
إلغاء أي رسوم نتيجة التعلم 
اإللكتروني في الجامعات

*عمان 
العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزير  عمم 
روؤ�ساء  جميع  على  قدي�س،  اأبو  حممد  الدكتور 
اجلامعات والكليات الأردنية الر�سمية واخلا�سة 
ب��ع��دم ف��ر���س واإل��غ��اء اأي ر���س��وم ج��دي��دة على 
بعد(  )عن  اإلكرتونيًا  تدري�سهم  ب�سبب  الطلبة 
اجلامعة.  يف  املعتمدة  املن�سات  وا�ستخدامهم 

�سكاوى  ورده��ا  اأن��ه   ، بيان  يف  ال���وزارة،  وبينت 
اخل�سو�س،  ب��ه��ذا  وذوي��ه��م  الطلبة  بع�س  م��ن 
اأي ر�سوم جديدة  اأنه يف حال فر�س  لفتة اإىل 
ر�سوم  اأو  املعتمدة  ال�ساعات  ر���س��وم  زي���ادة  اأو 
اخلدمات العمل على اإلغاء ذلك يف ظل الظروف 
الطلبة  منها  يعاين  التي  ال�سعبة  القت�سادية 
وذويهم نتيجة جائحة كورونا.            تابع �س2

*عمان 
النيابية  امل��ال��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ب��ح��ث��ت 
النائب  برئا�سة  الثنني  اجتماع  خالل 
مناق�سة  اآلية  ال�سليحات،  منر  الدكتور 

تقرير ديوان املحا�سبة ل�سنة 2018 .
رئي�س  بح�سور  ال�سليحات،  وق���ال 
حداد  عا�سم  الدكتور  املحا�سبة  ديوان 
املجايل  اإبراهيم  ال��دي��وان  ع��ام  واأم��ني 

العامة  امل���وازن���ة  دائ����رة  ع���ام  وم��دي��ر 
اإن ما ورد يف التقرير  جمدي ال�سريقي: 
ي�سنف اإىل خمالفات للقوانني والأنظمة 
�سبهات  فيها  يتوفر  ل  التي  والتعليمات 
فاإما  ذلك،  فيها  يتوفر  ل  واأخ��رى  ف�ساد 
التق�سي  اأو  العام  النائب  اإىل  اإحالتها 
ومكافحة  ال��ن��زاه��ة  لهيئة  واإح��ال��ت��ه��ا 
للتحقق منها، وخمالفات متعلقة  الف�ساد 

خم��ال��ف��ات  اإىل  ا���س��اف��ة  ب��ال��ع��ط��اءات، 
وما  وحمروقات  مكافاآت  ب�سرف  متعلقة 

�سابهها.
حجم  اإن  ح���داد  ق���ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
الأموال التي ميكن ا�سرتدادها بناء على 
بنحو  تقدر   2018 لعام  الديوان  تقرير 
الديوان  اأن  واأو�سح  دينار.  ماليني   110
على  للمحافظة  يعمل  رقابية  كجهة 

املال العام وحمايته ومنع التعدي عليه، 
م�سريا اإىل اأنه يجري العمل على تطوير 
�سهري  تقرير  وتقدمي  املحا�سبة  ديوان 
منذ  املخالفات  ح��ول  ال��وزاري��ة  للجنة 
للجهات  توجيهها  ثم   2020 عام  مطلع 
ملعاجلتها  خم��ال��ف��ات  بحقها  ورد  ال��ت��ي 

وت�سويبها.
تابع �س2

*عّمان 
اأعلنت وزارة ال�سحة عن ت�سجيل 26 وفاة 
امل�ستجّد يف  اإ�سابة بفريو�س كورونا  و 6068 
اململكة الثنني، لريتفع العدد الإجمايل اإىل 

4727 وفاة و397158 اإ�سابة.
وتوّزعت الإ�سابات اجلديدة على 3526 
حالة يف حمافظة العا�سمة عّمان، 654 حالة 

الرمثا،  منها 28 حالة يف  اإربد،  يف حمافظة 
581 حالة يف حمافظة البلقاء، 505 حالت 
يف حمافظة الزرقاء، 174 حالة يف حمافظة 
 124 جر�س،  حمافظة  يف  حالة   126 ماأدبا، 
يف  حالة   101 ال��ك��رك،  حمافظة  يف  حالة 
حمافظة  يف  حالة   95 عجلون،  حمافظة 
 67 العقبة،  حمافظة  يف  حالة   78 املفرق، 

يف  حالة   12 منها  معان،  حمافظة  يف  حالة 
الطفيلة.  حمافظة  يف  ح��ال��ة   37 ال��ب��رتا، 
رئا�سة  عن  ال�سادر  الإعالمي  املوجز  واأ�سار 
الوزراء ووزارة ال�سحة اإىل اأن عدد احلالت 
حالة،   41175 اإىل  و�سل  حالّيًا  الن�سطة 
اإىل  اأُدِخ��ل��ت  التي  احل��الت  ع��دد  بلغ  بينما 
 165 غ��ادرت  فيما  حالة،   264 امل�ست�سفيات 

احلالت  عدد  اإجمايل  اأن  اإىل  ولفت  حالة. 
املوؤّكدة التي تتلقى العالج يف امل�ست�سفيات بلغ 
1597 حالة، يف حني بلغ اإجمايل عدد اأ�سّرة 
للحالت  امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة  العزل 
اإ�سغال  بن�سبة   1299 وامل�ستبهة  امل��وؤّك��دة 
بلغت 30 باملئة، فيما بلغ اإجمايل عدد اأ�سّرة 
امل�ست�سفيات  امل�ستخدمة يف  العناية احلثيثة 

بن�سبة   314 وامل�ستبهة  امل��وؤّك��دة  للحالت 
اإ�سغال بلغت 33 باملئة. كما بلغ اإجمايل عدد 
يف  امل�ستخدمة  ال�سطناعي  التنّف�س  اأجهزة 
امل�ست�سفيات للحالت املوؤّكدة وامل�ستبهة 163 

جهازًا بن�سبة اإ�سغال بلغت 17 باملئة.
�سفاء  حالة   2657 اإىل  املوجز  اأ�سار  كما 
لي�سل  وامل�ست�سفيات،  امل��ن��زيل  ال��ع��زل  يف 

اإجمايل حالت ال�سفاء اإىل 351256 حالة.
خم��رّي��ًا  فح�سًا   41029 اأن  واأ����س���اف 
الفحو�سات  ع��دد  اإجمايل  لي�سبح   ، اأج��ري 
الآن  وحتى  الوباء  ب��دء  منذ  اأجريت  التي 
ن�سبة  اأن  اإىل  لف��ت��ًا  فح�سًا،   4641226
قرابة  اإىل  و�سلت  الإيجابّية  الفحو�سات 

79ر14 باملئة.

ديوان المحاسبة يتوقع استرداد  110 ماليين دينار

»26« وفاة و »6068« إصابة بكورونا في المملكة

841  مليون يورو حجم الدعم األوروبي لألردن 

8ر35 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا
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الشخصية الثقافية العربية االولى لعام 2020

*عمان
ملواجهة  ل���الأردن  الأوروب���ي  الدعم  حجم  بلغ 

فريو�س كورونا 841 مليون يورو.
يف  بعمان  الأوروب��ي  الحت��اد  مفو�سية  وقالت 
الأوروب���ي  الحت���اد  “اإن  الث��ن��ني،  �سحايف،  بيان 
وال�����دول الأع�������س���اء ف��ي��ه وامل��وؤ���س�����س��ات امل��ال��ي��ة 
الأوروب��ي،  ال�ستثمار  بنك  �سيما  ول  الأوروب��ي��ة، 
منذ  والتنمية  الإعمار  لإع��ادة  الأوروب��ي  والبنك 
ب�سكل جماعي لأزمة كورونا  ا�ستجاب  اآذار 2020، 
يف الأردن من خالل دعم القطاعات الأكرث ت�سررًا 
كالرعاية ال�سحية والقت�ساد والتعليم واحلماية 
احلالية،  للرامج  دعمه  وت�سريع  الجتماعية، 
اإ���س��ايف  مت��وي��ل  وت��وف��ري  املقبل  ال��دع��م  وتكييف 

للم�ساعدة يف التغلب على تاأثري الأزمة«.
ولتعزيز  “اأنه  بيانها  يف  املفو�سية  وا�سافت 
قدم  الأردين،  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ن��ظ��ام  ق���درة 
ل�سراء  ال�سحة  ل��وزارة  الأ�سا�س  الدعم  الحت��اد 
لقاحات كوفيد-19 لتغطية ال�سكان امل�ستهدفني من 
احلكومة ليجري تطعيمهم وتعزيز قدرة الختبار 

متقدم،  ار”  �سي  “بي  معاجلة  ن��ظ��ام  خ��الل  م��ن 
فرق  وجتهيز  املركزية  للمخترات  توفريه  جرى 
التطعيم ب� 15 �سيارة للو�سول اإىل املناطق النائية، 
بالإ�سافة اإىل معدات احلماية ال�سخ�سية للعاملني 
يف الرعاية ال�سحية وفرق ال�ستجابة ال�سريعة«.

جهاز   300 ق��دم  الحت���اد  ان  ال��ب��ي��ان  وت��اب��ع 
نظام  بوا�سطة  البيانات  جلمع  لوحي  كمبيوتر 
�سد  للتح�سني  الوطني  الإل��ك��رتون��ي��ة  البيانات 
ت�سخي�س  م��ع��دات  م��ن  األ���ف  و100   ، ك��وف��ي��د-19 
ت�سخي�س  اختبار  األ���ف  و200  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س 
لقاحات  من  جرعة  األ��ف   230 من  واأك��رث  �سريع، 
املخترات  ومعدات  التريد  و�سل�سلة  الإنفلونزا 
وامل�ست�سفيات، كما قدم م�ساعدة مالية كلية لالأردن 
على �سكل قرو�س مي�سرة ل�ستكمال برنامج الدعم 
�سندوق  مع  الأردن  عليه  اتفق  الذي  القت�سادي 
يعد  ال��ذي  اخلا�س  القطاع  ودع��م  ال��دويل،  النقد 
وحماية  امل�ستدام  النمو  لتعزيز  الرئي�س  املحرك 

الوظائف واحلفاظ على ا�ستمرار القت�ساد”.
تابع �س2

*عمان 
الأك��رث   21 عيار  الذهب  غ��رام  بيع  �سعر  بلغ 
رغبة من املواطنني بال�سوق املحلية، الثنني، عند 
حمالت  من  املواطنني  �سراء  لغايات  دينار  80ر35 

ال�ساغة، مقابل 40ر34 دينار جلهة البيع.
لأ�سحاب  العامة  النقابة  �سر  لأم��ني  ووف��ق��ا 
ربحي  واملجوهرات  احللي  و�سياغة  جتارة  حمالت 
 24 عياري  الذهب  من  الغرام  بيع  �سعر  بلغ  عالن، 
عند  ال�ساغة  حم��الت  م��ن  ال�����س��راء  لغايات  و18 

يف  واأ���س��ار  ال��ت��وايل.  على  دينار  90ر31  و  90ر42 
اإن  اإىل  )ب��رتا(،  الأردنية  الأنباء  لوكالة  ت�سريح 
�سعر اللرية الر�سادي وزن 7 غرامات بلغ 255 دينارا، 
غرامات   8 وزن  الإجنليزي  اللرية  �سعر  بلغ  فيما 
290 دينارا، مبينا اأن ال�سوق املحلية �سهدت حت�سنا 
اأن �سعر املعدن  اليوم بالطلب على الذهب. واأو�سح 
الأ�سفر اأغلق تداولته بال�سوق العاملية حتى ظهر، 
ام�س عند 1750 دولرا لالأون�سة الواحدة، بزيادة 

20 دولرا عن اغالق يوم اجلمعة املا�سية.

*عمان 
�سخ�س  على  القب�س  الأمنية  الأجهزة  القت 

قتل اآخر يف مدينة العقبة.
المن  مديرية  با�سم  الإعالمي  الناطق  وقال 
عمليات  لغرفة  الثنني  فجر  ورد  بالغا  اإن  العام 
ل�ساب  جثة  وج��ود  ع��ن  العقبة  �سرطة  مديرية 
اأدت  حادة  اأداة  بوا�سطة  للطعن  تعر�س  ع�سريني 
للطب  اجلثة  حتويل  ج��رى  واأ���س��اف،  وفاته.  اإىل 

اجلنائي  البحث  من  خا�س  فريق  وتوىل  ال�سرعي، 
جمع  وبعد  بالق�سية،  التحقيق  العقبة  و�سرطة 
امل�ستبه  هوية  حتديد  الفريق  ا�ستطاع  املعلومات 
واعرتف  عليه  القب�س  والقي  اجلرمية،  بارتكابه 
حادة  ب��اأداة  املغدور  بطعن  قيامه  معه  بالتحقيق 
اإثر خالفات بينهما، وجرى توديعه للمدعي العام 
الذي قرر توقيفه 15 يومًا يف احد مراكز الإ�سالح 

والتاأهيل عن جرم القتل الق�سد.

*عمان 
يو�سف  ال�سفري  املغرتبني  و�سوؤون  اخلارجية  وزارة  عام  اأمني  ت�سلم 
بولندا،  جمهورية  �سفري  اعتماد  اأوراق  من  ن�سخة  الثنني،  البطاينة، 

لوكجان كاربين�سكي، �سفريًا معتمدا ومقيما لدى اململكة.
واأعرب ال�سفري البطاينة، خالل لقائه يف مكتبه ال�سفري كاربين�سكي 
م�سيدا  اجلديدة،  مهامه  يف  والنجاح  بالتوفيق  له  متنياته  اأطيب  عن 

بالعالقات املتميزة التي تربط البلدين ال�سديقني.

*عمان 
قرر اأمني عمان الكرى الدكتور يو�سف ال�سواربة، الثنني، تعطيل 
مئوية  مبنا�سبة  الثالثاء  اليوم  عمان  اأمانة  ملوظفي  الر�سمي  ال��دوام 
مبئويتها  اململكة  احتفالت  �سمن  الحتفالية  هذه  وتاأتي  الدولة. 
الذي  لليوم  تخليدا  عام،  كل  يف  اآذار  من  الثاين  املدينة  ويوم  الأوىل، 
عام  عمان  اإىل  ثراه  اهلل  طيب  الأول  عبداهلل  امللك  جاللة  به  و�سل 

1921 اإيذانا بتاأ�سي�س الدولة الأردنية.
ون�ساطات  فعاليات  الأم��ان��ة  �ستنظم  املدينة،  بيوم  واحتفال 
امللك  منزل  واإ���س��اءة  ب��الأع��الم  الأم��ان��ة  ومباين  ال�سوارع  وتزيني 
كافة  ومبانيها  الرئي�س  الأم��ان��ة  ومبنى  ث��راه  اهلل  طيب  ط��الل 
من  وعدد  الروماين  وامل��درج  القلعة  وجبل  عبدون  ج�سر  واإ�ساءة 

الأخرى. املواقع 
كما �ستوزع مناطق الأمانة من خالل اأع�ساء جمل�سها ومدراء املناطق 
وعمال الوطن الأعالم الأردنية ومطوية يوم املدينة على املواطنني يف 

ال�سوارع مراعية جميع ال�سرتاطات ال�سحية.
من  وعدد  الأردنية  الإذاع��ة  مع  عمان”  “هوا  اإذاع��ة  و�ست�سرتك 

الإذاعات ببث م�سرتك للحديث عن يوم املدينة ومئوية الدولة.

جاللته يكرم ضابطي صف ممن ولدوا في عام تأسيس الدولة وعاصروا قرار تعريب قيادة الجيش

الفلسطينيين ألشقائه  سندا  الدولة  تأسيس  ومنذ  االردن 

الشكر والتقديره لكل من خدم في الجيش منذ تأسيس الدولة
*عمان 

امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  اأك��د 
اعتزازه باجلي�س العربي، لفتا اإىل اأن الأردنيني يفخرون ب� “�سعار اجلي�س” 
الذي ورثوه عن الآباء والأجداد، وهو ما ميدنا بالعزمية والتفاوؤل للم�سي 

اإىل الأمام بقوة يف املئة عام املقبلة.
وخالل زيارة جاللة امللك اإىل القيادة العامة للقوات امل�سلحة الأردنية 
لتعريب  وال�ستني  اخلام�سة  الذكرى  مبنا�سبة  الثنني،  العربي،  – اجلي�س 
يف  خدم  من  لكل  وتقديره  �سكره  عن  جاللته  عر  العربي،  اجلي�س  قيادة 
قائال  الدولة،  تاأ�سي�س  منذ  العربي  اجلي�س   – الأردنية  امل�سلحة  القوات 

العربي«. اجلي�س  ق�سة  من  جزءًا  اأكون  اأن  “فخور 
و�سدد جاللته على اأن القرار الوطني بتعريب قيادة اجلي�س العربي يف 
مثل هذا اليوم اخلالد للقوات امل�سلحة الأردنية يكت�سب اأهمية خا�سة هذا 

العام، لتزامنه مع املئوية الثانية لتاأ�سي�س الدولة.

