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تصاريح مرور لإلعالميين 
خالل الحظر الشامل يوم الجمعة

*عمان 
تتطلب  الذين  الإعللام  و�سائل  ممثلي  الإعللام،  هيئة  دعت 
اأثناء فرتة حظر  طبيعة عملهم الت�اجد يف مقّرات م�ؤ�س�ساتهم 
 4 املقبل  اجلمعة  ي�م  باململكة  �سيطّبق  الللذي  ال�سامل  التجّ�ل 
كان�ن الأول، اإىل تقدمي طلب للح�س�ل على ا�ستثناء من القرار، 
ل  الإعاميني  لدى  امل�ج�دة  الإلكرتونية  الت�ساريح  اأّن  علمًا 
اأيام  يطّبق  الذي  ال�سامل  احلظر  فرتة  خال  باحلركة  تخ�لهم 
قطاع  على  الت�سهيل  وبهدف  اأّنلله  الهيئة  واأو�سحت  اجلمعة. 
الإعللام  و�سائل  ملمثلي  م�ؤقتة  مللرور  ت�ساريح  �ستمنح  الإعللام، 

ا�ستثناء  بطلب  التقّدم  خال  من  ال�سامل،  احلظر  فرتة  خال 
الرابط  يف  املرفق  “الك�سل”  ملف  يف  اخلانات  جميع  وتعبئة 
الرباعي،  ال�سم  �سمنها  ومللن   ،)shorturl.at/nruIP(
media@ وامل�سمى ال�ظيفي، واإر�ساله عرب الربيد الإلكرتوين

pm.gov.jo، م�سرية اإىل اأّنه لن ينظر يف اأي طلب غري م�ست�ٍف 
لل�سروط امل�سار اإليها.

عرب  اللل�اردة  الطلبات  اعتماد  يتم  لن  اأنلله  الهيئة،  واأكللّدت 
تطبيق ال�ات�س اآب اأو التي ت�سل ب�سكل فردّي دون علم امل�ؤ�س�سة 
الإعامية املخ�لة بطلب ال�ستثناء.               تابع �س3
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*عمان 
امل�سرتكة  الأركللللان  هيئة  رئي�س  اأكلللد 
اأن  احلنيطي،  اأحمد  ي��سف  الركن  الل�اء 
الق�ات امل�سلحة الأردنية م�ستمرة يف دورها 
امل�ؤ�س�سات  مع  امل�ساركة  خال  من  التنم�ي 
امل�ساريع  تنفيذ  يف  والأهللللليللة  احلك�مية 
التحتية  والبنية  والزراعية  القت�سادية 
تعزيز  يف  وامل�ساهمة  التنمية،  عجلة  لدفع 
ينعك�س  مبا  املختلفة  القطاعات  وم�ساندة 

ونه��س  ورفللعللة  امللل�اطللنللني  علللللى  اإيللجللابللًا 
القت�ساد ال�طني ب�سكل عام.

جللاء ذلللك خللال زيلللارة الللللل�اء الركن 
الب�سائر  �سركة  اإىل  الثاثاء،  احلنيطي، 
الت�جيهات  ملتابعة  الزراعية،  لا�ستثمارات 
امللل�للسللروع  تنفيذ  حللل�ل  ال�سامية  امللكية 
يف  املحافظة  اأبللنللاء  يخدم  الللذي  الللزراعللي 
وميكنهم  الأ�للسللر  ويللدعللم  امللللدورة،  منطقة 
ت�فري  يف  ت�سهم  زراعية،  م�ساريع  اإقامة  من 

فر�س عمل لأبناء املنطقة وحتقق الكتفاء 
الذاتي من املحا�سيل الزراعية وت�سديرها. 
ن�سب  امل�سرتكة  الأركان  هيئة  رئي�س  وتفقد 
يهدف  والللذي  ال�سركة  م�سروع  يف  الإجنللاز 
الغذائي  الأملللن  حتقيق  يف  امل�ساهمة  اإىل 
ملحافظات اجلن�ب، من خال زراعتها للعديد 
التي  الزراعية، �سمن اجله�د  املحا�سيل  من 
تبذلها الق�ات امل�سلحة يف التنمية ال�طنية 
ال�ساملة للمجتمع املحلي.                  تابع �س2

الحنيطي: القوات المسلحة مستمرة 
في مساندة كافة القطاعات

النعيمي يطلع على استعدادات 
عقد الدورة التكميلية للتوجيهي

9ر23% نسبة البطالة 
في الربع الثالث من العام

جيش مصر يضع آليات تأمين 
االحتياجات المائية مع دول حوض النيل

استقالة مستشار ترامب 
بشأن فيروس كورونا

القبض على 3 مطلوبين خطيرين 
في البادية الشمالية وجرش

عبيدات: المعركة مع كورونا 
مستمرة وسالحنا هو االلتزام

البحث الجنائي تكشف قضية 
قتل بالخطأ ُقيدت بحادثة انتحار

القبض على المتورطين 
بسرقة شركة اتصاالت في اربد

األمانة تصدر دفعة جديدة 
لمستحقي قروض اإلسكان

*عمان 
الدكت�ر  والتعليم  الرتبية  وزيللر  بحث 
العام  المتحان  جلنة  مع  النعيمي،  تي�سري 
الللثللاثللاء، ال�للسللتللعللدادات لعقد  بلللالللل�زارة 
 / العامة  الثان�ية  الدرا�سة  �سهادة  امتحان 
جل�ساته  اأوىل  تبداأ  الذي  التكميلية،  الدورة 
الول  كان�ن  �سهر  من  والثاثني  احلللادي  يف 
�سهر  من  ع�سر  ال�ساد�س  يف  وتنتهي  احلللايل، 
 95451 مب�ساركة  يليه  الللذي  الثاين  كان�ن 

طالبا وطالبة.
اللتزام  �سرورة  النعيمي  الدكت�ر  واأكد 

الدورة،  انعقاد  اثناء  ال�سحية  بالإجراءات 
وجميع  الطلبة  و�سحة  �سامة  ي�سمن  مبللا 
تطبيق  خللال  من  المتحان  على  القائمني 
اللل�زارة  اأعدته  الللذي  ال�سحي  الربوت�ك�ل 

بالتعاون مع وزارة ال�سحة. 
بيئة  ايجاد  على  ال�زارة  حر�س  اأكد  كما 
ت�فري  خال  من  للطلبة،  مائمة  امتحانية 
التدفئة وكل امل�ستلزمات ال�سحية من كمامات 
قيا�س  واأجللهللزة  الللقللاعللات  داخللل  ومعقمات 

احلرارة.
لل�س�ؤون  الللل�زارة  امللني عللام  بللني  بلللدوره، 

نلل�اف  الللدكللتلل�ر  اللجنة  رئي�س  التعليمية 
النتهاء  على  �سارفت  اللل�زارة  ان  العجارمة، 
المتحان،  لعقد  الللازمللة  ال�ستعددات  مللن 
مبينا ان اللجنة ت�يل اهتماما بالغا للتغذية 
خال  ال�ازرة  ور�سدتها  امليدان  من  الراجعة 

الدورة المتحانية املا�سية.
يف  عمليات  غرفتي  جتهيز  مت  انلله  وقللال 
مركز ال�زارة واإدارة المتحانات؛ ملتابعة �سري 
املاحظات  وا�ستقبال  وجمرياته  المتحان 

وال�ستف�سارات من الطلبة واملجتمع املحلي.
تابع �س2

*عمان 
ارتفع معدل البطالة خال الربع الثالث 
لي�سجل  باملئة،  8ر4  بن�سبة  احلايل  العام  من 

9ر23 باملئة.
يف  العامة  الإحلل�للسللاءات  دائلللرة  وقللالللت 
يف  البطالة  معدل  حلل�ل  الربعي  تقريرها 
اإن معدل البطالة للذك�رخال الربع  اململكة 
باملئة،  2ر21  بلغ  احلللايل  العام  من  الثالث 
مقابل 6ر33 باملئة لاإناث، حيث ارتفع معدل 
مئ�ية  نقطة  1ر4  مبقدار  للذك�ر  البطالة 
مئ�ية  نقطة  1ر6  مبللقللدار  لللاإنللاث  وارتللفللع 

مقارنة بالربع الثالث من العام املا�سي.
و�سجل معدل البطالة ارتفاعًا بني حملة 
باملئة  7ر27  بلغ  حيث  اجلامعية،  ال�سهادات 

مقارنة بامل�ست�يات التعليمية الأخرى.
من  باملئة  1ر53  اأن  اإىل  النتائج  واأ�سارت 
ال�سهادة  حملة  مللن  هللم  املتعطلني  اإجللمللايل 
الثان�ية فاأعلى، واأن 9ر46 باملئة من اإجمايل 
من  اأقل  التعليمية  م�ؤهاتهم  كانت  املتعطلني 

الثان�ي.
اجلن�س،  ح�سب  املتعطلني  ن�سبة  وتباينت 
حيث بلغت ن�سبة املتعطلني الذك�ر من حملة 

 77 مقابل  باملئة  2ر25  فاأعلى  البكال�ري��س 
باملئة لاإناث.

الفئتني  يف  للبطالة  معدل  اأعلى  و�سجل 
العمريتني 15-19 �سنة و20-24 �سنة، حيث 
بلغ املعدل 1ر53 باملئة و45 باملئة لكل منهما 

على الت�ايل.
�ُسجل  فقد  املحافظات  م�ست�ى  على  اأمللا 
الطفيلة  حمافظة  يف  للبطالة  معدل  اأعلى 
بن�سبة 5ر28 باملئة، واأدنى معدل للبطالة يف 

حمافظة الكرك بن�سبة 4ر18 باملئة.
تابع �س4

*القاهرة
الفكر  اأهمية  زكي،  حممد  اأول  الفريق  امل�سري،  الدفاع  وزير  اأكد 
ومعاجلة  والتدريب  التخطيط  فى  العلمي  الأ�سل�ب  واتباع  املتجدد 

امل�سكات.
واأ�ساد زكي، خال مناق�سة البحث الرئي�سي لهيئة عمليات الق�ات 
الدور  لتفعيل  املقرتحة  “ال�سرتاتيجية  بعن�ان  امل�سرية  امل�سلحة 
امل�سري مع دول ح��س النيل فى ظل املتغريات الإقليمية والدولية”، 
ل�سياغة  اجلللهلل�د  دعلللم  يف  واأهللملليللتلله  الللبللحللث  يف  املللبللذول  بللاجلللهللد 

ا�سرتاتيجية حتقق م�سلحة ال�طن.
ال�سرتاتيجيني  اخللللرباء  مللن  نخبة  البحث  اإعلللداد  يف  و�للسللارك 
الق�ات  واأ�سلحة  اأفرع  خمتلف  من  الق�مي  الأمن  جمال  يف  والباحثني 

امل�سلحة.
الأهمية ال�سرتاتيجية لدول ح��س  البحث مناق�سة  وقد تناول 
من  عدد  تقدمي  اإىل  وانتهى  املائية،  امل�سرية  والحتياجات  النيل 
مع  ال�سرتاتيجي  التعاون  اآلية  لتفعيل  املقرتحة  والآليات  الت��سيات 

الدول ذات الهتمام لتحقيق امل�سالح العليا للباد.
و�سهد البحث الرئي�سي لهيئة عمليات الق�ات امل�سلحة رئي�س اأركان 
وعدد  الرئي�سية  الأفرع  وقادة  فريد،  حممد  الفريق  امل�سري  اجلي�س 
من كبار قادة الق�ات امل�سلحة وعدد من اخلرباء ال�سرتاتيجيني. كما 

ح�سر مناق�سة البحث عدد من دار�سي الكليات واملعاهد الع�سكرية.
ويف نهاية البحث نقل الفريق اأول حممد زكي القائد العام للق�ات 
عبد  الرئي�س  وتقدير  حتيات  احلربي  والإنتاج  الدفاع  وزير  امل�سلحة 
امل�سلحة  للق�ات  الأعلى  القائد  اجلمه�رية  رئي�س  ال�سي�سي  الفتاح 

للقائمني على البحث.

*وكاالت 
ا�ستقال  اأتا�س  �سك�ت  الدكت�ر  اإن  الأبي�س  بالبيت  م�س�ؤول  قال 
�سه�ر  اأربعة  بعد  للرئي�س دونالد ترامب،  من من�سبه كم�ست�سار خا�س 
مثرية للجدل ا�ستبك خالها مرارا مع اأع�ساء اآخرين يف الفريق املكلف 
م�ؤرخة  لرتامب  ر�سالة  يف  اأتا�س  وكتب  ك�رونا.  لفريو�س  بالت�سدي 
ا�ستقالتي من من�سبي كم�ست�سار  “اأكتب لكم  بتاريخ الأول من دي�سمرب 
ني�ز  ف�ك�س  قناة  ذكرته  ملا  وفقا  املتحدة”،  ال�ليات  لرئي�س  خا�س 
التي كانت اأول من اأذاع النباأ. وُيعترب اأتا�س م�ظفا خا�سا باحلك�مة 

يف مهمة عمل مدتها 130 ي�ما تنتهي هذا الأ�سب�ع.

*عمان 
من  ا�سخا�س   3 على  القب�س  اجلنائي  البحث  اإدارة  مرتبات  األقت 

امل�سنفني باخلطريين يف البادية ال�سمالية وجر�س.
وقال الناطق العامي با�سم مديرية المن العام يف بيان الثاثاء، 
انه ومن خال احلمات المنية ومتابعة ال�سخا�س املطل�بني خا�سة 
�سرطة  البحث اجلنائي ومديرية  ادارة  منهم، فقد متكنت  اخلطريين 
القاء القب�س على اثنني من  ال�سمالية ي�م ام�س الثنني، من  البادية 
بط بح�زة  املطل�بني اخلطريين بعد مداهمة م�قعني كانا داخلهما، و�سُ

احدهما �ساح ناري اوت�ماتيكي.
من  التاأكد  بعد  املنازل  احد  مداهمة  جرت  جر�س،  حمافظة  ويف 
وج�د احد املطل�بني داخله، حيث ابدى مقاومة �سديدة للق�ة المنية، 
عليه  ال�سيطرة  متت  انه  ال  الناري،  �ساحه  ا�ستخدام  مبحاولة  وقام 

بط بح�زته �ساحان ناريان. و�سُ

*عمان  
ان   عبيدات  نذير  الدكت�ر  ال�سحة  وزيللر  قال 
ك�فيد-19  فريو�س  مع  م�ستمرة  زالللت  ما  املعركة 
علينا  الللذي  وال�ساح  املعركة،  بطل  ه�  وامل�اطن 
الكمامات،  ا�ستخدامه جميعا ه� اللتزام بارتداء 
عبيدات  الدكت�ر  واأ�للسللاف  اجل�سدي.   والتباعد 
خال م�ؤمتر �سحفي يف دار رئا�سة ال�زراء الثاثاء 
نتائج  يعطينا  لك�رونا  ال�بائي  املنحنى  حت�سن  ان 
ك�ن   اللل�بللاء،  انتهاء  يعني  ل  هللذا  لكن  ايجابية، 

اعداد ال�سابات ل زالت كبرية. 
ان  عبيدات  الدكت�ر  اأكللد  اللقاحات  وحلل�ل   

ال�زارة �ستعلن قريبا عن عدة اتفاقيات مع �سركات 
لفريو�س  مطاعيم  لت�فري  ك�رونا   لقاحات  لتامني 
ك�رونا امل�ستجد، من م�سادر خمتلفة  للح�س�ل على 
اأكرب ن�سبة معينة من املطاعيم؛ لإعطائها لاأردنيني 
قريبا. وا�سار اىل �سراء كميات من مطع�م اأك�سف�رد 
ل  انه  وهي  ايجابية  ميزة  يحمل  الللذي  م�ستقبا 

يحتاج حلرارة ناق�س 80.
تعليمات  ا�للسللدار  عللن  ال�سحة  وزيلللر  وك�سف 
الك�رونا  مر�سى  عاج  كلف  حتدد   الربعاء  الي�م 
عادلة  ت�سعرية  يكفل  مبا  اخلا�سة  امل�ست�سفيات  يف 
للم�ست�سفى واملري�س.              تابع �س2

*عمان 
متكنت فرق التحقيق يف الق�سايا املجه�لة يف اإدارة البحث اجلنائي 
يف   2013 عام  انتحار  بحادثة  ُقيدت  باخلطاأ  قتل  ق�سية  ك�سف  من 

حمافظة الزرقاء.
وقال الناطق الإعامي با�سم مديرية الأمن العام اأن فرق التحقيق 
ح�سني  الركن  الل�اء  العام  الأمللن  مدير  من  بت�جيهات  �سكلت  التي 
الق�سية  درا�سة  اأعادت  واملجه�لة،  املهمة  باجلرائم  للنظر  احل�امتة، 
اأنها  على  وقيدت  الللزرقللاء،  حمافظة  يف   2013 العام  يف  وقعت  التي 
لإعللادة  قللادت  ملعطيات  التحقيق  فرق  ت��سلت  حيث  انتحار،  ق�سية 
التحقيق بالق�سية وك�سفت ماب�سات ت�سري اإىل احتمالية وج�د �سبهة 
انه  الإعامي،  الناطق  اأو�سح  الق�سية،  تفا�سيل  وح�ل  فيها.  جنائية 
الزرقاء  حمافظة  يف  ال�سخا�س  احد  بقيام  باغ  ورد   2013 عام  يف 
منزله  داخل  وج�ده  اأثناء  نف�سه  على  النار  اأطلق  اأن  بعد  بالنتحار 

حيث اأكد اأ�سقاوؤه ذلك يف حينه.
واأكد الناطق الإعامي انه وبعد ظه�ر ما ي�ؤ�سر على وج�د �سبهات 
اأ�سقاء  من  اثنني  ا�ستدعاء  جرى  جديدة،  ومعل�مات  معطيات  وظه�ر 
اعرتفا  حيث  معطيات،  من  ظهر  ما  وفق  التحقيقات  واإعللادة  املت�فى 
وكان  املت�فى  �سقيقهم  برفقة  املنزل  داخللل  وج�دهما  واأثناء  اأنهما 
بح�زتهما �ساحان ناريان )ب�مباك�سن(، واثناء عبث احدهما بال�ساح 
الناري خرجت طلقة منه باخلطاأ واأ�سابت �سقيقهم وت�يف على الف�ر، 
واتفقا على الدعاء بان �سقيقهما قد اأقدم على النتحار و�سيتم اإحالة 

الق�سية ملدعي عام حمكمة اجلنايات الكربى.

*عمان 
�سرقة  ق�سية  يف  التحقيق  انتهاء  اجلنائي،  البحث  اإدارة  اأعلنت 
اإحدى �سركات الت�سالت يف حمافظة اربد، والقب�س على املت�رطني، 

وا�ستعادة جزء كبري من امل�سروقات.
ورد  باغًا  اإن  العام،  الأمن  مديرية  با�سم  الإعامي  الناطق  وقال 
للعاملني يف البحث اجلنائي يف مدينة اربد قبل اأيام باأن معر�سًا يع�د 
من  دينار  األف   27 مبلغ  ل�سرقة  تعر�س  الت�سالت،  �سركات  لإحدى 

داخله، وجمم�عة بطاقات خل�ية من قبل جمه�لني.
ت�ىل  اجلنائي،  البحث  من  خا�سًا  حتقيقيًا  فريقًا  اأن  واأ�للسللاف، 
املعل�مات  وجمع  التحقيق  من  اأيللام  بعد  ومتكن  الق�سية،  يف  التحقيق 
واعرتف  عليهما،  القب�س  اإلقاء  وجللرى  ب�سخ�سني،  ال�ستباه  بح�سر 
املايل  املبلغ  من  جللزء  بح�زته  ِبط  و�سُ ال�سرقة  بارتكاب  اأحدهما 
امل�سروق وبدللته ُعرث على البطاقات اخلل�ية امل�سروقة وجرى ت�ديع 

الق�سية للق�ساء.

*عمان 
اأ�سدرت جلنة اإدارة �سندوق اإ�سكان م�ظفي اأمانة عمان، الثاثاء، 
جديدة  دفعة  امللكاوي،  احمد  املهند�س  عمان  مدينة  مدير  برئا�سة 

مل�ستحقي القرو�س بقيمة ملي�ن و105 اآلف دينار.
الدفعة  ت�زعت  فقد  احلم�سي،  حيان  ال�سندوق  مدير  وح�سب 
كل  م�سرتكا   88 على  العام  هذا  اإ�سدارها  يتم  التي  الثالثة  وهي 
والأنظمة  ال�سندوق  �سيا�سة  مع  متا�سيا  ا�سرتاكه  �سريحة  ح�سب 
و�سع  عللن  مللايل  ملخ�س  تقدمي  اجلل�سة  خللال  ومت  بها.  املعم�ل 
تقدمي  يف  وا�ستمراريته  النقدية  م�ج�داته  حيث  من  ال�سندوق 

للم�سرتكني. اخلدمات 

»51«  وفاة و »4187« إصابة جديدة 
بفيروس كورونا في المملكة

*عّمان 
و  وفللاة   51 ت�سجيل  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
امل�ستجّد  ك�رونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة   4187
يف اململكة الثاثاء، لريتفع اإجمايل ال�فيات اإىل 

2802 واإجمايل الإ�سابات 223617.
اململكة  حمافظات  على  الإ�سابات  وت�ّزعت 
حمافظة  يف  اإ�سابة   1292 الآتللي:  النح�  على 
العا�سمة، و843 حمافظة اإربد، منها 129 الرمثا، 
البلقاء،  حمافظة   375 الزرقاء،  حمافظة   406
284 حمافظة جر�س، 253 حمافظة املفرق، 193 
 128 الكرك،  حمافظة   175 عجل�ن،  حمافظة 
حمافظة معان منها 47 يف البرتا، 107 حمافظة 
يف  اإ�سابة   65 و  مللاأدبللا،  حمافظة   66 العقبة، 

حمافظة الطفيلة.
رئا�سة  عن  ال�سادر  الإعامي  امل�جز  واأ�سار 
احلللالت  عللدد  اأن  اإىل  ال�سحة  ووزارة  الللل�زراء 
الن�سطة حالّيًا و�سل اإىل 57856، فيما بلغ عدد 
احلالت التي اأُدِخلت ام�س للعاج يف امل�ست�سفيات 
حالة   189 وغللللادرت  حللللالت،   209 املللعللتللمللدة 

امل�ست�سفيات بعد �سفائها.
احلالت  عدد  اإجمايل  اأن  اإىل  امل�جز  ولفت 
بلغ  حالّيًا  امل�ست�سفيات  يف  العاج  تتلّقى  التي 
اأ�للسللّرة  على  حللالللة   426 منهم  حلللالت،   1809
العناية احلثيثة، م�سريا اإىل ت�سجيل 7933 حالة 
�سفاء ام�س يف العزل املنزيل وامل�ست�سفيات، لي�سل 

اإجمايل حالت ال�سفاء 162959.
اأجري  خمربّيًا  فح�سًا   26050 ان  واأ�للسللاف، 
التي  الفح��سات  عللدد  اإجللمللايل  لي�سبح  املل�للس، 
 2577281 الآن  وحتى  ال�باء  بدء  منذ  اأجريت 
فح�سًا، لفتا اإىل اأن ن�سبة الفح��سات الإيجابّية 

ام�س و�سلت اإىل 1ر16 باملئة.
باأوامر  اللتزام  اإىل  اجلميع  اللل�زارة  ودعت 
ارتداء  خ�س��سًا  ال�قاية،  �سبل  واّتباع  الّدفاع، 
من  لأكللرث  التجّمعات  اإقللامللة  وعللدم  الكّمامات، 
التي  الت�ع�ية  احلملة  ومتابعة  �سخ�سًا،   20
عدوى  من  لل�قاية  )#بحميهم(  ال�زارة  اأطلقتها 
اأ�سرهم  فريو�س ك�رونا وت�سجيع الأفراد حلماية 

وجمتمعهم.

*عمان 
التقى �سم� الأمري احل�سني بن عبداهلل 
احل�سينية  ق�سر  يف  العهد،  ويل  الللثللاين، 
الثاثاء، �سبابًا من حمافظات عدة، م�ؤكدًا 

فخره واعتزازه ب�سباب ال�طن.
اأهمية  اللللللقللاء،  �للسللملل�ه، خللال  واأكلللد 
ميثل�ن  الللذيللن  وهللم  ال�سباب  دور  تعزيز 
اإىل  م�سريًا  املجتمع،  يف  الأكللرب  ال�سريحة 
قدمًا  للم�سي  بقدراتهم  ال�ستثمار  �سرورة 

يف حتقيق التنمية ال�ساملة.
ارتياحه  عن  العهد  ويل  �سم�  واأعللرب 
مل�ست�ى التمثيل ال�سبابي يف جمل�س الن�اب، 
م�سجعًا على امل�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية 
“�سهدنا يف هذه النتخابات ارتفاعًا  قائًا 
ولكن  املجل�س،  يف  ال�سباب  متثيل  بن�سبة 
لفتًا  ذلك”،  مللن  اأعلللللى  تك�ن  لأن  نطمح 
�س�ت  لإيلل�للسللال  طريقة  اأفلل�للسللل  اأن  اإىل 
ال�سباب وامل�ساركة يف �سنع القرار من خال 

القن�ات الد�ست�رية مثل الربملان.
اإىل  وتاأهيلهم  ال�سباب  متكني  اإطار  ويف 
م�ؤ�س�سة  اأن  اإىل  �سم�ه  اأ�سار  العمل،  �س�ق 
من  العديد  تنفيذ  على  تعمل  العهد  ويل 
الربامج التدريبية، التي تهدف اإىل متكني 
بالتن�سيق  �سبابية  مراكز  واإن�ساء  ال�سباب، 

مع احلك�مة.
جملة  يف  الللعللهللد،  ويل  �سم�  وحتلللدث 
وبخا�سة  املحلي،  ال�ساأن  ذات  الق�سايا  من 

جائحة ك�رونا وتداعياتها.
احل�س�ر  ا�ستعر�س  اللللللقللاء،  وخلللال 
الجتماعي  العمل  يف  املتن�عة  جتاربهم 
واللل�للسلليللا�للسللي والأكللللادميللللي واخلللدمللاتللي 
والبيئي. وقدم احل�س�ر مقرتحات واأفكارا 
تتمح�ر ح�ل تاأهيل وتدريب ال�سباب على 

امل�ساركة ال�سيا�سية.
امللك  جالة  م�ست�سار  اللقاء  وح�سر 

ل�س�ؤون الع�سائر.

