �لبحثية 
جامعات  من  باحثا   35 �ملعنية،  �لأردن��ي��ة 
�لردن���ي���ة و�ل��زي��ت��ون��ة وم���وؤت���ة و�ل��ع��ل��وم 
�لتطبيقية  و�ل��ب��ل��ق��اء  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 
و�ل����ريم����وك وف��ي��ادل��ف��ي��ا، ����ص��اف��ة �ىل 
�لطاقة  وهيئة  �مللكية  �لعلمية  �جلمعية 

�لذرية �لردنية.
�ل�صنكروترون  مركز  �أن  طوقان  و�ك��د 
و��صتثمار�  وطنيا  مك�صبا  يعد  �لأردن  يف 
كثرية  ف��و�ئ��د  وي��ق��دم  و�قت�صاديا،  علميا 
للبحث �لعلمي يف �جلامعات ومر�كز �لبحث 

�لأ�صا�صية  �لركيزة  متثل  و�لتي  �لأردنية 
لدعم م�صروعات وخطط �لتنمية �لوطنية 

�ل�صاملة.
و�و����ص���ح رئ��ي�����س �ل��ل��ج��ان �ل��وط��ن��ي��ة 
عبد�حلليم  �ل��دك��ت��ور  للمركز  �لأردن��ي��ة 
�لوريكات، �نه مت بناء مركز �ل�صنكروترون 
�لبحث  يف  للتميز  �قليمي  م��رك��ز  ك����اأول 
�لعلمي يف منطقة �ل�صرق �لو�صط برعاية 
بلدة  يف  له  �لردن  و��صت�صافة  �ليون�صكو، 
�فتتاحه  ومت  �لبلقاء(،  )حمافظة  عان 

برعاية ملكية �صامية عام 2017.
وعن خطوط �ل�صعة �لتي مت ت�صغيلها 

مطيافية  خط  ت�صغيل  مت  ق��ال  �ملركز  يف 
 2017 �لثاين  ت�صرين  يف  �ل�صينية  �لأ�صعة 
�ل��ف��ي��زي��اء  ع��ل��وم  يف  �لعلمية  ل��اأب��ح��اث 
و�لبيئة  �حلياتية  و�ل��ع��ل��وم  و�لكيمياء 
وخط   ، و�ل�صناعة  �مل���و�د  وعلم  و�لث���ار 
�يار  يف  �حلمر�ء  حتت  �لأ�صعة  مطيافية 
2018 لاأبحاث �لعلمية يف �لعلوم �حلياتية 
و�ل��ط��ب��ي��ة و�ل�����ص��ي��دلن��ي��ة و�ل��ت��ح��ال��ي��ل 
وخط  و�جليولوجيا،  و�لأث���ار  �لكيمائية 
لعلم  �ل�صينية  �لأ�صعة  حيود  مطيافية 
�ملو�د، �لذي مت �دخاله يف �خلدمة يف �صيف 

عام 2020.

فريق بحثي يكتشف مواد جديدة عالية 
المسامية في مركز السنكروترون
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*وكاالت
دوري  يف  مب��ق��ع��ده  ���ص��ح��اب  مت�����ص��ك 
�ل��ف��وز ع��ل��ى �حل�صني  ب��ع��د  �مل��ح��رتف��ني، 
�صتاد  على  �جلمعة،  م�صاء   ،)0-2( �إربد 

�حل�صن باإربد، باجلولة �ل�22.
يزن  ل�صحاب،  �ل��ف��وز  ه��ديف  و�صجل 
�لنعيمات يف �لدقيقة )17(، و�أحمد �أبو 

جادو يف �لدقيقة )68(.
نقطة،  �إىل 21  ر�صيده  �صحاب  ورفع 
ظل  فيما  �لعا�صر،  �مل��رك��ز  يف  لي�صتقر 

�حل�صني �إربد �صاد�صا بر�صيد 27 نقطة.
�ل�صريح × �لرمثا

�إىل  ر�صميا  �ل�صريح  �ملقابل هبط  يف 
لري�فق  �لأوىل  �لدرجة  �أندية  م�صاف 
�لرمثا،  �أمام  �لأهلي، وذلك بعدما خ�صر 
عبد  �مللك  �صتاد  على   ،)2-1( بنتيجة 

�هلل �لثاين بالقوي�صمة.
�أب��و  يو�صف  �ل��رم��ث��ا  ه��ديف  و�صجل 
�جلزر يف �لدقيقة )13(، وحممد و�ئل 
�لزعبي يف �لدقيقة )45(، و�أحرز هدف 
�لدقيقة  يف  �لعطار  جم��دي  �ل�صريح 

.)60(
وجتمد ر�صيد �ل�صريح عند �لنقطة 

20، لي�صتقر يف �ملركز قبل �لأخري، فيما 
ظل �لرمثا ثالثا بر�صيد 41 نقطة.

�صباب �لعقبة × �ل�صلط
�لتعادل  ف��ر���س  ثالثة  م��ب��ار�ة  ويف 
�لعقبة  �صباب  لقاء  على  نف�صه،   )1-1(

و�صيفه �ل�صلط، على �صتاد �لأمري حممد 
بالزرقاء.

وح���اف���ظ ���ص��ب��اب �ل��ع��ق��ب��ة ع��ل��ى 

نقطة،   24 بر�صيد  �ل�صابع  �مل��رك��ز 
 34 بر�صيد  ر�بعا  �ل�صلط  ظل  فيما 

. نقطة

*وكاالت
�صهر  خ��ال  متتالية،  مباريات   3 بعد 
�ملدير  ب��د�أ  �جل��اري،  �لثاين  يناير/كانون 
�ل�صربي  مانولوفيت�س  زور�ن  للهال  �لفني 
�ملختلفة،  باملر�كز  �لاعبني  بع�س  يثّبت 
عليه  يظهر  �أن  مي��ك��ن  مل��ا  م��ام��ح  م��ق��دم��ا 
�ل�صتحقاقات  يف  �لأ���ص��ا���ص��ي  �لت�صكيل 

�ملحلية و�لقارية �ملقبلة.
و�أثار عدم ثبات ت�صكيل �لهال على 11 
لعبا بعينهم جدل بني �ملر�قبني و�ملحللني 
و�لفنيني �ملتابعني ملباريات �لهال، ما و�صع 

مانولوفيت�س حتت �ل�صغط.
دفاع م�صتقر

لعبني   4 على  متاما  ثبت  �لهال  دفاع 
“�لظهري  ه��م:   ،”4-4-2“ خطة  ح�صب 

�لدفاع  وقلبي  مريغني،  �ل�صموؤ�ل  �لأمي��ن 
�أحمد  وحم��م��د  َوَت����َر�  حممد  �لإي���ف���و�ري 