امل�سرتكة  الأركان  هيئة  رئي�س  مع  اجتماعه  خالل  امللك،  جاللة  ولفت 
اللواء الركن يو�سف اأحمد احلنيطي وعدد من كبار �سباط القوات امل�سلحة، 
اإىل الدور الكبري للقوات امل�سلحة يف حماية الأردن خالل املائة عام املا�سية، 

موؤكدًا اأن هذا الدور معروف للجميع.
�سندا  با�ستمرار  الأردن  كان  الدولة  تاأ�سي�س  ومنذ  اأنه  جاللته  واأك��د 
الإ�سالمية  واملقد�سات  القد�س  حلماية  وق��وة  الفل�سطينيني،  لأ�سقائه 
وامل�سيحية فيها، كما �ساند تاريخيا الأ�سقاء العرب �سد التطرف والإرهاب، 

و�ساهم يف حفظ ال�سالم حول العامل.
من جهته، قال رئي�س هيئة الأركان امل�سرتكة اللواء الركن يو�سف اأحمد 
احلنيطي اإن ذكرى تعريب قيادة اجلي�س العربي تاأتي يف غمرة الحتفالت 
اجلي�س  ليبقى  جريئا،  كان  التعريب  قرار  اأن  اإىل  لفتا  الدولة،  مبئوية 

عربيًا خال�س الولء والنتماء.
تابع �س2

الملك: فخور أن أكون جزءًا من قصة الجيش العربي
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*عّمان 
في�سل  الأع��ي��ان  جمل�س  رئي�س  ق��ال 
اجلي�س  ق��ي��ادة  تعريب  ق��رار  اإن  الفايز، 
امل�سطفوي،  العربي  اجلي�س   – الأردين 
جاللة  اهلل  ب��اذن  له  املغفور  اتخذه  ال��ذي 
امللك احل�سني بن طالل طيب اهلل ثراه، كان 
قراًرا ا�سرتاتيجًيا على امل�ستويني ال�سيا�سي 
بالوطن  النهو�س  اإىل  يهدف  والع�سكري، 
ق�سايا  وخدمة  الأردنية  امل�سلحة  والقوات 

الأمة.
بفعل  اأنه  اإىل  الإثنني،  الفايز،  واأ�سار 
الأردين،  اجل��ي�����س  ق��ي��ادة  ت��ع��ري��ب  ق���رار 
اليوم  حتتل  امل�سلحة،  قواتنا  اأ�سبحت 
وقامت  متميزة  ودول��ي��ة  عربية  مكانة 

بواجباتها جتاه ق�سايا وطنها واأمتها.
اجلي�س  قيادة  تعريب  ق��رار  اأن  وب��ني 
اأي��ام  من  وي��وم  تاريخي  ق��رار  هو  العربي 
قيادة  تعريب  ذكرى  وان  اخلالدة،  الوطن 
اجل��ي�����س ال��ع��رب��ي ال��ت��ي ت�����س��ادف ال��ي��وم 
و�سجاعة  وط��ن  ق�سة  متثل  امن��ا  الإث��ن��ني، 
�سهدت  زمنية  حقبة  يف  نظريها،  عز  قائد 

حمطات مف�سلية من عمر اململكة.
اأن  الأع��ي��ان  جمل�س  رئي�س  واأ���س��اف 
اهلل  طيب  طالل  بن  احل�سني  امللك  جاللة 
عام  التعريب  ق���رار  ات��خ��ذ  ال���ذي  ث���راه، 
وقوة  وحكمته  ب�سجاعته  ا�ستطاع   ،1956
امل�سلحة،  للقوات  العتبار  اإعادة  ب�سريته 

والنطالقة القوية للجي�س العربي.

الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  اأن  واأكد 
يويل  الد�ستورية،  �سلطاته  ت�سلم  ومنذ 
والرعاية،  الهتمام  جل  امل�سلحة  قواتنا 
الباين  امللك  خطى  على  جاللته  وي�سري 
وت�سليح  وتدريب  تاأهيل  يف  اهلل،  يرحمه 
ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة، ح��ت��ى غ���دت ال��ي��وم 
ال��ع��امل يف  ب��ني جيو�س  وم��ث��ال  اأمن��وذج��ا 
تدافع  وقوتها،  وان�سباطها  احرتافيتها 
لأجله،  الغايل  الدم  وترخ�س  الوطن  عن 
ال��ع��ادل��ة، فقدم  ولأج����ل ق�����س��اي��ا ام��ت��ن��ا 
ويف  الوطن  لأجل  ال�سهداء  مواكب  جي�سنا 
فل�سطني واجلولن، ويت�سدى اليوم بب�سالة 

و�سجاعة لقوى ال�سر والتطرف والرهاب.
ورغ���م  الأردن  اأن  ال��ف��اي��ز  واأو����س���ح 

�سيبقى  به،  املحيطة  والو�ساع  التحديات 
وط���ن احل���ري���ة وال���ع���دال���ة وم��ل��ج��اأ لكل 
امل�ست�سعفني واأحرار الأمة، و�سيبقى بقيادة 
�سعبنا  ووعي  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 
امل�سلحة واأجهزتنا الأمنية،  ومنعة قواتنا 
النك�سار  على  ع�سًيا  �سيًدا  ح���ًرا  وط��ًن��ا 
املنا�سبة  بهذه  الفايز  ورف��ع  الن��ه��زام.  اأو 
والتريك  التهاين  اآي��ات  ا�سمى  الوطنية 
وال�سعب  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  اإىل 
ه��ذه  يعيد  اأن  متمنيا  ال����ويف،  الأردين 
الذكرى ومملكتنا تنعم بالأمن وال�ستقرار 
بثبات  امل�ستقبل  اإىل  وتخطو  والزده���ار، 
�ساحبة  الها�سمية  بقيادتها  و���س��م��وخ 

ال�سرعية التاريخية والدينية.

*عمان 
ل��الأردن  الأوروب����ي  ال��دع��م  حجم  بلغ   

ملواجهة فريو�س كورونا 841 مليون يورو.
الأوروب���ي  الحت���اد  مفو�سية  وق��ال��ت 
“اإن  ب��ي��ان ���س��ح��ايف، الث��ن��ني،  ب��ع��م��ان يف 
فيه  الأع�ساء  وال��دول  الأوروب��ي  الحت��اد 
�سيما  ول  الأوروب��ي��ة،  املالية  واملوؤ�س�سات 
بنك ال�ستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي 
اآذار 2020،  لإعادة الإعمار والتنمية منذ 
يف  كورونا  لأزم��ة  جماعي  ب�سكل  ا�ستجاب 
الأكرث  القطاعات  دعم  خالل  من  الأردن 
والقت�ساد  ال�سحية  كالرعاية  ت�سررًا 
وت�سريع  الجتماعية،  واحلماية  والتعليم 
الدعم  وتكييف  احلالية،  للرامج  دعمه 
يف  للم�ساعدة  اإ�سايف  متويل  وتوفري  املقبل 

التغلب على تاأثري الأزمة«.
“اأنه  بيانها  يف  املفو�سية  وا���س��اف��ت 
ال�سحية  الرعاية  نظام  ق��درة  ولتعزيز 
الأ�سا�س  ال��دع��م  الحت���اد  ق��دم  الأردين، 

كوفيد-19  لقاحات  ل�سراء  ال�سحة  لوزارة 
احلكومة  من  امل�ستهدفني  ال�سكان  لتغطية 
الختبار  قدرة  وتعزيز  تطعيمهم  ليجري 
ار”  ���س��ي  “بي  م��ع��اجل��ة  ن��ظ��ام  م��ن خ���الل 
املركزية  للمخترات  متقدم، جرى توفريه 
وجتهيز فرق التطعيم ب� 15 �سيارة للو�سول 
اإىل املناطق النائية، بالإ�سافة اإىل معدات 
الرعاية  يف  للعاملني  ال�سخ�سية  احلماية 

ال�سحية وفرق ال�ستجابة ال�سريعة«.
 300 ق��دم  الحت���اد  ان  البيان  وت��اب��ع 
البيانات  جل��م��ع  ل��وح��ي  كمبيوتر  ج��ه��از 
ب��وا���س��ط��ة ن��ظ��ام ال��ب��ي��ان��ات الإل��ك��رتون��ي��ة 
و100   ، كوفيد-19  �سد  للتح�سني  الوطني 
كورونا،  فريو�س  ت�سخي�س  معدات  من  األف 
واأكرث  �سريع،  األف اختبار ت�سخي�س  و200 
من 230 األف جرعة من لقاحات الإنفلونزا 
امل��خ��ت��رات  وم��ع��دات  ال��ت��ري��د  و�سل�سلة 
مالية  م�ساعدة  ق��دم  كما  وامل�ست�سفيات، 
مي�سرة  ق��رو���س  �سكل  على  ل���الأردن  كلية 

القت�سادي  ال��دع��م  ب��رن��ام��ج  ل�ستكمال 
الذي اتفق عليه الأردن مع �سندوق النقد 
يعد  الذي  اخلا�س  القطاع  ودعم  ال��دويل، 
امل�ستدام  النمو  لتعزيز  الرئي�س  املحرك 
وحماية الوظائف واحلفاظ على ا�ستمرار 
البيان، دعم الحتاد  القت�ساد«. وبح�سب 
“خطة التعليم اأثناء الطوارئ” احلكومية 
 390 يف  ط��ال��ب  األ���ف   98 ي�ستفيد  وال��ت��ي 
مدر�سة من م�ستلزمات النظافة الأ�سا�سية، 
ال�سعيفة  الفئات  م��ن  الأط��ف��ال  وك��ذل��ك 
الإن��رتن��ت  ع��ر  التعلم  من�سات  خ��الل  م��ن 
وموارد التعلم الإلكرتوين ملوا�سلة تعليمهم 
من  اأردين   400 ح��وايل  وتلقى  الر�سمي 
والالجئني  املحرومة  امل�سيفة  املجتمعات 
التعليم  ب��رام��ج  يف  امل�سجلني  ال�����س��وري��ني 
العايل اأجهزة كمبيوتر حممولة واإر�سادات 
لالنتقال اإىل التعلم الإلكرتوين، بالإ�سافة 
ال��الج��ئ��ني  م���دار����س خم��ي��م��ات  دع���م  اإىل 
لالأطفال  اآم��ن��ة  بيئة  لتوفري  ال�سوريني 

وخالية من خماطر التلوث ال�سطحي.
تاأثري الأزم��ة  وك��ان الحت��اد يبحث يف 
على الأ�سخا�س الأكرث �سعفًا، فاأعد حزمة 
من  ا�ستجابت  قوية  اجتماعية  حماية 
خالل توفري احتياجات امل�ساعدة النقدية 
املعونة  �سندوق  حددها  التي  الإ�سافية 
الت�سغيل  ونفقات  ال�سلع  وتوفري  الوطنية 
املجتمعات  بني  كوفيد-19  انت�سار  ملكافحة 
جل�سات  وتقدمي  بلدية،   21 يف  املت�سررة 
وتوعوية  ريا�سية  واأن�����س��ط��ة  اإر���س��ادي��ة 
بالعنف  امل��ت��اأث��ري��ن  والأط���ف���ال  للن�ساء 

الأ�سري اأثناء احلظر ال�سامل.
ك��م��ا دع���م الحت����اد الوروب�����ي دليل 
ال��ت��وج��ي��ه مل��وظ��ف��ي اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة يف 
العودة اإىل العمل وتقدمي البنية التحتية 
مياه  واإدارة  امل��ي��اه،  )اإم����دادات  احليوية 
ال�سلبة  النفايات  واإدارة  ال�سحي،  ال�سرف 
وال���ط���اق���ة( ودع����م ال��ع��ام��ل��ني يف جم��ال 

الثقافة. )برتا-�سالح اخلوالدة(

*عمان 
والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزي���ر  عمم 
على  قدي�س،  اأب��و  حممد  الدكتور  العلمي، 
الأردنية  والكليات  روؤ�ساء اجلامعات  جميع 
اأي  الر�سمية واخلا�سة بعدم فر�س واإلغاء 
ر�سوم جديدة على الطلبة ب�سبب تدري�سهم 
اإلكرتونيًا )عن بعد( وا�ستخدامهم املن�سات 

املعتمدة يف اجلامعة.
ورده��ا  اأن��ه   ، بيان  يف  ال���وزارة،  وبينت 

بهذا  وذوي��ه��م  الطلبة  بع�س  م��ن  �سكاوى 
فر�س  حال  يف  اأن��ه  اإىل  لفتة  اخل�سو�س، 
ال�ساعات  ر�سوم  زيادة  اأو  ر�سوم جديدة  اأي 
على  العمل  اخل��دم��ات  ر���س��وم  اأو  املعتمدة 
القت�سادية  الظروف  ظل  يف  ذلك  اإلغاء 
وذويهم  الطلبة  منها  يعاين  التي  ال�سعبة 
نتيجة جائحة كورونا. وطالب ابو قدي�س 
من خالل التعميم روؤ�ساء اجلامعات بالنظر 
بع�س  ر�سوم  تخفي�س  اأو  اإلغاء  اإمكانية  يف 

اخلدمات املقدمة للطلبة )ر�سوم البا�سات، 
الت�ي  الخ(  الطلبة،...  تخريج  حفل  ر�سوم 
الدرا�سة  اإيقاف  نتيجة  منها  ي�ستفيدوا  لن 

العتيادية يف احلرم اجلامعي.
واخلا�سة  احلكومية  اجلامعات  وطالب 
الدفاع  اأوام��ر  بجميع  اللت�زام  ب�سرورة 
وخا�سًة ما يتعلق بلب�س الكمامات والتباعد 
اجل�����س��دي وع����دم ال��ت��ج��م��ع يف امل��ك��ات��ب 
وتخفي�س عدد املوظفني يف املكاتب ومواقع 

العمل ح�سب ما جاء يف اأوامر الدفاع.
اأعداد  تزيد  ل  اأن  ب�سرورة  طالب  كما 
عن  املختلفة  امل�ساقات  �سعب  يف  الطلبة 
الف�سول  يف  م��ق��ررة  كانت  الت�ي  الأع���داد 
واللت�زام  كورونا،  جائحة  قبل  ال�سابقة 
بالعبء الدرا�سي للطلبة وفقا ملا مت اإقراره 
احلد  جت��اوز  وع��دم  العمداء  جمال�س  من 
لأن  ن��ظ��رًا  ال��درا���س��ي��ة،  لل�ساعات  الأع��ل��ى 

الدرا�سة لي�ست باحلرم اجلامعي.

*عمان 
املنعم  عبد  املحامي  النواب  جمل�س  رئي�س  هناأ 
مبنا�سبة  المني  عهده  وويل  امللك  جاللة  العودات، 
ي�سادف  الذي  العربي،  اجلي�س  قيادة  تعريب  ذكرى 
وجدان  يف  را�سخ  كحدث  عام  كل  من  اآذار  من  الول 

الردنيني جياًل بعد جيل.
الثنني،  النواب  جمل�س  جل�سة  م�ستهل  يف  وقال 
ان القرار ال�سجاع واحلا�سم يف تعريب قيادة اجلي�س 
العربي، الذي اتخذه جاللة امللك احل�سني بن طالل 
طيب اهلل ثراه عام 1956 كان مبثابة حركة حترر 
خا�سها الراحل العظيم بالتحالف مع جي�سه و�سعبه، 
وعزة  كرامة  و�سون  الغايل،  بلدنا  ا�ستقالل  لتعزيز 

الأردنيني، وقواتهم امل�سلحة البا�سلة.
العزيزة  املنا�سبة  تلك  ن�ستذكر  ونحن  وتابع، 
اإىل  التحية  جن��زي  فاإننا  جميعا،  الأردن��ي��ني  على 
الأعلى  وال��ق��ائ��د  الها�سمية،  ال��راي��ة  ل��واء  حامل 
جاللة  العربي،  اجلي�س  الأردنية،  امل�سلحة  للقوات 
يف  الأعلى  املثل  اأعطى  الذي  الثاين،  عبداهلل  امللك 
القيادة والريادة والتوجيه لرفاق ال�سالح من عاملني 
ومتقاعدين، لتظل عقيدة اجلي�س منارة هذا احل�سن 
اإمنوذج  الع�سكرية  بنيته  وتظل  واملرابط،  ال�سامد 
التطوير  م�سرية  يف  وال��ع��ط��اء  والت�سحية  ال��ب��ذل 
بلدنا،  يخو�سها  التي  ال�ساملة  والتنمية  والتحديث 

متغلبا على التحديات وال�سعاب.