ولي العهد:أهمية تعزيز دور 
الشباب واالستثمار بقدراتهم

خالل لقاء سموه شبابًا من محافظات عدة

ولي العهد:مؤسسة ولي العهد تعمل على تنفيذ برامج تدريبية لتمكين الشباب
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*عمان 
امل�سرتكة  الأركللللان  هيئة  رئي�س  اأكللد 
اأن  احلنيطي،  اأحمد  ي��سف  الركن  الل�اء 
الق�ات امل�سلحة الأردنية م�ستمرة يف دورها 
امل�ؤ�س�سات  مع  امل�ساركة  خال  من  التنم�ي 
امل�ساريع  تنفيذ  يف  والأهللللليللة  احلك�مية 
التحتية  والبنية  والزراعية  القت�سادية 
التنمية، وامل�ساهمة يف تعزيز  لدفع عجلة 
ينعك�س  مبا  املختلفة  القطاعات  وم�ساندة 
ونه��س  ورفللعللة  امللل�اطللنللني  على  اإيللجللابللًا 

القت�ساد ال�طني ب�سكل عام.
جللاء ذلللك خللال زيللارة الللللل�اء الركن 
الب�سائر  �سركة  اإىل  الثاثاء،  احلنيطي، 
لا�ستثمارات الزراعية، ملتابعة الت�جيهات 
امل�سروع  تنفيذ  حلل�ل  ال�سامية  امللكية 
يف  املحافظة  اأبناء  يخدم  الللذي  الزراعي 
وميكنهم  الأ�للسللر  ويدعم  امللللدورة،  منطقة 
يف  ت�سهم  زراعللليلللة،  ملل�للسللاريللع  اإقللامللة  مللن 
وحتقق  املنطقة  لأبناء  عمل  فر�س  ت�فري 

الزراعية  املحا�سيل  من  الذاتي  الكتفاء 
الأركان  هيئة  رئي�س  وتفقد  وت�سديرها. 
امل�سرتكة ن�سب الإجناز يف م�سروع ال�سركة 
حتقيق  يف  امل�ساهمة  اإىل  يهدف  واللللذي 
من  اجلللنلل�ب،  ملحافظات  الغذائي  الأملللن 
املحا�سيل  مللن  للعديد  زراعللتللهللا  خلللال 
تبذلها  الللتللي  اجلللهلل�د  �سمن  الللزراعلليللة، 
ال�طنية  التنمية  يف  امل�سلحة  الللقلل�ات 

ال�ساملة للمجتمع املحلي.
اأطلللللق  امللللللك  جللالللة  اأن  اإىل  يلل�للسللار 
التي  الللزراعلليللة،  امل�ساريع  مللن  جمم�عة 
�ستقام على م�ساحة 25 األف دومن �ساحلة 
املدورة  اآبار  ا�ستغال  خال  من  للزراعة، 
هذه  ت�سمل  كما  بئرا،   25 عددها  البالغ 
امل�ساريع تاأ�سي�س جمعية زراعية من اأهايل 
واملللعللدات  بللللالآلت  وتللزويللدهللا  املنطقة 
واإقللامللة  دومن   1000 وزراعلللة  الللازمللة، 
واإنتاج  احلي�انية  الرثوة  لرتبية  م�سروع 

الألبان.

*عمان 
بحث وزير املياه والري الدكت�ر معت�سم 
�للسللعلليللدان، الللثللاثللاء، وحمللافللظ الللزرقللاء 
احتياجات  ابرز  ع�ساف،  حجازي  الدكت�ر 
على  والطللمللئللنللان  ومناطقها  املحافظة 

�سامة ال��سع املائي فيها.
ال�زير  ان  بيان،  يف  اللل�زارة  واو�سحت 
ملحافظة  الي�م  زيارته  خال  اكد  �سعيدان 
حتظى  املللحللافللظللة  ان  الللليللل�م،  اللللزرقلللاء 
املدينة  الللزرقللاء  لتك�ن  خا�س  باهتمام 
امل�ست�يات  اف�سل  وفق  املتميزة  ال�سناعية 
تتميز  ومبا  العاملية،  املعايري  تراعي  التي 
فيه من خدمات املياه وال�سرف ال�سحي اىل 

امل�ست�يات املتقدمة.
ياأتي  بالزرقاء  الهتمام  ان  وا�للسللاف 
بهدف ان تك�ن جاذبة لا�ستثمار وامل�ساريع 
ال�سناعية التي ت�فر عددا من فر�س العمل 
لل�سباب وحتفز القت�ساد ال�طني مع تعزيز 
جميع  تللزويللد  يكفل  مبللا  املائية  امللل�للسللادر 
لأغللرا�للس  املائية  باحتياجاتها  املناطق 
يف  خا�سة  بللعللدالللة  وال�سناعة،  اللل�للسللرب 
تنفيذ  اىل  وا�للسللار  كلل�رونللا.  جائحة  ظللل 
املائي،  التزويد  لتعزيز  حي�ية  م�سروعات 
وتنفيذ  ل�ستكمال  جللار  العمل  ان  م�ؤكدا 

ال�كالة  مللن  املللملل�لللة  امللل�للسللاريللع  مللن  عللدد 
الفرن�سية للتعاون الدويل، لتح�سني ال�اقع 
م�سروع  ت�سغيل  خال  من  املدينة  يف  املائي 
اىل  الدي�سي  مياه  لنقل  خلل�  علندا-  ابلل� 
خط  عرب  ال�سمال  وحمافظات  املحافظة 
الزعرتي،  حمطة  واىل  ال�طني،  الناقل 
ال�كالة  من  املم�لة  امل�ساريع  اىل  م�سريا 
المريكية للتعاون الدويل كم�سروع حمطة 

وخزان الها�سمية اجلديد.
لت�سغيل  تتطلع  اللللل�زارة  ان  وا�للسللاف 
م�سروع حمطة �سخ وخزان احل�سن ع�جان، 
وتقليل  املللائللي  الللتللزويللد  �سيح�سن  اللللذي 
املناطق  يف  املللرتللفللعللة  للمناطق  الللفللاقللد 
امل�ساريع  هذه  كافة  وان  للزرقاء،  الغربية 
ما  املقبل،  العام  بداية  مع  جاهزة  �ستك�ن 
�سيح�سن عمليات التزويد املائي للمحافظة 

خال ال�سيف املقبل.
مللن جللهللتلله، اأ�للسللاد الللدكللتلل�ر حللجللازي 
خدمات  بتقدمي  الللل�زارة  بجه�د  ع�ساف 
ب�سكل  اململكة  يف  ال�سحي  وال�سرف  املياه 
من  بالرغم  خا�س،  ب�سكل  والللزرقللاء  عللام 
�سخ كميات ا�سافية وتط�ير امل�سادر املائية 
مياهنا  �سركة  اداء  ومتابعة  املللتللاحللة، 
مثمنا  املائي،  التزويد  ا�ستمرارية  ل�سمان 

اإ�سناد ال�زارة لها خال الفرتة املا�سية.
اأوعلللللز وزيلللر  نللهللايللة الجللتللمللاع  ويف 
ومدير  امللليللاه  �سلطة  عللام  امللني  اىل  امللليللاه 
كافة  لدرا�سة  الللزرقللاء،  مياهنا/  �سركة 
املحافظ  اليها  ا�للسللار  الللتللي  الحللتلليللاجللات 

واعداد خطة لتنفيذها ح�سب الول�يات.
اللل�زيللر  تللفللقللد  اللل�للسلليللاق ذاتللللله،  ويف 
خ�  وخلللزان  مياه  �سخ  حمطة  ومللرافللقلل�ه 
حمافظة  يف  املياه  لت�زيع  الرئي�سي  املركز 
اللللزرقلللاء، ومللكلل�نللات ملل�للسللروع )الللهلليللدرو 
املقبل،  العام  بداية  ت�سغيله  املنتظر  باور( 
لا�ستفادة من فرق الرتفاع بني خزان اب� 
بفارق  يقدر  والللذي  خلل�،  وحمطة  علندا 
طاقه  لت�ليد  مللرت   400 بنح�  املن�س�ب 
واط  كيل�   )  800( مبللقللدار  كهربائية 
خ�  كهرباء  فات�رة  تخفي�س  على  ي�ساعد 

التي تقدر بنح� 60000 دينار �سن�يا.
معدله  ما  حت�يل  على  امل�سروع  ويعتمد 
حمطة  اىل  ال�ساعة،  يف  مكعب  مرت   1500
خلل� مللن خللزان ابلل� علندا عللرب خللط 900 
كهربائية  طللاقللة  �سينتج  واللللذي  ملمرت، 

مبعدل 1200 كيل� واط.
ويتم ا�ستقبال املياه يف حمطة �سخ خ� 
املياه  حتلل�ل  �سيتم  النظام  ت�سغيل  وعند 

اخللط  ليتم  القدمي  خ�  خزان  اىل  اخلام 
ما  والك�رودور،  واحلابات  الزرق  مياه  مع 
وحت�يل  ال�سرب  مياه  ن�عية  من  �سيح�سن 
امللليللاه اىل اخللللزان اجلللديللد، ومللن ثللم اىل 
امل�سخات و�سخها بالجتاه املطل�ب الزرقاء 

ع�جان الها�سمية وباأي اجتاه مطل�ب.
امللل�للسللروع  ت�سغيل  بللعللد  انلله  وا�للسللاف 
الللزرقللاء  ملليللاه  ادارة  مبللقللدور  �سيك�ن 
حلل�للسللر كللملليللاتللهللا املللنللتللجللة مللن امللل�للسللادر 
امل�سدرة  الكميات  وح�ساب  دقيق  ب�سكل 
الف�ترة،  من  والعائد  الفاقد  واحت�ساب 
تفقد  كما  الداخلية،  للم�سادر  بال�سافة 
احدث  وفق  جديدة  متحركة  م�ساغل   4
ال�ستجابة  لت�سريع  احلديثة  التقنيات 
لأعلللملللال اللل�للسلليللانللة. واو�لللسلللح اللل�زيللر 
م�سروع  بت�سغيل  الإ�سراع  اهمية  �سعيدان 
فرن�سية  مبنحة  خ�” املم�ل  علندا  “اب� 
الها�سمية  وخللللزان  حمللطللة  وملل�للسللروع 
املائي  التزويد  �سيح�سن  الللذي  اجلديد 
الها�سمية  للل�اء  ملناطق  الفاقد  وتقليل 
املرتفعة  ال�سليح”  واأم  “غري�سا  مثل 
ال�سخ  بنظام  وال�سخنة  ال�سخ  بنظام 
المريكية  ال�كالة  من  املم�ل  الن�سيابي 

الدويل.  للتعاون 

*عمان 
تي�سري  الدكت�ر  والتعليم  الرتبية  وزيللر  بحث 
النعيمي، مع جلنة المتحان العام بال�زارة الثاثاء، 
ال�ستعدادات لعقد امتحان �سهادة الدرا�سة الثان�ية 
العامة / الدورة التكميلية، الذي تبداأ اأوىل جل�ساته 
احلايل،  الول  كان�ن  �سهر  من  والثاثني  احلادي  يف 
وتنتهي يف ال�ساد�س ع�سر من �سهر كان�ن الثاين الذي 

يليه مب�ساركة 95451 طالبا وطالبة.
اللللتللزام  �لللسلللرورة  النعيمي  الللدكللتلل�ر  واأكللللد 
مبا  اللللدورة،  انعقاد  اثناء  ال�سحية  بللالإجللراءات 
ي�سمن �سامة و�سحة الطلبة وجميع القائمني على 
ال�سحي  الربوت�ك�ل  تطبيق  خللال  من  المتحان 

الذي اأعدته ال�زارة بالتعاون مع وزارة ال�سحة. 
كللمللا اأكلللد حللر�للس الللللل�زارة علللللى ايللجللاد بيئة 
امتحانية مائمة للطلبة، من خال ت�فري التدفئة 
وكل امل�ستلزمات ال�سحية من كمامات ومعقمات داخل 

القاعات واأجهزة قيا�س احلرارة.
التعليمية  لل�س�ؤون  ال�زارة  عام  امني  بني  بدوره، 
ال�زارة  ان  العجارمة،  ن�اف  الدكت�ر  اللجنة  رئي�س 
الازمة لعقد  �سارفت على النتهاء من ال�ستعددات 
بالغا  اهتماما  تلل�يل  اللجنة  ان  مبينا  المتحان، 
للتغذية الراجعة من امليدان ور�سدتها ال�ازرة خال 
جتهيز  مت  انه  وقللال  املا�سية.  المتحانية  الللدورة 
غرفتي عمليات يف مركز ال�زارة واإدارة المتحانات؛ 
وا�ستقبال  وجمللريللاتلله  المللتللحللان  �للسللري  ملللتللابللعللة 
واملجتمع  الطلبة  من  وال�ستف�سارات  املاحظات 
علي  المتحانات  اإدارة  مدير  او�سح  بدوره  املحلي. 
القاعات  روؤ�ساء  اختيار  من  النتهاء  مت  اأنه  حماد، 
واملراقبني وجتهيز القاعات الازمة لعقد المتحان 
ان  مبينا  والتعليم،  الرتبية  مديريات  جميع  يف 
هذه  متابعة  على  تعمل  الرقابية  اللللل�زارة  فللرق 

ال�ستعدادت ل�سمان �سامة �سريها على اكمل وجه.

*عّمان 
�سخر  املهند�س  الأعلليللان  جمل�س  ع�س�  بحث 
عّمان  يف  اليللطللايل  ال�سفري  مع  الثاثاء،  دوديلللن، 
فابي� كا�سي�سي، م�ساركة الأردن يف »املنتدى الربملاين 
منتدى  من  ال�ساد�سة  الللدورة  �سمن  ك�فيد-19«،   -
البحر الأبي�س املت��سط، والذي من املُقرر اأن ينطلق 

عرب تقنية الت�سال املرئي »زووم« اخلمي�س املُقبل.
ح�سرته  اللقاء،الذي  خللال  اجلانبان  وبحث 
نائبة ال�سفري فالرييا روماري، يف دار جمل�س الأعيان، 

جملة من الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك، على راأ�سها 
على  ك�رونا  اأزمة  تداعيات  لتخطي  اجله�د  ت�حيد 

خمتلف القطاعات.
املت��سط،  الأبلليلل�للس  البحر  منتدى  ان  يللذكللر 
وزارة  تنظمها  امل�ست�ى  رفيعة  �سن�ية  فعالية  ه� 
مللع مركز  بللال�للسللرتاك  الإيللطللاللليللة  اخلللارجلليللة 
احل�ار  ت�سجيع  اإىل  ويهدف  والبح�ث،  الدرا�سات 
البحر  دول  مللن  الفاعلة  اجلللهللات  بللني  والللتللعللاون 

املت��سط. الأبي�س 

*عمان 
وزع مركز امللك عبداهلل الثاين لتدريب العليات 
تعليم  اأجللهللزة  الللثللاثللاء،   ،KASATC اخلا�سة 
التابعة  املختلطة  الثان�ية  جريبا  ملدر�سة  ل�حي 
ملديرية تربية الزرقاء، بالتعاون مع وزارة الرتبية 
وذلك  اخلريية،  الطلبة  اأ�سدقاء  وجمعية  والتعليم 
ُبعد”  “عن  الإلكرتونية  التعليمية  البيئة  لت�فري 
للمدر�سة، و�سمان ا�ستمرارية التعليم للطلبة يف ظل 

ظروف جائحة ك�رونا.
وقال مدير املركز العقيد الركن ن�سال احل�سبان، 
القيادة  من  بت�جيهات  جللاءت  احلملة  هللذه  “اإن 
العربي،  اجلي�س   - الأردنية  امل�سلحة  للق�ات  العامة 
التعلم  خدمة  حت�سني  يف  احلك�مية  اجله�د  لدعم 
التي  ال��سائل  كافة  ت�فري  يف  وامل�ساهمة  ُبعد  عن 
انطاقا  اخلدمة،  هذه  وحتديث  تط�ير  على  تعمل 
امل�سلحة  الللقلل�ات  تنفذه  الللذي  التنم�ي  الللدور  من 

لتنمية املجتمع املحلي وبكافة الإمكانيات املتاحة”. 
لل�س�ؤون  والتعليم  الرتبية  وزارة  عام  اأمني  واأكللدت 
اأن  قبيات،  جنلل�ى  الللدكللتلل�رة  واملللاللليللة  الإداريللللة 
ال�زارة وبالتن�سيق مع خمتلف امل�ؤ�س�سات احلك�مية، 
�ست�ستمر يف تقدمي اخلدمة التعليمية لكافة الطلبة 
التعليم  علل�دة  حلللني  املتاحة  التقنية  بال��سائل 

ال�جاهي بعد اخلروج من تداعيات هذه الأزمة.
الق�ات  جله�د  وتقديرها  �سكرها  عن  واأعربت 
امل�سلحة الأردنية وجمعية اأ�سدقاء الطلبة اخلريية 
ا�ستمرار  متكن  التي  التقنية  ال��سائل  ت�فري  يف 

اخلدمة التعليمية يف مدر�سة جريبا.
ي�سار اإىل اأن مركز امللك عبداهلل الثاين لتدريب 
اأعمال  نفذ   )KASATC( اخلا�سة  العمليات 
�سيانة ملبنى مدر�سة جريبا خال هذا العام، اإ�سافة 
اإىل �سيانة اأحد امل�ساجد يف املنطقة وجتهيزه بكافة 

اخلدمات الإدارية.

*عمان 
جمل�س  رئي�س  الجتماعية  التنمية  وزير  ا�ساد 
ادارة �سندوق املع�نة ال�طنية، اأمين املفلح، بالداء 
الرفيع لل�سندوق، واعتربه من�ذجا يحتذى ويت�جب 
يف  العاملة  والربامج  الدارات  كافة  على  تعميمه 

امل�ؤ�س�سات التابعة لل�زارة.
وذكرت ال�زارة يف بيان الثاثاء، ان املفلح وجه 
ال�سندوق  عللام  مدير  اىل  وتقدير  اعللتللزاز  ر�سالة 
مبنا�سبة ف�زه بجائزة اف�سل م�سروع حك�مي لتنمية 
�سمن   - التكميلي  الدعم  برنامج  م�سروع   - املجتمع 

التي عقدت دورتها  التميز احلك�مي العربي  ج�ائز 
يف المارات.

عن  يللعللرب  الللكللبللري  الجنلللاز  ان  املللفلللللح  كلللد  واأ
الردن،  رفللعللة  لأجلللل  والللتللفللاين  الللعللمللل  مللقللدار 
وا�ستثمار  النجاحات  هللذه  على  للبناء  داعللًيللا 
والنجاح  التقدم  م�سرية  لبناء  الللقللدرات  هللذه 

لها. اأ�س�س  التي 
كما دعا العاملني يف ال�سندوق اىل بذل املزيد من 
اجله�د لارتقاء بالعمل العام وتقدمي اف�سل خدمة 

للم�اطنني.

رئيس هيئة األركان: القوات المسلحة 
مستمرة في مساندة كافة القطاعات

وزير المياه ومحافظ الزرقاء يبحثان 
الوضع المائي في المحافظة

وزير التربية يطلع على االستعدادات 
لعقد الدورة التكميلية للتوجيهي

العين دودين والسفير اإليطالي يبحثان 
مشاركة االردن بالمنتدى البرلماني كوفيد19

مركز الملك عبداهلل الثاني لتدريب العمليات 
الخاصة يوزع أجهزة تعليم لوحي

وزير التنمية: أداء صندوق المعونة نموذج يحتذى به

*عمان  
قال وزير ال�سحة الدكت�ر نذير عبيدات ان  
املعركة ما زالت م�ستمرة مع فريو�س ك�فيد-19 
وامللل�اطللن هلل� بطل املللعللركللة، واللل�للسللاح الللذي 
بارتداء  اللتزام  ه�  جميعا  ا�ستخدامه  علينا 

الكمامات، والتباعد اجل�سدي. 
م�ؤمتر  خللال  عبيدات  الللدكللتلل�ر  واأ�للسللاف 
ان  الللثللاثللاء  اللللل�زراء  رئا�سة  دار  يف  �سحفي 
نتائج  يعطينا  لك�رونا  ال�بائي  املنحنى  حت�سن 
ايجابية، لكن هذا ل يعني انتهاء ال�باء، ك�ن  

اعداد ال�سابات ل زالت كبرية. 
اأكد الدكت�ر عبيدات ان   وح�ل اللقاحات 
مع  اتفاقيات  عدة  عن  قريبا  �ستعلن  اللل�زارة 
�سركات لتامني لقاحات ك�رونا  لت�فري مطاعيم 
خمتلفة   م�سادر  من  امل�ستجد،  ك�رونا  لفريو�س 
اأكرب ن�سبة معينة من املطاعيم؛  للح�س�ل على 

لإعطائها لاأردنيني قريبا.
وا�سار اىل �سراء كميات من مطع�م اأك�سف�رد 
م�ستقبا الذي يحمل ميزة ايجابية وهي انه ل 

يحتاج حلرارة ناق�س 80.
تعليمات  ا�سدار  عن  ال�سحة  وزير  وك�سف 
اللليلل�م الربلللعلللاء حتلللدد  كلللللف علللاج مر�سى 
يكفل  مبا  اخلا�سة  امل�ست�سفيات  يف  الك�رونا 

ت�سعرية عادلة للم�ست�سفى واملري�س. 
الدكت�ر  قال  امليدانية  امل�ست�سفيات  وح�ل 
امل�ست�سفيات  ا�ستعمال  الأوللل�يللة   اأن  عبيدات 
احلا�سر  اللل�قللت  يف  كلل�رونللا  ملر�سى  امليدانية 
املر�سى  عاج  الأخللرى  للم�ست�سفيات  ليت�سنى 

الآخرين. 
للعناية  الازمة  الأجهزة  ان   اىل  وا�سار 
املللللركللللزة �للسللتللكلل�ن جلللاهلللزة عللنللد ا�للسللتللام 
بعد  املر�سى  ل�ستقبال  امليدانية  امل�ست�سفيات 
امل�ست�سفيات  ان  م�ؤكدا  اجلاري  ال�سهر  منت�سف 
رافدا مهما مل�ست�سفيات وزارة ال�سحة، و�سيك�ن 
هناك ترتيب معني لها بعد النتهاء من فريو�س 

ك�رونا. 
اأعطت  وبني الدكت�ر عبيدات ان احلك�مة 
تخ�سي�س  ومت  خا�سة؛  اأهمية  ال�باء  م��س�ع 

لعام  الللدولللة  ملل�ازنللة  يف  لك�ورنا  خا�سة  بند 
.2021

ال�سحة  وزارة  عللام  اأمللني  ك�سف  جهته  من 
م�س�ؤول ملف ك�رونا يف وزارة ال�سحة، الدكت�ر 
وائل الهياجنة خال امل�ؤمتر ال�سحفي عن  بدء 
ان�ساء م�ست�سفى ميداين رابع يف مدينة العقبة.
املئ�ية  الن�سبة  اإن  الللهلليللاجللنللة،  وقلللال 
 ، باملئة   16 حلل�ايل  بلغت  ام�س  للفح��سات 
وهي اأقل ن�سبة ن�سلها يف الأيام املا�سية ون�سبة 
الإ�سغال يف غرف العناية احلثيثة 50 باملئة ، 
اإىل  العادية و�سلت  الغرف  الإ�سغال يف  ون�سبة 
اأجهزة  ا�ستخدام  ن�سبة  بلغت  فيما  باملئة   34
فيما  باملئة   31 بن�سبة  ال�سطناعي  التنف�س 

يتلقى العاج 1622 حالة. 
ن�سبة ال�سابة  ان  الهياجنة  الدكت�ر  وبني 
من  خروجهم  قلة  ب�سبب  الطللفللال  بللني  اقللل 
اىل  م�سريا  املدار�س  اىل  ذهابهم  وعدم  املنزل 

ارتفاع ن�سبة ال�سابات بني الذك�ر. 
نللظللام  ير�سد احلللالت  وا�للسللار اىل وجلل�د 

ويجري  مللرة،  لأول  �سجلت  التي  الإيجابية 
طرح احلالت املكررة من ال�سابات امل�سجلة.

خمترب   ان�ساء   عن  الهياجنة  اعلن   كما 
يف  حمافظة  كللل  يف  كلل�رونللا  فح�س  لإجلللراء 

اململكة. 
اكد  ال�سيطرة  مللركللز  عمل  اللليللة  وحللل�ل 
الت�سال  ميكنه   امل�ساب  ان  هياجنة  الدكت�ر 
على 111 و193 و�سرح احلالة مل�ظف الت�سال 
وج�د  ل�سمان  �ساعة   24 مللدار  على  املت�اجد 
�سابط   ، وجلل�د  م�ؤكدا  يحتاج  من  لكل  �سرير 
التي  امل�ست�سفيات  ارتباط يف كل م�ست�سفى من 
يتيح  الإلكرتوين  والنظام  ك�رونا  مع  تتعامل 
وعدد  ي�مي،  ب�سكل  الأ�سّرة  معرفة  ي�ميا  لنا 
اأي�سا  ما،ويعطينا  مبكان  ال�ساغرة  الأ�للسللّرة 

عامات حمراء عند امتائها.
امللل�اطللنللني   الهياجنة  الللدكللتلل�ر  وطللالللب 
اللتزام بارتداء الكمامة، والتباعد اجل�سدي 
وعدم التجمع ملزيد من ال�سيطرة على ال��سع 

ال�بائي. 

وزير الصحة المعركة مع فيروس كوفيد 19 
مازالت مستمرة وسالحنا هو االلتزام

*عمان 
الأردنيني  املهند�سني  نقابة  اأعلنت 
�سبكة  كاأول   ،»EngIn« من�سة  اطاق 
العامل  يف  هند�سية  اجتماعية  ت�ا�سل 
اأحمد  املهند�سني  نقيب  واأكللد  العربي. 
�سحفي  م�ؤمتر  خللال  الزعبي  �سمارة 
جللاء  املللنلل�للسللة  اطللللاق  اأن  اللللثلللاثلللاء، 
النقابة  حتلل�ل  خللطلل�ات  مللن  كخط�ة 
اىل نقابة رقمية، متا�سيا مع التط�رات 
املت�سارعة يف الث�رة ال�سناعية الرابعة 
ك�سبكة  املن�سة  اأن  مبينا  وتداعياتها، 
ت�سعى  واجتماعية  مهنية  هند�سية 
من  للنقابة  املنت�سبني  املهند�سني  جلمع 
اأجل تبادل املعرفة وفتح الآفاق اأمامهم 

عمل  فللر�للس  اإيللجللاد  يف  وم�ساعدتهم 
اخلا�سة  الذاتية  ال�سرية  مع  تتنا�سب 

بكل مهند�س.
واأ�سار اإىل اأن املن�سة ت�فر عددا من 
مركزية  بيانات  قاعدة  ب�سفتها  املزايا 
الذاتية  �سريتهم  حتلل�ي  للمهند�سني 
�سخ�سي،  ملف  يف  املختلفة  وخرباتهم 
اإ�سافة اإىل متكينهم من الت�ا�سل املبا�سر 
وان�ساء  املبا�سرة،  الر�سائل  خللال  من 
الت�ا�سل  واإثللراء  خمتلفة،  جمم�عات 
العلمية  البحاث  ن�سر  خال  من  بينهم 
بجميع  علم  على  واإبقائهم  والدرا�سات، 
وور�سات  م�ؤمترات  من  النقابة  اأن�سطة 
عمل  خللال  خرباتهم  وحتليل  عللمللل، 

اح�سائيات وحتليل اخلربات الهند�سية 
وذلك  الدقيقة  بالتخ�س�سات  خا�سة 
لت�ظيفها باملكان املنا�سب عند احلاجة.
خال  ومللن  �سيجري  اإنلله  واأ�للسللاف، 
املهند�سني  تزويد   )EngIn( من�سة 
النقابة  من  املقدمة  العرو�س  من  بعدد 
وال�سركات �ساحبة الخت�سا�س، م�ؤكدا 
النقابة  م�سروع  من  كجزء  جاءت  اأنها 
لاحتياجات  تلبية  التط�رات  مل�اكبة 
داعيا  والت�سغيل،  التدريب  جمللايل  يف 
داخل  بياناتهم  حتديث  اىل  املهند�سني 

وخارج الأردن.
بحملة  قللامللت  الللنللقللابللة  اأن  وبلللني 
واجنللزت  املعل�مات  لتحديث  نقابية 

العمل،  خطة  مللن  باملئة   60 مللن  اأكللرث 
اللل�زارات  من  عدد  خماطبة  جرت  كما 

لتحديث بيانات لديها.
وقلللدملللت ملل�للسللاعللد الأملللللني الللعللام 
املهند�سة  امل�ساندة  العمليات  لإدارة 
فكرة  عن  ملخ�سا  الهيجاء،  اأب�  جناء 
وب�سبب  اأنللله  مبينة  املللنلل�للسللة،  انلل�للسللاء 
بها  مر  التي  والظروف  ك�رونا  جائحة 
اللل�طللن، كللان لبللد مللن وجللل�د من�سة 
من  لا�ستفادة  املهند�سني  مع  للت�ا�سل 
التخ�س�سات  بع�س  يف  خا�سة  خرباتهم 
من  احلد  يف  الللدور  لها  والتي  الدقيقة 
بع�س  على  للجائحة  ال�سلبية  الآثلللار 

القطاعات.