�إرينق، و�لظهري �لأي�صر فار�س عبد �هلل«.
�ملاحظ يف رباعي �لدفاع �أن �لإيفو�ري 
عبد  فار�س  �لأي�صر  و�لظهري  وت��ر�  حممد 
�لإع���د�د  ف��رتة  منذ  موقعيهما  ثبتا  �هلل 

و�ملباريات �لأوىل �لودية و�لتناف�صية.
يف  بالتدرج  مريغني  �ل�صموؤ�ل  ودخ��ل 
�مل�صحة  حرمته  فقد  �لأمين،  �لظهري  مركز 
مبار�ة  قبل  ك��ورون��ا  لفريو�س  �لإيجابية 
�أب��ط��ال  م��ن دوري  �ل�����32  ب���دور  �ل��ذه��اب 
�أ�صانتي كوتوكو، من ��صتمر�ر  �أمام  �إفريقيا 
�آخر  يف  �أ�صا�صيا  ظهر  لكنه  مقعده،  تثبيت 
مبار�تني �أمام كل من �لأهلي مروي و�لأمل 
�أحمد  حممد  �ملغمور  �لدفاع  قلب  عطرة. 

�إرينق �لذي مل ي�صبق له �للعب يف �لدوري 
�جلميع،  زور�ن  �مل���درب  ب��ه  ف��اج��اأ  �ملمتاز، 
�لذهاب  م��ب��ار�ة  يف  �أ�صا�صيا  به  دف��ع  حني 
�أظهر  �أن  �ملفاجاأة  فكانت  �أ�صانتي،  �أم��ام 
حجز  وفنية  دفاعية  م��ق��در�ت  �ل��اع��ب 
�لدفاع  رباعي  تاألق  �أ�صا�صيا.  مقعده  بها 
�أطاح مبجموعة من �لاعبني �ملميزين عن 
�لت�صكيل �لأ�صا�صي، وهم “قائد �لهال عبد 
عبد  �لطيب  �لدفاع  وقلب  بويا،  �للطيف 
�لد�يل  �آدم  �لظهريين  جانب  �إىل  �ل��ر�زق، 

وموؤيد عابدين«. �أزمة �لو�صط و�لهجوم
�ل��دي��ن  ن�صر  ث��ب��ت  �مل��ل��ع��ب،  و���ص��ط  يف 
بوجبا  �لدين  و�يل  ظهر  بينما  �ل�صغيل، 
كل  �صيكافح  بينما  كبديل،  بقوة  مز�حما 
لإيجاد  ف��اروق  وجماهد  ع��ادل  �صاح  من 

�لهجوم،  خط  ويف  �ملركز.  ذلك  يف  مو�صع 
يف  موقعه  ثبت  �لذي  �لوحيد  �لاعب  فاإن 
�أثبت  حيث  مقدم،  عيد  هو  �لهال  ت�صكيل 
�أنه لعب موؤثر جد� يف �ملنطقة �لهجومية، 
�مل�صاركة  �ملهاجمني  باقي  ي�صمن  مل  بينما 
�ل�صي  م��و���ص��ى  “حممد  �أم��ث��ال  �أ���ص��ا���ص��ي��ا، 
فيني  و�لكوجنويل  �لرحمن  عبد  وحممد 

كومبي ووليد �ل�صعلة ومنري مو�صى«.
يف  متحركة  �لاعبني  م��ر�ك��ز  وظ��ل��ت 
فيها  يتو�جد  �لتي  �للعب  �صناعة  منطقة 
و�صليم  �ل�صغري  وب�صة  حامد  ن��ز�ر  من  كل 
بر�صاوي و�لزميبابوي ل�صت جي�صي وعبد 
بد�أ  فيما  �صدق،  وموفق  يعقوب  �ل���روؤوف 
نز�ر تثبيت �أقد�مه بف�صل تاألقه باإحر�ز 4 

�أهد�ف يف مبار�تني بالدوري.

*وكاالت
ي�صتهل �لوحد�ت و�لأهلي �ليوم �لأحد، �صل�صلة مو�جهاتهما يف �ملرحلة 
�لنهائية لبطولة �لدوري �لأردين لكرة �ل�صلة، عندما يلتقيان على �صالة 

�لأمري حمزة مبدينة �حل�صني لل�صباب.
 3 يف  �لفائز  يتوج  مو�جهات،   5 يف  و�لأهلي  �لوحد�ت  فريقا  ويلتقي 

باللقب ر�صميا.
حيث  غد�،  ذ�تها  �ل�صالة  على  وكفريوبا  �جلبيهة  مو�جهة  وجترى 
يلتقي �لفريقان يف 3 مو�جهات، يح�صم �لفائز يف �ثنتني منها �ملركز �لثالث.

�لوحد�ت و�لأهلي
ي�صعى كل من �لوحد�ت و�لأهلي لتحقيق �لفوز و�صمان �نطاقة قوية 

تعزز من تطلعاتهما بح�صم �للقب.
هذ�  خ�صر  بعدما  �ل��دوري،  لقب  على  للمحافظة  �لوحد�ت  ويطمح 

�ملو�صم نهائي كاأ�س �لأردن على يد �لأهلي.
�لاعبون  و��صتعاد  �لأخ��رية  �ملباريات  خال  �لوحد�ت  �أد�ء  وتطور 
�لثقة �ملطلوبة، ما يجعل لقاء �لغد متكافئا �إىل حد كبري ��صتناد� لكوكبة 

�لنجوم �لتي تعج ب�صفوف �لفريقني.
ويرز من �صفوف �لوحد�ت حممود عابدين و�أمني �أبو حو��س و�أحمد 

�حلمار�صة ونادر �أحمد �إىل جانب يو�صف �أبو وزنة.
�أ�صحاب  من  باعبني  تزخر  �لأهلي  �صفوف  فاإن  �ملقابلة،  �جلهة  على 
�خلرة، ك�صام دغل�س وزيد عبا�س وهاين �لفرج وفريدي �إبر�هيم وحممد 

�صاهر.
كفريوبا و�جلبيهة

رغم �أن �ملناف�صة على �ملركز �لثالث �صتكون بني كفريوبا و�جلبيهة، �إل 
�أن �للقاء ينتظر �أن يكون عامر� مب�صاهد �لإثارة و�لندية.

�صعبا  �لتنبوؤ  يجعل  ما  �لفريقني،  بني  متكافئة  �لقوى  مو�زين  وتبدو 
بهوية من �صيح�صم �ملركز �لثالث.

فيما  عمر،  وحممود  عبيد  و�أحمد  جمال  علي  على  �جلبيهة  ويعتمد 
يرز من كفريوبا مرتي بو�صة خالد �أبو عابود و�أحمد �خلطيب.