*عمان 
النواب يف جل�ستة الثنني برئا�سة  اأعاد جمل�س 
املحامي عبد املنعم العودات، وح�سور هيئة الوزارة، 
قانون تنظيم اعمال التاأمني اىل جمل�س العيان بعد 

ال�سرار على قراره ال�سابق.
بنود  معظم  يف  الع��ي��ان  ق��رار  ال��ن��واب  وخالف 
قانون تنظيم اعمال التامني، فيما يخ�س �سالحيات 
على  املركزي  البنك  قبل  من  والرقابة  ال���س��راف 
جمل�س  ينظر  ان  ي�ستوجب  ما  وه��و  التامني،  قطاع 
املوافقة  اما  خيارين،  وفق  النواب،  قرار  يف  العيان 
عليه او رف�سه والذهاب بالتايل اىل جل�سة م�سرتكة 

حل�سم اخلالف بني املجل�سني.
 35 رقم  املوؤقت  القانون  مبناق�سة  النواب  و�سرع 

ال�سركات”، قبل  لقانون  “قانون معدل   2010 ل�سنة 
ان يرفع رئي�س املجل�س اجلل�سة.

غري  ال�سركات  ت�سجيل  القانون  م�سروع  ويجيز 
قانون  يف  ورد  ما  رغم  ال�سركات،  �سجل  يف  الربحية 
ال�سركات  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  يعتر  ال��ذي  اجلمعيات 
نظام  القانون  مبوجب  وي�سدر  خا�سة«.  “جمعيات 
و�سائر  ال�سركات  هذه  اعمال  طبيعة  يحدد  خا�س 
�سركات  اىل  حتويلها  و�سروط  بها،  املتعلقة  الم��ور 
نفاذ  قبل  امل�سجلة  ال�سركات  تعتر  كما  ربحية، 
وم�سجلة  قائمة  كاأنها   ،2008 عام  اجلمعيات  قانون 
اأو�ساعها  وفق القانون، على ان توفق هذه ال�سركات 
ال�ستمرار  ال�سركة  قررت  اذا  ال  ا�سهر،  �ستة  خالل 

يف ت�سجيلها كجمعية خا�سة.

*عمان 
اجتماع  خ��الل  النيابية  املالية  اللجنة  بحثت 
ال�سليحات،  منر  الدكتور  النائب  برئا�سة  الثنني 

اآلية مناق�سة تقرير ديوان املحا�سبة ل�سنة 2018 .
وقال ال�سليحات، بح�سور رئي�س ديوان املحا�سبة 
اإبراهيم  الديوان  عام  واأمني  حداد  عا�سم  الدكتور 
جمدي  العامة  املوازنة  دائ��رة  عام  ومدير  املجايل 
ال�سريقي: اإن ما ورد يف التقرير ي�سنف اإىل خمالفات 
فيها  يتوفر  ل  التي  والتعليمات  والأنظمة  للقوانني 
�سبهات ف�ساد واأخرى ل يتوفر فيها ذلك، فاإما اإحالتها 
اإىل النائب العام اأو التق�سي واإحالتها لهيئة النزاهة 
متعلقة  وخمالفات  منها،  للتحقق  الف�ساد  ومكافحة 
ب�سرف  متعلقة  خمالفات  اإىل  ا�سافة  بالعطاءات، 
رئي�س  اأن  وا�ساف  �سابهها.  وما  وحمروقات  مكافاآت 
طبيعة  حول  مف�سال  �سرحا  قدم  املحا�سبة  دي��وان 
املخالفات التي وردت يف التقرير والتي بلغت ب�سكلها 
النهائي 490خمالفة عام 2018 موزعة على خمتلف 
وال�ستغالل  والختال�س  التزوير  منها  الق�سايا، 
الوظيفي وغريها وردت بحق 30 جهة حكومية من 
م�سريا  حكومية،  وموؤ�س�سة  وزارة  بني  جهة   54 اأ�سل 

اإىل اأن 24 جهة مل يرد بحقها خمالفات.
 وبني اأن اللجنة �ستبا�سر مناق�سة تقرير ديوان 
احل��ايل،  الأ���س��ب��وع  نهاية   2018 ل�سنة  املحا�سبة 
بحقها  ورد  ال��ت��ي  ب��اجل��ه��ات  املعنيني  وا���س��ت��دع��اء 
النيابية  اللجنة  اأن قيام  اإىل  بالإ�سافة  خمالفات، 

من  عليه.  لالطالع  للديوان  بزيارة  لحق  وقت  يف 
ميكن  التي  الأم���وال  حجم  اإن  ح��داد  ق��ال  جانبه، 
 2018 لعام  الديوان  تقرير  على  بناء  ا�سرتدادها 
الديوان  اأن  واأو�سح  دينار.  ماليني   110 بنحو  تقدر 
العام  امل��ال  على  للمحافظة  يعمل  رقابية  كجهة 
اأنه يجري  وحمايته ومنع التعدي عليه، م�سريا اإىل 
تقرير  وتقدمي  املحا�سبة  ديوان  تطوير  على  العمل 
�سهري للجنة الوزارية حول املخالفات منذ مطلع عام 
2020 ثم توجيهها للجهات التي ورد بحقها خمالفات 
ملعاجلتها وت�سويبها. واكد ا�ستعداد الديوان لتقدمي 
منح  اإىل  داعيا  النواب،  جمل�س  اإىل  �سهري  تقرير 
الآنية  التجاوزات  لإيقاف  عدلية  �سابطة  الديوان 
ومنعها ومتكينه من حتويل الق�سايا للق�ساء اأو هيئة 
النزاهة ومكافحة الف�ساد ب�سكل مبا�سر، م�سريا اإىل 
اأنه ي�سارك يف جميع جلان العطاءات التي تطرح. من 
اأ�ساد النواب احل�سور بدور ديوان املحا�سبة  جهتهم، 
الذراع الرقابي ملجل�س النواب، واجلهود التي يبذلها 
التغول  ومنع  وحمايته  العام  املال  على  احلفاظ  يف 
الرقابة  لي�س  الديوان  دور  اأن  اإىل  وا�ساروا  عليه. 
الإداري���ة  الرقابة  عليه  يقع  ب��ل  فح�سب،  املالية 
والدرجات  املوظفني  وترفيعات  بالتعيينات  املتعلقة 
الق�سايا  من  وغريها  الوظيفي  والتعديل  الوظيفية 
با�ستعادة  الإ���س��راع  اإىل  ال��ن��واب  ودع��ا  الإداري����ة. 
الأموال الأمريية التي ح�سلت على الدرجة القطعية 

بقرارات �سادرة عن املحاكم منذ �سنوات. 

الفايز: قرار تعريب قيادة الجيش كان استراتيجًيا 
على المستويين السياسي والعسكري

841 مليون يورو حجم الدعم األوروبي 
لألردن لمواجهة كورونا

أبوقديس يعمم على الجامعات بإلغاء
 أي رسوم جديدة نتيجة التعلم اإللكتروني

جاللته يكرم ضابطي صف ممن ولدوا في عام تأسيس الدولة وعاصروا قرار تعريب قيادة الجيش

الدولة  تأسيس  ومنذ  االردن 
سندا ألشقائه الفلسطينيين

الشكر والتقديره لكل من خدم 
في الجيش منذ تأسيس الدولة

العودات: رسوخ قرار تعريب قيادة 
الجيش في وجدان األردنيين

مجلس النواب يعيد لألعيان 
قانون تنظيم اعمال التامين

مالية النواب تبحث آلية مناقشة 
تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018

*عمان 
القائد  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  اأك��د 
باجلي�س  اع��ت��زازه  امل�سلحة،  للقوات  الأع��ل��ى 
يفخرون  الأردن��ي��ني  اأن  اإىل  لف��ت��ا  ال��ع��رب��ي، 
ب��� »���س��ع��ار اجل��ي�����س« ال���ذي ورث���وه ع��ن الآب���اء 
والتفاوؤل  بالعزمية  ميدنا  ما  وهو  والأج��داد، 

للم�سي اإىل الأمام بقوة يف املئة عام املقبلة.
القيادة  اإىل  امللك  جاللة  زي���ارة  وخ��الل 
اجلي�س   – الأردن��ي��ة  امل�سلحة  للقوات  العامة 
اخلام�سة  الذكرى  مبنا�سبة  الثنني،  العربي، 

عر  العربي،  اجلي�س  قيادة  لتعريب  وال�ستني 
يف  خدم  من  لكل  وتقديره  �سكره  عن  جاللته 
العربي  اجلي�س   – الأردنية  امل�سلحة  القوات 
اأكون  اأن  “فخور  قائال  الدولة،  تاأ�سي�س  منذ 

جزءًا من ق�سة اجلي�س العربي«.
الوطني  ال��ق��رار  اأن  على  جاللته  و���س��دد 
هذا  مثل  يف  العربي  اجلي�س  قيادة  بتعريب 
اليوم اخلالد للقوات امل�سلحة الأردنية يكت�سب 
املئوية  مع  لتزامنه  العام،  هذا  خا�سة  اأهمية 

الثانية لتاأ�سي�س الدولة.

مع  اجتماعه  خ��الل  امللك،  جاللة  ولفت 
الركن  اللواء  امل�سرتكة  الأرك��ان  هيئة  رئي�س 
اأحمد احلنيطي وعدد من كبار �سباط  يو�سف 
للقوات  الكبري  ال���دور  اإىل  امل�سلحة،  ال��ق��وات 
عام  املائة  خ��الل  الأردن  حماية  يف  امل�سلحة 

املا�سية، موؤكدًا اأن هذا الدور معروف للجميع.
واأكد جاللته اأنه ومنذ تاأ�سي�س الدولة كان 
الأردن با�ستمرار �سندا لأ�سقائه الفل�سطينيني، 
الإ�سالمية  واملقد�سات  القد�س  حلماية  وقوة 
الأ�سقاء  تاريخيا  �ساند  كما  فيها،  وامل�سيحية 

يف  و�ساهم  والإره����اب،  التطرف  �سد  ال��ع��رب 
حفظ ال�سالم حول العامل.

الأرك����ان  رئ��ي�����س هيئة  ق���ال  م��ن ج��ه��ت��ه، 
امل�سرتكة اللواء الركن يو�سف اأحمد احلنيطي 
اإن ذكرى تعريب قيادة اجلي�س العربي تاأتي يف 
اإىل  لفتا  الدولة،  مبئوية  الحتفالت  غمرة 
اجلي�س  ليبقى  جريئا،  كان  التعريب  قرار  اأن 

عربيًا خال�س الولء والنتماء.
الذي  الكبري  اإىل الهتمام  ولفت احلنيطي 
يوليه جاللة امللك للقوات امل�سلحة الأردنية – 

اجلي�س العربي يف خمتلف �سنوفها، ومنت�سبيها، 
بالإ�سافة اإىل املتقاعدين الع�سكريني.

وخالل الجتماع، جرى ا�ستعرا�س اخلطط 
و�سري  والتدريبية  واللوج�ستية  العملياتية 
تنفيذها و�سبل تطويرها مبا يخدم اأمن الوطن 
التنموي  ال��دور  اإىل  بالإ�سافة  وا�ستقراره، 
يف  امل�سلحة  ال��ق��وات  ب��ه  تقوم  ال��ذي  الفاعل 

م�ساندة موؤ�س�سات الدولة كافة.
وكرم جاللة امللك، خالل الزيارة، �سابطي 
يف  ول���دوا  مم��ن  الع�سكريني،  ق��دام��ى  م��ن  �سف 

تعريب  ق��رار  وعا�سروا  الدولة  تاأ�سي�س  عام 
ق��ي��ادة اجل��ي�����س، م��ع��رًا ج��الل��ت��ه ع��ن فخره 
قدمها  التي  والبطولت  بالت�سحيات  واعتزازه 
املتقاعدون الع�سكريون واملحاربون القدامى، يف 
مئة  م�سرية  خالل  ونه�سته  الوطن  رفعة  �سبيل 

عام من عمر الدولة.
القيادة  اإىل  امل��ل��ك  ج��الل��ة  و���س��ول  ول���دى 
امل�سلحة  ال��ق��وات  مو�سيقات  عزفت  ال��ع��ام��ة، 
حر�س  من  ثلة  جاللته  وحّيت  امللكي،  ال�سالم 

ال�سرف.

الملك: فخور أن أكون جزءًا من قصة الجيش العربي
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*عمان 
وم�سرفا  وم��ع��ل��م��ة  معلما   150 اأن��ه��ى 
وم�سرفة من وزارة الرتبية والتعليم ور�سات 
تناولت  الأردين  الإعالم  معهد  يف  تدريبية 
الإعالمية  الرتبية  يف  الأ�سا�سية  املهارات 

واملعلوماتية.
املعهد يف ت�سريح �سحفي الثنني،  وقال 
ان التدريب تاألف من خم�سة حماور اأ�سا�سية 
الإع��الم��ي��ة  ال��رتب��ي��ة  اإىل  م��دخ��ل  وه����ي، 
عن  والبحث  الإعالم،  وو�سائل  واملعلوماتية 
والتحقق  والأخ��ب��ار  وم�سادرها،  املعلومات 
وال�سور  الإع���الم،  واأخالقيات  �سحتها  من 
وو�سائل  والإن��رتن��ت  امل�����س��ورة،  والق�س�س 

التوا�سل الجتماعي.
وق����ال امل��ع��ل��م ع���ب���داهلل اخل��ط��ي��ب من 
مديرية تربية لواء ذيبان، اإن م�سمون املادة 
التدريبية يجب اأن يدر�س لكل فئات املجتمع 

م�سيدا  امل��دار���س،  طلبة  على  يقت�سر  ول 
الإع��الم  معهد  م��درب��ي  وم��ه��ارة  باملعلومات 
الأردين وقدرتهم على تقدمي املادة باأ�سلوب 

مميز، بعيدا عن التلقني.
من  اخلري�سات  حممد  ا�سار  جانبه،  من 
اإعالم  ال�سلط، والذي يعمل �سابط  مديرية 
املعتقدات  غ��ريت  ال����دورة  اأن  اإىل  رق��م��ي، 
لها،  ال�سحيح  الفهم  طريق  عن  اخلاطئة، 
الناقد  التفكري  م��ه��ارة  تفعيل  خ��الل  م��ن 
متكني  اإىل  اإ�سافة  التفا�سيل،  تعتمد  التي 
املتدربني من فهم اأخالقيات و�سائل الإعالم.
من  ���س��ارب  اأب��و  �سليمان  الأ���س��ت��اذ  واأك���د 
تناولت  ال��دورة  اأن  اجليزة،  ل��واء  مديرية 
الذي  املعا�سر  والزمن  التكنولوجي  الواقع 
ي�ستلزم  ما  الرقمية،  الثورة  ظل  يف  نعي�سه 
من  امل�ستخدمني  متكن  اأ�سا�سية  م��ه��ارات 

التعامل مع م�ستجدات هذه الثورة.

“التنمر  م��و���س��وع  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
اأهم  من  الدورة  تناولته  الإلكرتوين” الذي 
باعتباره  للطلبة  نقلها  ميكن  التي  املوا�سيع 
ال�سلوك الأكرث تاأثريا عليهم، وبخا�سة عند 

تعر�سهم لالإ�ساءات اللفظية اأو اجل�سدية.
امل��ب��ادرة  ال��ت��دري��ب وه��و �سمن  وي��ه��دف 
الوطنية لن�سر مفاهيم “الرتبية الإعالمية 
واجل��ام��ع��ات  امل���دار����س  يف  واملعلوماتية” 
اململكة،  املدين يف  واملجتمع  ال�سباب  ومراكز 
اإىل بناء قدرات املعلمني والطلبة يف املدار�س 
الرتبية  مهارات  على  اململكة  يف  احلكومية 
الإعالمية واملعلوماتية. وبني املعهد انه بعد 
انتهاء مرحلة تدريب املعلمني، �سيتم اختيار 
30 معلما ومعلمة من الذين خ�سعوا للتدريب 
ومت���ي���زوا يف جم���ال ال��رتب��ي��ة الإع��الم��ي��ة 
مدربني  لي�سبحوا  وتدريبهم  واملعلوماتية 

لطلبة املدار�س خالل العام 2021.