نقابة المهندسين تطلق
 أول شبكة تواصل اجتماعية
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*عمان 
ت�عية  حملة  لل�سرطان،  احل�سني  مركز  اأطلق 
الأطللفللال  لللدى  الللدمللاغ  اأورام  عللن  املبكر  للك�سف 
بالتعاون مع مبادرة »هيد �سمارت« وبدعم من جمعية 
ومت�يل  املتحدة  اململكة  يف  اخلريية  الدماغ«  »اأورام 

مبادرة �سان�يف.
واملعرفة  اللل�عللي  تعزيز  اإىل  احلملة  وتللهللدف 
الطفل  لللدى  تظهر  قللد  الللتللي  الأعللرا�للس  بطبيعة 

امل�ساب ب�رم يف الدماغ. 
وقال مدير عام مركز احل�سني لل�سرطان الدكت�ر 
اإن احلملة ت�سهم يف  عا�سم من�س�ر يف بيان �سحايف، 
زيادة  خال  من  الربيئة  الأرواح  من  الكثري  انقاذ 
من  ال�سحية  الرعاية  مقدمي  جميع  عند  ال�عي 
الأطفال،  واأطللبللاء  الأ�للسللرة  واأطللبللاء  عامني  اأطباء 
لطلبة  اإ�سافة  واملمر�سني،  واملقيمني  والخت�سا�س 
الطب يف ال�سنة ال�ساد�سة وطلبة التمري�س يف ال�سنة 

الرابعة يف اجلامعات الأردنية. 
ل�سراكات  مللثللال  احلللملللللة  هلللذه  “اأن  واأ�لللسلللاف 
وعاقات تعاون، وتبادل للخربات التي تربط املركز 

باأ�سهر مراكز عاج ال�سرطان يف العامل”. 
لدى  الع�سبي  اجلهاز  اأورام  اأخ�سائية  وقالت 
الأطفال يف مركز احل�سني لل�سرطان ومديرة احلملة 
“اإن اأورام اجلهاز الع�سبي )الدماغ  ن�سرين عمايري، 
واحلبل ال�س�كي ( هي ثاين اأكرث اأن�اع الأورام �سي�عًا 
و�سبب  الأردن،  يف  الللدم  �سرطان  بعد  الأطفال  بني 

حيث  الأطللفللال،  بللني  ال�سرطان  مللن  لل�فاة  رئي�س 
الدماغ،  باأورام  �سهريًا  ومراهقني  اأطفال   6 ي�سخ�س 
مبا يقارب 70 اإىل 90 اإ�سابة، ويعالج منهم ما ن�سبته 

70 باملئة يف مركز احل�سني لل�سرطان.
هذه  ت�سخي�س  يجري  ما  غالبًا  اأنه  اإىل  واأ�سارت 
بل  فقط،  الأردن  يف  لي�س  متاأخر،  وقت  يف  الأورام 
الأهل،  عند  ال�عي  لتدين  اأي�سا  املتقدمة  الدول  يف 
الأعرا�س  ماحظة  يف  ال�سحية  الرعاية  ومقدمي 
الدماغ  يف  ورم  وج�د  على  تدل  قد  التي  والعامات 

والتي قد تت�سابه مع اأعرا�س اأمرا�س اأخرى.
بني  ال�عي  ن�سر  على  �ستعمل  احلملة  اأن  واأكدت 
املعلمني يف املدار�س من خال املحا�سرات املتخ�س�سة 
عن  اأو  التعليمية،  امل�ؤ�س�سات  يف  الأكللادميلليللني  بني 
للظروف  نظرًا  الأخللرى،  الت�سال  تطبيقات  طريق 
املتعلق  ال�بائي  وال��سع  بها،  منّر  التي  ال�ستثنائية 
قمنا  لقد  واأ�للسللافللت:  كلل�رونللا.   فللريو�للس  بانت�سار 
امل�ست�سفيات  يف  �ست�زع  تعريفية  من�س�رات  بطباعة 
واملدار�س وعرب ر�سائل الربيد الإلكرتوين مب�ساعدة 
حمات  و�سيجرى  املمر�سني،  ونقابة  الأطباء  نقابة 
وو�سائل  املختلفة،  الإعلللام  و�سائل  عرب  ت�ع�ية 
الت�ا�سل الجتماعي، بالإ�سافة للم�قع الإلكرتوين 
والجنليزي  العربية  باللغتني  للحملة  املخ�س�س 
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ذات  بالعرا�س  العامة  املجتمعية  الت�عية  لزيادة 

العاقة باأورام الدماغ عند الأطفال.

*عمان 
قال ال�سفري الروماين يف عمان نيك�لي 
ثابتا  عاما  يعد  الردن  اإن  ك�مني�سك�، 
ورابطا  املنطقة،  يف  والعللتللدال  للت�ازن 

ا�سرتاتيجيا بني اآ�سيا واأفريقيا واأوروبا.
النللبللاء  ل�كالة  حللديللث  خللال  وعللرب 
ال�طني  العيد  مبنا�سبة  )برتا(،  الردنية 
اململكة  لللدور  رومانيا  تقدير  عن  لباده، 
الردن  يعد  حيث  املنطقة  يف  ومكانتها 
�سريًكا رئي�سًيا لرومانيا يف ال�سرق الأو�سط. 
الردن،  مع  رومانيا  �سراكة  ان  اىل  وا�سار 
العاقات  مللن  عللاًمللا   55 نح�  اىل  امللتللدت 
وقت  اأي  من  اأق�ى  اأ�سبحت  الدبل�ما�سية، 
بني  والفاعل  الق�ي  التن�سيق  مبينا  م�سى، 
البلدين فيما يتعلق بال�سيا�سات الإقليمية 
ال�سام  عملية  مثل  احل�سا�سة،  وامللفات 
والتطرف  والإرهللاب  الأو�سط،  ال�سرق  يف 
والأزمة  ال�س�ري،  ال�سراع  اإىل  بالإ�سافة 
املتعلقة  الإن�سانية  والق�سايا  العراق،  يف 

بالاجئني.
�سيا�سيًا  ح�ارًا  ط�را  البلدين  اأن  واأكد 
متكررة  ر�سمية  زيللارات  يف  جت�سد  مت�سقا، 

على امل�ست�يني احلك�مي والربملاين.
وقال اإن الردن يعترب �سريكا اقت�ساديا 
العاقات  �ساهمت  حيث  لرومانيا،  مهما 
تط�ير  يف  اللل�للسلليللا�للسلليللة-الللدبللللل�مللا�للسلليللة 
بني  والتجارية  القت�سادية  الللعللاقللات 
اهتمامًا  تلل�يل  بللاده  ان  مبينا  البلدين، 
ت��سيع  وزيادة  القت�سادي  للتعاون  خا�سًا 

وهي  الثنائية،  والللتللجللارة  ال�ستثمارات 
عاقاتنا  اأجللنللدة  علللللى  هللامللة  ملل�ا�للسلليللع 

اخلارجية.
�س�قا  يلل�للسللكللل  الأردن  اإن  وا�لللسلللاف 
ت�سديريا ا�سرتاتيجيا لرومانيا يف املنطقة، 
التجارة  اإجللمللايل  بلغ   ،2019 عللام  ففي 
اأمللريكللي،  دولر  ملي�ن   251.5 الثنائية 
ال�سن�ات  خال  ت�ساعدًيا  اجتاًها  و�سهدت 

الرومانية  ال�سركات  ان  وبللني  املا�سية. 
يف  خا�سة  الأردنية،  نظرياتها  مع  تتعاون 
والزراعة  والطاقة  الت�سالت  قطاعات 
ان  اىل  م�سريا  وال�سياحة،  وال�سحة  واملياه 
الأردن  يف  الرومانية  ال�ستثمارات  معظم 
الغذائية  واملللل�اد  ال�سناعة  على  ترتكز 
يجري  انلله  ال�سفري  وك�سف  واخلللدمللات. 
حالًيا العمل على تب�سيط اإجراءات ال�سفر 

عملية  تب�سيط  مت  حيث  البلدين،  بللني 
الطلبات  تقدمي  نظام  خال  من  التاأ�سرية 
تط�ير  اأن  اىل  م�سريا  الإنلللرتنلللت،  عللرب 
التعاون ال�سياحي يخدم م�سلحة البلدين.

الللتللعللاون بني  بللرنللامللج  وتللطللرق اىل 
-2019 للفرتة  التعليم  جمال  يف  البلدين 

2024، وقال ان احلك�مة الرومانية رفعت 
الأردنيني  للطاب  الدرا�سية  املنح  عللدد 
)بكال�ري��س،  ال�سنة  يف  منحة   53 اإىل 
واأن  اخت�سا�س(،  دكللتلل�راه،  ماج�ستري، 
من  تخرج�ا  اأردين   13000 نح�  هناك 

اجلامعات الرومانية.
ال�سفري  ا�ساد  ك�رونا،  جائحة  وحلل�ل 
اخلارجية  وزارة  قدمته  الللذي  بالدعم 
رومانيا  م�اطنا   161 لإعلللادة  الأردنلليللة 
جللراء  الأردن  يف  ال�سبل  بللهللم  تقطعت 
ل�قف  ال�سلطات  فر�ستها  التي  التدابري 

انت�سار فريو�س ك�رونا.
وا�سار اىل ان عدد اجلالية الرومانية 
ح�سل  ن�سمة،  الف   5 يبلغ  الردن  يف 
نتيجة  الأردنية  اجلن�سية  على  معظمهم 
عائات  اإىل  ينتم�ن  اأ�للسللرة،  لتاأ�سي�س 

خمتلطة.
يف  با�ستمرار  ت�سارك  بللاده  ان  وقللال 
تنفيذ ال�سيا�سات امل�سممة لتط�ير وتعزيز 
الجتماعي  واأدائها  الدميقراطي  نظامها 
والعاقات  الأعمال  وبيئة  والقت�سادي 

اخلارجية وال�سراكات.
)برتا-�سالح اخل�الدة(

*عمان 
الذي  القد�س  على  عني  برنامج  �سلط 
ال�س�ء  الثنني،  الأردين  التلفزي�ن  بثه 
�سكان  الحلللتلللال،  �سلطات  اإجللبللار  علللللى 
يف  الللهلل�ى  وبللاطللن  جلللراح  ال�سيخ  منطقة 
�سل�ان بالقد�س، على اخاء منازلهم ل�سالح 

ا�ستيطان املتطرفني اليه�د فيها.
وعر�س الربنامج يف تقريره ال�سب�عي 
املقد�سي  ملعاناة  م�ساهد  القد�س،  يف  امل�س�ر 
ال�سيخ  منطقة  يف  الللقللاطللن  الللكللرد  نبيل 
منزله  بللاإخللاء  امللرا  ت�سلم  الللذي  جللراح، 
العام  منذ  لليه�د  الر�لللس  ملكية  بحجة 
1885، دون اي دليل او وثيقة تثبت ذلك، 
او  منزله  امللام  واقفا  امللا  وقته  يق�سي  اذ 
داخل  من  املراقبة  كامريات  خال  يرتقب 
من  لطرده  الحتال  �سرطة  قدوم  املنزل 

منزله الذي يقطنه منذ عام 1956.
وعرب الكرد عن واقع حال �سكان احلي، 
وا�سار اىل  ا�سعارات الخاء،  ت�سلم�ا  ممن 
خ�فا   ،  “ اع�سابهم  على  “يعي�س�ن  انهم 
املنزل  ودخ�لهم  امل�ست�طنني  هج�م  مللن 
م�ست�سهدا  كبرية،  وباأعداد  ا�ستئذان  دون 
اقتحام  مت  اذ  جريانه،  احد  مع  ح�سل  مبا 
م�سطحبني  واخليالة  ال�سرطة  من  منزله 
ال�سكان  طلللرد  مت  حلليللث  كللابللهللم،  معهم 
واأ�سار  مقتنياته.  كل  من  املنزل  واخللاء 
التقرير اىل ان حي ال�سيخ جراح يعترب من 
الحياء املقد�سية الكرث ا�ستهدافا من قبل 

اجلمعيات ال�ستيطانية املدع�مة حك�ميا، 
للمدينة  احلي�ية  الحياء  على  لل�سيطرة 
اوامللر  ت�سليم  م�ؤخرا  مت  لذلك  املقد�سة، 
القاطنني  من  عائلة  ع�سر  لثنتي  اخللاء 
اىل  التقرير  ولفت  واهلليللة.  بحجج  فيه 
امل�سجد  جللنلل�بللي  �للسللللل�ان  حللي  ا�للسللتللهللداف 
الق�سى املبارك من قبل الحتال وب�سكل 
الحتال  قلل�ات  تن�سط  اذ  م�سب�ق،  غري 
اخللاء  اواملللر  بت�زيع  هناك  كبري  ب�سكل 
للم�ست�طنني،  لت�سليمها  املقد�سيني  ملنازل 
الللدفللاع  على اعللتللبللار ان هللذا احلللي خللط 
الول عن امل�سجد الق�سى املبارك، ما دفع 
�سلطات الحتال لإ�سفاء الطابع اليه�دي 
عن  فيه  الخاء  اوامر  عدد  زاد  اذ  عليه، 

85 اأمرا.
اللللذي يقدمه  الللربنللامللج  كللمللا عللر�للس 
العلللاملللي جلللريلللر ملللرقلللة، ملل�للسللاهللد مت 
فريق  ت�اجد  اثناء  بال�سدفة  ت�س�يرها 
املللهللددة  �س�يكي  عللائلللللة  للللدى  الللربنللامللج 
املنزل  ال�سرطة  اقتحمت  حيث  بالإخاء، 
املنزل  �ساحبة  و�سلمت  انللذار،  �سابق  دون 
اخاء  اوامللر  وعائلتها  ا�سمهان  احلاجة 
ع�سرات  مللنللذ  يقطن�نه  اللللذي  ملللنللزلللهللم 
منذ  لليه�د  الر�س  ملكية  بحجة  العق�د، 

العام 1891.
�سامي  بللاملللحللامللي  الللربنللامللج  والللتللقللى 
وقال  املقد�سية،  بال�س�ؤون  املخت�س  ار�سيد، 
ه�  جلللراح  ال�سيخ  حللي  يف  يللحللدث  مللا  ان 

اعداد  مت  انه  م��سحا  ا�ستيطاين،  م�سروع 
)نحات  �سركة  قبل  من  وتقدميه  خمطط 
جديد  ا�ستيطاين  حللي  لقللامللة  �سمع�ن( 
ي�سم اكرث من 500 وحدة �سكنية جديدة، 
تفريغ  بعد  ط�ابق   8 بارتفاع  مبنى  و12 
تن�سط  كما  ال�سليني.  �سكانه  مللن  احلللي 
ب�ؤرة  اإقامة  جمعية )عطريت ك�هنيم( يف 

ا�ستيطانية يف احلي.
ان  ار�سيد  قال  القان�ين،  اجلانب  وعن 
القان�ن ال�سرائيلي �سدر عام 1967 ب�سكل 
بحق�قهم  املطالبة  من  الفل�سطينيني  مينع 
حق�قا  امل�ست�طنني  ومللنللح  الللتللاريللخلليللة، 
يف  لهم  كانت  بانها  الدعلللاء  مت  تاريخية 
ال�سيخ  منطقة  ق�سية  ان  مبينا  ال�سابق، 
هذه  اهللايل  لن  ن�عية”  “ق�سية  جللراح 
الداخل  من  فل�سطينيني  لجئني  املنطقة 
عام  بي�تهم  من  تهجريهم  مت  الفل�سطيني، 

.1948
القرن  خم�سينيات  خال  انه  واأ�ساف 
باإن�ساء  الأردنلليللة  احلك�مة  قامت  املا�سي 
و�سلمت  ح�سابها،  على  ال�سكني  احلي  هذا 
28 وحدة �سكنية لل28 عائلة لجئة بعق�د 
ايجار ملدة 3 �سن�ات كفرتة جتريبية، وبعد 
من  ا�سمائهم  “الونروا” مب�سح  قامت  ذلك 
وتنازل�ا  الفل�سطينيني،  الاجئني  قائمة 
عن جميع حق�قهم كاجئني. ولذلك جلاأت 
عبداهلل  امللك  جالة  اىل  العائات  هللذه 
احقاق  يف  مل�ساعدتهم  احل�سني  بن  الثاين 

احللللق، مللن مللبللداأ ان احلللكلل�مللة الردنلليللة 
ت�قفت عن حت�سيل اليجارات من ا�سحاب 
التجريبية،  الفرتة  انق�ساء  بعد  البي�ت 

وح�لت ملكية البي�ت لقاطنيها.
ال�سرائيليني  حجة  ان  اىل  واأ�للسللار 
دولللة  بلللان  الخللللاء،  عمليات  تللربيللر  يف 
الحتال تعترب القد�س ال�سرقية جزءا ل 
يتجزاأ من ا�سرائيل منذ عام 1967، وبذلك 
�سنت  ثم  الدويل،  بالقان�ن  تعرتف  ل  فهي 
ا�سرائيلي  لكل  يحق  انه  على  ين�س  قان�نا 
ال�سرقية  القد�س  يف  عقار  مبلكية  يدعي 
ا�ستام عقاره، وباملقابل، فان اي فل�سطيني 
ميلك عقارا يف الداخل الفل�سطيني ل يحق 
له املطالبة بحق�قه قبل عام 1948 وهذا 
املحاكم  ان  واأكللد  فا�سحا.  متييزا  يعترب 
بذلك  الدعاوي  جميع  ردت  ال�سرائيلية 
اخل�س��س، بحجة مرور فرتة التقادم ودون 

النظر يف ج�هر الدع�ى.
بللاللل�للسلل�ؤون  املخت�س  املللحللامللي  ونللا�للسللد 
اهللايل  بللا�للسللم  ار�للسلليللد،  �للسللامللي  املقد�سية 
الردنية  احلك�مة  جللراح  ال�سيخ  منطقة 
الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  را�سها  وعلى 
بامل�سار  ق�سيتهم  دعلللم  يف  ال�للسللتللمللرار 
اللل�للسلليللا�للسللي والللدبللللل�مللا�للسللي، ملل�للسللريا اىل 
املقد�سات  على  ال��ساية  “�ساحبة  انها 
ومل  الللقللد�للس،  يف  وامل�سيحية  ال�سامية 
جتاه  ودورهللا  واجبها  عن  ي�ما  تتقاع�س 

القد�س واملقد�سيني”.

*املفرق 
اآل البيت الدكت�ر  افتتح رئي�س جامعة 
عدنان العت�م، اأول م�سروع ا�ستثماري داخل 
احلرم اجلامعي وه� عبارة عن »م�سنع ملياه 
اقت�سادي  عائد  اإيللجللاد  بهدف  اللل�للسللرب«، 

وخدمة املجتمعات املحلية.
امل�سنع  افتتاحه  خللال  العت�م  واأكللد 
ال�ستثمارية  امللل�للسللاريللع  تنفيذ  اأهللملليللة 
م�ساريع  �ستطلق  اأنها  اإىل  م�سريًا  باجلامعة، 
ت�فري  بهدف  اأخللرى  واإنتاجية  �سناعية 
الطلبة  املفرق وت�سغيل  فر�س عمل لأبناء 
بالتزامن مع ع�دتهم اإىل اجلامعة وحتقيق 

التنمية املطل�بة يف حمافظة املفرق.
ولفت اإىل اأن امل�سنع مت جتهيزه باأحدث 
كا�سات  جتهيز  جمال  يف  املتط�رة  املعدات 
متطلبات  ووفللق  لل�سرب،  ال�ساحلة  املياه 
اأن  اإىل  من�هًا  العامة،  وال�سامة  ال�سحة 
اجلامعة ب�سدد ت��سعة امل�سروع لي�سم �سلعًا 
اأخرى يف امل�ستقبل. واأ�سار اإىل النتهاء من 

حفر بئر ارت�ازي جديد، عدا عن م�ساريع 
منها  قريبًا  الن�ر  �سرتى  اأخرى  ا�ستثمارية 
خدمات  وي�سم  الطابية  القرية  م�سروع 
ال�ق�د،  حمطة  وم�سروع  كافة،  الطلبة 
بهدف  املائي  احل�ساد  م�ساريع  اإىل  اإ�سافة 
حت�سني واقع الزراعات يف احلرم اجلامعي.
وبني مدير الدائرة املالية يف اجلامعة 
الدكت�ر �سيف اهلل عليمات اأهمية امل�سروع 
والقللتلل�للسللادي  الللتللنللملل�ي  الللللدور  لتعزيز 
واأو�للسللح  املللفللرق.  حمافظة  يف  للجامعة 
ال�ستثمار يف اجلامعة حممد  دائرة  مدير 
ب�سب��س، اأن امل�سنع جرى جتهيزه مبعدات 
عاملية  م�ا�سفات  و�سمن  الإنللتللاج  عالية 
عايل  منتج  ت�فري  يف  ت�سهم  اأن  �ساأنها  من 
الإنتاج  دائرة  مدير  قال  بدوره،  اجل�دة. 
عاطف  الدكت�ر  اجلامعة  يف  والت�سنيع 
قبل  من  مت  امل�سنع  جتهيز  اإن  امل�ساقبة، 
من  باملئة   50 وفر  والذي  اجلامعة،  ك�ادر 

كلفة التجهيز.

*عمان 
دعت هيئة الإعام، ممثلي و�سائل الإعام الذين 
تتطلب طبيعة عملهم الت�اجد يف مقّرات م�ؤ�س�ساتهم 
�سيطّبق  الللذي  ال�سامل  التجّ�ل  حظر  فللرتة  اأثناء 
اإىل  الأول،  كان�ن   4 املقبل  اجلمعة  يلل�م  باململكة 
تقدمي طلب للح�س�ل على ا�ستثناء من القرار، علمًا 
اأّن الت�ساريح الإلكرتونية امل�ج�دة لدى الإعاميني 
ال�سامل  احلظر  فللرتة  خللال  باحلركة  تخ�لهم  ل 

الذي يطّبق اأيام اجلمعة.
واأو�سحت الهيئة اأّنه وبهدف الت�سهيل على قطاع 
الإعام، �ستمنح ت�ساريح مرور م�ؤقتة ملمثلي و�سائل 
الإعللللام خللال فللرتة احلللظللر اللل�للسللامللل، مللن خال 
يف  اخلانات  جميع  وتعبئة  ا�ستثناء  بطلب  التقّدم 
shorturl.( الرابط  يف  املرفق  “الك�سل”  ملف 

الللربللاعللي،  ال�للسللم  �سمنها  وملللن   ،)at/nruIP
وامل�سمى ال�ظيفي، واإر�ساله عرب الربيد الإلكرتوين 
اإىل اأّنه لن ينظر  media@pm.gov.jo، م�سرية 

يف اأي طلب غري م�ست�ٍف لل�سروط امل�سار اإليها.
الطلبات  اعتماد  يتم  لن  اأنلله  الهيئة،  واأكلللّدت 

ال�اردة عرب تطبيق ال�ات�س اآب اأو التي ت�سل ب�سكل 
بطلب  املخ�لة  الإعامية  امل�ؤ�س�سة  علم  دون  فردّي 
اإىل  يرد  طلب  اأي  يف  ينَظر  لن  اأنلله  كما  ال�ستثناء، 
من  الثامنة  ال�ساعة  بعد  املُعلن  الإلكرتوين  الربيد 

م�ساء ي�م غد الثاثاء امل�افق 2020-12-1.
اأّن هذه ال�ستثناءات امل�ؤقتة متَنح  و�سددت على 
لغايات التنّقل واإجناز الأعمال الإعامية ال�سرورية 
اأّن  م�ؤكدة  �سخ�سية،  لغايات  با�ستخدامها  ي�سمح  ول 
التي  الغايات  لغري  امل�ؤقت  الت�سريح  هذا  ا�ستخدام 
منح من اأجلها، �سيعّر�س �ساحبه للم�ساءلة القان�نية 

و�سحب الت�سريح منه.
مع  الت�ا�سل  �سيجري  اأّنلله  اإىل  الهيئة  ولفتت 
عرب  اخلمي�س،  ي�م  م�ساء  الطلب  �ساحبة  امل�ؤ�س�سة 
اإر�سال  جرى  الللذي  الإلللكللرتوين  الربيد  اأو  الهاتف 
طلب ال�ستثناء منه، لإعامها ب�سدور م�افقة خلية 
الأزمللات  واإدارة  لاأمن  ال�طني  املركز  يف  الأزملللة 
اخلا�سة  الفردية  الت�سل�سلية  والأرقام  الطلب،  على 
ورقية  اأو  اإلكرتونية  ت�ساريح  هناك  تك�ن  ولن  بها، 

ت�ست�جب الت�سليم.