سحاب يتمسك بمقعد البقاء.. 
والصريح يهبط رسمًيا

سباعي الثقة يبرز مالمح خطة الهالل

الوحدات واألهلي يصطدمان
 في قمة أولى لحسم دوري السلة

*وكاالت
�أن  �صحاب،  ن��ادي  رئي�س  ح��م��اد،  �أب��و  علي  �أك��د 
و�لبقاء  �ملهمة  لإجناز  �لفريق  قاد  �جلميع  تكاتف 

بدوري �ملحرتفني لكرة �لقدم.
�أبو حماد على �صفحته �ل�صخ�صية مبوقع  وكتب 
جماهري  بوك”:”  “في�س  �لجتماعي  �لتو��صل 
�صحاب �لعزيزة، �لد�عمون وجماهري �لنادي، �جلهاز 
�لفني و�لإد�ري، �لاعبون، نبارك لكم �لثبات، �صكر� 

للجميع«.
�ملهمة،  �إجناز  �ل�صبب يف  “جميعكم كنتم  وتابع: 
�لكفاح  رحلة  ملو��صلة  وحفز  �صاند  من  لكل  �صكر� 
يعملون  ملن  و�صكر�  �ملحرتفني،  ب��دوري  و�ل�صتمر�ر 

ب�صمت خلدمة نادي �صحاب«.
مع  ق��و�ع��دن��ا  بغر�س  قريبا  “�صنبد�أ  و�أك��م��ل: 
�لأندية �ملحرتفة، �صنجعلها ثابتة و�صاخمة لتحقيق 
مر�دكم جميعا، نعم �صحاب �صمن �ملحرتفني بتكاتف 

�جلميع«.
�صعبة  �لهبوط  جتنب  يف  �صحاب  مهمة  وكانت 
�آخر  يف  فوزين  لتحقيق  بحاجة  كان  حيث  للغاية، 

مبار�تني �إىل جانب تعر �ل�صريح.
وحقق �صحاب فوزين يف �آخر مبار�تني على �صباب 
�لأردن “1-0” و�حل�صني �ربد “2-0” لريفع ر�صيده 
وي�صمن  �لعا�صر  للمركز  ويتقدم  نقطة”   21“ �إىل 

بالتايل �لبقاء يف دوري �ملحرتفني ملو�صم جديد.

أبو حماد: تكاتف الجميع قاد 
سحاب لتجنب الهبوط

*وكاالت
عقده  �نتهاء  رفيد،  ر�صيد  �ملرمى،  حار�س  �أعلن 
مباريات  ختام  بعد  وذلك  �لأردن،  �صباب  مع  ر�صميا 

فريقه يف دوري �ملحرتفني.
“في�صبوك”:  على  �صفحته  عر  ر�صيد،  وكتب 
عقدي مع �صباب �لأردن، �أود �أن �أوجه  �نتهاء  “بعد 
�صكري للنادي برئا�صة �صليم خري، و�لكادر �لإد�ري 

و�لفني«.
يف  �لفريق،  لاعبي  �لتوفيق  �حل��ار���س  ومتنى 

�ملرحلة �ملقبلة.
ويعتر ر�صيد من حر��س �ملرمى �ملميزين، �لذين 

برزو� ب�صورة لفتة يف �ل�صنو�ت �لأخرية بالأردن.
و��صتقر �صباب �لأردن، مع نهاية بطولة �لدوري، 

يف �ملركز �لتا�صع بر�صيد “22 نقطة”.

*وكاالت
�لأ�صطوري  �مل��درب  فريج�صون،  �أليك�س  يعتقد 
�صيحقق جناًحا يف  �أن و�ين روين  ملان�ص�صرت يونايتد، 
عامل �لتدريب بالنظر �إىل معلوماته عن كرة �لقدم 
�لنتائج  �أن  �أكد على  �لوقت  نف�س  يف  لكنه  وخرته، 

حتظى بالأهمية �لأكر يف هذ� �ملجال.
�إجنلرت�  ومنتخب  يونايتد  لع��ب  روين  وق��رر 
ديربي  لتدريب  و�لتفرغ  �للعب  �ع��ت��ز�ل  �ل�صابق، 
بعد  �جلمعة،  �أم�س  �لثانية  �لدرجة  فريق  كاونتي 
�أن توىل تدريب �لفريق ب�صفة موؤقتة خلفا للمدرب 
مع  �للعب  جانب  �إىل  كوكو  فيليب  �ملقال  �لهولندي 

�لفريق.
�لقدم،  كرة  لعبي  ب�صحة  يتعلق  حدث  وخال 
عامل  �إىل  بالتحول  روين  بقر�ر  فريج�صون  �أ���ص��اد 

�لتدريب ب�صورة كاملة.

�لفوز  �إىل  يونايتد  قاد  �لذي  فريج�صون  و�أ�صاف 
بلقب �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز 13 مرة “هو �لهد�ف 
�لتاريخي ملنتخب �إجنلرت� ومان�ص�صرت يونايتد، وقدم 

م�صرية ر�ئعة كاعب، �أتوقع له بد�ية موفقة«.
�مل��ج��ال  يف  �لأه����م  ه��ي  �ل��ن��ت��ائ��ج  “لكن  و�أردف 
�لنتائج.  حتقيق  فيه  يعمل  من  كل  وعلى  �لتدريبي، 

�صيدرك هو ذلك �أف�صل من �أي �صخ�س �آخر«.
معلومات  ميلك  وه��و  جيدة  بد�ية  “قدم  ون��وه 
وخرة عن �للعبة، وهو �صاحب ح�صور مميز، �أمتنى 

له �لتوفيق«.
بالن�صبة  كبرية  خطوة  “هذه  فريج�صون  وقال 
كرة  ع��امل  يف  م�صرية  �صاحب  ث��ري  �صاب  وه��و  له 
من  للتدريب  يتحول  ل  ف��اإن��ه  وب��ال��ت��ايل  �ل��ق��دم، 
�أمر  وهذ�  ذلك  يف  يرغب  لكنه  �أ�صرته  �إطعام  �أجل 

مهم”.