*عمان 
وت��رب��وي��ة  ح��زب��ي��ة  ف��اع��ل��ي��ات  احتفلت 
وعيد  الأردن��ي��ة  ال��دول��ة  مبئوية  و�سبابية 
ميالد القائد. فقد اأقام حزب النداء احتفاًل 
اليوم  ال��زرق��اء  مبحافظة  احل���زب  ف��رع  يف 
عبداهلل  امللك  جاللة  ميالد  بعيد  الح���د، 
الأردن��ي��ة،  الدولة  تاأ�سي�س  ومئوية  الثاين 
يف  امل�سيئة  املحطات  فيه  امل�ساركون  ا�ستذكر 
م�سرية الدولة والجنازات التي حتققت عر 
احلزب  عام  امني  واأ�سار  املن�سرمة.  احلقبة 
عبد املجيد ابو خالد، اىل اأهمية الحتفالت 
بالأعياد الوطنية ودور جاللة امللك عبداهلل 
على  الفل�سطينية  الق�سية  دع��م  يف  الثاين 
اىل  بالإ�سافة  والدولية  العربية  ال�ساحة 
جميع  يف  جاللته  عهد  يف  اململكة  اجن���ازات 
والجتماعية  والثقافية  العلمية  املجالت 

حتى اأ�سبح الأردن دولة حمورية يف املنطقة 
مدير  افتتح  اربد  ويف  والإقليمية.  العربية 
الرتبية والتعليم للواءي الطيبة والو�سطية 
للر�سومات  فنيًا  املزاود، معر�سًا  الدكتور علي 
ال��ذي  ال��دول��ة  مئوية  مبنا�سبة  الوطنية 
بنت  ميمونة  مب��در���س��ة  امل��دي��ري��ة  نظمته 
املزاودة،  وقال  املختلطة.  الأ�سا�سية  احلارث 
ا�ستذكارًا  ياأتي  الدولة  اإن الحتفال مبئوية 
اململكة  وت��ط��ور  الأردن��ي��ة  النه�سة  لتاريخ 
به  حظي  ما  اىل  م�سريًا  املجالت،  مبختلف 
الها�سمية  القيادة  اهتمام  من  التعليم  قطاع 
التي جعلت من التجربة الأردنية التعليمية 
على  املعر�س  وا�ستمل  املنطقة.  يف  منوذجًا 
طلبة  نفذها  معرة  وطنية  فنية  ل��وح��ات 
ج�سدت  ال��ل��واء،  مب��دار���س  تعليمية  وك���وادر 
مراحل تاأ�سي�س وتطور اململكة. ويف الطفيلة 

ال�سبابية  ومراكزها  ال�سباب  مديرية  نظمت 
يف لواءي احل�سا وب�سريا يوما وطنيا لزراعة 
يف  الزراعة  مديريتي  مع  بالتعاون  الأ�سجار 
 300 زراعة  على  وا�ستمل  وب�سريا،  الق�سبة 
مدير  وقال  الزينة.  ونباتات  مثمرة  �سجرة 
اليوم  اإن  اخل��وال��دة  اأ�سامة  الطفيلة  �سباب 
الطفيلة  �سمل خمتلف مناطق  الذي  الوطني 
زهاء  مب�ساركة  الدولة  مبئوية  احتفاء  جاء 
250 �سابا و�سابة من اع�ساء املراكز ال�سبابية 
الرقعة  زي��ادة  بغية  املحلي،  املجتمع  واأبناء 
ال��زراع��ي��ة واإ���س��ف��اء امل��ع��امل اجل��م��ال��ي��ة يف 
الأماكن امل�ستهدفة كمرافق املراكز ال�سبابية 
اخلا�سة  الرعاية  ومركز  البلديات  وحدائق 
باإقامة  املديرية  با�سرت  فيما  وامل��دار���س، 
بيت  يف  واملثمرة  احلرجية  لالأ�سجار  غابة 

�سباب القاد�سية.

*عمان 
جل�سة  يف  تايه  ابو  �سالح  النائب  اأدى 
الد�ستورية ع�سوا  اليمني  الثنني،  النواب 

يف جمل�س النواب.

عبداملنعم  النواب  جمل�س  رئي�س  وهناأ 
العودات، ب�سالمة النائب ابو تايه و�سفائه 
�سرير  على  يرقد  ك��ان  حيث  امل��ر���س،  من 

ال�سفاء طيلة الفرتة املا�سية.

*عّمان 
جمل�س  يف  ال��ق��ان��ون��ي��ة  اللجنة  اأق����رت 
برئا�سة  الث��ن��ني،  اجتماع  خ��الل  الع��ي��ان 
معدل  قانون  م�سروع  طبي�سات،  احمد  العني 
ل�سنة  الدولة  اأمالك  على  املحافظة  لقانون 
وياأتي  النواب.  جمل�س  من  ورد  كما   ،2020

على  ال��رق��اب��ة  لت�سديد  ال��ق��ان��ون  م�����س��روع 
العقوبات  ولإيقاع  وتفعيلها،  الدولة  اأرا�سي 
هذه  باإزالة  واإلزامهم  عليها  املعتدين  على 
وفقا لإج����راءات ولإع��ط��اء  الع���ت���داءات، 
دائ��رة  وموظفي  الأرا���س��ي  ت�سجيل  مدير 
الأرا�سي وامل�ساحة �سفة ال�سابطة العدلية.

السفيرة البريطانية تستقبل 
خريجي منحة تشيفننغ

  
*عمان 

بريند،  بريدجيت  اململكة  لدى  الريطانية  ال�سفرية  ا�ستقبلت 
م�ساء ام�س، 15 طالبا اأردنيا من خريجي منحة ت�سيفننغ، بعد اإكمال 

درا�ستهم وعودتهم اىل ار�س الوطن.
ال�سفرية  هناأت  الريطانية  ال�سفارة  عن  �سادر  بيان  وبح�سب 
الظروف  ظل  يف  �سيما  ول  الدرا�سية،  اإجنازتهم  على  اخلريجني 
العام  اخلريجون  ام�سى  حيث  ك��ورون��ا،  جائحة  ب�سبب  ال�سعبة 
الدرا�سي 2019-2020 بدرا�سة تخ�س�سات علمية خمتلفة يف عدد 

من اجلامعات الريطانية العريقة للح�سول على درجة املاج�ستري.
“ت�سيفننغ  منزلها  يف  اقيم  الذي  احلفل  خالل  ال�سفرية  وقالت 
عالقات  بناء  يف  ت�سهم  املتحدة،  اململكة  من  مقدمة  عريقة  منحة 
من  امل�ستقبل  ق��ادة  وت��دع��م  املتحدة  واململكة  الأردن  ب��ني  قوية 
الأردنيني املوهوبني من خالل منحهم فر�سة لتعزيز مهاراتهم وبناء 
جمموعة  يف  قادة  هم  ت�سيفننغ  خريجي  ان  واو�سحت  خراتهم”. 
وا�سعة من املجالت، مبا يف ذلك العلوم وال�سيا�سة والأعمال والإعالم 
وغريها، م�سرية اىل ان خريجي دفعة 2019 اثبتوا حتليهم بالعزم 
ا�ستمرار  . ولفتت اىل  امل�ستقبل يف جمالتهم  والقدرة ليكونوا قادة 
دعم حياتهم املهنية من خالل ان�سمامهم ل�سبكة خريجي ت�سيفننغ 
وخريجي  ت�سيفننغ  منحة  خريجي  اأن  “ي�سرين  م�سيفة  العاملية، 
اجلامعات الريطانية الأردنيني ي�سغلون جمموعة من املنا�سب العليا 
ت�سيفننغ  وتعتر  املدين”.  واملجتمع  الأعمال،  وقطاع  احلكومة،  يف 
و�ساعدت  الريطانية  احلكومة  من  مقدمة  عاملية  درا�سية  منحة 
اأكرث من 160 دولة  اإطالقها يف عام 1983 يف بناء اجل�سور مع  منذ 
من خالل دعم تعليم وتطوير قادة امل�ستقبل واملوؤثرين و�سناع القرار 
يف جميع اأنحاء العامل. وت�سم �سبكة خريجي ت�سيفننغ اأكرث من 50 
اأو �سابقني،  الف خريج، منهم 18 رئي�س دولة ورئي�س وزراء حاليني 
ودعمت املنحة التنمية القت�سادية وح�سنت بيئات العمل يف جميع 
ال�سركات،  اأ�س�سوا  الذين  اخلريجني  متويل  خالل  من  العامل  اأنحاء 

و�سغلوا منا�سب مدراء، وتقلدوا منا�سب عليا يف املنظمات العاملية.

اطالق مشروع تدريبات 
السومو روبوت للشباب

  
*عمان 

البتكار  حا�سنات  مب�سروع  ممثلة  الردن  نهر  موؤ�س�سة  اطلقت 
لل�سباب  روب���وت  ال�سومو  تدريبات  �سل�سلة  املتنقلة،  الجتماعي 

وال�سابات.
الردنية  النباء  لوكالة  اليو�سف  اريج  امل�سروع  مديرة  وقالت 
البتكار  حا�سنات  م�����س��روع  ينفذه  ال���ذي  ال��رن��ام��ج  ان  )ب���رتا( 
املتحدة  المم  منظمة  مع  بال�سراكة  ياتي  املتنقلة،  الجتماعي 

للطفولة “اليوني�سيف” ووزارة ال�سباب.
املتنقلة  الجتماعي  البتكار  حا�سنات  م�سروع  ان  اىل  وا�سارت 
لدى  وال��ري��ادة  الجتماعي  الب��ت��ك��ار  م��ه��ارات  تعزيز  على  يركز 
ال�سباب من خالل اإ�سراكهم بالعديد من الأن�سطة املميزة التي ت�سعى 
ان  وبينت  احلالية.  الظروف  مع  متا�سيًا  وذلك  مبهاراتهم  لالإرتقاء 
�سابا و�سابة،  الذي �سجل فيه 539  ال�سومو روبوت  م�سروع تدريبات 
وبن�سبة 7 ر52 باملئة من الناث، و3 ر47 باملئة من الذكور، يبداأ يف 
نهاية �سهر اذار احلايل، ويوؤهل اىل امل�سابقة النهائية لل�سومو روبوت 
الفئة  ي�ستهدف  الرنامج  ان  اليو�سف  واو�سحت  املقبل.  ايار  �سهر  يف 
وال�سباب ذكورا  واليافعني  العمرية من 7 اىل 24 عاما من الطفال 
الفئات الكرث تهمي�سا من الالجئني، واملت�سربني  ا�سافة اىل  واناثا، 
من املدار�س، وا�سحاب الهمم، يف جميع انحاء اململكة ومن اجلن�سيات 
الردنية وغري الردنية كافة، م�سيفة ان الرنامج يهدف اىل متكني 
والأدوات  وامل���وارد  اخلدمات  من  ال�ستفادة  من  امل�ستهدفة  الفئة 
واحلوافز املتوفرة يف م�ساحات الحت�سان اخلا�سة بامل�سروع، ل �سيما 
التكنولوجية وغريها، لتعزيز عملية البتكار الجتماعي مبراحلها 
تدريبات  �سل�سلة  خ��الل  وم��ن  امل�سروع  ان  وبينت  لديهم.  املختلفة 
كيفية  على  للتعلم  وال�سابات  لل�سباب  فر�سة  يوفر  روب��وت،  ال�سومو 
بناء الروبوت من مرحلة ال�سفر با�ستخدام جمموعة ادوات ومعدات 
خا�سة، يوفرها امل�سروع لكل م�سارك، ا�سافة لتعليم ا�سا�سيات برجمة 
اليو�سف ان من �سروط  الروبوتات با�ستخدام الردوينو. واو�سحت 
وجاهيا  �ستنفذ  والتي  روبوت،  ال�سومو  تدريبات  �سل�سلة  يف  امل�ساركة 
وعر و�سائل الت�سال املرئي، و�سمن اللتزام بالجراءات ال�سحية 
والحرتازية واللتزام باأوامر الدفاع حفاظا على ال�سالمة العامة، 
ان يكون العمر من 13 اىل 17 عاما، ا�سافة اىل ح�سور فرتة التدريب 

والتي �ستكون بواقع 25 �ساعة تدريبية على القل.

معهد االعالم ينهي تدريب 150 
معلما ومعلمة في التربية اإلعالمية

فاعليات حزبية وتربوية تحتفل باألعياد الوطنية

النائب ابو تايه يؤدي اليمين 
الدستورية امام مجلس النواب

قانونية األعيان تقر 
معدل أمالك الدولة

*عمان 
امل�سلحة،  للقوات  العامة  ال��ق��ي��ادة  يف   وقعت 
اتفاقية تعاون جوي بني  القوات امل�سلحة الأردنية 
العام،  بح�سور  الأم��ن  ومديرية  العربي  -اجلي�س 
رئي�س هيئة الأركان امل�سرتكة اللواء الركن يو�سف 
الركن  اللواء  العام  الأمن  ومدير  احلنيطي  اأحمد 

ح�سني حممد احلوامتة.
لالأمن  اجلوي  اجلناح  نقل  التفاقية   وتت�سمن 
توقيع  اإىل  اإ�سافة  امللكي،  اجل��و  �سالح  اإىل  العام 
الأم��ن  مديرية  حاجة  عند  ج��وي  مذكرة  تعاون 
املطلوبة  املهمة  وبح�سب  اجلوية  للخدمات  العام 
وع���ن ط��ري��ق ���س��الح اجل���و امل��ل��ك��ي خ���الل عمليات 
ال�ستثنائية  واحلوادث  والخالء  والنقاذ  البحث 

والطارئة.
هذه  توقيع  اأن  الأرك����ان  هيئة  رئي�س   واأك���د 
التفاقية ياأتي ا�ستمرارًا للعمل امل�سرتك والتن�سيق 
امل�سلحة  والقوات  العام  الأمن  مديرية  بني  الدائم 
يف �ستى املجالت وتنفيذ الواجبات امل�سرتكة �سمن 

منظومة الأمن الوطني.
واأ�سار اللواء الركن احلنيطي اإىل اأن �سم جناح 
له  �سيكون  امللكي  اجلو  ل�سالح  اجلوي  العام  الأم��ن 
اإيجابية يف توحيد العمل اجلوي حتت مظلة  اآثار 
الواجبات  تنفيذ  على  ق��ادرة  واح��دة  ومرجعية 
من  العام  الأم��ن  مديرية  تطلبه  ما  اأو  امل�سرتكة 
بكفاءة  املطلوبة  املهمة  بح�سب  جوية  خ��دم��ات 

اأكد مدير الأمن  و�سرعة وتن�سيق عاٍل.  من جانبه، 
القوات  مظلة  حتت  اجلوية  املهام  توحيد  اأن  العام 
اخليار  ه��و  امللكي،  اجل��و  �سالح  الأردن��ي��ة  امل�سلحة 

قدرات   من  به  يتمتعون  ملا  كفاءة  والأك��رث  الأف�سل 
التن�سيق  من  مزيدًا  يحقق  ما  مرتاكمة،  وخ��رات 
والكفاءة وال�سرعة عند تنفيذ اأي واجبات اأو مهام 
مدى  احل��وامت��ة  الركن  ال��ل��واء  منهم.  وب��ني  ُتطلب 

بني  اليومي  امل�سرتك  والعمل  والتن�سيق  التعاون 
 - الأردنية  امل�سلحة   والقوات  العام  الأمن  مديرية 
اجلي�س العربي يف �ستى املجالت؛   لتحقيق امل�سلحة 

الوطنية العليا يف احلفاظ على الأمن وال�ستقرار.

الركن  العميد  اجلو  �سالح  قائد  التفاقية   وقع 
العام  الأم��ن  مدير  وم�ساعد  النقر�س  زي��د  الطيار 
لالإدارة والدعم اللوج�ستي العميد الدكتور معت�سم 

اأبو �ستال.