*عمان
يللفللرق بني  يللعللرف الأعللمللار ول  اأنللله ل  اثللبللت 
الأوىل  املرتبة  ليت�سدر  انت�ساره  وزاد  اجلن�سني 
بل  بالردن  �سي�عا  الأكرث  ال�سرطانات  قائمة  بني 

1262 حالة.
ال�ساب  لدى  التاأنيث  تاء  ك�سر  الثدي  �سرطان 
اىل  ال�سرطان  مع  معاناته  حللّ�ل  اأنلله  ال  خالد، 
حروف تبث الأمل والتفاوؤل لكل من �سيقراأها”فا 
الإرادة  �للسلل�ى  املللر�للس  هلللذا  اأمللللام  يللقللف  �للسلليء 

خالد. والعزمية” بح�سب 
اللل�للسللرطللان قبل  بللللداأت قلل�للسللتللي مللع  يللقلل�ل: 
البط  منطقة  حتت  ظهرت  عندما  �سن�ات  ثاث 
دهني،  كي�س  �سكل  على  �سغرية   “ الأي�سر”حبة 
اأن حجمه بداأ يكرب، لأت�جه  اإل  اأهمية،  اأعره  مل 
دهني  كي�س  باأنه  افللادوا  الذين  الخ�سائيني  اإىل 
�للسلليللزول مللع ال�للسللتللمللرار بللاأخللذ اأدويللللة الللدهلل�ن 
زوال  يف  الدويللة  جللدوى  عللدم  ان  ال   ، الثاثية 

الكي�س. اإجراء عملية لزالة  اأدى اىل  الكي�س 
لل�سرطان  احل�سني  ملركز  ت�جه  انه  اىل  وي�سري 
كتلة  وج�د  تبني  حيث  “للكي�س”،  �س�رة  لجراء 
بعدها  خ�سعت  غرام”  “كيل�  حجمها  داخلية 
البط  حتت  الن�سجة  جلميع  ا�ستئ�سال  لعملية 

و�س�ل اىل الثدي.
ويق�ل خالد 51 عاما ، بعد العملية تبني انني 
اذ خ�سعت لثماين جل�سات  الثدي،  م�ساب ب�سرطان 
و35  بي�ل�جية،  جل�سة  و15  مكثفة،  كيماوية 
الهرم�ين  بالعاج  بعدها  بداأت  ا�سعاعية،  جل�سة 

الن. حتى  امل�ستمر 
اأ�سكال الدعم  وي��سح ان عائلته قدمت له كل 
اأبنائه  عللن  معل�مة  اأيللة  يخِف  ومل  وامللل�للسللانللدة، 

ليك�ن�ا على دراية وفهم عن هذا املر�س .
الدكت�ر  الب�سري  م�ست�سفى  يف  الورام  اخ�سائي 
خلية  باأنه  ال�سرطان”  يعرف  ن�فل،  عبدالرحيم 
وت�سكل  النلل�للسللان،  ج�سم  يف  تنم�  طبيعية  غللري 
ول  عنها،  دفاع  ق�ة  مبثابة  لتك�ن  دم�ية  اوعية 
بعد  ال  باجل�سم  مبا�سر  ب�سكل  اعرا�سه  تظهر 

انت�ساره«.
 100 بني  من  ي�ساب  واحللدا  رجللا  ان  ويق�ل 
احلللالللة  اأن  اىل  ملل�للسللريا  اللل�للسلليللدات،  مللن  حللالللة 
ا�سابة  احتمالية  يف  كبريا  دورا  تلعب  ال�راثية 
به،  العائلة  يف  الأوىل  الللدرجللة  مللن  �سخ�س  اي 
م�ؤكدا  باملئة،   23 اىل   4.5 بني  تللرتواح  بن�سبة 
ابللتللداءا  الللدوريللة  الفح��سات  اجلللراء  �للسللرورة 
الكيماوي  العاج  ان  وي�سيف  عاما.   35 �سن  من 
ال�سرطان،  على  ويق�سي  الدم�ية  الوعية  يقطع 
تعتربان  وواحللد(  الدرجتني)�سفر  ان  اىل  لفتا 
ملللن اللللدرجلللات الللبلل�للسلليللطللة، وميللكللن ا�للسللتللئلل�للسللال 
الكيماوي  للعاج  واخل�س�ع  ال�سرطانية  الكتلة 
بن�سبة  منه  والللتللعللايف  والللهللرملل�ين،  وال�سعاعي 
جل�سات  ان  اىل  ويلل�للسللري  بللاملللئللة.   35 اىل  ت�سل 
تزداد  والهرم�ين،  وال�سعاعي  الكيماوي  العاج 
حني  يف  الثالثة(،  اىل  الدرجتني)الثانية  عند 
ال�سرطان  يبداأ  العظمى  هي  الرابعة  الدرجة  ان 

والعظم. للدماغ  النت�سار  اىل  و�س�ل  بالنت�سار 
الطمئنان  اهمية  على  ن�فل  الدكت�ر  وي�سدد 
الدورية  الفح��سات  واإجللراء  للمري�س  النف�سي 
العرا�س  من  اأي  ظه�ر  حللال  يف  اأ�سهر  �ستة  كل 

اأو  الللثللدي  يف  ملل�ؤملللة  غللري  اأو  ملل�ؤملللة  كتلة  كلل�جلل�د 
الإبط، واإفرازات دم�ّية من الثدي، وتغرّي مفاجئ 
العامة  ال�سحة  مدربة  احللمة.  اأو  الثدي  جلد  يف 
تلعب  الت�عية  حمات  اإن  تق�ل  ال�سرفاء  رول 
اجراء  ب�سرورة  املجتمع  تثقيف  يف  ا�سا�سيا  دورا 
تعامل  وطرق  ال�سابة  قبل  الدورية  الفح��سات 

بعدها. امل�ساب  مع  ال�سرة 
ل  باملر�س  والثقافة  التعلم  ان  اىل  وت�سري 
ان  م��سحة  اجلن�سني،  لدى  كافيتني  غري  تللزالن 
الرجال ل يتقبل�ن فكرة ال�سابة ب�سرطان  اأغلب 

اعتقادهم. حد  على  بالن�ساء  املرتبط  الثدي، 
�سن  يف  البللنللاء  تعليم  �للسللرورة  على  وت�سدد 
وج�د  حال  يف  الذاتية  الفح��سات  اجراء  البل�غ 
تفيد  ا�سارات  ير�سل  ك�نه  باجل�سم،  اختاف  اي 

الطبيب. مراجعة  ب�سرورة 
ب�سراع  يعي�س  ال�سرطان  م�ساب  ان  وت��سح 
تعمل  التاأهيلية  اجلل�سات  ان  ال  داخلي،  وخ�ف 
الن�ساطات  خللال  من  حدته  من  التخفيف  على 
ونللقللل جتلللارب الخلللريلللن وزيللللادة ثللقللة امللل�للسللاب 

. بنف�سه
مطلع  انطلقت  والتي   ) بللِك  )لأتعافى  حملة 
الت�عية  اىل  هللدفللت  املللا�للسللي،  الول  تلل�للسللريللن 

عنه. املبكر  الك�سف  على  واحلث  الثدي  ب�سرطان 
الب�سرية،  للتنمية  روح  ارادة  م�ؤ�س�سة  رئي�سة 
مع  تعاملها  وبحكم  انلله  تللقلل�ل  اجللللدوع  ابت�سام 
مر�سى ال�سرطان، وهي من �سمنهم، اأطلقت احلملة 
الجتماعي”  الت�ا�سل  م�قع  عرب  ا�ست�سافت  حيث 
وباأعمار  الثدي  ب�سرطان  م�سابني   “ الفي�سب�ك 
املجال  هللذا  يف  اخ�سائيني  اىل  ا�سافة  خمتلفة، 
الفح��سات  اإجللراء  ب�سرورة  والتثقيف  للت�عية 

. املبكرة 
حلمات  متابعاتها  خال  ومن  انه  اىل  وت�سري 
احل�سني  م�ؤ�س�سة  تطلقها  التي  الللثللدي  �سرطان 
العمرية  الفئة  ت�ستهدف  كانت  �سن�يا،  لل�سرطان 
ا�سخا�س  عن  للبحث  دعاها  ما  عاما،   55-45 من 
ر�ساله  لت�جه  الثدي،  ب�سرطان  اقل عمرا م�سابني 
يعرف  ل  اللل�للسللرطللان  “ان  مللفللادهللا  حملتها  عللرب 

العمار ول يفرق بني اجلن�سني« .
على  مبا�سرة  بحلقات  بثت  حملتها  اأن  وت��سح 
“ في�سب�ك” تراوحت مدة كل منها �ساعة ون�سف، 
وبعدد م�ساهدات زادت عن 4 الف، تخللها فقرات 
حتفيز  اىل  هدفت  وج�ائز  وم�سابقات  متن�عة 
ر�سالة  واطاق  باآلمهم  تذكريهم  وعدم  امل�سابني 

ال�سفاء. ن�سبة  من  يزيد  الذي  املبكر  للفح�س 
ال�سحة  للل�زارة  الأخللرية  الإح�ساءات  وت�سري 
احل�سني  م�ؤ�س�سة  م�قع  على  واملن�س�رة   2016 لعام 
اإ�سابة   1262 ت�سجيل  مت  انلله  اىل  لل�سرطان، 

اجلن�سني. بني  الثدي  ب�سرطان 
يف  امل�سجلة  لاإ�سابات  الرتاكمي  املجم�ع  وبلغ 
فيما  اإ�سابة،   16268  ،1996 العام  منذ  الأردن 
الثدي  ب�سرطان  جديدة  اإ�سابة   16 ت�سجيل  مت 
الثدي  ب�سرطان  الإ�سابة  وت�سمل  الللذكلل�ر.  بني 
الإ�للسللابللات  جمللملل�ع  مللن  باملئة   39.8 ن�سبته  مللا 
جمم�ع  من  و21.4باملئة  الن�ساء،  لدى  بال�سرطان 
بلغ  فيما  اجلن�سني،  لللدى  بال�سرطان  الإ�للسللابللات 

عاما.   52.7 الت�سخي�س  عند  العمر  معدل 
ال�سمادي( جمد  )برتا- 

حملة توعوية للكشف المبكر 
عن أورام الدماغ لدى األطفال

السفير الروماني: االردن عامل ثابت 
للتوازن واالعتدال في المنطقة

عين على القدس يرصد إجبار المقدسيين 
على إخالء منازلهم في سلوان

افتتاح مصنع لمياه الشرب في جامعة آل البيت

تصاريح مرور لإلعالميين خالل 
الحظر الشامل يوم الجمعة

سرطان الثدي يكسر تاء 
التأنيث ويصيب الرجال

*عمان 
عرب  ت�ساوري،  لقاء  يف  خللرباء،  ناق�س 
النهج  متطلبات  املللرئللي،  الت�سال  تقنية 
الإ�للسللاحللي لإعللللادة دملللج الأحلللللداث يف 
التعامل  ب�سرورة  اأو�للسلل�ا  حيث  املجتمع، 
منظ�ر  من  الأحللداث  عدالة  منظ�مة  مع 

�سم�يل.
ودعلللل�ا، يف اللللللقللاء الللتلل�للسللاوري، الللذي 
القان�نية  للم�ساعدة  العدل  مركز  نّظمه 
الجتماعية،  التنمية  وزارة  مع  بالتعاون 
وبللدعللم مللن اللل�للسللفللارة الللهلل�لللنللديللة، اإىل 
ق�سائية  هيئات  باإيجاد  املنظ�مة  تعزيز 
ا�ستئنافية ومتييزية متخ�س�سة، مبا يخدم 
للحرية،  ال�سالبة  غللري  الأحللكللام  تنفيذ 
من  بدل  الإ�ساحي  النهج  على  والرتكيز 

اأو حدث  الرتكيز على العق�بة؛ فكل طفل 
ي�ستحق الفر�سة لتق�مي �سل�كه.

واأكد اخلرباء اأن الأحداث هم �سحايا 
اأدت  واجتماعية،  اقت�سادية  لللظللروف 
ما  للقان�ن؛  خمالفة  اأفعال  لرتكاب  بهم 
العاقة  ذات  امل�ؤ�س�سات  تعاون  ي�ستدعي 
واملتابعة  والتاأهيل  الدمج  لإعللادة  كافة 

الاحقة للحدث يف املجتمع.
الق�ساء  عن  ممثل�ن  اللقاء  يف  و�سارك 
الجتماعية  التنمية  ووزارة  الع�سكري 
الق�سائي،  املجل�س  الأحداث،  �سرطة  اإدارة 
املهني،  التدريب  م�ؤ�س�سة  ال�سحة،  وزارة 
املجل�س  الإن�سان،  حلق�ق  ال�طني  املركز 
الأعلى  املجل�س  الأ�سرة،  ل�س�ؤون  ال�طني 
من  وم�ؤ�س�سات  الإعاقة  ذوي  لاأ�سخا�س 

امل�سارك�ن، م�سروع  املجتمع املدين. وناق�س 
اإعادة دمج احلدث يف املجتمع وجه�د وزارة 
اآليات  تط�ير  يف  الجتماعية  التنمية 
ودور  الأحلللداث،  مع  التعامل  واإجللللراءات 
�سرطة الأحداث يف اإ�ساح احلدث واإعادة 
ق�ساء  منظ�مة  تعزيز  ومتطلبات  دجمه، 
الأحداث لتفعيل نهج العدالة الت�ساحلية.

وتلللراأ�لللس اجلللللل�للسللات مللديللر اللل�للسلل�ؤون 
الجتماعية  التنمية  وزارة  يف  القان�نية 
املحامي عاي�س الع�املة، حيث اأبرز اأهمية 
اللل��للسلل�ل  يف  امللللدين  املجتمع  مللع  احللللل�ار 
�سمن  احلدث  م�سلحة  يف  ت�سب  نتائج  اإىل 

منظ�مة العمل امل�سرتكة.
للمجل�س  الللعللام  الأملللني  دعللا  بللللدوره، 
حممد  الدكت�ر  الأ�للسللرة  ل�س�ؤون  ال�طني 

بالتعامل  الأول�يات  ترتيب  اإىل  مقدادي، 
اللقاء  ت��سيات  اأبللرز  ورفللع  الأحللداث،  مع 
ال�طني  الفريق  اأمللام  لعر�سها  الت�ساوري 
اخلدمات  اإجنللاز  بغر�س  الأ�سرة؛  حلماية 
املديرة  وعر�ست  لللاأحللداث.  ال�سرورية 
للم�ساعدة  اللللعلللدل  ملللركللز  الللتللنللفلليللذيللة 
مل�سروع  الللعللزيللر  عللبللد  هللديللل  الللقللانلل�نلليللة 
املللركللز،  يللنللفللذه  اللللذي  ثانية”  “فر�سة 
وتقدمي  ال�عي  برفع  املتعلقة  ون�ساطاته 
واأهاليهم،  لللاأحللداث  القان�نية  امل�ساندة 
ذات  اجلللهللات  جميع  تكاتف  اإىل  ودعلللت 
اإ�ساحية  عدالة  مفه�م  لتنفيذ  العاقة، 
اإدمللاجلله  يف  وتلل�للسللاهللم  للطفل  �للسللديللقللة 

مبجتمعه مرة اأخرى.
)برتا-وفاء زناتية(

خبراء يناقشون متطلبات النهج 
اإلصالحي إلعادة دمج األحداث بالمجتمع
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*عمان 
بحث رئي�س غرفة جتارة الأردن نائل الكباريتي 
واأع�ساء من جمل�س الإدارة خال لقاء مع الأمينة 
التهتم�ين،  و�سام  املهند�سة  النقل  للل�زارة  العامة 

ق�سية تناف�سية قطاع النقل وال�سحن باململكة.
اللقاء  ناق�س  للغرفة،  �سحايف  بيان  وبح�سب 
قان�ن  اإقرار  اأبرزها �سرورة  امل��س�عات،  من  عددا 
اإعادة فتح املعابر الربية،  النقل البحري، واأهمية 
ومراجعة الر�س�م والغرامات املفرو�سة من اجلهات 

الر�سمية على �سحنات الرتانزيت خ�س��سا.
جه�د  بللذل  �للسللرورة  على  امللل�للسللاركلل�ن  و�للسللدد 
حك�مية يف الرتويج لقطاع النقل وال�سحن، وتقدمي 
ت�سهيات لدول اجل�ار وبخا�سة العراق وال�سع�دية 
مع  امل�قعة  التللفللاقللات  واحلليللاء  تفعيل  واإعللللادة 
اللقاء  خال  الكباريتي  واأكللد  الأطللراف.  من  عدد 
الذي ح�سره ممثل�ن عن دائرة اجلمارك ونقابات 
�سركات  واأ�سحاب  الأردنية  والل�ج�ستية  املاحة 
التخلي�س وميناء حاويات العقبة، �سرورة حت�سني 

للتحديات  حل�ل  واإيجاد  وال�سحن  النقل  تناف�سية 
واأثرها  باملنطقة  التط�رات  ظل  يف  ت�اجهه  التي 

ال�سلبي على القطاع باململكة.
على  الإيجابي  ودوره  القطاع  اأهمية  اإىل  واأ�سار 
يف  الكبري  الرتاجع  اإىل  لفتا  ال�طني،  القت�ساد 

املناف�سة  وتزايد  باململكة  الرتانزيت  نقل  حركة 
ب�سكل كبري من قبل بع�س دول اجل�ار.

تفعيل  اإعللللادة  �للسللرورة  الللغللرفللة  رئي�س  واأكلللد 
امل�سكلة  والنقل  التجارة  لت�سهيل  ال�طنية  اللجنة 
الت�ساركية  وتعزيز  لتفعيل  النقل  وزارة  قبل  من 

احلقيقية بني القطاعني.

وممثل  الغرفة  لرئي�س  الأول  النائب  واأكلللد 
الرفاعي،  جمال  وال�ست�سارات  اخلللدمللات  قطاع 
تناف�سية  يف  امللل�ؤثللرة  الع�امل  اإىل  النظر  اأهمية 
وال�سحن  النقل  منظ�مة  كلف  واأبللرزهللا،  القطاع 
حمليا والإجراءات املتبعة مع عملية النقل بالعب�ر 
التناف�سية  القدرة  لرفع  والت�سريعات  )ترانزيت( 

للقطاع.
التهتم�ين  املهند�سة  اأكللدت  البيان،  وبح�سب 
اأهمية الق�سايا التي طرحت خال اللقاء و�سرورة 
اللل�زارة  اأن  مبينة  الإجلللراءات،  منظ�مة  مراجعة 
تتابع عن كثب التط�رات يف منظ�مة النقل وال�سحن 

باملنطقة.

*عمان 
من  الثالث  الربع  خال  البطالة  معدل  ارتفع 
9ر23  لي�سجل  باملئة،  8ر4  بن�سبة  احلللايل  العام 

باملئة.
تقريرها  يف  العامة  الإح�ساءات  دائرة  وقالت 
معدل  اإن  اململكة  يف  البطالة  معدل  حلل�ل  الربعي 
البطالة للذك�رخال الربع الثالث من العام احلايل 
حيث  لاإناث،  باملئة  6ر33  مقابل  باملئة،  2ر21  بلغ 
نقطة  1ر4  مبقدار  للذك�ر  البطالة  معدل  ارتفع 

مئ�ية  نقطة  1ر6  مبقدار  لللاإنللاث  وارتللفللع  مئ�ية 
مقارنة بالربع الثالث من العام املا�سي.

حملة  بللني  ارتللفللاعللًا  البطالة  مللعللدل  و�سجل 
باملئة مقارنة  بلغ 7ر27  ال�سهادات اجلامعية، حيث 

بامل�ست�يات التعليمية الأخرى.
واأ�سارت النتائج اإىل اأن 1ر53 باملئة من اإجمايل 
املتعطلني هم من حملة ال�سهادة الثان�ية فاأعلى، واأن 
م�ؤهاتهم  كانت  املتعطلني  اإجمايل  من  باملئة  9ر46 

التعليمية اأقل من الثان�ي.

حيث  اجلن�س،  ح�سب  املتعطلني  ن�سبة  وتباينت 
بلغت ن�سبة املتعطلني الذك�ر من حملة البكال�ري��س 

فاأعلى 2ر25 باملئة مقابل 77 باملئة لاإناث.
و�سجل اأعلى معدل للبطالة يف الفئتني العمريتني 
15-19 �سنة و20-24 �سنة، حيث بلغ املعدل 1ر53 

باملئة و45 باملئة لكل منهما على الت�ايل.
اأعلى  �ُسجل  فقد  املحافظات  م�ست�ى  على  اأمللا 
5ر28  بن�سبة  الطفيلة  حمافظة  يف  للبطالة  معدل 
الكرك  حمافظة  يف  للبطالة  معدل  واأدنللى  باملئة، 

بن�سبة 4ر18 باملئة.
ت�زيع  يف  وا�سحًا  تفاوتًا  النتائج  اأظهرت  كما 
ق�ة العمل ح�سب امل�ست�ى التعليمي واجلن�س، حيث 
اأن 2ر59 باملئة، من جمم�ع ق�ة العمل الذك�ر كانت 
5ر10  مقابل  الثان�ية  دون  التعليمية  م�ست�ياتهم 
باملئة  اأن 9ر71  اإىل  النتائج  واأ�سارت  لاإناث.  باملئة 
م�ست�اهّن  كللان  الإنلللاث  من  العمل  قلل�ة  جمم�ع  من 
التعليمي بكال�ري��س فاأعلى مقارنة مع 1ر25 باملئة 

بني الذك�ر.

*عمان 
اللللدويل،  والللتللعللاون  التخطيط  وزارة  اأقلللرت 
مت�يل  الع�سكريني  املتقاعدين  م�ؤ�س�سة  مع  بالتعاون 
املتقاعدين  لأفللراد  جديدا  انتاجيا  م�سروعا   39

الع�سكريني.
وقللللال وزيللللر الللتللخللطلليللط واللللتلللعلللاون اللللدويل 
حزمة  �سمن  ياأتي  التم�يل  اإن  ال�سريدة،  نا�سر 
القت�سادية  النتاجية  تعزيز  برنامج  م�ساريع 
التي  القرا�سية  املحفظة  و�سمن  والجتماعية، 
م�ساريع  وتنفيذ  لتم�يل  اللل�زارة  واأ�س�ستها  �سممتها 
عمل  فر�س  وم�فرة  للدخل  مدرة  �سغرية  اإنتاجية 
للمتقاعدين الع�سكريني وابناء املجتمعات املحلية. 

خال  ر�سدت  اللل�زارة  اأن  اىل  ال�سريدة  واأ�سار 
لهذه  ديللنللار  مللايللني   3  ،  2020-2018 العلللل�ام 

تعزيز  برنامج  خم�س�سات  من  القرا�سية  املحفظة 
النتاجية القت�سادية والجتماعية الذي تديره 
يف  م�سروعا   623 مت�يل  مت  انه  وا�ساف  الللل�زارة.  
نهاية  قبل  و�سيتم  اململكة،  وحمافظات  ال�ية  كافة 
 50 حلل�ايل  واقللرار  مت�يل  من  النتهاء  العام  هللذا 
مال  ت�فري  �سيتم  حيث  جديدا،  ا�سافيا  م�سروعا 
للمتقاعدين  دائمة  عمل  فر�سة   1100 عن  يقل 
خمتلف  يف  املحلية  املجتمعات  وابناء  الع�سكريني 
امل�ساريع  لهذه  التم�يل  ان  ال�زير  واو�سح  املناطق. 
�سي�فر باأ�سل�ب القر�س احل�سن و�سيتم تقدمي كافة 
امل�ساريع  هذه  وا�ستدامة  لنجاح  الازمة  الت�سهيات 
وتقدمي  القت�سادية  اجلللدوى  درا�للسللات  من  بللدءا 
ان  والتدريبي  وال�ست�ساري  الفني  الدعم  ا�سكال 
تطلب، بال�سافة اىل متابعة التنفيذ والت�سغيل لها 

من خال مراكز “ارادة” التابعة لل�زارة واملنت�سرة 
�س�ء  يف  انللله  وبلللني  املللملللللكللة.  مللنللاطللق  خمتلف  يف 
لتنفيذ  الع�سكريني  املتقاعدين  من  املتزايد  القبال 
م�ساريع انتاجية مدرة للدخل وم�فرة لفر�س عمل 
يف خمتلف مناطق اململكة، فاإن ال�زارة تدر�س حاليا 
مبلي�ن  القرا�سية  املحفظة  هذه  مال  راأ�س  زيادة 
دينار ا�سايف يف عام 2021 من خال برنامج تعزيز 
لتم�يل  والجتماعية  القت�سادية  النتاجية 
والتزام  جديد  انتاجي  م�سروع   300 عن  يزيد  ما 
ال�سريدة  وا�ساد  املحفظة.  هذه  با�ستدامة  ال�زارة 
وم�ؤ�س�سة  ال�زارة  بني  ما  واملثمر  احلقيقي  بالتعاون 
م�ساريع  لدعم  وكلل�ادرهللا  الع�سكريني  املتقاعدين 
انللتللاجلليللة ملللدرة للللللدخللل وملل�فللرة لللفللر�للس العمل 

للمتقاعدين الع�سكريني وابناء املجتمعات املحلية.

خال  مللن  داأبلللت  التخطيط  وزارة  ان  يللذكللر 
بناء  على  القت�سادية  النتاجية  تعزيز  برنامج 
�سراكة مع م�ؤ�س�سة املتقاعدين الع�سكريني منذ عام 
جلمعيات  انتاجية  م�ساريع  وتنفيذ  لتم�يل   2004
املتقاعدين الع�سكريني من �ساأنها امل�ساهمة يف حت�سني 
امل�ست�ى املعي�سي للمتقاعدين، وتقدمي الدعم الفني 
قدراتهم  لرفع  اللللازم  والتدريبي  وال�ست�ساري 
مت  حيث  املجال،  بهذا  دورهم  تعزيز  يف  للم�ساهمة 
م�سروعا  لل87  منح  تقدمي  ال�سراكة  هذه  خال  من 
انتاجيا ودعم ان�ساء 43 �س�قا ا�ستهاكيا للجمعيات 
التعاونية للمتقاعدين الع�سكريني عملت على ت�فري 
ما يزيد عن 550 فر�سة عمل، وا�ستفاد منها ب�سكل 
اجلمعيات  اأع�ساء  من   5000 حلل�ايل  مبا�سر  غري 

التعاونية للمتقاعدين الع�سكريني. 

*عمان 
امللكة  مبادرات  اإحدى  مدر�ستي،  مبادرة  كّرمت 
�سمن  املحلية  بامل�سابقة  الفائزين  العبداهلل،  رانيا 
مع  بال�سراكة  املنفذ  الإلللكللرتوين  الت�اأمة  م�سروع 
الوروبلللي  والحتلللاد  بل�س«  »ايرا�سم��س  برنامج 

بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم.
ويعترب م�سروع الت�اأمة الإلكرتوين، من الربامج 
بال�سراكة  مبادرة مدر�ستي  تنفذها  التي  التفاعلية 
الأوروبي  بل�س” والحتاد  “ايرا�سم��س  برنامج  مع 
يف اإطار جه�ده املبادرة للم�ساهمة يف حت�سني ال�اقع 
التعليمي يف مدار�س اململكة ودعم جه�د ال�زارة يف 

هذا املجال.
اأكرث من 200 مدر�سة  ويعمل امل�سروع على ربط 
والتابعة  اخلا�سة  املللدار�للس  مللن  وعللدد  حك�مية 
عرب  اململكة  يف  الع�سكرية  والثقافة  الغ�ث  ل�كالة 
 44 مع  باملعلمني،  خا�سة  اإلكرتونية  ت�اأمة  من�سة 

دولة اوروبية ودول جماورة.
الت�ا�سل  من  املعلمني  متكني  اإىل  املن�سة  وتهدف 
فيما  والت�سبيك  امل�ساركة،  الللدول  يف  نظرائهم  مع 
ومللبللادرات  م�ساريع  عمل  على  وت�سجيعهم  بينهم 

م�سرتكة ميكن تنفيذها يف مدار�سهم ومع طلبتهم.
�س�ي�س،  تال  مدر�ستي  مبادرة  مديرة  واأ�سادت 

بجه�د املعلمني واملعلمات واجنازاتهم، والتعاون بني 
وزارة الرتبية والتعليم واملبادرة يف خمتلف الربامج 
تبحث  املللبللادرة  اأن  مبينة  التعليمية،  واملللبللادرات 
�سيا�ساتها  �سمن  الت�اأمة  برنامج  اإدمللاج  اللل�زارة  مع 
وزيادة تفعيله و�سم�ل اكرب عدد ممكن من املدار�س 

فيه.
وزارة  يف  الللعللام  التعليم  اإدارة  مللديللر  وكلللرم 
املحا�سي�س،  �سامي  الللدكللتلل�ر  والتعليم  الللرتبلليللة 
يف  الفائزات  املعلمات  الرتبية،  وزيللر  عن  مندوبًا 
النعانعة  اإن�ساف  وهللّن؛  للم�سابقة،  الأول  املركز 
الزهراء/ل�اء ب�سريا، واملعلمة  من مدر�سة فاطمة 

ال�ساملة  الثان�ية  معان  مدر�سة  من  الرواجفة  �سها 
للبنات.