*وكاالت
تو�صل كارلي�س تو�صكيت�س، رئي�س �للجنة �ملوؤقتة 
جديد  موعد  ب�صاأن  �تفاق  �إىل  بر�صلونة،  لإد�رة 

لنتخابات �لنادي �لكتالوين.
وكان بر�صلونة �أعلن بالأم�س تاأجيل �لنتخابات 
�لكتالونية،  �حلكومة  مع  �لجتماع  عقب  ر�صمًيا، 
 24 ي��وم  �لأع�صاء  كل  ت�صويت  �صعوبة  و�كت�صاف 

يناير/كانون �لثاين �جلاري.
ف��اإن  �لإ�صبانية،  “�صبورت”  ل�صحيفة  ووف��ًق��ا 
لانتخابات  جديد  موعد  �إىل  تو�صل  تو�صكيت�س 
�ملر�صح  �ل��ث��اث��ي  م��ع  ب��الأم�����س  �ج��ت��م��اع��ه  خ���ال 
وتوين  فونت  وفيكتور  لبورتا  “خو�ن  للرئا�صة: 

فريك�صا«.
�جلميع  �أن  �إىل  �لإ�صبانية  �ل�صحيفة  و�أ���ص��ارت 
م��ار���س/�آذ�ر   7 ي��وم  �لنتخابات  �إقامة  على  �تفق 

�ملقبل.
و�أو�صحت �أن يوم 28 فر�ير/�صباط كان متاًحا 
قالت  �لكتالونية  �حلكومة  لكن  �لنتخابات،  لعقد 
لذ� مت  �ملوعد،  �صتكون يف هذ�  وباء كورونا  ذروة  �إن 

�لتخلي عن هذه �لفكرة.
�لت�صويت  يكون  �أن  على  ا  �أي�صً �جلميع  و�تفق 
بالريد  �أ�صو�تهم  �لأع�صاء  �صري�صل  حيث  بالريد، 
على  قيود  فر�س  �أزمة  لتجنب  م�صاكل،  دون  �لعادي 

�لتنقل يف �إ�صبانيا.

*وكاالت
و�صط  لعب  فرينانديز،  برونو  �لرتغايل  علق 
توجه  �لتي  �لنتقاد�ت  على  يونايتد،  مان�ص�صرت 
لل�صياطني �حلمر موؤخًر�، ب�صبب �حل�صول على عدد 

كبري من ركات �جلز�ء.
وقال فرينانديز يف ت�صريحات �أبرزتها �صحيفة 
لقب  لديه  �لذي  ليفربول  “مو�جهة  �صن”:  “ذ� 
�أن  تريد  ل  �أنت  يونايتد؟  مان�ص�صرت  من  �أقل  دوري 
يكون �خل�صوم بنف�س م�صتو�ك، �أو بنف�س �لقدر من 

�لألقاب«.
و�أ�صاف “من �لو��صح للجميع هنا يف �لنادي ويف 
غرفة �ملاب�س، �أن �لكل يعرف ماذ� يعني هذ� �لأمر 
للجماهري. �إنه �صيكون �أكر متعة بالو�صول �إىل 21 

لقًبا، بينما ل يز�ل ليفربول 19«.
“ت�صريحات كلوب باأن مان�ص�صرت يونايتد  وتابع 
يح�صل على �لكثري من ركات �جلز�ء؟ ب�صر�حة ل 
�أهتم. �أنت ترى د�ئًما ما يقوله �لنا�س لكني حًقا ل 

�أهتم، ول �أركز على ما يقولونه«.
مع  تلعب  وعندما  �لرتغال  يف  “لعبت  وو��صل 
هذه  عن  د�ئًما  وبورتو  بنفيكا  يتحدث  ل�صبونة، 
�لأمور �أحياًنا لل�صغط على �حلكم، و�أحياًنا لإحد�ث 

بع�س �ل�صو�صاء يف �ل�صحافة«.
هي  �لأ�صا�صية  �لنقطة  يل،  “بالن�صبة  و�أكمل 
عندما نح�صل على ركلة جز�ء، و�أذهت لأخذ �لكرة 
�لتحدث  للنا�س  ميكن  بينما  بعملي،  �أقوم  �أن  يجب 

وقول ما يحبون«.
�لنقطة  ول��ل��ف��ري��ق،  يل  “بالن�صبة  و�أردف 
بالأ�صياء  �لقيام  يف  �ل���ص��ت��م��ر�ر  ه��ي  �لأ�صا�صية 
�ل�صحيحة وعندما نح�صل على ركلة جز�ء يجب �أن 
ن�صجلها. ر�أيت �أن �صرتلينج قد �أ�صاع ركات �لرتجيح 
من  لي�س  �أنه  يظهر  ذلك  فاإن  لذ�  �لأخ��رية.  �لثاث 

�ل�صهل �لتنفيذ كما يقول �لنا�س«.
حكم  �إن  ليفربول  م�صجعو  “يقول  و��صتطرد 
رك��ات ج��ز�ء،  يونايتد 5  ت��ريين منح  ب��ول  �مل��ب��ار�ة 
 10 �آخ��ر  يف  لفريقهم  ركلة  �أي  يحت�صب  مل  بينما 
مباريات؟ قد يرجع ذلك �إىل �إيقاع وخد�ع مهاجمي 

يونايتد ولي�س لأي حتيز«.

�لهجوم،  يف  �صريعون  لعبون  “لدينا  و��صرت�صل 
�ملو�قف  يف  �لاعبني  �أف�صل  �أح��د  ه��و  ومار�صيال 
لعب  ر��صفورد  �أن  كما  �جل��ز�ء،  مبنطقة  �لفردية 
ياأخذ  �أن  وميكنه  �صريعة  �أق��د�م  ولديه  �صريع  �آخر 

�لكرة بعيًد� عن �ملد�فع يف �أي حلظة«.
ركات  على  نح�صل  �لأم���ور  ه��ذه  “ب�صبب  و�أمت 

جز�ء، وميكن للنا�س �أن يقولو� ما يريدون”.

حارس شباب األردن يعلن رحيله

فيرجسون يتوقع بداية موفقة لروني

برشلونة يتفق على الموعد 
الجديد لالنتخابات

فيرنانديز: 
ال أهتم بضوضاء كلوب
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*تونس
مدينة  يف  �لحتجاجات  د�ئ��رة  �ت�صعت 
�صليانة �صمايل تون�س، �عرت��صا على تعر�س 
ر�عي �أغنام لاعتد�ء �أمام مقر �لولية �لتي 

حتمل �ل�صم ذ�ته.
م�صاء  حملية  �إع����ام  و���ص��ائ��ل  وذك����رت 
�جلمعة، �أن قو�ت �ل�صرطة �لتون�صية �أطلقت 

قنابل �لغاز لتفريق حمتجني يف �ملدينة.
بني  وقعت  وفر  كر  عمليات  �ن  و�أ�صافت 
�أحياء  يف  �ل�صبان  م��ن  وع��دد  �لأم���ن  ق��و�ت 
�إىل  �ملتظاهرين  م��ن  ع��دد  وع��م��د  �صليانة، 

�إ�صعال �لإطار�ت.
وكانت �صر�رة �لحتجاجات قد بد�أت يف 
�صريط  وثق  �أن  بعد  �أي��ام،  عدة  قبل  �صليانة 
�أمام  �أغنام  فيديو �عتد�ء �صرطي على ر�عي 

مقر �لولية.
�لباد  يف  غ�صب  موجة  �لفيديو  وفجر 
فيها ثورة قبل عقد، من جر�ء  �ندلعت  �لتي 

�إحر�ق �لبائع �ملتجول حممد بوعزيزي نف�صه 
�حتجاجا على �صوء تعامل �ل�صلطات معه.