 اتفاقية تعاون بين القوات 
المسلحة ومديرية األمن العام

مقال رئيس التحرير

كانت  عاًما،  خم�سني  قبل 
انه يف فقر مدقع،  �سنغافورة بلًدا »متخلًفا«، يرزح �سكَّ

مع م�ستويات عالية من البطالة؛ اإذ كان يعي�س 70% من �سعبها يف 
مناطق مزدحمة �سيقة، وباأو�ساع غاية يف ال�سوء، وكان ثلث �سعبها 
بلغ معدل  املدينة.  اأطراف  اأحياء فقرية، على  يفرت�سون الأر�س، يف 
من  اأقل  الواحد  للفرد  الإجمايل  املحلي  الناجت  وكان   ،%14 البطالة 

320 دولر اأمريكي، وكان ن�سف ال�سكان من الأميني .
اليوم هي واحدة من اأ�سرع القت�سادات منًوا يف العامل، وقد ارتفع 
الناجت املحلي الإجمايل للفرد الواحد بن�سبة ل ت�سدق؛ اإذ و�سل اإىل 
اأكر معدل للناجت املحلي  اأمريكي، مما يجعلها �ساد�س  األف دولر   60
مع  املركزية،  ال�ستخبارات  وكالة  لبيانات  وفًقا  العامل،  يف  للفرد 
معدل للبطالة بلغ 2% فقط. ومتتلك �سوًقا حًرا على درجة عالية من 
التطور والنجاح، وهي واحدة من املراكز التجارية الرائدة يف العامل، 

ومق�سد رئي�س لال�ستثمارات الأجنبية .
واأ�سبح  العامل،  اقت�سادي يف  اأكر ق�سة جناح  �سنغافورة  �سطرت 
بلد  اإىل  بالن�سبة  دولًيا،  به  يحتذى  منوذًجا  القت�سادي  �سعودها 
يفتقر اإىل الأرا�سي واملوارد الطبيعية، ولكن من خالل تبني �سيا�سات 
ال�سوق احلرة«، والتعليم،  »راأ�سمالية  منفتحة على اخلارج، وتطبيق 
عيوب  على  التغلب  �سنغافورة  ا�ستطاعت  �سارمة،  واقعية  و�سيا�سات 
اجلغرافيا، وت�سبح رائدة يف التجارة العاملية، مع �سغر حجمها الذي 

يبلغ 719 كم2. 
�سركات  رب��ع  ك��ان  ال�ستقالل،  من  فقط  �سنوات  �سبع  م�سي  بعد 
بالكامل  ل��الأج��ان��ب  مملوكة  �سركات  اإم���ا  �سنغافورة  يف  الت�سنيع 
اأك��ر  م��ن  وال��ي��اب��ان  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن  ك��اًل  وك��ان  م�سرتكة،  اأو 
يف  وامل�ستقر،  الثابت،  للمناخ  نتيجة  �سنغافورة؛  يف  امل�ستثمرين 
والكبري  ال�سريع  والتو�سع  لال�ستثمار،  املواتية  والظروف  �سنغافورة، 
الناجت  �سهد  فقد   1972  –  1965 بني  الفرتة  يف  العاملي،  لالقت�ساد 
تدفق  وحدث  �سنوي،  ب�سكل  م�ساعًفا  منًوا  للبالد  الإجمايل  املحلي 
الرتكيز  يف  �سنغافورة  بداأت  وبالتايل  الأجنبية،  لال�ستثمارات  كبري 
اإىل الهتمام بالبنية  الب�سرية لديها، بالإ�سافة  املوارد  على تنمية 
التحتية، فقامت باإن�ساء العديد من املدار�س الفنية، ودفعت ال�سركات 
»تكنولوجيا  جم��ال  يف  املهرة  غري  عمالها  تدريب  على  الأجنبية 
املعلومات« و»البرتوكيماويات« و»الإلكرتونيات«. اأما العمال الذين مل 
يتمكنوا من احل�سول على وظائف �سناعية، فقد اأحلقتهم احلكومة يف 
قطاع اخلدمات، كال�سياحة والنقل. كان لتباع ا�سرتاتيجية اأن تقوم 
لديها  العاملة  القوى  وتثقيف  بتدريب  اجلن�سيات  متعددة  ال�سركات 
اأ�سبحت   1970 العام  يف  ال�سنغافوري.  القت�ساد  على  الأثر  عظيم 
والإلكرتونيات  واملالب�س  املن�سوجات  اأ�سا�سي  ب�سكل  ت�سدر  �سنغافورة 
ال�سرائح  بت�سنيع  تقوم  كانت   1990 العام  وبحلول  الأ�سا�سية. 
وجتري  »اللوج�ستية«،  اخل��دم��ات  وتقدم  الدقيقة،  الإلكرتونية 
و»ت�سميم  و»الأدوي���ة«  احليوية«  »التكنولوجيا  جمال  يف  البحوث 
 2001 العام  وبحلول  الطريان«.  »هند�سة  وكذلك  املتكاملة«  الدوائر 
و%85  ال�سناعي  الإنتاج  من   %75 متثل  الأجنبية  ال�سركات  اأ�سبحت 

من ال�سادرات ال�سناعية
ال�سارمة  والإج����راءات  القت�سادية  التنمية  جمل�س  وبف�سل 
بحلول  مرة   33 �سنغافورة  يف  امل��ال  راأ���س  زاد  الأر���س،  على  املطبقة 
العام 1992، اأي زيادة بع�سرة اأ�سعاف لن�سبة العمالة من راأ�س املال. 
رد، وزاد عدد العائالت التي انتقلت  وارتفع م�ستوى املعي�سة ب�سكل مطَّ
النفط  �سركات  ودخلت  املتو�سط.  اإىل  املنخف�س  الدخل  م�ستوى  من 
الكرى وبحلول الت�سعينات اأ�سبحت ثالث اأكر مركز لتكرير النفط 
ولندن«،  »نيويورك  بعد  النفط  لتجارة  مركز  اأكر  وثالث  العامل،  يف 

واأ�سبحت منتًجا رئي�سيا للبرتوكيماويات يف العامل .
»من  ب�  مذكراته  جملدات  اأحد  عنون  الذي  »يل«  ال�سيد  ا�ستطاع 
ي�ستفيدوا  اأن  ورفاقه  ا�ستطاع  الأول«،  العامل  اإىل  الثالث  العامل 
ال�ستفادة الق�سوى من موقع �سنغافورة ال�سرتاتيجي؛ اإذ تعد مدخاًل 
اإىل »م�سيق ملقا« الذي من خالله � رمبا � مير 40% من التجارة البحرية 
يف العامل، مما جعلها تقع يف واحدة من اأكرث املناطق حيوية يف العامل

  ت�ساعف الناجت املحلي الإجمايل؛ اإذ ارتفع خالل الفرتة من عام 
2000 اإىل عام 2010 من 163 مليار دولر �سنغافوري اإىل 304 مليار، 
2% و3% كل عام على  اأقل من  والبطالة  الت�سخم  بلغت معدلت  كما 

التوايل خالل هذه الفرتة
 حيث ا�ستطاع ال�سيد »يل« اأن يحول �سنغافورة من بلد ذات دخل 
الت�سنيع  قطاع  منو  خالل  من  مرتفع،  دخل  ذات  بلد  اإىل  منخف�س 
الت�سغيل  اإىل مرحلة  �سنغافورة  بحلول عام 1970، ثم بعدها و�سلت 
كوجن  »هوجن  �سفوف  اإىل  وان�سمت   1980 العام  يف  لالقت�ساد  الكامل 
وكوريا اجلنوبية وتايوان« فيما ُعرف بعد ذلك ب� »منور اآ�سيا الأربعة«، 

ان�سمت اإليهم كواحدة من الدول الواعدة يف جمال الت�سنيع

خالد خازر الخريشا

سنغافورة ..  هل نتعلم 
منها أبجديات االقتصاد ؟

khrishakhaled@yahoo.com



*عمان )بترا- مشهور الشخانبة(
النفطية  امل�ستقات  اأ�سعار  موؤ�سر  اجت��ه   
وهو  عامليا،  ال�سعود  اإىل  احلايل  �سباط  خالل 
ما انعك�س على اأ�سعارها حمليا خالل �سهر اآذار 
امل�ستقات  ت�سعري  جلنة  ق��رار  بح�سب  املقبل 

النفطية الذي �سدر الأحد.
البنزين  �سعر  ارت��ف��ع  ال��ق��رار،  ومب��وج��ب 
اأوكتان 90 مبقدار 30 فل�سا للرت، واأوكتان 95 
مبقدار 35 فل�سا للرت، كما ارتفع �سعر الديزل 
مبقدار 30 فل�سا للرت، مقابل تثبيت �سعر مادة 
الغاز  واأ�سطوانة  للرت،  فل�سا   460 عند  الكاز 

عند �سعر 7 دنانري.
قوية  دفعة  على  النفط  اأ�سعار  وح�سلت 
خالل �سباط احلايل، وكانت املكا�سب مدفوعة 
اأنحاء  كافة  يف  املنتجني  ام���دادات  بتقلي�س 
امل��خ��زون��ات،  ان��خ��ف��ا���س  ج��ان��ب  اإىل  ال��ع��امل 
ب�سبب  الطلب  اآف���اق  حت�سن  اإىل  بالإ�سافة 
كوفيد  بفريو�س  الإ�سابة  ح��الت  انخفا�س 

.19-
ت�سدرها  التي  ال�سبوعية  للن�سرة  ووفقا 

وا�سلت  فقد  املعدنية،  والرثوة  الطاقة  وزارة 
عامليًا  ارتفاعها  النفطية  امل�ستقات  اأ�سعار 
ال�سهر  من  املا�سية  الثالثة  ال�سابيع  خالل 
احلايل مقارنة مع معدلتها خالل �سهر كانون 

الثاين املا�سي.
ول��ف��ت��ت م��وؤ���س��رات ال���س��ع��ار اىل ارت��ف��اع 
 576.7 اىل   528.5 من   90 اأوكتان  البنزين 
كانون  خالل   500.1 مع  مقارنة  للطن،  دولر 
 512.6 م��ن   95 واأوك���ت���ان  امل��ا���س��ي،  ال��ث��اين 

اىل592.7 دولر للطن.
وارتفع �سعر الديزل من 467 اىل 513.3 
الكاز  مادة  �سعر  تثبيت  مت  فيما  للطن،  دولر 
لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذا  ل��ل��رت  فل�سا   460 ع��ن��د 
من  عامليا  �سعره  ارتفاع  رغم  ال��وزراء  جمل�س 
ارتفع  فيما  للطن،  دولر   526.6 اىل   481.8
دولر   367.3 اىل   341 من  الوقود  زيت  �سعر 
امل�سال  البرتويل  الغاز  ذلك  اىل  ي�ساف  للطن، 
مع  مقارنة  للطن  دولرا   590 �سعره  بلغ  الذي 
املا�سي  الثاين  كانون  �سهر  يف  امل�سجل  �سعره 
دنانري  ب�سبعة  حمليا  واملثبت  دولرا،   535

الغاز. لأ�سطوانة 
للرميل  دولرا   64 ب��رن��ت  خ��ام  و�سجل 
دولر   55.4 ب�  مقارنة  احل��ايل  �سباط  خالل 

للرميل منت�سف كانون الثاين املا�سي.
ها�سم  الطاقة  قطاع  يف  اخل��ب��ريان  وق��ال 
ارتفاع  اإن  ال�سعيدات،  نهار  واملهند�س  عقل 
ظل  يف  متوقع  اآذار  ل�سهر  املحروقات  اأ�سعار 

ارتفاع الأ�سعار عامليا.
احلكومة  على  “يجب  عقل  اخلبري  وب��ني 
عن  للتخفيف  ايجابية  ب��دائ��ل  ع��ن  البحث 
على  واملحافظة  جانب  م��ن  املواطنني  كاهل 
قطاع  م��ن  ال�سريبية  احل��ك��وم��ة  اي�����رادات 
امل�ستقات  ا���س��ع��ار  ارت���ف���اع  ظ��ل  يف  ال��ط��اق��ة 
النفطية عامليا اىل م�ستويات عالية من جانب 

اخر«.
)برتا(،  الأردنية  الأنباء  لوكالة  وا�ساف 
اتخاذها  يجب  التي  اليجابية  البدائل  ان 
بنزين  ا�ستخدام  على  املواطنني  ت�سجيع  هي: 
من   90 اوك��ت��ان  بنزين  م��ن  ب��دل   95 اوك��ت��ان 
على  امل��ق��ط��وع��ة  ال�سريبة  تخفيف  خ���الل 

بنزين اوكتان 95 والذي له اثر ايجابي على 
البيئة.

وارج�����ع ارت���ف���اع الأ����س���ع���ار ع��امل��ي��ا اىل 
انت�سار  ب�سبب  العامل  �سادت  التي  اليجابية 
التحفيزية  واحلزم  كورونا  فريو�س  مطاعيم 
القت�سادي  للقطاع  والأمريكية  الأوروب��ي��ة 
ال�ستهالك  على  الطلب  رفع  اىل  ادى  وال��ذي 
وال��ت��ف��اوؤل  النفطية،  امل�ستقات  وب��خ��ا���س��ة 
العاملي  القت�سادي  الن�ساط  بعودة  اليجابي 
وبخا�سة يف الدول ال�سناعية ي�ساف اىل ذلك 
اتفاق اأوبك على تخفي�س الإنتاج خالل العام 
احلايل وحتديد ح�س�س لكل دولة من اأع�ساء 
تخفي�س  من  ال�سعودية  اعلنته  وما  املنظمة 

طوعي لالإنتاج النفطي.
واكد اخلبري املهند�س ال�سعيدات وهو اي�سا 
اأهمية  امل��ح��روق��ات،  حمطات  ا�سحاب  نقيب 
الغاية  النفط،  لأ�سعار  حتوط  �سندوق  اإن�ساء 
النفطية  امل�ستقات  اأ�سعار  على  املحافظة  منه 
حم��ل��ي��ا ع��ن��د ���س��ع��ر م��ث��ب��ت م���ا ي��خ��ف��ف على 
اي��رادات  على  ويحافظ  جانب  من  املواطنني 

من  املحروقات  قطاع  من  ال�سريبية  احلكومة 
جانب اخر.

ميكن  ال�سندوق  هذا  خالل  ومن  انه  وبني 
احلكومة من �سراء النفط عند هبوط اأ�سعاره 

عامليا.
ال�سريبة  توحيد  ���س��رورة  اإىل  وا���س��ار 
يكون  ل  وان  بنوعية  البنزين  على  املقطوعة 
اإىل  منوها  ال�سريبة،  يف  كبري  ف��رق  ه��ن��اك 
على  املواطنني  ي�سجع  ال�سريبة  توحيد  اأن 

ا�ستهالك البنزين اوكتان 95 بن�سبة اأكر.
امل��خ��زون  تعزيز  اأهمية  اخل���راء  وي��رى 
حال  يف  النفطية،  امل�ستقات  من  ال�سرتاتيجي 
مرافق  ا�ستغالل  خالل  من  اأ�سعارها  انخف�ست 
يف  النفطية  للم�ستقات  ال�سرتاتيجية  عمان 

املا�سونة. منطقة 
ال��ت��ح��وط لأ���س��ع��ار  واك����دوا ان ���س��ن��دوق 
النفطية  الفاتورة  تخفي�س  يف  ي�سهم  النفط 
دينار  مليار   2 تتجاوز  وال��ت��ي  الن�سف  اىل 
ل�سراء  اأجلة  عقود  اإب��رام  خ��الل  من  �سنويا 

النفط يف حال انخفا�س الأ�سعار عامليا.

واأظهرت بيانات الإنتاج من م�سادر الأوبك 
 181 بلغت  مماثلة  �سهرية  زي��ادة  الثانوية 
اأع�ساء  اأغلبية  وق��ام  ي��وم��ي��ًا.  برميل  األ��ف 
اإنتاجهم خالل ال�سهر حيث  املجموعة بزيادة 
يوميًا  برميل  األ��ف   120 ال�سعودية  اأ�سافت 
لي�سل بذلك متو�سط معدل الإنتاج اإىل 9.12 
اإنتاج  مليون برميل يوميًا. وبالرغم من زيادة 
الإجمالية  المتثال  م�ستويات  ظلت  الأوب��ك 
الأوب���ك  لتفاقية  وف��ق��ًا  امل��ق��ررة  للح�س�س 

وحلفائها قوية عند م�ستوى 103 باملئة.
للعام  ال��ع��ر���س  ت��وق��ع��ات  خف�س  مت  ك��م��ا 
2021 مبقدار 0.17 مليون برميل يوميًا، ومن 
غري  الدول  من  العر�س  ينمو  اأن  الآن  املتوقع 
الأع�ساء بالأوبك مبقدار 0.67 مليون برميل 
مليون   63.33 اإىل  املتو�سط  يف  لي�سل  يوميًا 
امل�ستقات  ت�سعري  جلنة  وبح�سب  يوميًا.  برميل 
اإىل  برنت  خام  �سعر  معدل  ارتفع  النفطية، 
احلايل،  �سباط  �سهر  يف  للرميل  دولر   62.2
�سهر  يف  امل�سجل  للرميل  دولر   54.8 مقابل 

كانون الثاين املا�سي.