و�سمل التكرمي املعلمات الفائزات باملركز الثاين 
اأم  خديجة  مدر�سة  مللن  الب�سات�ة  عائ�سة  وهللّن 
حكما  مدر�سة  من  را�سد  اب�  حنان  امل�ؤمنني/اربد، 
مدر�سة  من  �ساهني  وعبري  للبنات/اربد،  الثان�ية 
والفائزين  املختلطة/عمان،  الأ�سا�سية  الريم�ك 
ذك�ر  مدر�سة  من  ذيبة  با�سم  وهم  الثالث  باملركز 
واملعلمة  الللغلل�ث،  وكللالللة   / العللداديللة  الر�سيفة 
�سفاء دغيم من مدر�سة خ�لة بنت الزور الأ�سا�سية 

املختلطة/ اربد.

*عمان 
حللداد،  عا�سم  املحا�سبة  ديلل�ان  رئي�س  �سارك 
للمنظمة  التنفيذي  للمجل�س   61 الللل  بالجتماع 
واملحا�سبة  املالية  للرقابة  العليا  لاأجهزة  العربية 

)الراب��ساي(، عرب تقنية الت�سال املرئي.
�سري  وتقارير  املنظمة  م�ازنة  الجتماع  وناق�س 
للعام  العربية  املنظمة  عن  املنبثقة  اللجان  عمل 
خل�ست  التي  والت��سيات  القرارات  واأبللرز  احلللايل، 

اإليها، ف�سًا عن خططها للعام املقبل خا�سة يف ظل 
املنظمة  بللني  التعاون  وجملللالت  كلل�رونللا،  جائحة 

العربية والأ�سك�ا ومبادرة تنمية الأنت��ساي.
جلنة  ت�سكيل  اإىل  مللداخلللللة  يف  حلللداد  ودعلللا 
ملراجعة ق�انني واأنظمة املنظمة لتت�اءم مع اأف�سل 
وحتللدد  احللل�كللمللة،  جمللال  يف  الللدوللليللة  املمار�سات 
�ساحيات كًا من الهيئة العامة واملجل�س التنفيذي 

حتى ل يح�سل ت�سارب بني ال�ساحيتني.

يتخذها  التي  الللقللرارات  بع�س  اأن  اإىل  ولفت 
�ساحيات  مللن  بللالأ�للسللل  هللي  التنفيذي  املجل�س 
ال�ساحية يف  التي بدورها �ساحبة  العامة  الهيئة 
بامل�ج�دات  بالت�سرف  التنفيذي  املجل�س  تف�ي�س 
اأن  ول�سيما  الحتياطات،  اأو  امللكية  حق�ق  اأو 
ظرف  اأي  مل�اجهة  و�سعت  املالية  الحتياطات 

طارئ اأو غري عادي.
التدريب  بخطة  ال�سري  الجتماع  ناق�س  كما 

تك�ن  اأن  على  املقبل  العام  من  الأول  الن�سف  خال 
عن بعد نظرًا للظروف احلالية، لي�ستاأنف التدريب 
انح�سر  حللال  يف  الثاين  الن�سف  خللال  احل�س�ري 
ال�باء، اإ�سافة لإقرار عدد من الت��سيات كاتفاقية 

التعاون مع الأ�سك�ا.
قطر  يف  للمنظمة  املقبل  الجتماع  حللدد  كما 
ا�ستمرار  حال  يف  بعد  وعن   2021 عام  اآذار  نهاية 

جائحة ك�رونا.

*عمان 
 17 املا�سي  الأ�سب�ع  نهاية  العمل  وزارة  اأعللادت 
يف  عملهم  اإىل  �سائق  مبهنة  يعمل�ن  اأردنلليللًا  عامًا 
�سركة رومانية تعمل يف اجلن�ب، �سمن نهج ال�زارة 
التي  العمالية  وال�سكاوى  العمال  �س�ؤون  متابعة  يف 

عرب  اأو  الإلكرتونية  من�ساتها  عرب  �س�اء  اإليها  ترد 
التفتي�سية  ج�لتها  عرب  اأو  الهاتفية  الت�سالت 
املنت�سرة يف خمتلف  العمل  وعرب مكاتب ومديريات 

املحافظات.
وقال الناطق الإعامي لل�زارة حممد الزي�د، يف 

ت�سريح �سحايف اإنه ف�ر و�س�ل ال�سك�ى اإىل ال�زارة 
ال�ستثمار  ل�س�ؤون  الدولة  ووزير  العمل  وزير  وجه 
متابعة  اإىل  التفتي�س  فرق  القطامني  معن  الدكت�ر 
ال�سركة  اأنهت  الذين  ال�سائقني  من  املقدمة  ال�سك�ى 

خدماتهم.

حمافظة  يف  الللل�زارة  تفتي�س  فللرق  اأن  واأ�للسللاف 
باإدارتها  والجتماع  ال�سركة  بزيارة  قامت  الكرك 
لبحث م��س�ع اإنهاء خدمات ال�سائقني وت��سلت اإىل 
ودفع  عملهم  اإىل  الف�ر  على  باإعادتهم  معها  اتفاق 

اأج�رهم طيلة فرتة الت�قف.

اتفاقية بين أبو غزالة والرمز الدولي 
بالبرمجة وتكنولوجيا المعلومات

*عمان 
وقع مركز طال اأب� غزالة للمعرفة، و�سركة الرمز الدويل الأردين 
الربجمة  جمال  يف  للتدريب  تعاون  اتفاقية  املعل�مات،  لتكن�ل�جيا 
وتكن�ل�جيا املعل�مات. واو�سح املركز يف بيان الثاثاء، ان التفاقية 
تهدف للتعاون يف عقد الدورات التدريبية التي تقدمها �سركة “الرمز 
والت�سالت  املعل�مات  وتكن�ل�جيا  الربجمة  جمللالت  يف  الدويل” 
والتعليم الإلكرتوين والتح�ل الرقمي، لإ�سافة قيمة حقيقية لأعمال 
املعل�مات  تكن�ل�جيا  حل�ل  بللاأحللدث  تزويدهم  خللال  من  العماء 
التفاقية  ووقع  العامل.  م�ست�ى  على  م�ث�قية  واأكرثها  والت�سالت 
التنفيذي  واملدير  ب�سي�ين،  �ساح  الدويل  الرمز  ل�سركة  العام  املدير 
اعتزازه  عن  ب�سي�ين  واأعللرب  املجايل.  زيد  غزالة،  اأبلل�  طال  ملركز 
يف  وم�ساهماتها  العاملية”  غزالة  اأب�  “طال  جمم�عة  مع  بال�سراكة 
اململكة  حمافظات  كافة  يف  املدنية  وامل�ؤ�س�سات  املحلي  املجتمع  خدمة 
لبناء قدرات اأفرادها. فيما اأكد املجايل اأهمية هذا التعاون الهادف اإىل 
خدمة اأكرب �سريحة ممكنة من املجتمع املحلي لرفع الكفاءة املهنية يف 
جمال تقنية املعل�مات والت�سالت والتح�ل الرقمي وجعلهم قادرين 
حل�ل  باأحدث  وتزويدهم  العمل  �س�ق  يف  اأكللرب  ب�سكل  املناف�سة  على 

تكن�ل�جيا املعل�مات والت�سالت.

لقاء يبحث تنافسية قطاع النقل والشحن

9ر23% نسبة البطالة في الربع الثالث من العام

التخطيط: تمويل 39 مشروعا انتاجيا
 جديدا للمتقاعدين العسكريين

مبادرة مدرستي تكرم الفائزين بالمسابقة 
المحلية لمشروع التوأمة اإللكتروني

ديوان المحاسبة يشارك باجتماع 
المجلس التنفيذي لألرابوساي

العمل تعيد 17 سائقًا إلى عملهم في شركة 
أجنبية من خالل متابعة الشكاوى العمالية

مقال رئيس التحرير

م�سه�ر:  تركي  مثل  يق�ل 
طبعا،  �سحيح  والعك�س  اأقللل«،  م�ساكل  اأكللرب،  »دخل 

التي  امل�ساكل  الكثري من  الكثري  بال�سبط يف الردن  نعي�سه  ما  هذا 
اأبي  بن  علي  عنه  قال  الذي  الفقر،  �سببها  واملجتمع  الفرد  يعانيها 
طالب: »ل� كان الفقر رجا لقتلته«، نعم يا �سادة، احلك�مات الفا�سلة 

م�س�ؤولة عن الفقر الذي يتكاثر مثل الأرانب يف حقل اجلزر .
و�سامة  اللللبلللال،  راحلللة  الردنللليلللني  مللايللني  ي�سلب  ل  الللفللقللر 
ثقافتهم  ي�س�ه  بل  العي�س،  ومنط  وال�سكن  التعليم  وج�دة  ال�سحة، 
م�سل�بي  اأغلبهم  ويجعل  املجتمع،  يف  تفكريهم  ومنللط  و�سل�كهم 
يجعل  الفقر  الجتماعي،  والظلم  واله�ان  للذل  م�ست�سلمني  الإرادة، 
م�ستقبل.  با  وم�ستقبلهم  قيمة،  با  وحياتهم  قيمة،  با   كرامتهم 
ن�بل  جللائللزة  على  احلللائللز  هيكمان،  جيم�س  الربوفي�س�ر  يللقلل�ل 
فقرية  بلليللئللات  يف  يللنلل�للسلل�ؤون  الللذيللن  الأطلللفلللال  »اإن  لللاقللتلل�للسللاد: 
وحملللروملللة ل تللقللل فللقللط  احللتللمللالت جنللاحللهللم يف املللدر�للسللة اأو 
اأ�سحاء.. بالغني  يك�ن�ا  اأن  يف  فر�سهم  تتدنى  اأي�سا  بل   املجتمع، 

على  �سنة   73 من  اأكرث  مرور  وبعد  بادنا،  يف  احلك�مية  ال�سيا�سات 
مايني  ثاثة  بقاء  عن  واحللد  رقم  امل�س�ؤولة  هي  ال�ستقال،  نيل 
ون�سف فقري اردين  حتت خط الفقر اأو ف�قه بقليل ومبعنى اأدق ثلث 
الردنيني فقراء، وهذا الرقم وحده كاف ليك�ن عن�انا كبريا لف�سل 
اإىل  ول  فل�سفة  اإىل  الأمر  يحتاج  ول  احلك�مية  واخلطط  امل�ساريع 
تربير ول اإىل جدال … نحن باد اأ�سبح الت�س�ل فيها تراثا وطنيا 

ترعاه جهات عدة، وت�سهر على دوامه وا�ستمراره. 
والقت�سادية  املعي�سية  الأو�ساع  من  التذمر  قيا�س  يحتاج  ل  قد 
بالأردن الكثري من مقايي�س الراأي ل�سيما مع �سي�ع حالة عامة تعرب 
اأن  ا�ستيائها من م�جات الغاء وال�سرائب وارتفاع الأ�سعار، غري  عن 
باتت  للم�اطنني  القت�سادية  الأو�ساع  اأن  اأكدوا  للراأي  ا�ستطاعني 

هي ال�س�اأ .
 اأن احلك�مة “ف�سلت” يف معاجلة الق�سايا ذات الأول�ية لاأردنيني 
وفر�س  الأ�سعار  ارتفاع  معاجلة  على  بقدرتها  الثقة  تراجعت  حيث 
ال�سرائب، اإ�سافة لرتاجع الثقة بالقدرة على معاجلة ق�سايا حماربة 
الف�ساد وحتقيق مبداأ تكاف�ؤ الفر�س وتنفيذ برامج الطاقة البديلة 
�سغال يف و�سفات  زال  ما  والفقر وفيتامني )واو(  البطالة  واحلد من 
واملح�س�بية  وال�سللية  واملناطقية  املحا�س�سة  عن  عداك  ال�ا�سطات 

املتف�سية يف اأروقة �سنع القرار .
و�سلت او�ساع ال�سعب الردين  من متدين الدخ�ل اىل احل�سي�س 
منذ  تذكر  زيادة  اأي  احلك�مات  عليها  جتري  مل  اليتيمة  فالرواتب 
القت�سادي  بالت�سخم  تعرتف  ل  احلك�مات  ان  ويبدو  �سن�ات  ع�سر 
الذي ا�سابت �سهامه  الطبقات املتدنية وا�سحاب الرواتب املتدنية من 
الذين  ال�سمان  ومتقاعدي  الع�سكريني  واملتقاعدين  والع�سكر  العمال 
الرواتب  �سلمت  اذا  هذا  دينار   )300-200( بني  ال�سهري  خلهم  د 
وم�ساريف  وال�سيكات  والكمبيالت  والقرو�س  الدي�ن  ك�ابي�س  من  

اجلامعات .
غري  م�ست�يات  اىل  و�سل  الدنيا  الطبقات  من  امل�اطنني   اأو�ساع 
ول  عدو  ت�سر  ل   ( فهي  والع�ز  والبطالة  واجل�ع  الفقر  يف  م�سب�قة 
وثروات  الطبيعية  امللل�ارد  من  ببحر  اململكة  تزخر  حني  يف  �سديق( 
والفقراء  باجلياع  مليئة  اأزقتها  ترى  املقابل  ويف  املعادن  من  هائلة 

واملحتاجني .
الفا�سلة   احلك�مات  ت�ارثته  همًا  الأردن  يف  املتفاقم  الفقر  ميثل 
اأن ت�سهم اخلطط والربامج احلك�مية يف احلد من معدلتها  من دون 
املتفاقمة وقد ارتفعت ن�سبة الفقر يف الأردن، بح�سب بيانات ر�سمية 

اأعلنت بداية العام احلايل اإىل %20 . 
الباد  يف  الفقر  اأرقام  الأردن  يف  ر�سمية  جهة  ت�سدر  مرة  ولأول 
جدل  ثار  اإذ   ،2010 عام  نتائجها  واأعلنت  اأجريت  درا�سة  اآخر  منذ 
ح�ل درا�سة اأجريت قبل ثاث �سن�ات عن الفقر، ومل تعلن احلك�مة 

حينها عن الأ�سباب التي قيل اإنها ترتبط بارتفاع ن�سبة الفقر كثريًا
خطة  تفا�سيل  �سمن  الأخللرية  الفقر  ن�سبة  عن  الإف�ساح  وجاء 
التحفيز القت�سادي التي اأعلنتها وزارة التخطيط والتعاون الدويل 
يف  والجتماعية  والقت�سادية  املالية  امل�ؤ�سرات  وتناولت  اأخللريًا 

الباد، ومن بينها الفقر والبطالة .
�سن�ات،  منذ   م�ستمر  انحدار  يف  للم�اطنني  املعي�سية  الأو�للسللاع 
وهذا العام كان ال�س�اأ ) واهلل ي�سرت من العام القادم(، فهناك زيادة 
لعدد الفقراء هناك تاآكل م�ستمر للطبقة املت��سطة التي كانت ت�سكل 
41% من اإجمايل ال�سكان عام 2008، بينما اأ�سحت 28% حاليًا، على 
لكن  حمايتها  على  بالعمل  امل�ستمرة  احلك�مية  الإعانات  من  الرغم 
اأن لتك�ن  م�سممة على تا�سي هذه الطبقة بحيث  ناأمل  احلك�مات 
يتح�ل املجتمع اىل ) فقراء واأثرياء و�سادة وعبيد( ، وبعد جائحة 
ك�رونا طبعًا تفا�سيل م�ت غالبية القطاعات وارتفاع م�ؤ�سرات الفقر 

واجل�ع والبطالة يف العايل  .

خالد خازر الخريشا

في المملكة 
يتكاثر الجياع ..!!

khrishakhaled@yahoo.com

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء التجارية

ا�ستنادا لحكام املادة )8/ج( من قان�ن ال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 
2006 يعلن م�سجل ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتم�ين 
�سجل  لدينا يف  وامل�سجل  للبا�ستيك(  ربيع  اب�  التجاري )م�ؤ�س�سة  ال�سم  باأن 
ال�سماء التجارية بالرقم )230142 ( با�سم )احمد حممد خالد اب� ربيع ( 
قد جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) ربيع حممد خالد اب� ربيع ( وتك�ن  

عملية نقل امللكية حجة  على الغري من تاريخ ن�سر هذا العان .
م�سجل ال�سماء التجارية
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*عمان 
يف  الناجحني  ا�سماء  عن  الكراتيه،  احتاد  اعلن 
الت�سال  خال  من  جرت  التي  الرتقية  اختبارات 

عن ُبعد مب�ساركة 190 لعبا ولعبة.
منار  الكراتيه  لحتاد  الإعامي  الناطق  وقالت 
احمد  من  تك�نت  الأوىل  الفح�س  جلنة  اإن  �سعث 

و�سالح  الدراوي�س  وجيه  وع�س�ية  رئي�سا،  مطاوع 
الثانية  اللجنة  اخل�اجا  حممد  تراأ�س  فيما  فتيان، 
بح�س�ر  املرزوق،  و�سامل  الرنتي�سي  اأكرم  �سمت  التي 

مندوب اللجنة الفنية املدرب م��سى جمعة.
ق�ائم  الي�م،  ا�سدر  الكراتيه،  احتاد  اأن  وبينت 

الناجحني يف الفح��سات بناء على جلان الفح�س.

*وكاالت
القدم  لكرة  الأوروبلللي  الحتللاد  اأعلن 
لدخ�ل  املر�سحني  عن  الثاثاء،  »ي�يفا«، 

الفريق املثايل لي�يفا يف 2020.
امل�قع  على  الرت�سيحات  قائمة  و�سمت 
الللدوريللات  من  لعًبا   50 لي�يفا  الر�سمي 

الأوروبية الكربى:
حرا�سة املرمى: األي�س�ن بيكر-  اأنت�ين 

يان  ن�ير-  مان�يل  نافا�س-  كيل�ر  ل�بيز- 
اأوباك.

اللللدفلللاع: دافلليللد األبللللا- األللكلل�للسللنللدر 
بللرينللات-  خللل�ان  اأنخيليني�-  اأرنللل�للللد- 
ليخت-  دي  ماتيا�س  ديفيز-  األف�ن�س� 
�ستيفان دي فري- هانز هاتيب�ر- ج��س�ا 
بري�سنيل  راملل��للس-  �سريجي�  كيميت�س- 
تياج�  روبرت�س�ن-  اأنللدري  كيمبيمبي- 

فان  فريجيل  اأوباميانك�-  داي�ت  �سيلفا- 
دايك.

ال��سط: تياج� األكانتارا- ح�سام ع�ار- 
كينج�سلي  باريا-  نيك�ل�  بانيجا-  اإيفر 
ك�مان- كيفني دي بروين- برون� فرنانديز- 
لي�ن ج�ريت�سكا- كاي  األيخاندرو ج�ميز- 
ج��سيب  هندر�س�ن-  جلل�ردان  هافريتز- 
م�لر-  ت�ما�س  ماركيني��س-  اإيلي�سي�س- 

مار�سيل �سابيتزر.
اللللهلللجللل�م: اإيللرللليللنللج هلللالنلللد- دي 
جنابري-  �سريجي  فيليك�س-  ج�او  ماريا- 
�للسللريو اإميلل�بلليلللللي- هللللاري كلللني- روبلللرت 
�سادي�  ل�كاك�-  روميل�  ليفاندوف�سكي- 
ماين- كيليان مبابي- لي�نيل مي�سي- نيمار 
حممد  رونللالللدو-  كري�ستيان�  �سيلفا-  دا 

�ساح- رحيم �سرتلينج.

*وكاالت
خللطللف الللنللجللم اجلللللزائللللري ريللا�للس 
الدوري  الأ�س�اء يف اجل�لة 10 من  حمرز 
الإثنني،  اختتمت  التي  املمتاز،  الإجنليزي 
رفقة  قدمه  الللذي  الرائع  امل�ست�ى  بف�سل 
اأمام برينلي وت�قيعه على  �سيتي  مان�س�سرت 

هاتريك.
النج�م  بني  الأبرز  حمرز  عر�س  وكان 

العرب يف الربميريليج يف تلك اجل�لة.
حكيم زيا�س

�سارك النجم املغربي ملدة 82 دقيقة يف 
ملعبه  ال�سلبي على  ت�سيل�سي  تعادل فريقه 

اأمام ت�تنهام ه�ت�سبري.
مبكرة  بت�سديدة  املباراة  زيا�س  وبللداأ 
مت��سط  م�ست�ى  قدم  لكنه  ن�اياه،  اأظهرت 
ب�سبب  امل�اجهة،  من  التالية  الدقائق  يف 

التكتل الدفاعي الكبري لت�تنهام.
حممد �ساح

اجلانب  على  امل�سري  النجم  تلل�اجللد 
لعبي  اأن�سط  مللن  وكلللان  املللعللتللاد،  الأميلللن 
وجنح  الأول.  املللبللاراة  �س�ط  يف  الللريللدز 
بداعي  األغي  لكنه  هدف  ت�سجيل  يف  �ساح 

الت�سلل.
ا�ستبداله  عند  غا�سبا  �ساح  وخللرج 
مباين، بعد م�ساركته لل63 دقيقة يف تعادل 
ليفرب�ل اأمام برايت�ن 1-1، ومع ذلك كانت 
الريدز  هللدف  ب�سناعة  حا�سرة  ب�سمته 

ال�حيد الذي �سجله ج�تا.
ريا�س حمرز

النت�سار  يف  اجلللزائللري  النجم  تللاألللق 

على  �سيتي  مان�س�سرت  حققه  الللذي  الكبري 
هاتريك  على  وقللع  بعدما   ،0-5 برينلي 

�سخ�سي.
خطاأ  اأي  تقريبا  حمللرز  يرتكب  ومل 
التهديفي  ر�سيده  لريفع  امل�اجهة  تلك  يف 
يف  اأهلللداف   4 اإىل  اللللدوري  يف  ال�سيتي  مع 
ال�سديدة  خط�رته  واأظهر  اجلاري،  امل��سم 
الللقللرارات  ويتخذ  بالثقة  يتحلى  عندما 

ال�سحيحة.
�سعيد بن رحمة

يف  دقيقة   45 ملللدة  رحمة  بللن  �للسللارك 
فيا  اأ�ست�ن  على  هام  و�ست  فريقه  انت�سار 
اجلللزائللري  النجم  وجنللح   ،1-2 بنتيجة 
بديا  نللزوللله  فلل�ر  مبا�سر  تللاأثللري  تللرك  يف 

ب�سناعة هدف لب�ين بعد 30 ثانية.
عدة  م�ساكل  يف  رحمة  ابن  ت�سبب  كما 
فر�سة  متنحه  جلل�دة  واأظهر  كا�س،  ملاتي 
اأمام مان�س�سرت ي�نايتد يف  اأ�سا�سًيا  امل�ساركة 

اجل�لة املقبلة.
حمم�د ح�سن تريزيجيه

خ�سارة  يف  دقيقة   73 امل�سري  خا�س 
رقابة  وا�ستغل  هللام،  و�ست  اأملللام  فريقه 
لعللبللي اللللهلللاملللرز جلللللاك جللريللللليلل�للس، يف 
من  قريًبا  وكان  امل�ساحات،  من  ال�ستفادة 
الت�سجيل من فر�سة �سنعها له واتكينز، اإل 

اأنه افتقد اللم�سة الأخرية.
اأحمد املحمدي

�سارك املحمدي ملدة دقيقتني اأمام و�ست 
هام، وبالطبع مل يكن ال�قت كافًيا لتقدمي 

اإ�سافة تذكر.

*وكاالت
كاأ�س حممد  مناف�سات بط�لة  ت�ستاأنف 
الي�م  م�ساء  الأبللطللال،  لاأندية  ال�ساد�س 
فريقي  بني  جتمع  التي  باملباراة  الأربعاء، 
مدينة  يف  ال�سع�ديني  الحتلللاد  ال�سباب 

الريا�س، بذهاب الدور ن�سف النهائي.
القدم  لللكللرة  العربي  الحتلللاد  وكلللان   
الأول  كان�ن  دي�سمرب/  من  الثاين  حللدد 
ال�سباب  الذهاب بني  ملباراة  احلايل م�عدًا 
يف  الللعلل�دة  لقاء  يقام  اأن  على  والحتلللاد، 
الرابع  يف  جدة  مدينة  يف  الأخللري  �سيافة 

من ال�سهر القادم.
نتيجة  لتحقيق  فريق  كل  و�سي�سعى   
مللبللاراة  قبل  اأف�سلية  متنحه  اإيللجللابلليللة، 

الإياب.
الفريقني  مللن  املللتللاأهللل  و�سيلتقي    
املغربي  الرجاء  من  املتاأهل  مع  ال�سع�ديني 
والإ�سماعيلي امل�سري، يف املباراة اخلتامية 

للبط�لة.
مبجم�عة  ال�سباب  فللريللق  ويت�سلح   
اأبرزها  اجلديدة،  املحرتفة  الأ�سماء  من 
الدويل  والاعب  بانيغا  اإيفر  الأرجنتيني 
كري�ستيان  بجانب  العابد،  ن�اف  ال�سع�دي 
دي�ب  وماكيتي  ندياي  والفريد  ج�انكا 
ال�سامخ  وعللبللداهلل  القحطاين  وح�سني 
واإيغ�ر واملهاجم ال�ساب عبداهلل احلمدان، 
حتت قيادة فنية للمدرب الربتغايل بيدرو 

كاي�سينا.
اأي�سًا  املقابل، ميتلك فريق الحتاد   يف 
املللدرب  مع  الاعبني  من  مميزة  جمم�عة 
امل�سري  اأبرزهم  كاريلي،  فابي�  الربازيلي 
واحلار�س  ه��ساوي  وعمر  حجازي  اأحمد 
وجاري  بريج�فيت�س  مع  جروهي  مار�سيل� 
املتاألق  الللربازيلللللي  والللهللداف  رودريللجلليللز 

املهاجم  جللانللب  اإىل  �سيلفا  دي  رومللاريلل� 
الدويل ال�سع�دي، فهد امل�لد.