“تون�س  �لر�صمية  �لأنباء  وكالة  وقالت 
�إفريقيا” �إن �ل�صرطي �لذي �عتدى على ر�غي 
عقابي،  كاإجر�ء  موقعه  من  نقله  مت  �لأغنام 

م�صرية �إىل �أن “عملية تتبعه عدليا و�إد�ريا ل 
تز�ل متو��صلة«.

ح��دة  ي���ه���دئ  مل  ذل����ك  �أن  ي���ب���دو  ل��ك��ن 
�لوكالة  �أوردت  �إذ  �صليانة،  يف  �لحتجاجات 
��صتعلت  ب��ي��ن��م��ا  �جل��م��ع��ة،  ن��ه��ار  يف  �خل���ر 

�ملو�جهات جمدد� يف �ملدينة يف �مل�صاء.

�لحتجاجات  جتددت  �آخر،  �صعيد  وعلى 
�ل�صاحلية،  �صو�صة  مدينة  يف  �ل�صغب  و�أعمال 

حيث �عتقلت �ل�صلطات 10 �أ�صخا�س.
�ملحتجني  من  عدد�  �ل�صرطة  �عتقلت  كما 
بالعا�صمة  �لكرم  منطقة  يف  مو�جهات  بعد 

�لتون�صية، حيث مت �إيقاف 16 �صخ�صا.

*واشنطن
ح����ذرت 3 وك����الت �حت���ادي���ة �أم��ريك��ي��ة 
من  موؤخر�،  �صدرت  ن�صرة  يف  �لقانون،  لإنفاذ 
�رتفاع �لن�صاط �ملتطرف �لعنيف يف �لوليات 
�ملتحدة، مبا ي�صكل »�أكر تهديد �إرهابي حملي 

يف عام 2021«.
و�أعلن مكتب �لتحقيقات �لفدر�يل “�إف بي 
�آي”، ووز�رة �لأمن �لد�خلي، و�ملركز �لوطني 
��صتخبار�ت  ن�صرة  يف  �لإره�����اب،  ملكافحة 
�لتهديد  هذ�  �أن  �لأرب��ع��اء،  �صدرت  م�صرتكة 
�ملناه�صني  �لعنيفني  “�ملتطرفني  م��ن  ي��اأت��ي 

للحكومة �أو �ملناه�صني لل�صلطة«.
وياأتي �لتحذير بعد �أيام من �قتحام �ملئات 
تر�مب،  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  �أن�صار  من 
و��صنطن،  �لعا�صمة  يف  �لكونغر�س  مبنى 
�إىل  �أدى  ما  وتخريب،  عنف  �أعمال  و�رتكاب 
�أف��ر�د  �أح��د  بينهم  �أ�صخا�س،  خم�صة  مقتل 

�صرطة �لكابيتول.
يحمل  و�حد  ف�صخ�س  جد�،  مقلق  »�لأم��ر 
باأعمال  يت�صبب  �أن  ميكنه  متطرفة  �أف��ك��ار� 
عنف وقتل وباأذى ودمار كبريين، مثلما ح�صل 
د�يفيد  يقول  تيني�صي”،  بولية  نا�صفيل  يف 
“غلوبال  ملجموعة  �لتنفيذي  �ملدير  كاتز، 

�صكاي  ملوقع  حديث  يف  �لأمنية،  �صكيوريتي” 
نيوز عربية.

يوم  �لكونغر�س  �صهده  ما  �أن  كاتز  ويوؤكد 
يكونو�  مل  �ملحتجني  “لأن  خطري  يناير،   6
عن  ع��ب��ارة  ك��ان��و�  ب��ل  �صلميا،  ي��ت��ظ��اه��رون 
�أعمال  لرتكاب  جاءت  متطرفة،  جمموعات 
�ل�صتعد�د�ت  “ف�صل  �أن  �إىل  لفتا  عنف”، 
�لأمنية يف �لكابيتول كان �صادما وغري مرر«.

بع�س  جذب  �لذي  �ملنتديات،  �أحد  وعلى 
�لتي  �لفرتة  يف  حما�صة  تر�مب  موؤيدي  �أكر 
�مل�صتخدمون  ب��د�  ي��ن��اي��ر،   6 ه��ج��وم  �صبقت 
قد  �ل��ق��ان��ون  �إن��ف��اذ  م�����ص��وؤويل  ب���اأن  مقتنعني 
�لقريب،  �مل�صتقبل  يف  �حتجاج  �أي  ي�صحقون 
موعد  ب��ح��ث  �إىل  �نتقلت  �ل��ن��ق��ا���ص��ات  ل��ك��ن 

�لفر�صة �لتالية لاحتجاج �مل�صلح.
�لتنفيذية  �مل��دي��رة  ك��ات��ز،  ري��ت��ا  وق��ال��ت 
تر�قب  �لتي  �إنتيليجن�س”،  “�صايت  ملجموعة 
لو�صائل  و��صتخد�مها  �ملتطرفة  �جلماعات 
جمموعات  خطاب  �إن  �لجتماعي،  �لتو��صل 
ب��د�أ  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  يف  �ملت�صدد  �ليمني 
�ملعركة  ه��ذه  “�صتكون  ف��ك��رة  �إىل  يتحول 

طويلة«.
“و��صنطن  ل�صحيفة  ك��ات��ز  و�أ���ص��اف��ت 

�حلركات  عر  �ل�صائد  “�لإجماع  �أن  بو�صت” 
دعمته،  �أو  �لكابيتول  ح�صار  يف  �صاركت  �لتي 

هو �أنهم �صي�صتمرون يف �مل�صي قدما«.
تاريو،  �إنريكي  كتب  ملوؤيديه،  ر�صالة  ويف 
�ليمينية  بويز”  “بر�ود  جمموعة  رئي�س 
�خلا�صة  تيليغر�م  ق��ن��اة  ع��ل��ى  �مل��ت��ط��رف��ة، 
على  �لأي��دي  مكتويف  جنل�س  “لن  باحلركة: 
باإمكاننا  لكن  �ملقبلة،  �لأرب��ع  �ل�صنو�ت  مدى 

�ختيار معاركنا �مل�صتقبلية«.
ملجموعة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر  وي�����ص��دد 
�لأمنية، د�يفيد كاتز،  �صكيوريتي”  “غلوبال 
على  عربية”  نيوز  “�صكاي  ملوقع  حديثه  يف 
�لوليات  يف  �ملحليني  �ملت�صددين  “�أعد�د  �أن 
�أو  �ليمني  �أق�صى  من  �أك��ان��و�  �صو�ء  �ملتحدة، 
�أق�صى �لي�صار، قليلة جد�، لكنهم فعالون جد� 
تخريب  باأعمال  »�لقيام  للغاية«.   وخطرون 
من  جمموعة  بني  �لتو��صل  يتطلب  منظمة 
�لت�صدي  �أن  ويوؤكد  كاتز،  يقول  �لأفر�د”، 
يبد�أ  �أن  يجب  �ملحلي،  �لت�صدد  ملجموعات 
�أفر�دها،  تو��صل  و�صائل  “حتديد  عر  �أول 
�خرت�قها،  خال  من  �لو�صائل  تلك  ومر�قبة 
�إ�صافة �إىل توظيف خمرين بني �صفوف تلك 

�ملجموعات”، ملر�قبة حتركاتها. 