صعود مؤشر أسعار المشتقات النفطية 
عالميا ينعكس على اسعارها محليا

اقتصاد الثالثاء )2( آذار 2021
العدد )1838( 4NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

*عمان 
اأعد برنامج تعزيز الإنتاجية “اإرادة” 
 1407 جم��م��وع��ه  م��ا   2020 ع���ام  خ���الل 
ا�ستثمار  درا�سات جدوى اقت�سادية بحجم 
دينار،  مليون  8ر55  بحوايل  قدر  اجمايل 
عمل  فر�سة   4117 جمموعه  ما  وحتقق 
عدد  و�سل  بينما  تاأ�سي�سها،  مت  ح��ال  يف 
خدمات  على  ح�سلوا  الذين  امل�ستفيدين 
جمموعه  م��ا  “اإرادة”  برنامج  م��ن  فعلية 

3525 م�ستفيدا وم�ستفيدة.
�سحفي  بيان  يف  “الرنامج”  واأو���س��ح 
فعليا  تاأ�سي�سها  مت  التي  امل�ساريع  عدد  ان 
اعدادها  مت  التي  الدرا�سات  اجمايل  من 
 561 منها  م�سروعا   811 جمموعه  ما  بلغ 
م�سروعا   250 و  ومتو�سطا  �سغريا  م�سروعا 
فر�س  ع��دد  بلغ  وق��د  ومنزليا،  ميكرويا 
ما  امل�����س��اري��ع  ت��ل��ك  حققتها  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل 
وت��وزع��ت  ع��م��ل.  1699ف��ر���س��ة  جمموعه 
مت  ال��ت��ي  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع 

تاأ�سي�سها وفقا للقطاعات التي تنتمي اليها 
التجارية  للم�ساريع  باملئة  5ر41  بن�سبة 
القطاع  تاليًا  وجاء  امل�ساريع،  اجمايل  من 
ال�سناعي  ثم  باملئة  2ر34  بن�سبة  اخلدمي 
ال��زراع��ي  ث��م  تقريبًا،  12ب��امل��ئ��ة  بن�سبة 
ب�ن�سبة 2ر11 باملئة تقريبًا واخريًا القطاع 
اجمايل  من  باملئة  بن�سبة1ر1  ال�سياحي 
مت  ال��ت��ي  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع 

تاأ�سي�سها. 
التي  واملنزلية  امليكروية  امل�ساريع  اأما 
الت�سنيع  م�ساريع  ف�سكلت  تاأ�سي�سها  مت 
الغذائي الن�سبة الأكر منها بن�سبة 6ر41 
باملئة يليها م�ساريع احلرف اليدوية بن�سبة 
بن�سبة  التجارية  امل�ساريع  ثم  باملئة  8ر28 
4ر18 باملئة وثم امل�ساريع الزراعية ب�ن�سبة 
ف�سكلت  اخلدمية  امل�ساريع  اما  باملئة  6ر9 
ان  الرنامج  بني  و  باملئة.  6ر1  ن�سبته  ما 
قرو�س  على  ح�سلت  التي  امل�ساريع  ع��دد 
م�سروعا   587 بلغت  متويلية  جهات  م��ن 

يف  تاأ�سي�سها،  مت  التي  امل�ساريع  اجمايل  من 
تاأ�سي�سها  مت  التي  امل�ساريع  عدد  بلغ  حني 
بتمويل ذاتي 198 م�سروعا، والتي ح�سلت 
على منح 26 م�سروعا. ووا�سل ق�سم الدعم 
الفني لالأفراد والهيئات يف الرنامج عمله، 
املا�سي،  العام  خالل  خدمة   119 بتقدمي 
ت��وزع��ت م��ا ب��ني ال��دع��م ال��ف��ن��ي ل��الأف��راد 
عملت  كما  املخرية،  الفنية  والفحو�سات 
تطوير  على  العام  ذات  يف  الرنامج  ف��رق 
العمل  مت  ح��ني  الإل��ك��رتون��ي��ة،  اأدوات�����ه 
الرئي�س،  الإل��ك��رتوين  املوقع  تطوير  على 
وكذلك ا�ستحداث من�سة الكرتونية خا�سة 
بالت�سويق،  خا�سة  واأخ���رى  ب��ال��ت��دري��ب، 
والتي يتوقع اأن يتم اطالقها خالل الفرتة 
الرنامج  �ستمكن  فيما  املقبلة  الق�سرية 
التي  اخل��دم��ات  بتقدمي  ال���س��ت��م��رار  م��ن 
البيان  واأ�سار  كورونا.  جائحة  من  تاأثرت 
عن  يتوقف  مل  “اإرادة”  برنامج  اأن  اىل 
وحتى  كورونا  جائحة  بداية  منذ  العمل 

العمل  وترية  على  احلفاظ  وا�ستطاع  الآن، 
والإنتاجية خالل تلك الفرتة املعقدة دون 
التوقف الكامل ويف خمتلف املحافظات عر 
مراكزه البالغة 28 مركزا �سواء بالعمل من 

مواقع املراكز اأو عن ُبعد. 
ي�سار اىل اأن برنامج “اإرادة” هو برنامج 
وطني تنموي مت اإطالقه عام 2002 تنفيذًا 
للروؤية امللكية ال�سامية ملواجهة التحديات 
تعزيز  برنامج  مكونات  كاأحد  التنموية، 
يف  والجتماعية  القت�سادية  الإنتاجية 
الدويل وتنفذه  والتعاون  التخطيط  وزارة 
اجلمعية العلمية امللكية. ويهدف الرنامج 
وت�سجيع  املواطنني،  اإنتاجية  تعزيز  اإىل 
للتوجه  وحتفيزهم  لديهم،  امل��ب��ادرة  روح 
تاأ�سي�س  على  وم�ساعدتهم  الإن��ت��اج،  نحو 
واملنزلية  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع 
خ��دم��ات  جميع  ت��ق��دمي  اىل  ب��الإ���س��اف��ة 
بعد  ملا  ال��الزم  وال�ست�ساري  الفني  الدعم 

الت�سغيل لتلك امل�ساريع ل�سمان ا�ستدامتها.

*عمان 
الأردن  كيبكو  اطلقتها  مبادرة  اأ�سهمت 
الكهربائية،  للطاقة  القطرانة  )�سركات 
اآ�سيا للطاقة الكهربائية، والفجيج  وعمان 
قرنيات  �ست  ب��زراع��ة  ال��ري��اح(،  لطاقة 
مل��ر���س��ى يف ال��ق��ط��ران��ة و���س��ح��اب وم��ع��ان، 

بالتعاون مع بنك العيون الأردين.
ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  وق����ال 
كيوهيون  الكهربائية  للطاقة  القطرانة 
جاءت  امل��ب��ادرة  ان  الثنني،  بيان،  يف  ري��و 
جتاه  الجتماعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  اط���ار  يف 
ال�سركات  من  وامي��ان��ا  املحلية  املجتمعات 

الثالث باأن الروؤية املنرية مهمة مثل تنوير 
العامل، لفتا اىل اهمية املبادرة يف اعطاء 
من  بالرغم  الردين  للمجتمع  المل  بع�س 
املواقف ال�سعبة التي منر بها جميًعا ب�سبب 

وباء كورونا.
الأخ���رى  ال�سركات  “ن�سجع  وا���س��اف 
الطبية  اخل���دم���ات  م��ق��دم��ي  دع���م  ع��ل��ى 
الطبية،  للرعاية  املحتاجني  والأ�سخا�س 
باإعطاء  امل�ساهمة  لل�سركات  ميكن  حيث 
الفر�س لالأ�سخا�س ليكونوا اأع�ساء فاعلني 
�سوؤونهم  ت�سهيل  خ��الل  م��ن  املجتمع،  يف 
ودعمهم”، لفتا اىل ان تاأثري هذه املبادرات 

كبريعلى املجتمع.
وتقوم املبادرة على م�ساعدة الأ�سخا�س 
الذين يعانون من م�ساكل يف العيون بالتعاون 
التكفل  خالل  من  الأردين  العيون  بنك  مع 

بجميع تكاليف عمليات زراعة القرنيات.
الأردين  ال��ع��ي��ون  ب��ن��ك  م��دي��ر  وع���ر 
معاوية البدور، عن �سكره لل�سركات الثالث 
يتواجدون  اأردنيني  ملر�سى  م�ساعدتها  على 
يف مناطق نائية ي�سعب عليهم العالج، لفتا 
املناطق  يف  املر�سى  من  الكثري  وج��ود  اىل 
للم�ساعدة  يحتاجون  اململكة  يف  النائية 
القرنية  واأم��را���س  العيون  اأمرا�س  لعالج 

ب�سكل خا�س، ول�سيما مع ال�سغط املتزايد 
على امل�ست�سفيات بفعل اللجوء ال�سوري.

ي�سار اىل ان ال�سريك الأ�سا�سي والأكر 
للطاقة  كوريا  �سركة  هي  ال�سركات  بهذه 
)م�ستثمر  )كيبكو(  احلكومية  الكهربائية 
كوري جنوبي(،حيث تبلغ ن�سبة م�ساهمتها 
الكهربائية  للطاقة  القطرانة  ب�سركة 
اآ�سيا  عمان  ب�سركة  باملئة  و60  باملئة   80
للطاقة الكهربائية و100 باملئة يف �سركة 

الفجيج لطاقة الرياح.
وق���دم���ت ال�����س��رك��ات ال���ث���الث ه��داي��ا 
للمر�سى الذين مت عالجهم �سمن املبادرة . 

*عمان 
والتموين  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة  وزارة  ح��ررت 
 20 الدفاع  اأمر  مبوجب  املكلفة  الرقابية  واجلهات 
مبتابعة التزام املن�ساآت والأفراد مبتطلبات ال�سالمة 
خمالفة   232 اأ�سبوع  خ��الل  الوقائية،  وال�سحة 
باأوامر  تقيدهم  لعدم  وذلك  لأف��راد،  و525  ملن�ساآت 

الدفاع ومتطلبات ال�سالمة العامة.
ال�سناعة  ل�����وزارة  ���س��ح��ف��ي،  ب��ي��ان  وب��ح�����س��ب، 
نحو  الرقابية  اجل��ولت  �سملت  الثنني،  والتجارة، 
�سوبر  حمل   77 خمالفة  مت  حيث  من�ساأة،   16500
ماركت وخ�سار ومواد متوينية، و38 مطعما �سياحيا 
وحمل  كهربائية  اأدوات  لبيع  حمال  و37  و�سعبيا، 

خمالفة  و41  �سوب”  “كويف  مقهى  و33  �سرافة، 
وحمال  ح�سانة  ودور  وم�ساغل  م�سانع  على  توزعت 

لبيع الدواجن، وغريها.
واأ�سارت الوزارة اىل اأن اجلهات الرقابية توا�سل 
اململكة  مناطق  جميع  يف  املكثفة  الرقابة  عمليات 
مبتطلبات  والأف����راد  املن�ساآت  ال��ت��زام  م��ن  للتاأكد 
بيانات  واظ��ه��رت  ال��وق��ائ��ي��ة.  وال�سحة  ال�سالمة 
الوزارة اأن عدد املن�ساآت التي متت زيارتها منذ �سدور 
بلغ  املا�سي  ال�سهر  م��ن   27 وحتى   20 ال��دف��اع  ام��ر 
ومت  القطاعات  خمتلف  يف  من�ساأة  األف   267 حوايل 
خمالفة 41 الفا منها فيما مت حترير خمالفات بحق 

حوايل 6600 مواطن ملخالفة اأوامر الدفاع.

*عمان 
عن  للتقنية،  اأب��وغ��زال��ة  ط��الل  �سركة  اأعلنت 
لعام  +تابلت(  )لبتوب  امل��زدوج  اجلهاز  اإ�سدارها 
الأداء  من  عالية  باإمكانيات  يتميز  ال��ذي   ،2021
املحمول  الكمبيوتر  جهاز  ا�ستخدامات  بني  جتمع 
للت�سويق  التنفيذي  املدير  وقال  اللوحي.  واجلهاز 
يف  القنيبي،  رام��ز  اأبوغزالة  جمموعة  يف  الرقمي 
بيان �سحفي ، اإنه مت ت�سميم اجلهاز من خالل خراء 
والتطوير،  الت�سنيع  جمال  يف  متخ�س�سني  اأردنيني 
يف  العاملية”  “اأبوغزالة  م�سانع  يف  ت�سنيعه  وجرى 
ال�سركة  معار�س  يف  متوفر  اجلهاز  اأن  واأكد  ال�سني. 

الرئي�سية والفرعية يف جميع مراكز البيع يف الأردن 
مبوا�سفات  اجلهاز  ويتميز  والعامل.  العربي  والوطن 
عاليًا  اأداء  ويقدم  متطورة،  وتكنولوجيا  عاملية 
لال�ستخدامات  مثاليًا  جتعله  التي  مرونته  ب�سبب 
اليومية، حيث يتيح الت�سميم اإدارة �سا�سة الالبتوب 
يدعم  ل��وح��ي  ج��ه��از  اإىل  وحت��وي��ل��ه   360 ب��زاوي��ة 
التي  بالو�سعية  ا�ستخدامه  فيتم  باللم�س،  الإدخال 
من  ر�سومات  مبعالج  يتميز  كما  املُ�ستخدم،  تنا�سب 
الرامج  لت�سغيل  مميزا  اأداء  يقدم  ال��ذي  اإنتل  نوع 
والألعاب بكفاءة عالية، بالإ�سافة اإىل قوة بطارية 

اجلهاز والتي ت�سل اىل 7000 مللي اأمبري.

*عمان 
الت�����س��الت،  ق��ط��اع  تنظيم  هيئة  يف  وق��ع��ت 
فئوية  ات�����س��الت  رخ�سة  منح  اتفاقية  الث��ن��ني، 

ل�سركة ال�سبكة العامة لإنرتنت الأ�سياء.
الهيئة  مفو�سي  جمل�س  رئي�س  التفاقية  ووقع 
هيئة  ورئ��ي�����س  اجل��ب��ور،  غ���ازي  املهند�س  ال��دك��ت��ور 
ال�سياء  لنرتنت  العامة  ال�سبكة  ل�سركة  املديرين 

علي ال�سبلي العتوم.
خدمات  اإن  �سحفي،  ت�سريح  يف  اجلبور،  وق��ال 
املدن  مبداأ  اإيجاد  اإمكانية  تتيح  الأ�سياء  اإنرتنت 
ال�سباقني  من  تكون  ان  الهيئة  تتطلع  التي  الذكية 
الرخ�سة  ان  مو�سحا  املنطقة،  م�ستوى  على  فيها 
خدمات  بتقدمي  للمبا�سرة  املجال  لل�سركة  �ستتيح 
ال�سحة  مثل  قطاعات  ع��دة  يف  ال���س��ي��اء  ان��رتن��ت 
والزراعة وال�سناعة والتعليم، اإ�سافة لأنظمة تتبع 

املركبات وعدادات املياه والكهرباء.
يف  نوعها  من  الوىل  هي  ال�سركة  هذه  اأن  وبني 

انرتنت  خدمات  لتقدمي  املرخ�سة  املحلي  ال�سوق 
انرتنت  خ��دم��ات  ان  اىل  م�سريا  للعموم،  ال���س��ي��اء 
�سواء  اليومية  ال�سياء ت�سمل جميع جوانب احلياة 
وكذلك  وال�سناعي  وال��زراع��ي  ال�سحي  امل��ج��ال  يف 
من  انه  مو�سحا  وال�سركات،  ال�سخا�س  م�ستوى  على 
املمكن اأمتتة املنازل وادارة �سل�سلة التوريد والعمليات 

اللوج�ستية اخلا�سة بال�سركات.
اأثنى العتوم على جهود هيئة تنظيم  من جهته، 
الت�سالت لتعزيز قطاع الت�سالت وجعله من اأكرث 
القطاعات حيوية على ال�سعيد الوطني والقليمي، 
ال�سركة  �ستدفع  التي  التفاقية  اهمية  م��وؤك��دا 
دعم  اجل  من  املبتكرة  الت�سالت  خدمات  لتقدمي 
م�سرية التحول الرقمي التي ت�سهدها اململكة، ا�سافة 

اىل توفري فر�س عمل جديدة لل�سباب الردين.
اأن ال�سركة قامت بعقد اتفاقيات مبدئية  يذكر 
البيانات  نقل  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  �سركات  ك��رى  م��ع 

اخلا�سة بالعدادات التابعة لهم.