كبري  ارتباط  لهما  والحتللاد،  ال�سباب   
القدم  لللكللرة  العربي  الحتلللاد  ببط�لت 
فال�سباب حقق بط�لة  مبختلف م�سمياتها، 
 1992 عللام  مللرتللني  الللعللرب  اأبللطللال  دوري 
وعام 1999، وحقق اأي�سًا بط�لتي النخبة 
بينما   ،2000 وعللام   1995 عللام  العربية 
العرب  اأبطال  دوري  بط�لة  الحتاد  حقق 

عام 2005.
�سجل مثايل

خال  مميز  مب�ست�ى  الفريقان  وظهر   
مل  حيث  البط�لة،  يف  ال�سابقة  املباريات 
الن�سخة  خال  اخل�سارة  منهما  لأي  ي�سبق 

احلالية.
البط�لة  يف  م�س�اره  ال�سباب  وافتتح   
بللالللفلل�ز علللللى نللللادي �للسللبلليللبللة اللل�للسللاورة 
يف   1-3 بنتيجة  واإيابًا  ذهابًا  اجلزائري، 

الإيللاب، لياقي يف دور  الذهاب و 2-0 يف 
الل 16 �سباب الأردن، ويحقق الف�ز بهدفني 
بتعادل  ويع�د  الريا�س،  يف  مقابل  دون 
الأردنية بهدف لكل  العا�سمة  اإيجابي من 

جانب.
اللي�ث  النهائي ك�سر  الربع  الدور   ويف 
ال�سرطة  نلللادي  لي�سحق�ا  اأيللابللهللم،  عللن 
الريا�س،  يف  نظيفة  ب�سدا�سية  العراقي 
اأن يجدد الفريق ف�زه على ال�سرطة  قبل 
يف لقاء الإياب بهدف دون مقابل، لي�سمن 

مقعده يف الدور قبل النهائي.
ن�سف  املللبللاراة  اإىل  ملل�للسلل�اره   وخللال 
النهائية، خا�س ال�سباب 6 مباريات، متكن 
وحيد،  تعادل  مقابل  منها،   5 يف  الف�ز  من 
و�سجل 14 هدفا ومل ي�ستقبل مرماه �س�ى 

هدفني فقط.
 مللن جللهللة اأخللللرى قلللدم احتلللاد جللدة 
حيث  البط�لة،  هذه  خال  مميزا  م�ست�ى 
ا�ستهل م�س�اره بالف�ز على العهد اللبناين 
اأن  قبل  مقابل،  دون  اأهداف  ثاثة  بجدة 

يع�د بتعادل �سلبي من بريوت.
النهائي  الثمن  الللدور  قرعة  واأوقعت   
ال��سل  اأمللام  �سعبة  م�اجهة  يف  الحتللاد 
الإملللاراتلللي، ومتللكللن مللن خطف الللفلل�ز يف 
الإمارات بهدفني مقابل هدف، ويف مباراة 
الإياب ظهر مب�ست�ى اأق�ى ليلحق الهزمية 

ب�سيفة بهدفني دون مقابل.
الللدور الربع   وكللان طريق الحتللاد يف 
واجه  حيث  باملخاطر،  حمف�فًا  النهائي 
فر�س  الذي  املغربي،  اآ�سفي  اأوملبيك  نادي 
الحتللاد  م�سيفه  على  الإيجابي  التعادل 
بللهللدف لكل جللانللب.   ومتللكللن الحتلللاد من 
ال�سعب  ف�زه  بعد  املغرب  يف  التاأهل  ح�سم 

بهدف دون مقابل.

*وكاالت
ت��سل اله�لندي رونالد ك�مان، مدرب بر�سل�نة، 
اإىل اتفاق مع م�س�ؤويل البار�سا ب�ساأن اإحدى ال�سفقات 

يف املريكات� ال�ست�ي املقبل.
ووفًقا ل�سحيفة “م�ندو ديب�رتيف�” الإ�سبانية، 
فاإن ك�مان اتفق مع الأمانة الفنية يف بر�سل�نة على 
يناير/  يف  البار�سا،  مدافع  بيكيه،  جريارد  تع�ي�س 

كان�ن الثاين املقبل، بالتعاقد مع لعب جديد.
الركبة  يف  قلل�يللة  اإ�للسللابللة  مللن  بيكيه  ويللعللاين 

�ستبعده عن املاعب من 3 اإىل 5 اأ�سهر على الأقل.
واأ�سارت اإىل اأن الأول�ية لإريك جار�سيا، مدافع 

مان�س�سرت �سيتي، لكن طلبات ناديه ل تزال غري قابلة 
للتنفيذ حتى الآن.

مينج�يزا  اأو�للسللكللار  ظه�ر  رغللم  اأنلله  واأو�للسللحللت 
باأداء جيد م�ؤخًرا مع بر�سل�نة، لكن يتم�سك ك�مان 

بتحرك الإدارة �س�ب �سم لعب جديد يف الدفاع.
وقالت ال�سحيفة الإ�سبانية اإن الأ�سماء الأخرى 
املدرجة على لئحة دعم دفاع بر�سل�نة: �سك�دران 

م��ستايف )اآر�سنال(، واأنط�ني� روديجر )ت�سيل�سي(.
كلري  جان  ع�دة  ا�ستبعاد  ميكن  ل  اأنه  واأ�سافت 
يثق  ل  ك�مان  اأن  “رغم  بنفيكا،  اإىل  املعار  ت�ديب�، 

به”.

*وكاالات
�سيتي،  مان�س�سرت  حار�س  م�راي�س  اإيدر�س�ن  قال 
الفريق،  يف  اجللللزاء  ركلللات  ينفذ  مللن  اأف�سل  اإنللله 
مب�س�ؤولية   يكلفه  لن  جلل�ارديلل�ل  بيب  املللدرب  لكن 

ت�سديدها.
لعب  على  العث�ر  يف  �سع�بات  �سيتي،  وواجلله 
من  كل  اأهللدر  بعدما  بانتظام  اجلللزاء  ركللات  ي�سدد 
وجندوجان،  اأجلل�يللرو،  و�سريجي�  �سرتلينج،  رحيم 
ركللات  بللرويللن،  دي  وكيفن  جي�س��س،  وجابرييل 

جزاء منذ بداية امل��سم.
على  اجليدة  بقدراته  املعروف  اإيدر�س�ن،  وقال 
الركات  ال�سابق بع�س  اإنه �سدد يف  بالكرة،  التحكم 

احلرة مع ري� اآيف الربتغايل.
على  اأتللدرب  “ل  ال�سحفيني:  اإيدر�س�ن،  واأبلغ 

الركات احلرة، لكن اأتدرب على ركات اجلزاء«.
بع�س  و�للسللددت  اآيف،  ريلل�  مللع  “لعبت  واأ�للسللاف: 
عدة  ولدينا  املا�سي،  يف  هذا  كان  احلللرة.  الركات 
اأف�سل  اأنا  جيًدا.  احلرة  الركات  ي�سددون  لعبني 
اختياري  يتم  لللن  لكن  اجلللللزاء،  ركلللات  ينفذ  مللن 

لت�سديدها«.
عن  �للسلل�ؤاللله  عند   2018 يف  جلل�ارديلل�ل  وقلللال 
“ي�جد  جللزاء:  ركلة  ت�سديد  يف  اإيدر�س�ن  فر�س 
حار�س  لأنلله  تنفيذها  ي�ستطيع�ن  اآخللرون  لعب�ن 
واحللرتام  املناف�سني  احللرتام  اأجللل  من  وهللذا  مرمى، 

امل�سابقات«.
ويلتقي �سيتي، الذي �سمن بالفعل التاأهل لأدوار 
خروج املهزوم يف دوري اأبطال اأوروبا، خارج ملعبه مع 

ب�رت� يف املجم�عة الثالثة الثاثاء.

*وكاالت
بر�سل�نة،  مدرب  ك�مان،  رونالد  اله�لندي  اتخذ 
قراًرا حا�سًما، الثاثاء، قبل م�اجهة فرينكفاروزي، 
غًدا، يف اجل�لة اخلام�سة من دور املجم�عات بدوري 

اأبطال اأوروبا.
ووفًقا ل�سحيفة “�سب�رت” الإ�سبانية، فاإن ك�مان 
�ستيجن  تري  واأندريه  مي�سي  للي�نيل  راحة  منح  قرر 
وفيليب ك�تيني�، لذا مل يت�اجدوا يف مران بر�سل�نة 

الي�م.
الثاثي  اأن  اإىل  الإ�سبانية  ال�سحيفة  واأ�سارت 

يغيب بذلك عن مباراة الغد يف دوري الأبطال.
نهائي  ثمن  اإىل  تاأهله  �سمن  بر�سل�نة  اأن  يذكر 
ح�سم  اإىل  حاجة  يف  يزال  ل  لكنه  الأبطال،  دوري 
�سدارة  حالًيا  البار�سا  ويحتل  املجم�عة.  �سدارة 
املجم�عة بل12 نقطة، ويناف�سه ي�فنت��س من املركز 

الثاين بل9 نقاط.

*وكاالت
ك�سف تقرير اإ�سباين، الثاثاء، عن تط�ر جديد 
ب�ساأن م�ستقبل �سريجي� رام��س، مدافع ريال مدريد، 

خال امل��سم املقبل.
ال�سيف  يف  مدريد  ريال  مع  رام��س  عقد  وينتهي 
املقبل، ومل ي�سل الطرفان اإىل اتفاق ب�ساأن التجديد 

حتى الآن.
الإ�للسللبللاين،  “ال�سريجنيت�”  لللربنللامللج  ووفللًقللا 
رام��س  بني  العاقة  يف  الت�تر  بع�س  هناك  فللاإن 
وفل�رنتين� برييز، رئي�س ريال مدريد، خال الفرتة 

احلالية.
اجتماًعا  �سيعقدان  الطرفني  اأن  اإىل  واأ�للسللار 
�سروط  مناق�سة  اأجللل  من  املقبل،  الأ�سب�ع  جديًدا 

العقد اجلديد.
واأو�سح اأن رام��س ين�ي امل�افقة على التجديد، 
اإىل  بالإ�سافة  عامني،  ملدة  عقًدا  برييز  عر�س  اإذا 
اإىل  بالإ�سافة  يلل�رو،  ملي�ن   12 يبلغ  �سن�ي  راتللب 
ملي�ين ي�رو مكافاآت، اإذا لعبت 30 مباراة يف امل��سم 
ال�احد. وذكر الربنامج الإ�سباين اأن برييز مفاو�س 

�سعب، لكن  “ق�سية رام��س” اقرتبت من النهاية.

*وكاالت
البلجيكي  يف  الأمللل  فقد  مدريد،  ريال  اأنَّ  يبدو 
ان�سمامه  منذ  بللالإ�للسللابللات  املبتلى  هلللازارد،  اإديلللن 

للفريق امللكي من ت�سيل�سي �سيف العام 2018.
ي�ستطع  ومل  جمللدًدا  لاإ�سابة  هللازارد،  وتعر�س 
األفي�س،  ديب�رتيف�  اأمللام  الريال  م�اجهة  اإكمال 
اأن  املنتظر  ومللن   ،)1-2( املريجني  خ�سرها  والتي 

يغيب الاعب فرتة متتد من 3 اأ�سابيع اإىل �سهر.
البلجيكي،  الدويل  الأمل يف  الريال،  ومع فقدان 
خافة  بطم�ح  برنابي�  �سانتياج�  اإىل  جاء  الللذي 
يف  الاعب  ل��سع  امللكي  يتجه  رونالدو،  كري�ستيان� 

�سفقة تبادلية من اأجل �سم الفرن�سي ال�ساب كيليان 
مبابي، مهاجم باري�س �سان جريمان.

فاإن  الإ�سباين،  “ال�سريجنيت�”  لربنامج  ووفًقا 
الريال يخطط ل��سع هازارد، يف �سفقة تبادلية مع 

�سان جريمان خال ال�سيف املقبل، ل�سم مبابي.
�سيف  يف  جريمان  �سان  مع  مبابي  عقد  وينتهي 
النادي  حمللاولت  كل  يرف�س  الاعب  لكن   ،2022

الفرن�سي لتجديد عقده.
اأ�سا�سًيا  مطلًبا  يعد  مبابي،  كيليان  اأنًّ  يذكر 
للمدرب زين الدين زيدان، يف ال�سيف املقبل، خا�سة 

واأن الريال مل يربم اأي �سفقة ال�سيف املا�سي.

*وكاالت
روين  وايللن  الإجنليزية  الكرة  جنم  ي�اجه 
ديللربللي  ملللدرب  من�سب  علللللى  �للسللديللدة  مناف�سة 
ج�ن  ال�سابق  ت�سيل�سي  قائد  قبل  من  كاونتي، 
اجنليزية  �سحفية  تقارير  اأكدته  ملا  وفقا  تريي، 

الثاثاء.
وي�سرف روين حاليا على تدريب ديربي كاونتي 
ب�سكل م�ؤقت، بعدما متت اإقالة املدرب ال�سابق فيليب 
ما  الإجنليزي  النجم  باأنه  علما  من�سبه،  من  ك�ك� 

يزال لعبا يف �سف�ف الفريق.
 وذكرت �سحيفة “ديلي ميل”، اأنه ورغم اأن روين 
ملن�سب  التفرغ  اأجل  من  لاعتزال  ا�ستعداده  اأبللدى 

اإعجابها  كاونتي  ديربي  اإدارة  اأبدت  الدائم،  املدرب 
يف  امل�ساعد  املدرب  من�سب  حاليا  ي�سغل  الذي  بتريي 

اأ�ست�ن فيا.
بعد  كاونتي  ديربي  اإىل  ان�سم  قد  روين  وكللان   
وكان  الأمريكي،  الدوري  يف  الق�سرية  رحلته  انتهاء 
يهدف اإىل قيادة الفريق لل�سع�د اإىل الربميريليج يف 

امل��سم املا�سي، دون اأن ينجح يف م�سعاه.
للعمل  الازمة  القيادية  ال�سمات  روين  وميلك   
يخ�س  فيما  الع�د”  “طري  يللزال  ما  لكنه  كمدرب، 
يزال�ن  ما  النقاد  بللاأن  علما  التكتيكية،  الناحية 
م�سريته  املزيد يف  باإمكان روين تقدمي  اأن  يعتقدون 

كاعب.

190 العبا والعبة يشاركون في 
اختبارات الترقية بالكراتيه عن بعد

صالح ينافس ميسي ورونالدو
 في تشكيلة يويفا المثالية

هاتريك محرز يلمع في حصاد
 العرب بالجولة 10 للبريميرليج

قمة الشباب واالتحاد تشعل
 عودة كأس محمد السادس

كومان يرسم خطة تعويض بيكيه

إيدرسون: جوارديوال يرفض منحي 
هذه الفرصة احتراًما للمنافسين

كومان يتخذ قرارا بشأن ميسي 
قبل مواجهة فرينكفاروزي

راموس سيوافق على التجديد 
للريال ب3 شروط

ريال مدريد يخطط لصفقة تبادلية 
»مفاجئة« لضم مبابي

صراع بين روني وتيري على 
تدريب ديربي كاونتي

*وكاالت
ر�سميا  بيانا  املحرتفني،  اأندية  ا�سدرت 
ال�ساحة  علللللى  الللتللطلل�رات  اأخلللر  تللنللاول 

الكروية املحلية.
بعمان  اجللتللمللاعللا  الأنلللديلللة  وعللقللدت 
رابطة  اإنلل�للسللاء  امكانية  خللاللله  ناق�ست 
كرة  احتاد  مع  العاقة  وطبيعة  لاأندية، 

القدم.
من  اأندية   9 عليه  وقع  الللذي  والبيان 
�سم�  يبذلها  التي  باجله�د  اأ�ساد   ،12 اأ�سل 
المري علي بن احل�سني رئي�س احتاد الكرة 

لتط�ير اللعبة.
الأمللانللة  على  عتبها  الأنللديللة  واأبلللدت 
مع  جتاوبها  الكرة،لعدم  لحتللاد  العامة 
الللرد  وعللدم  الر�سمية،  الأنللديللة  مطالب 
املادي  بالدعم  يتعلق  فيما  خا�سة  عليها، 
الكروي  امل��سم  ظللل  يف  الهب�ط،  والللغللاء 

ال�ستثنائي.
وقلل�فللهللا  جت�سيد  النلللديلللة  اأكللللدت  و 
الفريق،  بللروح  للعمل  الحتللاد  جانب  اإىل 
لتخطي هذه املرحلة ال�سعبة التي متر بها 
اململكة ، والتي ت�سببت بها جائحة ك�رونا، 

املناف�سات  ل�ستمرار  م�ساندتهم  م�ؤكدين 
ودعم املنتخبات ال�طنية.

تقدر  الللذي  ال�قت  يف  البيان:  وقللال 
بلله الأنلللديلللة اجلللهللد اللللذي يللبللذللله �سم� 
الردنلليللة  الللكللرة  تط�ير  يف  علي  الملللري 
ب�سكل  الأنلللديلللة  وملل�للسللانللدة  علللام،  ب�سكل 
الدارة  من  تنتظر  كانت  اأنها  اإل  خا�س، 
العام  الأملللني  عللرب  لللاحتللاد،  التنفيذية 
ردودا  تتلقى  اأن  الدارية  الهيئة  واأع�ساء 
العامة  طلباتها  على  واجللابللات  ر�سمية 
من  وامللل�قللعللة  م�سبقا  اللل�للسللادرة  بالكتب 

اأغلللللب النللديللة مبللا يخ�س الللدعللم املللايل 
ا�ستثنائي  ب�سكل  الدوري  هذا  مع  والتعامل 
ا�س�ة بدوري  الهب�ط  بالغاء  على اجلميع، 
املتكررة  لا�سابات  نظرا  الوىل،  الدرجة 
النظر  واعللادة  ك�رونا،  ب�سبب  واملتاحقة 
يف درا�سة عق�د الاعبني بعد الغاء بط�لة 
الفي�سلي  اأندية  البيان  على  ووقع  الكاأ�س. 
وال�سلط  الأردن  و�سباب  والهلي  و�سحاب 
العقبة  و�سباب  اربللد  واحل�سني  وال�سريح 
ومعان، فيما مل ي�سهد البيان ت�قيع اأندية 

ال�حدات واجلزيرة والرمثا.

أندية المحترفين تصدر بيانا حول أخر 
المستجدات على الساحة الكروية
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*بغداد
تدّفق الآلف اإىل مدينة النا�سرية يف 
جن�ب العراق بعدما ق�سى م�اطن متاأثرا 
بللجللروحلله يف �للسللدامللات جللرت الأ�للسللبلل�ع 
للحك�مة  مناه�سني  حمتجني  بني  املا�سي 
مقتدى  الللديللنللي  للللللمللرجللع  ومللنللا�للسللريللن 

ال�سدر.
واأوفللللللد رئلليلل�للس اللللللل�زراء الللعللراقللي 
الق�مي  الأمن  م�ست�سار  الكاظمي  م�سطفى 
قا�سم الأعرجي وعددا من كبار امل�س�ؤولني 
للتحاور مع املحتجني، لكن  النا�سرية  اإىل 

حالة الغليان م�ستمرة.
وبعد �سدامات الأ�سب�ع املا�سي فر�ست 
ل��سع  حمللاولللة  يف  اإغلللاقلللا  اللل�للسلللللطللات 
العراقية  املللديللنللة  يف  للتظاهرات  حللد 
واأقالت قائد �سرطة حمافظة  اجلن�بية، 
وفتحت  النا�سرية،  ومللركللزهللا  قللار  ذي 

حتقيقا يف الأحداث.
رئي�سيا  مللركللزا  الللنللا�للسللريللة  وكللانللت 
للحركة الحتجاجية املناه�سة للحك�مة 
وتعترب   ،2019 اأكت�بر  يف  انطلقت  التي 
ومرتهنة  كف�ؤة  وغري  فا�سدة  ال�سلطات  اأن 

لإيران.
وق�سى نح� 600 �سخ�س يف العراق يف 
اأعمال عنف على �سلة بالحتجاجات، من 

دون حما�سبة فعلية للم�س�ؤولني.
�سّجلت  التي  العنف  اأعمال  وتزامنت 
ال�سن�ية  الللذكللرى  مللع  املللا�للسللي  الأ�للسللبلل�ع 
�سّجلت  التي  الدامية  لللاأحللداث  الأوىل 
ق�سى  والتي   2019 العام  انتفا�سة  خال 

ج�سر  على  �سخ�سا  ثاثني  من  اأكللرث  فيها 
الزيت�ن يف النا�سرية يف 28 ن�فمرب.

يف  العراقيني  ال�سدر  حّث  جانبه،  من 
بيان على ت�يرت الثنني على “ال�ستعداد” 
وا�سع  “باب  باأنها  و�سفها  التي  لانتخابات 

قد انفتح” لفر�س اإ�ساحات �سّد الف�ساد.
“حققنا لكم تن�سيب الكاظمي  واأ�ساف 
اإىل  اإ�سارة  يف  النتخابات”،  قان�ن  وتغيري 
الكاظمي  تلل�يل  يف  �ساهمت  �سعبيته  اأن 

رئا�سة ال�زراء.

وتابع “باقي طلباتكم اأنتم �ستحقق�نها 
من خال �سناديق القرتاع«.

وقلللال اللل�للسللدر يف تللغللريللدة الأ�للسللبلل�ع 
املا�سي اإنه �سيدفع لأن يك�ن رئي�س ال�زراء 

املقبل من تياره لأول مرة.

*بريوت 
قال البنك الدويل ان النم� القت�سادي 
ناق�س  اىل  �سيتباطاأ  لبنان  يف  احلقيقي 
الفقر  ان  حللني  يف  بللاملللئللة،  ع�سر  ت�سعة 
لي�سبح  الأرجلللح،  على  التفاقم  �سي�ا�سل 
اأكرث من ن�سف ال�سكان فقراء بحل�ل العام 

املقبل.
القت�سادي  للمر�سد  تقرير  وا�للسللار 
يف  الللدويل  البنك  مكتب  عن  �سدر  للبنان 

ن�سبة  تبلغ  اأن  املت�قع  من  انه  اىل  بريوت، 
 194 الإجمايل  املحلي  الناجت  اإىل  الدين 
يف  باملئة   171 كان  بعدما  ارتفاعا،  باملئة 

.2019
وقال البنك يف بيان الثاثاء، انه “بعد 
عام من تفجر الأزمة القت�سادية احلادة 
لإجللراءات  املتعمد  الغياب  اأدى  لبنان،  يف 
جانب  مللن  ال�سيا�سات  �سعيد  على  فعالة 
لرك�د  القت�ساد  تعري�س  اإىل  ال�سلطات 

من  يعاين  لبنان  ان  واأ�ساف  وط�يل.  �ساق 
ا�ستنزاف خطري للم�ارد، ل �سيما راأ�س املال 
خيار  العق�ل  نزيف  اأ�سبح  فيما  الب�سري، 

اليائ�سني على نح� متزايد.
وا�سار اىل ان لبنان يعاين من رك�د �ساق 
الغياب  ب�سبب  ال�سلطات  منتقدا  وط�يل، 
�سعيد  علللللى  فللعللالللة  لإجلللللراءات  املتعمد 

ال�سيا�سات.
مي�سال  اللللللبللنللاين  الللرئلليلل�للس  وكللللان 

الإقليمي  املدير  مع  الي�م،  اجتمع  علل�ن 
�ساروج  الو�سط  ال�سرق  يف  الدويل  للبنك 
يف  الوروبلللي  الحتللاد  و�سفري  جللا،  ك�مار 
املقيمة  واملن�سقة  طلللراف،  رالللف  لبنان 
املتحدة  لللاأمم  الإن�سانية  للم�ساعدات 
جناة ر�سدي، مت خاله البحث يف املرحلة 
املناطق  اعمار  اعللادة  خطة  من  الثانية 
املت�سررة يف انفجار مرفاأ بريوت يف الرابع 

من اآب الفائت.

*وكاالت
اإحللللرازه  جلللرى  اللللذي  الللتللقللدم  �سهد 
طالبان  حركة  بللني  املبدئي  التللفللاق  يف 
يف  تعرثا  الأفغانية  احلك�مة  ومفاو�سي 
احلركة  اعرتا�س  بعد  الأخللرية،  اللحظة 
التللفللاق  وثيقة  مقدمة  على  املللتللمللردة 

لذكرها احلك�مة الأفغانية بال�سم.
با�سم  املتحدث  �سديقي  �سديق  وقللال 
بيان  يف  غني  اأ�للسللرف  الأفللغللاين  الرئي�س 
على  الآن  حتى  التفاو�س  فريقا  “اتفق 
جميع امل�اد الإحدى والع�سرين التي تقدم 
ويف  للمفاو�سات...  الت�جيهية  املللبللادئ 
ال�قت احلايل، ل يزال�ن يتناق�س�ن ح�ل 
هناك  تللزال  ل  حيث  ال�ثيقة،  مقدمة 

بع�س الق�سايا بحاجة اإىل ت��سيح«.
ودبل�ما�سية  حك�مية  م�سادر  وقالت 
مرحلة  اإىل  ال��س�ل  عند  اإنلله  لللرويللرتز 

كانت  والتي  ن�فمرب،  يف  ال�ثيقة  ت�قيع 
“جمه�رية  اإىل  اإ�للللسللللارات  �ستت�سمن 
الر�سمي  امل�سمى  الإ�سامية”  اأفغان�ستان 
حركة  تللراجللعللت  الأفللغللانلليللة،  للحك�مة 

طالبان عن ت�قيع ال�ثيقة.
وتللرفلل�للس حللركللة طللالللبللان الإ�لللسلللارة 
كممثلني  الأفللغللاين  التفاو�س  فريق  اإىل 

احلركة  لأن  وذلللك  الأفغانية،  للحك�مة 
رئي�سا  غني  انللتللخللاب  �سرعية  يف  تطعن 
للللللبللاد. وقللللال دبللللل�مللا�للسللي يف كللابلل�ل 
اإن  لرويرتز  التفاو�س  عملية  على  مطلع 
لت�قيع  ا�ستعدتا  وطالبان(  “)احلك�مة 
مفاو�سي  كللبللري  اأن  م�سيفا  التفاق”، 
على  �سي�قع  كلللان  الأفللغللانلليللة  احلللكلل�مللة 
التفاق ب�سفة “كبري املفاو�سني جلمه�رية 

اأفغان�ستان الإ�سامية”. وتابع الدبل�ما�سي 
قب�ل ذلك«. عن  طالبان  “امتنعت 

تلللرد حللركللة طللالللبللان علللللى طلب  ومل 
لكنها  بعينه،  الأملللر  هللذا  حلل�ل  التعليق 
م�قفها  اإن  �سابق  وقللت  يف  لرويرتز  قالت 
لن  واإنها  عم�ما  الأفغان  مع  التفاو�س  ه� 

تعرتف بهم كمفاو�سني ميثل�ن احلك�مة.
وقال املتحدث با�سم احلركة ذبيح اهلل 

قدما  للم�سي  “م�ستعدون  لرويرتز  جماهد 
يف املحادثات مع الفريق احلايل على اأنهم 

اأفغان. ل نعلم اأنهم فريق من احلك�مة«.
من  طالبان  م�قف  اإن  جماهد  وقللال 

البداية ه� اأنهم ل يعرتف�ن باحلك�مة.
خافا  ثمة  اأن  اآخللر  دبل�ما�سي  وذكللر 
ت�سري  اإذ  “جمه�رية”،  م�سمى  ح�ل  اآخر 
طالبان اإىل نف�سها باأنها “اإمارة اإ�سامية”، 
بني  القائمة  اخلافات  م�سم�ن  يللربز  ما 

الطرفني املتحاربني.
ونللقللل جللانللب احلللكلل�مللة الأفللغللانلليللة 
الذي  الرئي�س غني  اإىل  حتفظات طالبان 
قال اإنه لن ي�افق على طلب كهذا، ح�سبما 

اأفاد م�سدران حك�ميان مطلعان.
وقال اأحد امل�سدرين اإن اإ�سرار احلركة 
حك�مة  ا�ستبدال  يف  رغبتها  اإىل  ي�ستند 
غني املنتخبة بحك�مة ت�سريف لاأعمال 

مبجرد بدء عملية ال�سام.
وقال م�سدر من احلك�مة الأفغانية اإن 
ال�فد الأفغاين لن ين�سحب من املحادثات، 
الأزمة  ع�اقب  تك�ن  اأن  من  يخ�سى  لكنه 
الطرفني”،  على  خط�رة  “اأكرث  اجلديدة 
العنف  اأعمال  يف  اآخر  ت�سعيد  ذلك  يف  مبا 

على الأر�س يف اأفغان�ستان.