تونس.. احتجاجات وأعمال شغب 
بعد ضرب راعي غنم

»تحذير ثالثي« في أميركا من أكبر 
تهديد إرهابي في 2021

*واشنطن
�ملنتهية  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  �أج���رى 
ولي��ت��ه دون���ال���د ت���ر�م���ب، ت��ع��دي��ا على 
بايدن،  ج��و  خلفه  تن�صيب  ي��وم  ج��دول��ه 

�ملقرر �لأربعاء.
تر�مب  �إن  مطلعان  م�����ص��در�ن  وق���ال 
يوم  �صباح  و��صنطن  ملغادرة  �لآن  يخطط 
خطته  م��ن  ب��دل  وذل��ك  ب��اي��دن،  تن�صيب 

�لأ�صلية باملغادرة يوم �لثاثاء.
�أكد  �لذي  تر�مب،  �أن  �مل�صدر�ن  وذكر 
ي�صتعد  �لتن�صيب،  حفل  يح�صر  لن  �أن��ه 
�أن��دروز  قاعدة  يف  ود�ع  مر��صم  لإق��ام��ة 
خ���ارج و����ص��ن��ط��ن، ح��ي��ث م��ق��ر �ل��ط��ائ��رة 

�لرئا�صية.
تر�مب  ك��ان  �إذ�  م��ا  بعد  يت�صح  ومل 

�صيلقي كلمة يوم �لأربعاء.
بعد  �صيطري  تر�مب  �مل�����ص��در�إن  وق��ال 
بيت�س  بامل  يف  مار�لغو  منتجع  �إىل  ذلك 

بولية فلوريد�.
ت���ر�م���ب يف  ي��ك��ون  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم���ن 
تن�صيب  مر��صم  موعد  بحلول  فلوريد� 

بايدن �ملقررة يف منت�صف نهار �لأربعاء.
وي��خ��ط��ط جم��م��وع��ة م���ن م�����ص��اع��دي 
بيت�س،  ب��امل  يف  معه  �لعمل  �إىل  ت��ر�م��ب 

�إىل  �ل�صابق  �لعقار�ت  قطب  �صعي  ظل  يف 
��صتعادة مكانته د�خل �حلزب �جلمهوري.

�إن  �لأمريكية  ب��الإد�رة  م�صوؤول  وق��ال 
تر�مب  �إقناع  يحاولون  �مل�صت�صارين  بع�س 

قبل  �لأبي�س  �لبيت  يف  بايدن  با�صت�صافة 
يوم �لتن�صيب، لكنه �أ�صار �إىل �أنه ل توجد 

�أي بادرة عن رغبة تر�مب يف ذلك.
�أ�صبح  �لذي  تر�مب،  �إن  م�صادر  وقالت 

يو�جه  �ل��ذي  �لوحيد  �لأمريكي  �لرئي�س 
يخطط  م��رت��ني،  �لكونغر�س  يف  �مل�صاءلة 
قبل  �لعفو  ق����ر�ر�ت  م��ن  �مل��زي��د  لإ���ص��د�ر 

رحيله.

*واشنطن
قبل �أيام معدودة على تويل جو بايدن 
حترك  ر�صميا،  �ملتحدة  �لوليات  رئا�صة 
�ملهاجرين من هندور��س �صمال نحو  �آلف 

�لوليات �ملتحدة، �أما يف �لهجرة �إليها.
بقدر  يت�صم  نهج  بتبني  بايدن  ووع��د 
ملف  مع  �لتعامل  يف  �لإن�صانية  من  �أك��ر 
�صيا�صات  م��ن  �لنقي�س  ع��ل��ى  �ل��ه��ج��رة، 
تر�مب  دونالد  وليته  �ملنتهية  �لرئي�س 

�ملت�صددة.
وك����ان م�����ص��اع��دو ب��اي��دن ق��د ع��رو� 
من  قلقهم  عن  ر�صمية،  غري  �أح��ادي��ث  يف 
�حتمال تز�يد �أعد�د �ملهاجرين �ل�صاعني 
لدخول �لوليات �ملتحدة يف �لأيام �لأوىل 

من �إد�رته.
قو�ت  بني  �صغرية  مناو�صات  و�ندلعت 
يحاولون  ومهاجرين  هندور��س  يف  �لأمن 
م�صاء  غ��و�ت��ي��م��ال،  �إىل  �حل����دود  ع��ب��ور 
�جل��م��ع��ة، يف رح��ل��ت��ه��م ���ص��وب �ل��ولي��ات 
غو�تيمال  يف  م�صوؤولون  وق��ال  �ملتحدة. 
يف  �صمال،  يتجهون  �صخ�س   6500 نحو  �إن 
�آن  يف  و�ملخاطر  بالإرهاق  حمفوفة  رحلة 
وو��صلت جمموعات من هندور��س  و�حد. 

غو�تيمال  جي�س  �أن  رغ��م  �حل��دود  عبور 
ت�صم  ع��ائ��ات  بينهم  م��ن  م��ئ��ات،  �عتقل 
�صلطة  با�صم  �ملتحدثة  وق��ال��ت  �أط��ف��ال. 
�إن  مينا،  �أليخاندر�  غو�تيمال  يف  �لهجرة 

هندور��س  مو�طني  من   6500 نحو  هناك 
يزيد  ما  بينهم  من  دخل  �صمال،  يتحركون 

على 3 �آلف غو�تيمال بالفعل.
ه��ن��دور����س  �صرطة  يف  �صابط  وق���ال 
للتلفزيون �ملحلي �إن 5 �آلف تقريبا عرو� 

عر  �لأق����د�م  على  ���ص��ري�  تفتي�س  نقطة 
طريق �صريعة.

عليه  �ط��ل��ع��ت  ف��ي��دي��و  مقطع  و�أظ��ه��ر 
ويحملون  يغنون  وهم  �ملئات  “رويرتز”، 
علم هندور��س ويعرون �حلدود �إىل د�خل 

غو�تيمال، عند منطقة �ألفلوريدو.
وت��ع��م��ل غ���و�ت���ي���م���ال وه���ن���دور�����س 
تن�صيق  ع��ل��ى  و�مل��ك�����ص��ي��ك  و�ل�����ص��ل��ف��ادور 
�إجر�ء�ت �لأمن و�ل�صحة �لعامة، لحتو�ء 
عمليات �لعبور غري �مل�صموح بها يف �ملنطقة.