*عمان 
الأول  املركز  ال��دويل  علياء  امللكة  مطار  اأح��رز 
للعام الثالث على التوايل واملرة الرابعة يف تاريخه، 
�سمن فئة »املطارات ذات القدرة ال�ستيعابية 5 اإىل 

15 مليون م�سافر يف منطقة ال�سرق الأو�سط«.
ال���دويل  امل��ج��ل�����س  ال���ذي مينحه  ال��ل��ق��ب  وي��ع��د 
للمطارات بناء على ا�ستطالع جودة خدمات املطارات 
لعام 2020، الأعلى مكانة، الذي ميكن منحه مل�سغلي 

املطارات حول العامل.
وقال الرئي�س التنفيذي ملجموعة املطار الدويل 
اإن  الثنني،  �سحفية،  ت�سريحات  يف  كلود،  نيكول 
ملخاوف  العميق  الفهم  منا  يتطلب  ال�سابق  ال��ع��ام 

على  املتغرية  وتوقعاتهم  واحتياجاتهم  امل�سافرين 
موؤكدا  م�سى،  وقت  اأي  من  واأكرث  للغاية  �سريع  نحو 
اأهمية تطبيق نهج يركز على العمالء واحتياجاتهم 

يف جميع العمليات.
واأ�ساف اإن املجموعة فخورة بهذا الإجناز الذي 
بو�سفهم  امل�سافرين  جتاه  الرا�سخ  التزامها  يعك�س 
التي  امل�سبوقة  غري  التحديات  رغم  اأعمالها،  جوهر 

�ساحبت اجلائحة العاملية.
املطارات  خدمات  جودة  ا�ستطالع  جائزة  وتعّد 
و�سابع  �ساد�س  العميل”  “�سوت  م��ب��ادرة  وت��ك��رمي 
ملطار  للمطارات  الدويل  املجل�س  مينحهما  تقديرين 

امللكة علياء الدويل خالل 14 �سهرا. 

1407 دراسات جدوى اقتصادية 
أعدتها إرادة العام الماضي

كيبكو االردن تطلق مبادرة 
لزراعة قرنيات لستة مرضى

الصناعة والتجارة: 232 مخالفة 
لمنشآت و525 ألفراد خالل أسبوع

شركة أبوغزالة للتقنية تصدر 
الجهاز المزدوج لعام 2021

اتفاقية لمنح رخصة اتصاالت فئوية 
لشركة الشبكة العامة إلنترنت األشياء

مطار الملكة علياء يحرز المركز 
األول بالقدرة االستيعابية



*وكاالت
�سلطنة  يف  الأردين  ال�سفري  ا�ست�ساف 
الإث��ن��ني،  ال��ي��وم  القهيوي،  اأجم���د  ُع��م��ان، 
ال��الع��ب ال���دويل حم��م��ود م��ر���س��ي، ال��ذي 

يحرتف يف �سفوف فريق ُعمان.
ع��ل��ى  رده  يف  م����ر�����س����ي  وق��������ال 

جل�سة  “كانت  ك����ووورة  ا���س��ت��ف�����س��ارات 
با�ستقبال  حظيت  حيث  للغاية،  رائعة 
وح�����س��ور  ال��ق��ه��ي��وي،  الأردين  ال�����س��ف��ري 

امللكاوي«. ح�سان 
العديد  باإ�سداء  ال�سفري  “قام  واأ�ساف 
يف  اأردين  كمحرتف  يل  املهمة  الن�سائح  من 

�سلطنة ُعمان«.
وتابع “�سعدت باللقاء، ومنحني حافًزا 
رحلتي  يف  بو�سعي  م��ا  ك��ل  لتقدمي  ك��ب��رًيا 

الحرتافية اجلديدة«.
وك���ان م��ر���س��ي ق��د ان��ت��ق��ل ل��الح��رتاف 
مع  ع��ق��ده  انتهى  بعدما  ُع��م��ان،  ب�سفوف 

اجلزيرة الأردين الذي حل و�سيًفا للدوري 
املحلي.

ويعتر مر�سي اأحد اأبرز جنوم منتخب 
الذين  الالعبني  اأف�سل  من  ويعد  الن�سامى، 
قدموا م�ستويات جيدة يف املو�سم املا�سي مع 

اجلزيرة.

*وكاالت
جدة،  اأهلي  داخل  �سوًءا  الأمور  تزداد 
دوري  يف  النقاط،  نزيف  موا�سلته  ظل  يف 

املحرتفني ال�سعودي. 
وك�������س���ف م�������س���در داخ�������ل الأه����ل����ي 
خالف  وج��ود  ع��ن  الث��ن��ني،  ل�”كووورة”، 

بني اإدارة النادي واملدرب ال�سربي، فالدان 
ال�سنغايل  مع  التعاقد  ب�سبب  ميلويفيت�س، 
م��ب��اي ن���ي���اجن، خ���الل ف���رتة الن��ت��ق��الت 

ال�ستوية املا�سية. 
ت��ف��اج��اأ  “فالدان  امل�����س��در:  واأو����س���ح 
بالتعاقد مع نياجن، لأن الإدارة مل ت�ستجب 

الفريق  بحاجة  اأخ��ره��ا  حيث  ملطالبه، 
لرتميم خط الدفاع«. 

نياجن  مع  تعاقدت  “الإدارة  وت��اب��ع: 
يف  ت�سبب  وه��ذا  امل���درب،  راأي  اأخ��ذ  دون 
عدم  على  ف��الدان  اأ�سر  ك��ب��رية..  م�سكلة 
ظل  يف  خ�سو�سا  لالعب،  الفريق  حاجة 

الإدارة  واأعلم  البدين،  م�ستواه  تراجع 
ي�ستعيد  حتى  تاأهيل،  لفرتة  يحتاج  باأنه 

لياقته«. 
نياجن،  ا�ستبعد  قد  ميلويفيت�س  وك��ان 
التي  الفي�سلي،  ملباراة  الفريق  قائمة  من 

خ�سرها الأهلي )2-1(، ال�سبت.

*وكاالت
الثنني،  القدم،  لكرة  الآ�سيوي  الحت��اد  واف��ق 
فريقي  جمموعتي  ملباريات  الأردن  ا�ست�سافة  على 

الفي�سلي وال�سلط ببطولة كاأ�س الحتاد الآ�سيوي.
وخ���اط���ب الحت�����اد الآ����س���ي���وي ر���س��م��ي��ا ال��ي��وم 
باملوافقة  لبالغه  القدم،  لكرة  الأردين  الحت��اد 
الثانية  املجموعتني  ملباريات  عمان  ا�ست�سافة  على 
الأردن��ي��ة  ال��ك��رة  ممثال  فيها  يلعب  التي  والثالثة 
وكانت  الآ�سيوية.  البطولة  يف  وال�سلط،  الفي�سلي 
يف  ال�سلط  اأوق��ع��ت  الآ�سيوي  الحت��اد  كاأ�س  قرعة 
اللبناين  الن�����س��ار  ج��ان��ب  اىل  الثانية  املجموعة 
جاء  فيما  البحريني،  واملحرق  الفل�سطيني  وبالطة 

ت�سرين  جانب  اىل  الثالثة  املجموعة  يف  الفي�سلي 
بني  بامللحق  وال��ف��ائ��ز  ال��ُع��م��اين  وال�سيب  ال�����س��وري 

الكويت الكويتي والمعري الفل�سطيني.
وتقام مباريات الدور الأول يف �سهر اأيار املقبل.

على  )ب��رتا(  الأردن��ي��ة  الأنباء  وكالة  وح�سلت 
اإىل  الآ�سيوي  الحتاد  من  املوجه  الر�سمي  اخلطاب 
الحتادات املعنية، لبالغها باأماكن اإقامة املباريات، 
اململكة  ا�ست�سافة  على  امل��واف��ق��ة  يت�سمن  وال���ذي 

ملباريات املجموعتني 2 و3 .
وجاءت موافقة الحتاد ال�سيوي بناء على طلب 
مباريات  ل�ست�سافة  وال�سلط  الفي�سلي  من  ر�سمي 

جمموعتيهما .

*وكاالت
ت��ع��اق��د ال��ن��ادي ال��ع��رب��ي م��ع امل��دي��ر ال��ف��ن��ي، 
خالل  القدم  كرة  فريق  لتدريب  �سطناوي،  مالك 
مناف�سات دوري الدرجة الأوىل يف املو�سم الكروي 

احلايل.
واع��ل��ن اأم���ني ���س��ر ال���ن���ادي ال��ع��رب��ي وال��ن��اط��ق 
تعيني  قررت  الإدارة  اأن  زيد،  اأبو  خالد  الإعالمي، 

هزاع  وحممود  الكرة،  لفريق  فنيا  مديرا  �سطناوي 
مدربا عاما، وخالد الهزامية مدربا حلرا�س املرمى.

الأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  ت�سريح  يف  زي���د،  اأب���و  ول��ف��ت 
اأي�سا طارق �سالح  العربي عني  اأن  الأردنية )برتا(، 
ال�سقري  وط���ارق  العمرية،  الفئات  لفرق  م��درب��ا 
م�ساعدا، اإىل جانب ت�سمية معت�سم عبداهلل م�سوؤول 

لن�ساط الكرة يف النادي.

*وكاالت
يت�سدر عبد اهلل اأبو زمع املدير الفني للوحدات 
اأف�سل  حول  القدم  لكرة  الآ�سيوي  الحتاد  ا�ستفتاء 

مدرب حملي يف الأردن.
اأبو زمع حتى  وو�سلت ن�سبة الت�سويت لعبد اهلل 
الآن اإىل “77%”، متقدما على مناف�سيه بفارق جيد.
املن�سرم  املو�سم  يف  الوحدات  قاد  زمع  اأبو  وكان 
فريقه  لي�سمن  الحتاد  ودرع  الدوري  بلقبي  للظفر 
اآ�سيا  اأبطال  دوري  يف  الأوىل  التاريخية  امل�ساركة 

بن�سختها املقبلة.
“الرن�س”، اأكرث مدرب  اأبو زمع امللقب ب�  ويعتر 

قاد الوحدات لإحراز لقب الدوري “3 مرات«
اأبو  اأجمد  هم:  مدربني   3 مع  زمع  اأبو  ويتناف�س 
طعيمة )اجلزيرة(، جمال حممود )الرمثا(، جمال 

اأبو عابد )ال�سلط(.
ينتهي  الآ�سيوي  لالحتاد  الر�سمي  للموقع  ووفقا 
)بتوقيت  م�ساء   10:00 ال�ساعة  يف  الت�سويت 

الأردن( من يوم اخلمي�س 4 مار�س/ اآذار املقبل.

*وكاالت
موؤ�س�سة  مبادرات  اإحدى  ق�سي،  مبادرة  ا�ستهلت   
ويل العهد، بال�سراكة مع اللجنة الأوملبية الأردنية، 
علمية  بندوة  ال��ع��ام،  لهذا  الأول  العلمي  ن�ساطها 
عنوان  حتت  املرئي  الت�سال  تقنية  عر  اأقيمت 

»عالج اأو حتويل«.
موقعها  على  خر  يف  الأوملبية،  اللجنة  واأك��دت 

متابعة  يف  القرار  اتخاذ  عملية  ناق�ست  الندوة  اإن 
املعاجلني  تنبه  ال��ت��ي  وامل��وان��ع  ال��ع��الج  اإج�����راءات 
الطبية  للقطاعات  الفوري  التحويل  �سرورة  اإىل 
حيث  فاعلة،  مب�ساركة  الندوة  وحظيت  الأخ��رى. 
من  ومعاجلة  معاجلا   45 فيها  امل�ساركني  ع��دد  بلغ 
املعاجلني الريا�سيني العاملني مع الأندية واملنتخبات 

الوطنية.

*وكاالت
ا�ستقالة  الإث��ن��ني،  الفرن�سي،  ري��ن  ن��ادي  اأعلن 

جوليان �ستيفان من من�سب املدير الفني للفريق.
املحبطة،  النتائج  �سل�سلة  اأعقاب  يف  ذلك  جاء 
وكان اآخرها الهزمية على ملعبه اأمام ني�س 1-2، يوم 
اجلمعة املا�سي، يف املرحلة 27 من الدوري الفرن�سي.
املركز  يف  نقطة   38 عند  ري��ن  ر�سيد  وجت��م��د 
التا�سع، كما خرج الفريق من دور املجموعات بدوري 

 5 مقابل  واحدا  تعادل  حقق  اأن  بعد  اأوروب��ا  اأبطال 
هزائم.

اأعوام،  نادي رين منذ 9  العمل يف  �ستيفان،  وبداأ 
كانون  يف  للفريق  الفني  املدير  من�سب  توىل  لكنه 

اأول/دي�سمر 2018.
وقاد �ستيفان، الفريق للتتويج بلقب كاأ�س فرن�سا 
عام 2019، وهو اللقب الأول للفريق يف البطولة منذ 

48 عاًما.

*وكاالت
و�سل الرباعي الأ�سطوري لريال مدريد، فرناندو 
وروبرتو  فيجو  ولوي�س  �ساجلادو  ومي�سيل  هيريو 
زي��ارة  يف  ال��ق��اه��رة،  امل�سرية  العا�سمة  ك��ارل��و���س، 

�سريعة.
“كووورة” اأن هذه الزيارة، جاءت بدعوة  وعلم 
يجري  م�سروع  اإط��ار  يف  “زد”،  ن��ادي  م�سوؤويل  من 

التجهيز له.
هيريو  م���ن،  ب��ك��ل  جتمعه  ���س��ورة  فيجو  ون�����س��ر 
ح�سابه  عر  الثنني،  اليوم  وكارلو�س،  و�ساجلادو 

على “اإن�ستجرام”، يظهرون فيها على �سفاف النيل.
املريينجي  �سفوف  يف  الأ�سطوري  الرباعي  ولعب 
ل�سنوات، بعد قدوم فيجو من بر�سلونة، وقبل رحيل 

هيريو اإىل الدوري القطري.

*وكاالت
خ��واري��ز  �سيفه  على  لج��ون��ا  �سانتو�س  تغلب 
بنتيجة 3-2، و�سعد للمركز الثالث برتتيب مرحلة 
مناف�سات  ختام  يف  وذل��ك  املك�سيكي،  ال��دوري  اإي��اب 

اجلولة الثامنة من البطولة.
�سجل بول جار�سيا لعب خواريز هدًفا يف مرماه 
املباراة، قبل  الثالثة من  الدقيقة  بطريق اخلطاأ يف 
�سانتياجو  املك�سيكي  �سانتو�س هدفني عر  ي�سجل  اأن 

مونيوز )30( والرازيلي ماتيو�س دوريا )67(.
واأحرز الت�سيلي لوي�س بافيز )76( والباراجوائي 
داريو ليزكانو )81 من �سربة جزاء( هديف خواريز، 
الرابع  املركز  يف  نقاط   8 عند  ر�سيده  جتمد  الذي 
ع�سر. وبالنت�سار، رفع �سانتو�س لجونا ر�سيده اإىل 
15 نقطة وتقدم للمركز الثالث بالرتتيب، بفارق 3 
عن  واح��دة  ونقطة  املت�سدر،  اأزول  كروز  عن  نقاط 
تولوكا  على  يتقدم  بينما  الو�سيف،  اأمريكا  كلوب 

الرابع بنقطة واحدة.

ويف مباراة اأخرى الليلة املا�سية، اأدرك تيخوانا 
مونتريي  ملعب  على  التعادل  الأخ��رية،  اللحظات  يف 
ل�سالح  التهديف  ميزا  ماك�سي  وا�ستهل  ملثله.  بهدف 
م��اورو  الكولومبي  وم��ن��ح   ،)40( الأر�����س  �ساحب 
الأخرية  قبل  الدقيقة  يف  للزوار  التعادل  مانوتا�س 

من الوقت الأ�سلي للقاء )89(.
بالرتتيب  اخل��ام�����س  امل��رك��ز  تيخوانا  ويحتل 
املرتبة  مونتريي  ي�سغل  بينما  نقطة،   13 بر�سيد 
خلف  الأه��داف  بفارق  نقطة   12 بر�سيد  ال�سابعة 
باجلولة،  الأخ��رية  املواجهة  ويف  ال�ساد�س.  بويبال 
بوما�س  �سيفه  على  ج��وادالخ��ار  دي  ت�سيفا�س  فاز 
بهدفني لواحد. �سجل خو�سيه خوان ما�سيا�س )26( 
واأليخاندرو مايورجا )38( ثنائية ت�سيفا�س، وجاء 

هدف بوما�س عر البنمي جابرييل توري�س )14(.
نقاط   10 اإىل  ر�سيده  ت�سيفا�س  رف��ع  وبالفوز، 
قبل  املركز  يف  فيقبع  بوما�س  اأما  العا�سر،  املركز  يف 

الأخري وميتلك 5 نقاط.