آالف المحتجين في العراق مع 
ارتفاع حصيلة قتلى التظاهرات

لبنان: النمو االقتصادي يتباطأ وأكثر 
من نصف السكان سيصبحون فقراء

تعثر االتفاق بين طالبان والحكومة األفغانية

*رام اهلل 
الثاثاء،  ال�سرائيلي،  الحتال  ق�ات  اعتقلت 
ملناطق  دهللم  حملة  خللال  فل�سطينيا،  م�اطنا   14
خمتلفة يف ال�سفة الغربية ومدينة القد�س املحتلة، 
الحتال  �سلطات  فيه  �سرعنت  الللذي  اللل�قللت  يف 

ب�ؤرتني ا�ستيطانيتني ب�سمال القد�س.
وقال نادي ال�سري الفل�سطيني يف بيان، ان ق�ات 
كثيف  اطاق  و�سط  اقتحمت  ال�سرائيلي  الحتال 
حلم  وبيت  نابل�س  مدن  يف  متفرقة  مناطق  للنريان 
ال�سرقية  بالقد�س  عللدة  واأحلليللاء  وجنني  واخلليل 
املحتلة، واعتقلت الفل�سطينيني الربعة ع�سر بزعم 

اأنهم مطل�ب�ن. 
ملللن جللهللة اخلللللرى، رفلل�للسللت املللحللكللمللة الللعللللليللا 
الإ�سرائيلية التما�سا قدمه فل�سطيني�ن �سد الإعان 
عليها  ا�ست�ىل  دولة”،  “اأرا�سي  اأنها  دومنا   224 عن 
وتقع  يعق�ب”  “ك�خاف  م�ست�طنة  من  م�ست�طن�ن 
املحتلة،  القد�س  �سمايل  عقب،  كفر  بلدة  منطقة  يف 
يف  ال�سرائيلية  “هاآرت�س”  �سحيفة  ذكرت  ح�سبما 

عددها ال�سادر الي�م.
العليا  املحكمة  قللرار  اأن  ال�سحيفة  واأو�سحت 
ال�سرائيلية، الذي اأ�سدرته هيئة من ثاثة ق�ساة، 
هم ياعيل فلرن ون�عام �س�لربغ واأليك�س �سطاين، من 
�ساأنه اأن ي�ؤدي اإىل �سرعنة الب�ؤرتني ال�ستيطانيتني 
ب�عاز”  و”�سديه  هاأف�ت”  “ناتيف  الع�س�ائيتني 

ومبان يف اأكرث من 20 م�ست�طنة.
املحامي  الفل�سطينيني،  امللتم�سني  وكيل  وحللذر   
�سل�مي زخاريا، من املنظمة احلق�قية “يي�س دين”، 
“قرار املحكمة يفتح بابا وا�سعا اأمام �سيطرة  من اأن 
اخر،  جانب  من  الفل�سطينيني”.  اأرا�سي  على  هائلة 
م�اطنا  الي�م،  الإ�سرائيلي  الحتال  ق�ات  اأجربت 
مقد�سيا على هدم منزله بيديه يف بلدة جبل املكرب 

جن�ب �سرق مدينة القد�س.
وا�سار رئي�س جلنة مقاومة ال�ستيطان والته�يد 
يف جبل املكرب خالد اأب� تايه يف بيان اىل ان املنزل 
تعي�س فيه ا�سرة مك�نة من 6 اأفراد وتبلغ م�ساحته 

100 مرت مربع.

*رام اهلل 
عددها  يف  ال�سرائيلية  هاآرت�س  �سحيفة  ذكرت 
الإ�سرائيلي  الحتال  قلل�ات  اأن  الثاثاء،  ال�سادر 
ني�سان  منذ  فل�سطينيني  ل�سهداء  جثة   68 احتجزت 
2016، بهدف اإ�سافتهم على قائمة اجلثث املحتجزة 
برف�س  الللردع،  �سيا�سة  تثبيت  اأو  وامل�ساومة  لديها 

ت�سليمهم لذويهم لدفنهم.
الحللتللال  حك�مة  فلللاإن  ال�سحيفة  وبح�سب 

ال�سهداء  جثامني  ت�سليم  ب�ساأن  �سيا�ستها  من  �سددت 
الفل�سطينيني الذين نفذوا اأو حاول�ا تنفيذ عمليات.

الللذيللن  الفل�سطينيني  بللني  مللن  اإن  وا�للسللافللت 
ال�سن�ات  مدى  على  جثامينهم  اإ�سرائيل  احتجزت 
الأربع املا�سية، 7 اأ�سرى ت�ف�ا داخل ال�سج�ن ب�سبب 
ُيعرف  ول  بعد،  يحاكم  مل  معتقل  بينهم  اأمللرا�للس، 
لكن  اإجماًل،  اإ�سرائيل  حتتجزها  التي  اجلثث  عدد 

منظمات فل�سطينية قدرتها بعدة مئات.

*لندن 
قال ال�زير الربيطاين املعني ب�س�ؤون »بريك�ست«، 
مللايللكللل جللل�ف، بلللاأن هللنللاك احللتللمللال بلللاأن تنتهي 
حمادثات التجارة بني بريطانيا والحتاد الوروبي، 

بخروج بريطانيا من الحتاد دون الت��سل لتفاق.
التلفزي�نية  )اآي.تللي.يف(  لقناة  ج�ف  واأ�ساف 
التفاو�س  عملية  “كثفنا  الثاثاء،  الربيطانية، 

ولكن من املهم اأن يفي الحتاد الأوروبي مب�س�ؤولياته 
اأي�سا«. ويف رده على �س�ؤال ح�ل ما اإذا كان �سيناري� 
اأي  به  يعرتف  قد  مما  اأقللرب  لتفاق  الت��سل  عدم 
�سخ�س، اأجاب: “من امل�ؤكد يف ظني اأن هناك احتمال 
التفاو�س،  اإىل نتيجة من خال  باأننا قد ل نت��سل 
اأن ي�ستعد قطاع الأعمال جلميع  ولهذا فاإن من املهم 

الحتمالت”.

*طهران
ل تزال اإيران ت�سر على حتدي املجتمع الدويل 
الإيلللراين،  الللربملللان  طللرح  اإذ  الللنلل�وي،  بربناجمها 
عمليات  وقللف  �ساأنه  من  قان�ن  م�سروع  الثاثاء، 
ملن�ساآت  املتحدة  الأمم  بها  تق�م  التي  التفتي�س 
عمليات  بتكثيف  احلك�مة  ويطالب  الن�وية،  الباد 

تخ�سيب الي�راني�م.
تلك  على  الإقللدام  على  القان�ن  م�سروع  وين�س 
رف�ست  حال  يف  املنطقة،  لأمن  املزعزعة  اخلط�ات 
عام  الن�وي  التفاق  على  امل�قعة  الأوروبية  الدول 
قطاعي  على  املفرو�سة  العق�بات  تخفيف   ،2015

النفط وامل�سارف الإيرانية.
القان�ن،  م�سروع  مناق�سة  على  الت�س�يت  وميثل 
اأن  قبل  اأخللرى  مراحل  عللدة  اجتياز  يتطلب  الللذي 
العامل  مقتل  بعد  للتحدي  ا�ستعرا�سا  قان�نا،  ي�سبح 
الن�وي الإيراين، حم�سن فخري زادة ال�سهر املا�سي.

 251 اأن  الر�سمية،  اإيرنا  اأنباء  وكالة  وذكللرت 
نائبا من 290 مقعدا �س�ت�ا ل�سالح القان�ن.

و�سيمنح م�سروع القان�ن الدول الأوروبية ثاثة 
والغاز  النفط  قطاع  على  العق�بات  لتخفيف  اأ�سهر 
الرئي�سي يف اإيران، وال�سماح لها بال��س�ل اإىل النظام 

امل�سريف العامليز.
عق�بات  فر�ست  قد  املتحدة  اللل�ليللات  وكانت 
دونالد  الرئي�س  اإعللان  عقب  اإيلللران  على  قا�سية 
التفاق  مللن  الأحلللادي  وا�سنطن  ان�سحاب  تللرامللب 
بني  الت�سعيد  مللن  �سل�سلة  اإىل  اأدى  ممللا  الللنلل�وي، 

اجلانبني.

با�ستئناف  ال�سلطات  القان�ن  م�سروع  ويطالب 
ن�سبة  وهي  باملئة،   20 بن�سبة  الي�راني�م  تخ�سيب 
�سناعة  يف  ل�ستخدامه  املللطللللل�ب  احلللد  مللن  اأقلللل 
املطل�بة  تلك  من  اأعلى  لكنها  الن�وية،  الأ�سلحة 

لا�ستخدامات املدنية.
كما ين�س اأي�سا على ت�سغيل اأجهزة طرد مركزي 
جديدة يف املن�ساآت الن�وية يف نطنز، ومن�ساأة ف�ردو 

حتت الأر�س.
اآخر  برملانيا  ت�س�يتا  القان�ن  م�سروع  و�سيتطلب 
�سيانة  جمل�س  م�افقة  اإىل  بالإ�سافة  لتمريره، 

الد�ست�ر، وه� هيئة رقابة د�ست�رية.
يف  الربملان  يف  مرة  لأول  القان�ن  م�سروع  وُطرح 
بعد  جديدا  زخما  اكت�سب  لكنه  املا�سي،  اأغ�سط�س 
مقتل العامل الن�وي حم�سن فخري زاده، الذي تراأ�س 
اأنه عبارة عن عملية ع�سكرية  اأكد الغرب  برناجما 

تبحث يف جدوى ت�سنيع �ساح ن�وي.
تخ�سيب  م�ست�يات  جتاوز  يف  علنا  اإيران  وبداأت 
اللليلل�رانلليلل�م الللتللي حللددهللا التللفللاق الللنلل�وي، بعد 
العق�بات  فللر�للس  املللتللحللدة  الللل�ليلللات  اأعللللادت  اأن 
من  متزايد  خمزون  بتخ�سيب  حاليا  وتق�م  عليها. 

الي�راني�م بن�سبة نقاء ت�سل اإىل 4.5 باملئة.
اأقل بكثري من م�ست�يات الأ�سلحة  ول يزال هذا 
اأن خرباء  رغم  باملائة،   90 اإىل  ت�سل  التي  الن�وية 
من  يكفي  مللا  الآن  لديها  اإيللللران  اأن  مللن  يللحللذرون 
معاجلته  لإعللادة  التخ�سيب،  منخف�س  الي�راني�م 
اختارت  اإذا  الأقل  على  ذريتني  لقنبلتني  وق�د  اإىل 

ت�سنيعهما.

االحتالل يعتقل 14 فلسطينيا ويشرعن 
بؤرا استيطانية شمالي القدس

االحتالل االسرائيلي يحتجز جثامين 
68 شهيًدا فلسطينيا منذ 2016

بريطانيا: قد ننسحب من 
االتحاد األوروبي دون اتفاق

إيران تتحدى المجتمع الدولي بمشروع 
قانون لوقف التفتيش النووي

*بيونغيانغ
اليابانية،  املخابرات  يف  م�سادر  ك�سفت 
اأن ال�سني قدمت لقاحا جتريبيا �سد فريو�س 
ك�رونا امل�ستجد للزعيم الك�ري ال�سمايل كيم 

ج�نغ اأون وعائلته.
ال�س�ؤون  خبري  كازياني�س  هلللاري  ونللقللل 
“نا�سي�نال  مللركللز  يف  ال�سمالية  الللكلل�ريللة 
اإنرتي�ست” البحثي يف وا�سنطن، عن م�سدرين 
اأفراد  اأن  يف املخابرات اليابانية مل ي�سمهما، 
ك�ريا  م�س�ؤويل  كبار  من  وعللددا  كيم  عائلة 

ال�سمالية تلق�ا اللقاح ال�سيني.
واأ�ساف اأنه مل تت�سح ه�ية ال�سركة التي 
قدمت اللقاح لعائلة كيم، وما اإذا كان قد ثبت 

اأنه اآمن.
“19 ف�رتي  مل�قع  وكتب كازياني�س مقال 
تطعيم  “مت  فيه  قال  الإنرتنت  على  فايف” 
امل�س�ؤولني  كبار  مللن  وعللدد  اأون  ج�نغ  كيم 

الآخرين من عائلته، ومن �سبكة القيادة، �سد 
الثاثة  اأو  الأ�سب�عني  خال  ك�رونا  فريو�س 
حمتمل  لللقللاح  با�ستخدام  املا�سية  اأ�سابيع 

قدمته احلك�مة ال�سينية«.
الأمريكي  الطبي  اخلبري  عن  نقا  واأ�سار 
 3 عن  يقل  ل  ما  اإن  ق�له  ه�تيز  جيه  بيرت 
�سد  لقاح  تط�ير  على  تعكف  �سينية  �سركات 

فريو�س ك�رونا هي “�سين�فاك بي�تك” و”كان 
�سين� باي�” و”�سين�فارم غروب”.

ملي�ن  قللرابللة  اإن  “�سين�فارم”  وقللالللت 
�سخ�س يف ال�سني ا�ستخدم�ا لقاحها املحتمل، 
ال�سركات  من  اأيا  اأن  ُيعرف  اأنه مل  وذلك رغم 
من  الثالثة  املرحلة  عانية  بلللداأت  الللثللاث 

التجارب ال�سريرية لعقاقريها.
حللالت  اأي  ال�سمالية  كلل�ريللا  تلل�ؤكللد  ومل 

اإ�للسللابللة بللفللريو�للس كلل�رونللا، لكن املللخللابللرات 
الك�رية اجلن�بية قالت اإنه ل ميكن ا�ستبعاد 
التجاري  للتبادل  نللظللرا  بها  تف�س  حلللدوث 
اإغللاق  قبل  ال�سني،  وبللني  بينها  والب�سري 

احلدود اأواخر يناير املا�سي.
يف  عللرّب  ال�سمايل  الللكلل�ري  الزعيم  وكللان 
اأي  اإ�سابة  بل”عدم  فخره  عن  املا�سي  اأكت�بر 

م�اطن” يف باده بفريو�س ك�رونا.

*واشنطن
كرئي�س  له  نظرة  اأول  بايدن  ج�  األقى 
وه�  للرئي�س«،  الي�مي  »امل�جز  على  منتخب 
املللخللابللرات  تلل�للسللدره  للغاية  �للسللري  ملخ�س 
اأطلقت  ووثيقة  عاملية،  اأحللداثللا  ويت�سمن 
عليها ال�سيدة الأوىل ال�سابقة مي�سيل اأوباما 

»كتاب امل�ت، والتدمري، والأ�سياء الرهيبة.«
امل�جز  بايدن  قللراأ  عقد،  من  اأكللرث  ومنذ 
ج�رج  الأ�سبق  للرئي�س  املخ�س�س  الي�مي 
نائب  من�سب  تلل�للليلله  اأثلللنلللاء  بلل��للس  دبللللليلل� 
الرئي�س. وبعد ذلك، كان يقراأ م�جز الرئي�س 
باراك اأوباما ملدة 8 �سن�ات، وابتداء من ي�م 
قراأ  �سن�ات،  اأربع  دام  انقطاع  وبعد  الثنني، 
بايدن م�جز الرئي�س دونالد ترامب الي�مي.

ديفيد  عللن  بر�س”  “اأ�س��سيتد  ونقلت 
الرئي�س”،  “اأ�سرار  كتاب  ملل�ؤلللف  بريي�س، 
ق�له:  الي�مية،  امللل�اجلليللز  مللن  تللاريللخ  وهلل� 

بايدن  املخت�س�ن  ي�ساأل  اأن  امل�ؤكد  �سبه  “من 
على  والأ�سل�ب.  ال�سكل  حيث  من  يف�سله  عما 
يللرتدد �سداه  اأنلله  ما يبدو  يللرون  الأقللل، هم 
تكييفه  ميكنهم  امل�جز،  يعدون  عندما  كثريا 
كما يريد الرئي�س.« وكان م�جز اأوباما عبارة 
غاف  يف  �سفحة   15 اإىل   10 من  م�ستند  عن 

جلدي، وكان يجده على مائدة الإفطار.

اأوباما  بات  رئا�سته،  من  لحق  وقت  ويف 
“�سديد  املللخللابللرات  ملل�جللز  قللللراءة  يف�سل 

ال�سرية” على جهاز “اأيباد” اآمن.
م�ؤخرا  الذي �سدر  كتابه  اأوباما يف  وكتب 
بعن�ان “اأر�س امليعاد”: “اأطلقت عليه مي�سيل 

كتاب امل�ت، والدمار، والأ�سياء الرهيبة«.
قراأت  الأيللام،  من  ي�م  “يف  اأوباما  واأ�ساف 
عن خايا اإرهابية يف ال�س�مال، وا�سطرابات 

الرو�س  اأو  ال�سينيني  اأن  وحقيقة  العراق،  يف 
كان  دائما  جديدة.  اأ�سلحة  اأنظمة  يط�رون 
بغ�س  حمتملة،  اإرهابية  مل�ؤامرات  ذكر  هناك 
امل�سادر،  �سعف  اأو  الغم��س،  مدى  عن  النظر 
اأو علللدم الللقللدرة علللللى اتللخللاذ اإجلللللراء. ه� 
جانب  من  ال�اجبة  العناية  اأ�سكال  من  �سكل 
ال�ستخبارات بهدف جتنب هج�م ثان م�سابه 

للحادي ع�سر من �سبتمرب 2001«.

رغم نفيه تسجيل أي إصابة..
 كيم وعائلته تلقوا لقاحا لكورونا

»كتاب الموت واألشياء الرهيبة«.. 
بايدن يطلع على الموجز السري
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*انقرة
اأعلللللن الللرئلليلل�للس الللرتكللي رجلللب طيب 
الآن  الباد حتى  اإغاق يف  اأو�سع  اأردوغان 
ك�فيد-19،  حالت  عدد  يف  ارتفاع  و�سط 
ليايل  لت�سمل  التج�ل  حظر  فللرتات  ومللد 
خال  كاما  اإغللاقللا  فر�س  كما  الأ�سب�ع 
اجتماع  بعد  متحدثا  الأ�للسللبلل�ع.  نهاية 
اأردوغللان  طيب  رجب  قال  الثنني،  وزاري 
اأيام الأ�سب�ع  التج�ل �سيطبق يف  اإن حظر 
بني التا�سعة م�ساء واخلام�سة �سباحا. كما 
من  الأ�سب�ع  نهاية  يف  كاما  اإغاقا  اأعلن 
التا�سعة م�ساء اجلمعة اإىل اخلام�سة �سباح 
الثنني. بعد �سغط كبري من املجتمع الطبي 

الأ�سب�ع  تركيا  ا�ستاأنفت  العام،  واللللراأي 
امل�سابة  احلللللالت  كللل  ت�سجيل  املللا�للسللي 
فقط  تعلن  كانت  اأن  بعد  ك�رونا،  بفريو�س 
عدد احلالت التي ظهرت عليها الأعرا�س 
عدد  ارتفاع  يف  هذا  ت�سبب  اأ�سهر.  لأربعة 
احلالت اإىل ح�ايل 30 األف وجعل تركيا 
من بني الدول الأكرث ت�سررا من اجلائحة 
وزارة  اإحلل�للسللائلليللات  اأظللهللرت  اأوروبلللللا.  يف 
جديدة  اإ�سابة   31219 ت�سجيل  ال�سحة 
م�ؤكدة و188 وفاة جديدة. و�سلت ال�فيات 
 8 ملدة  قيا�سية  لأعللداد  تركيا  يف  الي�مية 
 13746 اإجمال  وبلغت  الت�ايل،  على  اأيام 
التج�ل  حللظللر  اإجلللللراءات  تللبللداأ  وفللللاة. 

متاجر  منها  ي�ستثنى  الثاثاء.  اجلديدة 
�ساعات  خللال  الطعام  وت��سيل  البقالة 
اإغاقات  معينة. يف الربيع، فر�ست تركيا 
م�ؤقتة يف نهاية الأ�سب�ع والأعياد ملكافحة 
الإ�للسللابللات  مللعللدلت  لكن  كلل�رونللا،  تف�سي 
وال�فيات احلالية ارتفعت اأكرث من معدلت 
ليال  يف  التج�ل  حظر  ينجح  ومل  الربيع. 
املا�سيني  الأ�سب�عني  خال  الأ�سب�ع  نهاية 
ب�سكل كبري يف تقييد حركة النا�س. قالت 
اجلمعية الطبية الرتكية، التي كانت مهمة 
ملزيد  ودعت  احلك�مة  ل�سيا�سات  بالن�سبة 
عاما   20 اإن  مللار�للس،  منذ  ال�سفافية  مللن 
باملجال الطبي مات يف اأ�سب�ع واحد ب�سبب 

م�ساعفات ك�فيد-19. وبلغت ن�سبة اإ�سغال 
اأ�سرة وحدات الرعاية املركزة 71 باملائة، 

وفقا ل�زارة ال�سحة.
الأ�سخا�س  اأن  اأي�سا  اأردوغللللان  اأعلللللن 
امل�سم�ح   ،20 من  اأقل  اأو  عاما   65 من  اأكرب 
�للسللاعللات يلل�ملليللا، لن  لهم بللاخلللروج ثللاث 
العام،  النقل  و�سائل  با�ستخدام  لهم  ي�سمح 
خمالطني  تتبع  �سفرة  �ست�ستخدم  كما 
لزائري املراكز التجارية و�ستقيد الأفراح 
واجلنازات بح�س�ر 30 �سخ�س فقط. وحث 
التدخني  عن  الإقلللاع  على  اأي�سا  النا�س 
التباعد  بل�ائح  واللتزام  ن�افذهم  وفتح 

الجتماعي وارتداء الكمامات.

أردوغان يعلن أوسع إغالق لتركيا 
مع ارتفاع قياسي لوفيات كورونا *طرابلس

م�سطفى  للنفط،  ال�طنية  امل�ؤ�س�سة  رئي�س  �سن 
�سنع اهلل، هج�ما على حمافظ م�سرف ليبيا املركزي 
ال�سديق الكبري، م�سريا اإىل اأنه يق�م ب�سرف عائدات 
والقطط  بل”الدينا�س�رات  و�سفهم  ملللن  النفط 

ال�سمان«.
وقال �سنع اهلل، يف مقطع فيدي� ن�سرته �سفحة 
امل�ؤ�س�سة ال�طنية للنفط على م�قع “في�سب�ك”، اإن 
“املتباكني حاليا على اأم�ال النفط مل ي�سدروا بيانا 
اإ�سارة  يف  وذلك  النفطية”،  الإقفالت  �سد  واحللدا 

اإىل امل�سرف املركزي.
بالع�ائد  امل�ؤ�س�سة  باحتفاظ  مت�سكه  جدد  كما 
الليبي اخلارجي،  املالية لت�سدير النفط يف امل�سرف 
متهما حمافظ م�سرف ليبيا املركزي بامل�س�ؤولية عن 
اإهدار مليارات الدولرات من اأم�ال الليبيني و�سرفها 

على “الدينا�س�رات والقطط ال�سمان وال�ح��س«.

“اأين ذهبت  ويف هذا ال�سدد، ت�ساءل �سنع اهلل: 
ال�سن�ات  خللال  النفط  اإيللللرادات  مللن  مليارا   186

الأخرية والتي اأحيلت اإىل امل�سرف املركزي؟”.
لليبيني؟،  املعي�سي  ال��سع  حت�سن  “هل  واأ�ساف: 
بناء  مت  وهللل  الللنللقللديللة؟،  ال�سي�لة  تلل�فللرت  وهللل 
هناك  اإن  بللل  ل،  اللل�اقللع  يف  جللديللدة؟  ملل�للسللاريللع 
دينا�س�رات لديهم مئات املايني باعتمادات وهمية 

من امل�سرف املركزي«.
الحتفاظ  �ست�ا�سل  “امل�ؤ�س�سة  اإن  قائا  واأردف 
للم�ؤ�س�سة  ال�سيادية  احل�سابات  يف  النفط  باإيرادات 
وفق  اخلارجي،  الليبي  امل�سرف  يف  للنفط  ال�طنية 
القان�ن، اإىل حني وج�د �سفافية من املركزي واآلية 

وا�سحة للم�سرف«.
اإىل  للنفط  ال�طنية  امل�ؤ�س�سة  رئي�س  وتطرق 
تباين اأ�سعار �سرف الدولر مقابل الدينار الليبي بني 

ال�س�ق الر�سمية وال�س�ق غري الر�سمية.

رئيس مؤسسة النفط يهاجم 
مصرف ليبيا و »القطط السمان«
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*عمان 
املتحدة  العربية  الإملللارات  دولللة  حتتفل 
وعلى   .49 الل  ال�طني  بالي�م  الأربعاء  الي�م 
تف�سي  فر�سها  الللتللي  الللتللحللديللات  مللن  الللرغللم 
جائحة » ك�فيد - 19« ح�ل العامل خال العام 
2020، اإل اأن الإمارات جنحت يف حتقيق عددا 

من الإجنازات والتح�لت الكربى.
قطاعي  يف  املحققة  الإجنلللللازات  وتللاأتللي 
اللللفللل�لللسلللاء واللللطلللاقلللة كللللاأبللللرز اللللتلللحللل�لت 
الأملللل  م�سبار  اإطللللاق  بللعللد  ال�للسللرتاتلليللجلليللة 
ل�ستك�ساف  عربي  م�سروع  اأول  عن  والإعللان 
دخلل�ل  ر�سميًا  اأعلللللن  الللذي  اللل�قللت  يف  القمر، 
الإمارات نادي الطاقة الن�وية مع اإمتام عملية 
بداية ت�سغيل مفاعل املحطة الأوىل لل “ براكة 
ال�سديقة  الكهربائية  الطاقة  اإنتاج  وبدء   “
للبيئة، فيما جرى الإعان عن اكت�ساف حق�ل 

جديدة للغاز الطبيعي والنفط.
وح�لت الإمارات حتدي انت�سار ال�باء اإىل 
عامليًا  الإن�ساين  ح�س�رها  فيها  عللززت  فر�سة 
بعد تقدمي م�ساعدات طبية عاجلة لأكرث من 
ال�باء  مع  تعاملها  �سكل  حني  يف  دولللة،   100
حمليًا اأحد اأبرز التجارب العاملية جناحًا، وفقًا 
الفح��سات  وعدد  الإ�سابة  ومعدلت  لأرقللام 
اأول  الإمارات  لتك�ن  ال�سكان  الذي جتاوز عدد 

دولة بالعامل حتقق هذا الإجناز.
ال�ستعداد  “عام  يف  الإمللللارات  وحللجللزت 
الع�سر  الدول  “ 2020 م�قعها �سمن  للخم�سني 
يف  العاملية،  التناف�سية  �سعيد  على  الأوائلللل 
ق�انني  ا�ست�سدار  العام  فيه  �سهد  الذي  ال�قت 
مكت�سبات  فيها  علللززت  جللديللدة  وت�سريعات 
وحتقيق  احلريات،  خالها  من  ور�سخت  املللراأة 
لأبناء  والجتماعي  القت�سادي  ال�ستقرار 

الدولة واملقيمني فيها.
الحتادية  امليزانية  الإملللارات  واعتمدت 
لعام 2020 باإجمايل م�سروفات تقديرية تبلغ 
58 مليارا و113 ملي�ن درهم، يف حني ارتفعت 
252ر3  اإىل  بالدولة  امل�سريف  اجلهاز  اأ�س�ل 
تريلي�ن درهم يف نهاية الربع الثالث من العام 
اجلاري بزيادة ن�سبتها 4ر5 يف املائة مقارنة مع 

نهاية العام 2019.
 2020 عام  خال  الإمللارات  دولة  وكر�ست 
جمال  يف  الللرائللدة  اللللدول  نلللادي  يف  مكانتها 
تاريخية  اإجنلللازات  عللرب  الف�ساء  ا�ستك�ساف 
اأثبتت من خالها اأن طم�ح قيادتها و�سعبها ل 

حدود له.
الإمللاراتللي  الأملللل  م�سبار  اإطلللاق  و�سكل 
اأبللرز  املا�سي  متلل�ز   20 يف  املللريللخ  ل�ستك�ساف 
هذا  الف�ساء  جمال  يف  الإماراتية  الإجنللازات 
العام، والذي اأ�سبحت من خاله ع�س�ا يف نادي 
م�ستك�سفي املريخ الذي ي�سم 7 دول فقط على 

م�ست�ى العامل.
الأمل  م�سبار  و�س�ل  م�عد  العامل  ويرتقب 
ال�ساعة  املريخ يف متام  اإىل مداره ح�ل ك�كب 
�سباط  التا�سع من  ي�م  م�ساء  7:42 دقيقة من 
املعل�مات  نقل  يف  مهامه  ليبا�سر  املقبل  العام 
والغاف  املريخ  ل�سطح  املاحظات  وت�سجيل 
فهم  على  العلماء  �ست�ساعد  والتي  به  املحيط 
الطق�س على الأر�س وما يرتبط به من ظ�اهر 
كل  وخلللال  زمللنلليللة،  منطقة  كللل  يف  مناخية 

م��سم.
خال  الإمللاراتلليللة  الإجنلللازات  وت�سارعت 
اإطللللاق القمر  �للسللهللد  الللللذي  املللا�للسللي  اأيللللللل�ل 
�للسللات(،  )ملللزن  امل�سغر  البيئي  ال�سطناعي 

البيئية  لاأغرا�س  ا�سطناعي  قمر  اأول  وه� 
الأقمار  من  ر�سيدها  بذلك  لرتفع  بالدولة، 
اإىل  عاما   20 خال  اأطلقتها  التي  ال�سناعية 
م�سروع  عللن  الملللارات  اأعلنت  كما  قللمللرا،   11
تط�ير  ي�سمل  الللقللمللر  ل�ستك�ساف  متكامل 
حتت  للقمر  اإمللاراتللي  م�ستك�سف  اأول  واإطللاق 
بجه�د  وبنائه  ت�سميمه  يجري  “را�سد”  ا�سم 
بذلك  الإمللارات  دولة  لتك�ن  خال�سة،  وطنية 
رابع دولة يف العامل ت�سارك يف مهام ا�ستك�ساف 
املتحدة  ال�ليات  بعد  علمية  لأغرا�س  القمر 
الأمريكية والحتاد ال�س�فيتي �سابقًا وال�سني.