*بكني
تلوث  �ل�صحية  �ل�صلطات  �كت�صفت 
كورونا  بفريو�س  ك��رمي«  »�لأي�����س  حلوى 
عينات   3 حتليل  بعد  وذل���ك  �مل�صتجد، 
�ل�صني،  �صرقي  تياجنني  مدينة  يف  منه 

�خلمي�س.

ديلي”  “ت�صاينا  �صحيفة  وق���ال���ت 
�لذي  كرمي  �لأي�س  �إن  �لر�صمية  �ل�صينية 
لكن  حمليا،  م�صنوع  بالفريو�س  ملوثا  وجد 
من  كل  من  مكونات  حت�صريه  يف  ��صتخدمت 

�أوكر�نيا ونيوزيلند�.
�أنتجت  �أنها  �مل�صنعة  �ل�صركة  وك�صفت 

موؤخر�،  كرمي  �لأي�س  من  �صندوقا   4836
خمتلفة،  مقاطعات  �إىل   1812 منها  بيعت 
تياجنني  يف  �ملحلية  �ل�صلطات  �أطلقت  فيما 

حملة لإغاق خمازن تريد �ملنتج.
 2089 �ل�صلطات  �صحبت  �لآن،  وحتى 
كل  يحتوي  ك���رمي،  �لأي�����س  م��ن  �صندوقا 

و�حد على 6 عبو�ت بوزن 450 غر�ما لكل 
فيما يجري  ديلي”،  ل�”ت�صاينا  وفقا  عبوة، 

تتبع باقي �ل�صحنة.
معظم  �أن  �أك����دت  �أخ����رى،  ج��ه��ة  وم���ن 
�ل�صناديق �لتي دخلت �ل�صوق مل ت�صل بعد 

�إىل �أيادي �مل�صتهلكني.

تغيير على الخطة.. هذا ما 
سيفعله ترامب في »يوم الوداع«

تأثير بايدن.. »جحافل المهاجرين« 
تنطلق إلى الواليات المتحدة

األيس كريم الملوث.. كيف وصل 
فيروس كورونا إلى »معشوق الجميع«؟

*لندن
عادل  �مل�صري  عن  لاإفر�ج  �ملر�فق  �جلدل  عاد 
�لقاعدة  تنظيم  زعيم  با�صم  �ملتحدث  �لباري،  عبد 
�لكامري�ت  ر�صدته  عندما  لدن،  بن  �أ�صامة  �ل�صابق 
قر�ر  على  �صهر  من  �أقل  بعد  لندن،  يف  منزله  خارج 

�لوليات �ملتحدة باإطاق �صر�حه.
�إن  �لريطانية  ميل”  “ديلي  �صحيفة  وقالت 
“عادل عبد �لباري عاد بيننا. قد ُمنح فر�صة �أخرى 
لكي ي�صبح مو�طنا �صاحلا، �أو فر�صة �أخرى لإحد�ث 

�لفو�صى«.
�جلن�صية  يحمل  �لذي  �لباري،  عبد  عن  ويعرف 
رف�س  �إن���ه  حتى  �ل�����ص��دي��د،  تطرفه  �لريطانية، 
م�صرية  حركة  �أعلنتها  �لتي  �لفكرية  �ملر�جعات 
�إىل تنظيم  متطرفة كان ع�صو� بها، وتركها من�صما 

�لقاعدة �لإرهابي.
“جهاز  �أن  علمت  �أنها  �إىل  �ل�صحيفة  و�أ���ص��ارت 
و�صرطة   )5 �أي  )�إم  �ل��ري��ط��اين  �ل���ص��ت��خ��ب��ار�ت 
�إىل  �لإرهابي  بعودة  متفائلني  غري  لندن  �لعا�صمة 

�ملدينة«.
ود�ن �لق�صاء �لأمريكي عبد �لباري بالتورط يف 
نريوبي  يف  �لأمريكيتني  �ل�صفارتني  تفجري  هجومي 
مقتل  �إىل  حينها  �أدى  مما   ،1998 عام  �ل�صام  ود�ر 

224 �صخ�صا.
يحمل  �لذي  �لباري،  عبد  كان  �لفرتة،  تلك  ويف 
�صهادة يف �حلقوق، ناطقا با�صم زعيم تنظيم �لقاعدة 
�لغرب  يف  عليه  يطلق  كما  �أو  له،  �صيا�صيا  وم�صت�صار� 

�صبني«. “�لدكتور 
 ،1999 عام  بريطانيا  يف  عليه  �لقب�س  وج��رى 

�إىل  ترحيله  مت  طويلة  ق�صائية  معركة  وب��ع��د 
عليه  حكم  حيث   ،2012 ع��ام  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 

بال�صجن 25 عاما.
�ل�صلطات  �أف��رج��ت  �مل��ا���ص��ي،  دي�صمر  يف  لكن 
قر�ر  بعد  عاما(   60( �لباري  عبد  عن  �لأمريكية 
حالته  ب�صبب  مبكر�  ���ص��ر�ح��ه  ب��اإط��اق  ق�صائي 
�إ�صابته بفريو�س  �إثار حماموه �حتمال  �إذ  �ل�صحية، 

كورونا �مل�صتجد.
�لوقت،  هذ�  كل  “بعد  �لأمريكي:  حماميه  وقال 
كل ما يريده عبد �لباري هو �ل�صتمتاع بحياة هادئة 

مع عائلته”، بعد عودته �إىل لندن.
وكانت �ل�صحف �لريطانية قد �نتقدت يف وقت 
وتقدمي  �ملد�ن  �لإرهابي  ��صتقبال  لندن  قر�ر  �صابق 

�مل�صاعد�ت له من �أمو�ل د�فعي �ل�صر�ئب.
وهو  �ملجيد،  عبد  ��صمه  �بن  �لباري  عبد  ولدى 
مغني ر�ب �ن�صم لتنظيم “د�ع�س” �لإرهابي، و�صافر 

�إىل �صوريا للقتال يف �صفوف �ملتطرفني.
عن  د�ف��ع��و�  �ل��ذي��ن  ك��ل  ميل”  “ديلي  و�نتقدت 
�لإن�صان”  حلقوق  “حماميا  بو�صفه  �ملد�ن  �لإرهابي 
“�صجني ر�أي”، من �لي�صار �لريطاين �إىل منظمة  �أو 
�للجوء  منحته  �لتي  �ملحافظني،  حكومة  �إىل  �لعفو 

�ل�صيا�صي يف بريطانيا يف �لت�صعينيات.
مريح  غ��ري  �ل�صخ�س  ه��ذ�  “ظهور  �إن  وق��ال��ت 

بالن�صبة للذين �صوروه على �أنه بطل«.
وك�صفت �ل�صحيفة �أنه يعي�س مع عائلته يف منزل 
يبلغ ثمنه �أكر من مليون و300 �ألف دولر، م�صددة 
على �أن �لعائلة كانت تتلقى �إعانات قدمتها �حلكومة 

�لريطانية.

*وكاالت
بينما ت�صابق دول �لعامل �لزمن لتح�صني �صكانها 
�ل�صبت  �لهند  ب��د�أت  �مل�صتجد،  كورونا  فريو�س  �صد 
تطعيم �لعاملني باملجال �ل�صحي، يف �أكر حملة �صد 

»كوفيد 19« يف �لعامل.
موطن  ن�صمة،  مليار   1.4 بها  يعي�س  �لتي  و�لهند 
بني  من  وتعد  �ل��ع��امل،  يف  �للقاحات  �صانعي  لأك��ر 
�لدول �لر�ئدة يف جمال تطوير �لأدوية ب�صكل عام.
وتاأمل �ل�صلطات �لهندية �إجمال يف تطعيم نحو 
300 مليون �صخ�س، �أي عدد �صكان �لوليات �ملتحدة 
للتطعيم  �حلايل  برناجمها  �أ�صعاف  وعدة  تقريبا، 

�لذي ي�صتهدف 26 مليون طفل.
وممر�س  طبيب  مليون   30 �مل�صتفيدون  وي�صمل 
وعاملني �آخرين يف �خلطوط �لأمامية، يتبعهم 270 
�أو  �أعمارهم على 50 عاما  �آخرين ممن تزيد  مليون 

يعانون �أمر��صا جتعلهم �أكر تاأثر� باملر�س.
�إعطاء �جلرعة �لأوىل من �للقاح لعامل يف  ومت 

�ملجال �ل�صحي مبوؤ�ص�صة �لعلوم �لطبية لعموم �لهند 
ناريندر�  �ل��وزر�ء  رئي�س  �أطلق  �أن  بعد  نيودلهي،  يف 

مودي �حلملة بخطاب متلفز على �مل�صتوى �لوطني.
وبد�أت �ملجموعات ذ�ت �لأولوية يف �أنحاء �لباد 
�أند�مان يف  �لهيماليا �إىل جزر  �ل�صا�صعة، من جبال 

خليج �لبنغال، يف تلقي �جلرعات على �لفور.
وقال مودي يف خطابه: “نحن نطلق �أكر حملة 
تطعيم يف �لعامل وهي حملة تو�صح للعامل قدرتنا”، 
�أي  ت�صديق  وعدم  �حلذر  توخي  �ملو�طنني  منا�صد� 

�صامة �للقاحات«. حول  “�صائعات 
�لعمر  من  �لبالغ  م��ودي،  كان  �إذ�  ما  يت�صح  ومل 
�لعامل  قادة  مثل  بنف�صه  �للقاح  تلقى  قد  عاما،   70
وت�صجيع  �جلرعة  �صامة  على  للتدليل  �لآخرين، 

مو�طنيه على �تخاذ �لقر�ر.
وكانت حكومة �لهند قد قالت �إنه لن يتم �عتبار 
�ل�صيا�صيني جمموعات ذ�ت �أولوية يف �ملرحلة �لأوىل 

من طرح �للقاح.

*جاكرتا
�لأ�صودين  �ل�صندوقني  �أح��د  على  �لعثور  ز�د 
ب�صاأن  �لغمو�س  �ملنكوبة،  �لإندوني�صية  للطائرة 
قبل  �لبحر  مياه  يف  حتطمها  ور�ء  �حلقيقي  �ل�صبب 
على  كانو�  �صخ�صا   62 م�صرع  �إىل  �أدى  مما  �أ�صبوع، 
�ل�صندوق  �أن  �لإندوني�صية  �ل�صلطات  وذكرت  متنها. 
من  �جلي�س  غو��صو  ��صتخرجه  �لذي  �لأول  �لأ�صود 
حتميل  متت  وبعدما  �صليما،  ك��ان  ج��اوة  بحر  مياه 
�لطائرة  حمركي  �أن  �ت�صح  عليه  �ملخزنة  �ملعلومات 

كانا يعمان ب�صورة طبيعية �أثناء �صقوطها.
عطل  وج��ود  فر�صية  �لكت�صاف  هذ�  وي�صتبعد 
يزيد  مما  �لطائرة،  �صقوط  �إىل  �أدى  �ملحركني  يف 

�لغمو�س ويفتح �لباب �أمام فر�صيات �أخرى.
من  �ل�صلطات  متكنت  �جلمعة،  لح��ق  وق��ت  ويف 
�لعثور على �ل�صندوق �لأ�صود �لثاين، �لذي قد يوؤدي 
حتليل �ملعلومات �ملوجودة فيه �إىل معرفة حقيقة ما 

جرى للطائرة قبل �صقوطها.
�لت�صجيل  ع��ل��ى  �ل��ث��اين  �ل�����ص��ن��دوق  وي��ح��ت��وي 

�ل�صوتي يف قمرة �لقيادة يف �لطائرة.
�إن  �لإندوني�صية  �لبحرية  يف  �صابط  وق���ال 
ميكن  �لتي  �لذ�كرة  وحدة  على  �لآن  يرتكز  �لبحث 
ور�ء  �حلقيقة  �ل�صبب  عن  حيوية  �أدلة  حتتوي  �أن 

حتطم �لطائرة.
�لتابعة   ”500-737 “بوينغ  ط��ائ��رة  وك��ان��ت 
�ملا�صي  �ل�صبت  �صقطت  �إير”  “�صريويجايا  ل�صركة 
�إقاعها من �لعا�صمة جاكرتا، من  بعد 4 دقائق من 
�رتفاع 10 �آلف قدم )نحو 3 �آلف مرت( يف �أقل من 

دقيقة، وغرقت يف بحر جاوة.
و�أكدت �ل�صلطات �أن طاقم �لطائرة مل ي�صدر �أي 
�إ�صارة ��صتغاثة قبل �حلادث، و�أن �لطائرة كانت على 

�لأرجح ل تز�ل �صليمة قبل �أن تام�س �ملياه.
�إىل  بالإ�صافة  �صخ�س  �آلف   3 ح��و�ىل  ويعمل 
عمليات  ��صتكمال  يف  و�ملروحيات  �ل�صفن  ع�صر�ت 

�لبحث عن �حلطام و�لأ�صاء �لب�صرية.
وهذ� �أول حادث د�م يلحق ب�صركة “�صريويجايا 

�إير” منذ تاأ�صي�صها عام 2003.

»مصري يقلق السكان«.. المتحدث 
باسم بن الدن يظهر في لندن

انطالق أكبر حملة في العالم 
للتطعيم ضد كورونا

بيانات الصندوق األسود تزيد 
غموض »مأساة اإلندونيسية«