ويف ت�سرين الأول املا�سي، ك�سفت الإمارات 
عللن ملل�للسللروع الللقللمللر ال�للسللطللنللاعللي اجلللديللد 
ا�سطناعي  قمر  ثللاين  وهلل�   ،»MBZ-Sat«
اأيللدي  على  بالكامل  وبللنللاوؤه  تط�يره  يجري 
قمر  بعد  الإمللاراتلليللني،  املهند�سني  مللن  فريق 

�سات«. “خليفة 
ويف جمال الطاقة الن�وية، دخلت الإمارات 
يف عام 2020 ع�سر اإنتاج الكهرباء من الطاقة 
للطاقة  الإمارات  م�ؤ�س�سة  اإعان  بعد  الن�وية 
الن�وية عن جناح �سركة ن�اة للطاقة التابعة 
و�سيانة  ت�سغيل  عللن  وامللل�للسلل�ؤولللة  للم�ؤ�س�سة 
ال�سلمية،  الن�وية  للطاقة  “براكة”  حمطات 
املحطة  مفاعل  ت�سغيل  بداية  عملية  اإمتام  يف 
ا�ستكمال  عن  ذلك  عقب  الإعللان  ثم  الأوىل، 
الكهرباء  �سبكة  مع  لها  الآمللن  الربط  عملية 
مع  املحطة  م�اءمة  بعد  الدولة  يف  الرئي�سة 
متطلبات ال�سبكة، وبدء اإنتاج اأول ميغاواط من 

الطاقة الكهربائية ال�سديقة للبيئة.
ويف 18 ت�سرين الثاين املا�سي، و�سل مفاعل 
املحطة الأوىل اإىل م�ست�ى ح�ايل 80 يف املئة 
من قدرته الإنتاجية للطاقة، الأمر الذي ميثل 
اختبار  عملية  �سمن  الأهمية  يف  غاية  خط�ة 
م�ست�ى  رفع  تت�سمن  التي  الت�ساعدي  الطاقة 
البيانات  وجمع  تدريجي  ب�سكل  املفاعل  طاقة 

و�سبط اأنظمة التحكم وال�سامة.
الإملللارات  دولللة  اأ�سبحت  الإجنلللاز  وبللهللذا 
على  والللثللاثللني  والللثللالللثللة  عللربلليللا  الأوىل 
التي تنجح يف تط�ير حمطات  العامل،  م�ست�ى 
نح�  على  الكهرباء  لإنللتللاج  الن�وية  للطاقة 
ت�ساهم  حيث  للبيئة،  و�سديق  وملل�ثلل�ق  اآمللن 
حمطات “براكة” ب�سكل كبري يف جه�د الدولة 
بالتزامن  الكهربائية  الطاقة  بت�فري  اخلا�سة 
الناجمة عن  الكرب�نية  مع خف�س النبعاثات 
كامل،  ب�سكل  ت�سغيلها  وعند   .. الكهرباء  اإنتاج 
غيغاواط  5ر6  الأربلللع  حمطات  هللذه  �ستنتج 
من  طن  ملي�ن   21 من  و�ستحد  الكهرباء  من 
يعادل  ما  وه�  �سن�يًا،  الكرب�نية  النبعاثات 
كل  الدولة  طرق  من  �سيارة  ملي�ن  2ر3  اإزالللة 

عام.
دولة  ت�سّدرت  التناف�سية،  �سعيد  وعلى 
بلدان  الللتلل�ايل،  على  الرابع  للعام  الإملللارات، 
يف  اأفريقيا  و�سمال  الأو�للسللط  ال�سرق  منطقة 
العاملية  للتناف�سية  ال�سن�ي  الكتاب  تقرير 
العاملي  التناف�سية  مركز  عن  ال�سادر   ،2020
الإداريللللة  للتنمية  اللللدويل  للمعهد  الللتللابللع 
مبدينة ل�زان ال�س�ي�سرية، الذي �سنف الدولة 
الأكرث  الللدول  بني  عامليًا  التا�سعة  املرتبة  يف 

تناف�سية يف العامل.
يف  عامليًا  الأوىل  املرتبة  الإمللارات  وتب�اأت 
�سمن  حّلت  فيما  فرعيًا،  وحملل�رًا  م�ؤ�سرًا   23
م�ؤ�سرًا،   59 يف  عامليًا  الأوىل  اخلم�سة  املراكز 
 106 يف  عامليًا  الأوىل   10 الللل  املللراكللز  و�سمن 

تناولها  ملل�ؤ�للسللرًا   338 اإجللمللايل  مللن  ملل�ؤ�للسللرات 
تقرير العام اجلاري.

حم�رين  يف  تقدمًا  الإمارات  دولة  و�سجلت 
حم�ر  هما  الأربلللعلللة،  الرئي�سة  املللحللاور  مللن 
اإىل  فيه  �سعدت  اللللذي  القللتلل�للسللادي  الأداء 
التحتية  البنية  وحم�ر  عامليًا،  الرابع  املركز 
حّلت  بينما  مراكز،  خم�سة  فيه  تقدمت  الذي 
الكفاءة  حملل�ر  يف  عامليًا  الثالثة  املرتبة  يف 
حم�ر  يف  عامليًا  ال�سابعة  واملرتبة  احلك�مية، 

كفاءة الأعمال.
ووفقًا للتقرير، فقد �سجلت الدولة حت�سنًا 
املركز  اإىل  اإذ �سعدت  �سبعة حماور فرعية،  يف 
الأول عامليًا يف حم�ر �س�ق العمل، واإىل املركز 
وال�ساد�س  الت�ظيف،  حم�ر  يف  عامليًا  اخلام�س 
فرعية  حماور  يف  وتقدمت  الأ�سعار،  حم�ر  يف 
والتعليم،  املجتمعي،  الإطللار  حم�ر  مثل  اأخرى 
وال�سحة  التكن�ل�جية،  التحتية  والبنية 
دون  من  ترتيبها  على  حافظت  فيما  والبيئة، 
تغري يف حم�رين فرعيني، هما حم�ر ال�سل�كيات 
والقيم باملرتبة الثانية عامليًا، وحم�ر ال�سيا�سة 

ال�سريبية يف املرتبة الثالثة عامليًا.
دولللة  بللني  ال�سام  بعملية  يتعلق  وفيما 
الإمارات واإ�سرائيل، فاإنها تعد احلدث ال�سيا�سي 
الأبرز يف عام 2020 ويحمل للمنطقة وللعامل، 
بارقة اأمل وفر�سة ازدهار، واأنها جاءت خدمة 
ووقف  حق�قها  وحماية  الفل�سطينية  للق�سية 

خمطط ال�سم.
ويف اللل�للسللاأن اللللللدويل، اأيلل�للسللا بلللرز اللللدور 
الدولية  اجله�د  تعزيز  يف  الفاعل  الإماراتي 
امل�ستجد  ك�رونا  فريو�س  انت�سار  اأزمة  مل�اجهة 
تاأكيدا على املبداأ الإن�ساين املتاأ�سل يف �سيا�ستها 
م�ساعدات  الإمللارات  قدمت  حيث  اخلارجية، 
دولة،   100 نح�  اإىل  عاجلة  وطبية  اإن�سانية 
ا�ستفاد منها مايني الأ�سخا�س من العاملني يف 
ال�سف�ف الأمامية مل�اجهة ال�باء”، وذلك دون 
النظر لاعتبارات ال�سيا�سية عند تقدمي هذه 

امل�ساعدات.
يف  بها  خا�سًا  من�ذجًا  الإمللارات  واختطت 
امل�ستجد  كلل�رونللا  فريو�س  انت�سار  اأزمللة  اإدارة 
مرحلة  اإىل  و�س�ل  امل�اجهة  مرحلة  من  بدءا 
التعايف، فكانت من اأوائل الدول التي جنحت يف 
اإىل  حتدياتها  وحت�يل  الأزمللة  تبعات  تخطي 
والتنمية  النم�  يف  ال�ستدامة  حتقق  فر�س 

والتناف�سية.
وَعللِمللد الللنللملل�ذج الإملللاراتلللي يف احللتلل�اء 
الن�سبية  املللزايللا  ت�ظيف  اإىل  كلل�رونللا  وبلللاء 
الإدارة  دينامية  مثل  الدولة  بها  تتمتع  التي 
احلك�مية وفاعليتها، والقدرات املالية الكبرية 
املثلى وجميع  القرارات  اتخاذ  التي مكنتها من 
الإجللللللراءات الحلللرتازيلللة واللل�قللائلليللة دون 
ال�سحي  النظام  وج�دة  املالية،  للكلفة  اعتبار 
ودون  ا�سطراب  دون  لاأزمة  ا�ستجاب  الللذي 
م�اجهة النق�س �س�اء يف التجهيزات واملعدات 
الطبية اأو الك�ادر الب�سرية، وا�ستعداد الدولة 
كان  والتي  والأزمللات  الط�ارئ  حلالت  امل�سبق 
يف  للدولة  ال�سرتاتيجي  املخزون  تعزيز  منها، 
جمايل الغذاء والدواء، وه� ما ظهر من خال 
يف  املختلفة  ال�سلع  يف  نق�س  اأي  ح�س�ل  عللدم 
ر  الأ�س�اق منذ بداية الأزمة، اإ�سافة اإىل تط�ُّ
البنية التحتية يف الدولة و�سبكة الت�سالت 
والإنلللرتنلللت مللا اأتللللاح للللللمللدار�للس واجلللامللعللات 
الكثري  وكذلك  ُبعد،  عن  التعليم  نح�  التح�ل 
من امل�ؤ�س�سات يف القطاعني العام واخلا�س التي 

حت�لت اإىل العمل عن ُبعد.
وظهرت دلئل النجاح الإماراتي يف التعامل 
مللع اأزمللللة كلل�رونللا مللن خلللال علللدة اإجنللللازات 
وم�ؤ�سرات، اأبرزها احتال الدولة املركز الأول 
اآثار  من  القت�سادي  التعايف  م�ؤ�سر  يف  عربيا 
التعليم  عملية  وانتظام  “ك�فيد-19”،  وبللاء 
يف   2021  -2020 الللدرا�للسللي  الللعللام  وانللطللاق 
م�اعيده املحددة، وت�ا�سل �سري العمل مبرونة 
واخلدمية،  الإنتاجية  القطاعات  جميع  يف 
عمل  وكفاءة  الحرتازية،  لا�سرتاطات  وفقا 
على  مبهرة  نتائج  وحتقيق  ال�سحية  املنظ�مة 
بالفريو�س،  اخلا�سة  الفح��سات  اإجراء  �سعيد 
فيها  يتجاوز  العامل  يف  دولللة  اأول  كانت  حيث 
لل�سكان،  الإجللمللايل  الللعللدد  الفح��س  عللدد 
املتعافني من الفريو�س  اأعداد  ف�سا عن ارتفاع 
العاجية  اأف�سل الربوت�ك�لت  بف�سل تطبيق 
الللعللاج  مللثللل  املللتللطلل�رة  الللعللاجللات  وتطبيق 
للحالت  بالبازما  والعاج  اجلذعية  باخلايا 

احلرجة.
الإمللارات هيكًا  املا�سي، اعتمدت  ويف مت�ز 
خاله  اأعلنت  الحتللاديللة  للحك�مة  جللديللدًا 
ال�ستعداد  بهدف  جديد  وزاري  ت�سكيل  عن 
ملرحلة ما بعد ك�فيد 19، التي تتطلب حك�مة 
على  وقلللدرة  و�سرعة  ومللرونللة  ر�ساقة  اأكلللرث 
واإعادة  اجلاهزية  تعزيز  جانب  اإىل  التاأقلم، 
اخلطط  وتط�ير  ال�طنية  الأول�يات  ترتيب 
وال�سرتاتيجيات للتكيف مع املتغريات ب�سرعة 
�ساملة  ا�ستباقية  منهجية  وتط�ير  اأكلللرب، 
احلل�ل  وتبتكر  املرحلة  هذه  معامل  ت�ست�سرف 

مل�اجهة التحديات امل�ستقبلية.
دولللة  حلللكلل�مللة  اجلللديللد  الهيكل  و�للسللمللل 
اخلدمة  مراكز  من  باملئة   50 اإلغاء  الإمللارات 
خال  رقمية  ملن�سات  وحت�يلها  احلك�مية 
الهيئات  مللن  بللاملللئللة   50 نللحلل�  ودملللج  عللامللني، 
وزارات،  �للسللمللن  اأو  بع�سها  مللع  الحتلللاديلللة 
دولة  وزراء  منا�سب  ا�ستحداث  اإىل  بالإ�سافة 
يف  تنفيذيني  روؤ�للسللاء  منا�سب  وخلللللق  جلللدد، 

قطاعات تخ�س�سية.
امل�ستحدثة  اجلللديللدة  الللل�زارات  بني  ومللن 
املتقدمة  والتكن�ل�جيا  لل�سناعة  وزارة  اإن�ساء 
بالدولة،  ال�سناعي  القطاع  تط�ير  على  تعمل 
القت�ساد،  وزارة  �سمن  وزراء  ثاثة  وتعيني 
لاقت�ساد  دوللللة  وزيلللر  من�سب  وا�للسللتللحللداث 
الرقمي والذكاء ال�سطناعي وتطبيقات العمل 
الإعامي  املكتب  اإن�ساء  جانب  اإىل  بعد،  عن 

حلك�مة الإمارات.
بنيتها  تط�ير  م�سرية  الإملللارات  ووا�سلت 
كبري  عدد  ا�ست�سدار  على  وعملت  الت�سريعية 
الهادفة  الحتللاديللة  والق�انني  املرا�سيم  من 
وحتقيق  و�سامته  املجتمع  اأمللن  تعزيز  اإىل 
لأبناء  والجتماعي  القت�سادي  ال�ستقرار 
وال�سفافية  امل�س�ؤولية  مبادئ  واإر�ساء  الدولة 

والكفاءة يف خمتلف الأجهزة احلك�مية.
وبرز يف عام 2020 �سدور عدد من املرا�سيم 
الأحلل�ال  قان�ن  اأحكام  بع�س  لتعديل  بقان�ن 
ال�سخ�سية الحتادي، وقان�ن املعامات املدنية 
الحتلللللادي، وقللانلل�ن الللعللقلل�بللات الحتللللادي، 

وقان�ن الإجراءات اجلزائية الحتادي.
الأحلل�ال  قان�ن  على  التعديات  واأتاحت 
املجال  املدنية  املعامات  وقان�ن  ال�سخ�سية 
لغري امل�اطنني اختيار الق�انني التي تطبق على 
ت�سرفاتهم يف �س�ؤون املرياث والرتكات، يف حني 
عززت التعديات على قان�ن العق�بات وقان�ن 

احلريات  �سمان  مللن  اجلللزائلليللة  الإجللللراءات 
املجتمعي،  الأمللن  منظ�مة  ودعللم  ال�سخ�سية 
التعديات  من  جمم�عة  اإدخللال  جللرى  حيث 
على قان�ن العق�بات ليجري رفع التجرمي عن 
الغم��س  واإزالة  بالغري،  ت�سر  ل  التي  الأفعال 
عن بع�س الن�س��س التي كانت تعد باأنها ت�سكل 

جرمية يعاقب عليها القان�ن.
وتاأكيدًا على التزام الدولة بحماية حق�ق 
املراأة وتعزيزًا ملبداأ �سيادة القان�ن، جرى اإلغاء 
ي�سمى  فيما  املخفف  العذر  متنح  التي  املللادة 
“بجرائم ال�سرف” بحيث تعامل جرائم القتل 
وفقًا للن�س��س املعم�ل بها يف قان�ن العق�بات.

ويعد املر�س�م بقان�ن احتادي رقم 6 ل�سنة 
القان�ن  اأحكام  بع�س  بتعديل  اخلا�س   2020
تنظيم  �ساأن  يف   1980 ل�سنة   8 رقم  الحتادي 
عاقات العمل، اأحد اأهم الق�انني ال�سادرة يف 
اأج�ر  م�ساواة  على  ن�س  والللذي  اجلللاري  العام 
حال  يف  اخلا�س  القطاع  يف  بالرجال  الن�ساء 
قيمة  ذي  اآخللر  عمل  اأو  العمل،  بللذات  القيام 
احتللادي  بقان�ن  املللر�للسلل�م  كللذلللك  مت�ساوية، 
عاقات  تنظيم  قان�ن  اأحكام  بع�س  بتعديل 
اخلا�س  القطاع  يف  العامل  منح  الللذي  العمل، 
ولتك�ن  طفله،  لرعاية  الأجر  مدف�عة  اإجازة 
متنح  عربية  دولة  اأول  الإمللارات  دولة  بذلك 

اإجازة ال�الدية للعامل يف القطاع اخلا�س.
بقان�ن  املر�س�م  �سدر  الثاين،  ت�سرين  ويف 
لرواد  اأتللاح  والللذي  ال�سركات،  قان�ن  لتعديل 
اإمكانية  الأجللانللب  وامل�ستثمرين  الأعللمللال 
دون  كامل  ب�سكل  ومتلكها  ال�سركات  تاأ�سي�س 
جرى  كما  معينة،  جن�سية  ل�سرتاط  احلاجة 
الأجنبية  ال�سركة  يلزم  الذي  ال�سرط  اإلغاء 
باأن  الدولة  لها داخل  التي ترغب يف فتح فرع 

يك�ن لها وكيل من م�اطني الدولة.
ويف اجلانب القت�سادي، جنحت الإمارات 
وتقلي�س  ك�فيد-19  جائحة  اأزمة  تخطي  يف 
مكانتها  على  واحلفاظ  عنها  الناجمة  الآثار 
العي�س  ووجهات  القت�سادات  اأف�سل  �سمن 
اأوىل  من  كانت  حيث  العامل،  يف  وال�ستثمار 
املللبللادرات  مللن  العديد  اأطلقت  التي  اللللدول 
وحللللزم الللتللحللفلليللز القللتلل�للسللادي لللارتللقللاء 
على  القطاعات  جميع  وم�ساعدة  بالقت�ساد، 

العاملي. النت�سار  هذا  متطلبات  مع  التكيف 
التي  ال�ساملة  الللدعللم  خطة  واأ�للسللهللمللت 
املتحدة  العربية  الإمارات  اأعلن عنها م�سرف 
من  وغريها  درهم  مليار   100 بقيمة  املركزي 
احلك�مة  اأقرتها  التي  املللايل  الللدعللم  حللزم 
حتفيز  يف  املحلية  واحلللكلل�مللات  الحتللاديللة 
ا�ستمرارية  و�سمان  الإمللاراتللي  القت�ساد 

وال�سركات. امل�ستهلكني  وحماية 
الإمللارات  لدولة  امل�سريف  اجلهاز  ووا�سل 
وذلك   2020 العام  خال  متميز  اأداء  اإظهار 
من  عللدد  �سهدتها  التي  التباط�ؤ  حالة  رغللم 
اخلليج  منطقة  يف  القت�سادية  القطاعات 
واللل�للسللرق الأو�لللسلللط، حلليللث ارتللفللع اإجللمللايل 
يف  درهم  تريلي�ن  252ر3  اإىل  اجلهاز  اأ�س�ل 
بزيادة  اجلاري  العام  من  الثالث  الربع  نهاية 
العام  نهاية  مع  مقارنة  املائة  يف  4ر5  ن�سبتها 

.2019
العامة  امللليللزانلليللة  الإمللللارات  واعللتللمللدت 
بللاإجللمللايل  وذلللللك   ،2021 لللعللام  للللاحتلللاد 
و113  مليارا   58 تبلغ  تقديرية  م�سروفات 
مللللليلل�ن درهللللم، وتلل�للسللتللهللدف امللليللزانلليللة رفللع 
الكرمية  احلياة  وت�فري  املعي�سة  م�ست�يات 

جرى  حيث  الدولة،  يف  واملقيمني  للم�اطنني 
القطاعات  من  عدد  على  املخ�س�سات  ت�زيع 
واملللنللافللع  الجللتللمللاعلليللة  الللتللنللملليللة  لت�سمل 
واملبادرات  وامل�ساريع  والربامج  الجتماعية 
يف  التعليم  قللطللاع  تللعللزيللز  �للسللاأنللهللا  مللن  الللتللي 
ال�سحية،  الرعاية  الدولة والرتقاء بج�دة 
وتعزيز  للم�اطنني  الإ�سكان  برامج  ودعللم 
املجتمع. اأفراد  م�ست�ى ج�دة احلياة ملختلف 

ومتيز عام 2020 بالإعان عن اكت�سافات 
الطبيعي  والللغللاز  النفط  جمللايل  يف  �سخمة 
الللدولللة،  يف  الطاقة  اأمللن  تعزيز  �ساأنها  مللن 
املا�سي  �سباط  يف  الإمللللارات  اأعلللللنللت  حيث 
الطبيعي  للغاز  جديد  مكمن  اكت�ساف  عللن 
 / /اأب�ظبي  ال�سديرة  �سيح  بني  املنطقة  يف 
يقدر  �سخم  مبخزون   / دبللي   / علي  وجبل 
الذي  الأمر  مكعبة،  قدم  تريلي�ن   80 بنح� 
الكتفاء  حتقيق  هدف  من  اقرتابها  يف  ي�سهم 

الطبيعي. الغاز  اإمدادات  من  الذاتي 
املجل�س  اأعلن  املا�سي،  الثاين  ت�سرين  ويف 
مل�ارد  اكت�سافات جديدة  للبرتول عن  الأعلى 
لا�ستخا�س  القابلة  التقليدية  غري  النفط 
 22 بح�ايل  كمياتها  تقدر  برية  مناطق  يف 
زيادة  اإىل  اإ�سافة  النفط،  من  برميل  مليار 
 2 مبللقللدار  التقليدية  النفط  احتياطيات 

اأب�ظبي. اإمارة  النفط يف  مليار برميل من 
اأدنلل�ك   “ عمل  خطة  املجل�س  واعتمد 
اإىل  الراأ�سمالية  ا�ستثماراتها  لللزيللادة   “
املقبلة،  اخلم�س  لل�سن�ات  درهم  مليار   448
النم�  حتقيق  مللن  ال�سركة  �ستمكن  والللتللي 
خال  مللن   “ اأدنللل�ك   “ تعتزم  حيث  الللذكللي 
درهم  مليار   160 ت�جيه  اإعادة  اخلطة  هذه 
املحلي  القت�ساد  اإىل  دولر(  مليار   43.6(

خال الفرتة بني 2021 لل 2025.
الللريللا�للسللي يف دوللللة  الللقللطللاع  وبلللرهلللن 
الإمللللللارات علللللى جللاهللزيللتلله وقلللدرتللله على 
فر�ستها  التي  الطارئة  الظروف  مع  التاأقلم 
جللائللحللة كللل�رونلللا، حلليللث كلللان يف مللقللدمللة 
والللعلل�دة  بالتعايف  بلللداأت  الللتللي  الللقللطللاعللات 
املختلفة  اأن�سطتها  ل�ستئناف  التدريجية 

الحرتازية. والتدابري  ال�سرتاطات  وفق 
املحلي  الللدوري  علل�دة  الإمللارات  و�سهدت 
مبختلف  امللل�للسللابللقللات  وجللملليللع  الللقللدم  لللكللرة 
�سعيد  وعلى  الأخلللرى،  الريا�سية  الألللعللاب 
 4 الإملللارات  ا�ست�سافت  العاملية  البط�لت 
ج�لت من بط�لة حماربي الإمارات، ونظمت 
من  الللنللزال  جزيرة  اإىل  الللعلل�دة   “ فعاليات 
يا�س يف اأب�ظبي،  جزيرة  “ على  �سي  اف  “ي� 
�سباق  لنطاق  ال�ستعدادات  تت�ا�سل  فيما 
 1 للف�رم�ل  الكربى  للطريان  جائزة الحتاد 

املقرر يف 13 كان�ن الأول اجلاري.
تاألقها  الإمللاراتلليللة  الريا�سة  ووا�سلت 
امللل�للسللتلل�ى  علللللى  الأوىل  امللللراكلللز  وحلل�للسللد 
فريق  اأحلللرز  حيث   ،2020 عللام  يف  العاملي 
ج�لة  يف  الأول  املركز  للدراجات  الإمللارات 
يف  مرة  لأول  العاملية  اجل�لت  اأق�ى  فرن�سا 
املركز  الإمارات  اأبطال  ت�سدر  فيما  التاريخ، 
اأب�ظبي  لبط�لة  العام  الرتتيب  يف  الأول 
 63 مب�ساركة  للج�جيت�س�  �للسللام  جللرانللد 
وح�سدوا  العامل  قللارات  خمتلف  من  دولللة 
باملركز  الإملللارات  فللازت  كما  ميدالية،   86
للللللمللبللارزة  الللعللربلليللة  الللبللطلل�لللة  يف  الأول 
حتقيق  بعد  بالبحرين  والنا�سئني  لل�سباب 
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