*وكاالت
كان  باأنه  اأور�ساتو،  دانييلي  الإيطايل  احلكم  اعرتف 
خمطًئا لعدم منح مريامل بيانيت�س، بطاقة �سفراء ثانية 

خالل ديربي اإنرت ويوفنتو�س يف عام 2018.
وخرج اأور�ساتو يف لقاء تلفزيوين، و�سئل ملاذا مل ُيظهر 
ال�سفراء  البطاقة  ال�سابق،  يوفنتو�س  لعب  لبيانيت�س 
الثانية خالل مباراة اإنرت �سد يوفنتو�س يف ديربي اإيطاليا 

عام 2018، يف لقطة اأثارت الكثري من اجلدل.
من  قريًبا  كنت  مني،  خطاأ  “هذا  اأور�ساتو  واأو���س��ح 
اللعبة ومل األحظ ما راأيته على �سا�سة التلفاز، بالن�سبة 

يل حينها، كانت لقطة عادية، والفار مل يتدخل«.

واأ�ساف “تقنية الفيديو مفيدة، عندما يدخل احلكام 
لأر�س امللعب، ل نفكر يف الفار، نحاول بذل ق�سارى جهدنا، 
ن�ستطيع  لأن��ن��ا  حمظوظون  فنحن  خ��ط��اأ،  ارتكبنا  واإذا 
قاله  ما  الإيطايل،  احلكم  وك�سف  الفار«.  على  العتماد 
وروما  يوفنتو�س  مباراة  خالل  رون��ال��دو،  كري�ستيانو  له 
النظر  ال��دون،  حاول  عندما  املا�سي،  فراير/�سباط  يف 
يكن  “مل  اأور�ساتو  قال  ال�سدد،  هذا  ويف  احلكم.  ل�ساعة 
قد  الكرة  كانت  اإذا  �ساألني  الحرتام،  يف  نق�س  اأي  هناك 
يعمل  كيف  “�ساألني  واأمت  ل«.  اأم  املرمى  خط  جت��اوزت 
النظام، مل يكن هناك اأي �سيء غريب، اأراد فقط اأن يعرف 

كيف تعمل ال�ساعة”.

السفير األردني في ُعمان يستضيف مرضي

نيانج يفجر أزمة بين ميلويفيتش وإدارة األهلي

منح األردن حق استضافة مباريات مجموعتي 
الفيصلي والسلط بالكأس اآلسيوية

شطناوي مدربا لفريق
 العربي لكرة القدم

أبو زمع يتصدر استفتاء
 أفضل مدرب في األردن

مبادرة قصي تستهل نشاطها 
للعام الجديد بندوة علمية

رين يعلن استقالة مدربه

أساطير ريال مدريد يستعيدون 
الذكريات في القاهرة

سانتوس الجونا يكرم
 ضيافة خواريز بثالثية

أورساتو: أخطأت بعدم طرد 
بيانيتش في ديربي 2018

كورونا يهدد إقامة مباراة 
بريمن أمام ريجينسبورج

*وكاالت
حالت  �سهد  اأنه  الأملاين،  ريجين�سبورج  يان  نادي  ك�سف 
اإ�سابة جديدة بعدوى فريو�س كورونا امل�ستجد، وهو ما يثري 
فريدر  اأم��ام  الفريق  مباراة  اإقامة  اإمكانية  حول  ال�سكوك 
برمين، املقررة غدا الثالثاء يف دور الثمانية من كاأ�س اأملانيا.

ي��ان  ل��ن��ادي  الإداري  امل��دي��ر  كيلر  كري�ستيان  وق���ال 
موؤمتر  يف  الثانية،  الدرجة  دوري  يف  املناف�س  ريجين�سبورج، 
�سحفي عقد اليوم الإثنني، اإن النادي يتوقع تاأجيل املباراة 

ب�سبب حالت العدوى.
اإ�سابة  املا�سي  يوم اجلمعة  ك�سفت  الفحو�س قد  وكانت 
ريجين�سبورج  ليان  الفني  املدير  بيجوفيت�س  �سليم  مر�ساد 
بالعدوى، وغاب عن قيادة الفريق يف مباراته اأمام بادربورن 

�سمن مناف�سات دوري الدرجة الثانية.

نجم روما يهاجم الفار بعد 
الخسارة أمام ميالن

*وكاالت
تقنية  روم��ا،  و�سط  لع��ب  كري�ستانتي،  بريان  انتقد 
م�ساء   ،)1-2( ميالن  �سيفه  اأم��ام  اخل�سارة  بعد  الفيديو 

الأحد، �سمن اجلولة ال�24 من الدوري الإيطايل.
“�سكاي  ل�سبكة  ت�سريحات  يف  كري�ستانتي،  وق���ال 
ركلة  لدينا  كان  اأنه  ترى  اأن  “ميكنك  اإيطاليا”:  �سبورت�س 
جزاء.. اأعتقد اأن تقنية الفيديو موجودة، لقد ا�ستخدموها 
عليهم  يجب  ك��ان  ل��ذا  ميالن،  ل�سالح  ج��زاء  ركلة  مل�ساهدة 

م�ساهدة اللقطات يف كل مرة«.
واأ�ساف: “نعلم اأننا بداأنا ب�سكل �سيئ، ول توجد اأعذار.. 
اأن  يجب  لكن  ال�سحيح،  للم�سار  املباراة  اإع��ادة  حاولنا  لقد 

نحاول بدء املواجهات، ونحن اأكرث ا�ستيقاًظا وتركيًزا«.
الكبرية،  الفرق  اأمام  �سيًئا  اأداًء  اأننا قدمنا  “نعلم  واأمت: 
من  متكنا  لكن  واأت��الن��ت��ا..  لت�سيو  �سد  املثال  �سبيل  على 
العودة للم�سار ال�سحيح اأمام ميالن، اإل اأننا بعد ذلك ارتكبنا 

خطاأ، وا�ستغل ميالن الفر�سة«.
يف  اخلام�س،  املركز  روما  يحتل  ميالن،  اأمام  وبخ�سارته 
جدول ترتيب الدوري الإيطايل، بر�سيد 44 نقطة، بفارق 

نقطتني عن اأتالنتا الرابع.

*وكاالت
اأط���ل���ق احت����اد غ���رب اآ���س��ي��ا و)ب����ارا 
امل�سرتكة  ا���س��رتات��ي��ج��ت��ه��م��ا  ف��وت��ب��ول(، 
كرة  ي�ستهدف  الذي  التطويري،  وامل�سروع 

القدم لذوي الإعاقة.
احل�سني  ب��ن  علي  الأم���ري  �سمو  واأك���د 
ال��ق��دم،  ل��ك��رة  اآ���س��ي��ا  رئي�س احت���اد غ��رب 
حد  اإىل  ت�سهم  التي  اخلطوة  هذه  اأهمية 
ذوي  لفئة  القدم  كرة  ن�ساط  باإيالء  كبري 
نقطة  و�ستكون  الالزمة  الرعاية  الإعاقة 
انطالق حقيقية لن�ساط جديد ي�ساف اإىل 

�سل�سلة اهتمامات احتاد غرب اآ�سيا. 
مو�سعة  عمل  ور�سة  يف  �سموه،  وق��ال 
تقنية  عر  ال�سرتاتيجية  هذه  لإط��الق 
للجميع،  القدم  “كرة  امل��رئ��ي:  الت�سال 
وتعميمها  حملها  اجلميع  على  ر�سالة  وهي 
كرة  لعبي  م��ع  نتعامل  واأن  وتطبيقها، 
الالعبني  كبقية  الإعاقة  ذوي  من  القدم 

الأ�سحاء واأن ل نخجل من ذلك«.
طرحه  مل��ا  تقديره  ع��ن  �سموه  وع��ر 
مبا  واأ�ساد  وخمططات،  اأفكار  من  احل�سور 

لتنمية  خطوات  من  موؤ�س�ساتهم  به  قامت 
هذا القطاع.

ووف��ق خ��ر �سحفي ���س��ادر ع��ن احت��اد 
الأمري  �سمو  �سدد  القدم  لكرة  اآ�سيا  غرب 
الت�ساركية  اأهمية  على  احل�سني  بن  علي 
ي�سهم  ما  القطاعات،  خمتلف  بني  بالعمل 
على  وي�ساعد  الإع��اق��ة  ذوي  فئة  بدعم 
بها،  اخلا�سة  القدم  كرة  ن�ساطات  تفعيل 
بدورها  تقوم  اأن  احلكومات  �سموه  وطالب 
من خالل تقدمي الدعم الالزم للمخططات 
النهو�س  ت�ستهدف  التي  وال�سرتاجتيات 
اإىل  علي  الأم��ري  �سمو  واأ�سار  الفئة.  بهذه 

اآ�سيا  اأن يبداأ العمل بني احتاد غرب  فكرة 
احت��اد  اختيار  على  اأوًل  فوتبول  وب���ارا 
البناء  يتم  من��وذج��ًا  يكون  بحيث  اأه��ل��ي، 
على  التجربة  هذه  تعميم  ثم  ومن  عليه، 
العام  الأم���ني  وك�سف  الحت����ادات.  بقية 
لحتاد غرب اآ�سيا، خليل ال�سامل، عن اآلية 
امل�سروع  يف  عليها  العتماد  املزمع  العمل 
وب��ارا  اآ�سيا  غ��رب  احت��اد  ب��ني  التطويري 

فوتبول والحتادات الأع�ساء.
خطة  خالل  من  العمل  “يبداأ  وتابع: 
على  مق�سمة  مت�سل�سلة  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
مراقبتها  م��ع  ب��ال��ت��وازي  م��راح��ل،  خم�س 
ذلك  بعد  ليتم  م�ستمر،  ب�سكل  وتقييمها 

الح��ت��ي��اج��ات  م��ع  تتنا�سب  خ��ط��ة  و���س��ع 
واللجان  الحت��ادات  مع  التوا�سل  ثم  ومن 
لتنفيذها  الريا�سية  واملنظمات  الباراملبية 
ترينر،  �سام  وعر�س  الأمثل.”  بال�سورة 
عمل  طبيعة  فوتبول،  ب��ارا  موؤ�س�سي  اأح��د 
كرة  ت�سمل  ال��ت��ي  وب��راجم��ه��ا،  املوؤ�س�سة 
القدم لكافة اأ�سكال الإعاقة، وقام بعر�س 
يو�سح  اخلا�سة  الأن�سطة  اأحد  عن  فيديو 
باختالف  به  امل�ساركني  بني  التفاعل  مدى 
القدم  كرة  دور  عن  وك�سف  اإعاقتهم،  نوع 
وتنمية  الإع��اق��ة  ذوي  طاقات  تفريغ  يف 
اإم��ك��ان��ات��ه��م واأه��م��ي��ة ذل��ك يف دجم��ه��م يف 
على  فوتبول  ترنر:”بارا  و�سرح  املجتمع. 

التي  اجلهات  كافة  لدعم  كامل  ا�ستعداد 
تعمل بكرة القدم لذوي الإعاقة يف منطقة 
م�ستمر  ب�سكل  ي�سعون  والذين  اآ�سيا  غرب 
امل�ساركة  فر�س  وت��وف��ري  اللعبة  لتطوير 
كما  الإع��اق��ة،  ذوي  لالأ�سخا�س  املختلفة 
�ستقدم بارا فوتبول امل�ساعدة لكل الحتاد 
الأع�ساء يف املنطقة من اجل تاأ�سي�س خطة 

تطويرية لكرة القدم لذوي الإعاقة«.
واأث���ن���ى مم��ث��ل��و الحت�����ادات الأه��ل��ي��ة 
ال�سرتاتيجية  على  واللجان  واملنظمات 
اجلديدة وقاموا بعر�س جتاربهم اخلا�سة 
واخلطط التي مت العتماد عليها يف تطوير 

كرة القدم لذوي الإعاقة.

اتحاد غرب آسيا وبارا فوتبول يطلقان 
استراتيجيتهما لذوي اإلعاقة
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*رام اهلل 
الفل�سطينية  اخلارجية  وزارة  اأدان��ت 
الإ�سرائيلي  الحتالل  وتدابري  اإج��راءات 
مطالبة  ال�سمالية،  الأغ��وار  يف  التو�سعية 
املرحلة  ه��ذه  بتخطى  ال���دويل  املجتمع 
اإ�سرائيل  به  تقوم  ما  باأن  متاما  يقتنع  واأن 
به  يقوم  ال��ذي  الأدن��ى  احل��د  بكثري  يفوق 
ارتكاز  كنقطة  بياناته  على  ارتكن  حيث 
ق���رارات  اأم���ام  ال�سعيف  موقفه  لترير 
اإ�سرائيل الحاللية لل�سيطرة على الأر�س 
اأ�سحابها  م��ن  وتفريغها  الفل�سطينية 

الأ�سليني.

يف  الفل�سطينية،  اخل��ارج��ي��ة  وق��ال��ت 
املجتمع  ارت��ق��اء  امل��ط��ل��وب  اإن   ، لها  ب��ي��ان 
الدويل مب�سوؤولياته ملواجهة تلك اجلرائم، 
العامة  املدعية  اإع��الن  �سرعة  واملطلوب 
يف  ر�سمي  حتقيق  فتح  الدولية  للجنائية 
واأهمية  وامل�ستوطنني،  الحتالل  جرائم 
اجل���راأة  ال����دويل  املجتمع  يف  ي��ت��وف��ر  اأن 
عقوبات  لفر�س  والتفكري  وال�سجاعة 

رادعة على دولة الحتالل.
اإىل  الرت���ق���اء  امل��ط��ل��وب  اأن  واأك�����دت 
م�ستوى امل�سوؤولية ومعاملة اإ�سرائيل، القوة 
كدولة  فل�سطني،  يف  بالحتالل  القائمة 

بالإفالت  لها  ال�سماح  وعدم  القانون  حتت 
من العقاب مبا ين�س عليه القانون الدويل 
الذي يجب اأن يطبق عليها كما يطبق على 
الدول الأخرى خا�سة من ناحية امل�ساءلة 

واملحا�سبة.
واأكدت اخلارجية الفل�سطينية اأن هذه 
القانون  خرق  يف  ال�سرائيلية  ال�سيا�سات 
الدويل وانتهاك حقوق ال�سعب الفل�سطيني 
هي التي فر�ست واقع تعامل منظمات الأمم 
ا�ستثنائية  كدولة  اإ�سرائيل  مع  املتحدة 
تتجاهل  م���ارق���ة،  ال��ق��ان��ون،  ع��ن  خ����ارج 
احلماية  على  وتعتمد  الدولية  التزاماتها 

واحل�سانة التي حتظى بها يف جمل�س الأمن 
جانب  من  الدولية  املنظمات  بقية  يف  اأو 
على  الإبقاء  اأن  واأك��دت  العظمى.  الدولة 
البند ال�سابع يف جمل�س حقوق الن�سان مل 
يعد كافيا اأمام احلالة النهزامية للمجتمع 
والتحدي،  ال�سلف،  مواجهة  يف  ال���دويل 
القانون  جت��اه  الإ�سرائيلية  وال��الم��ب��الة 
املتحدة،  المم  لقرارات  وخرقها  ال��دويل 
وما ي�سدر من قرارات عن اجلمعية العامة 
لالمم املتحدة، كما اأن النقا�سات التي تدور 
اأي�سا لردع  يف جمل�س الأمن مل تعد كافية 

اإ�سرائيل عن موا�سلة ارتكاب جرائمها .

*واشنطن
دونالد  ال�سابق  الأمريكي  الرئي�س  قال 
ترامب اإنه ل يخطط لتاأ�سي�س حزب جديد 
اإىل  اإىل  م�سريا  اجلمهوري،  احلزب  يناف�س 
الرئا�سية  لالنتخابات  تر�سحه  اإمكانية 
امل��ق��ب��ل��ة وي��ت��وع��د احل���زب ال��دمي��ق��راط��ي 

بالهزمية.
وو����س���ف ت���رام���ب يف م���وؤمت���ر ب��ولي��ة 

ف��ل��وري��دا ال��ت��ق��اري��ر ال��ت��ي حت��دث��ت عن 
باأنها  ث��ال��ث  ح���زب  لتاأ�سي�س  تخطيطه 

زائفة«. “اأخبار 
العمل  “موؤمتر  اأم����ام  ت��رام��ب  وق���ال   
من  �سراع  يف  “نحن  املحافظ”،  ال�سيا�سي 
�سراع.  هذا  نعرفها.  كما  اأمريكا  بقاء  اأجل 
ه��ذا ���س��راع ره��ي��ب وم��ري��ع وم���وؤمل ... يف 

النهاية، نحن نفوز دائمًا«.

 وق���ال ت��رام��ب ع��ن ال��دمي��وق��راط��ّي��ني 
خ�سروا”  اأّنهم  تعلمون  اأنتم  الواقع،  “يف 
لالّدعاءات  جديد  من  مرّوجًا  النتخابات، 
ب�سبب  ثانية  رئا�سّية  ولية  من  ُحرم  باأّنه 
من  “لكن  واأ�ساف  تزوير.  عملّيات  ح�سول 
اأهزمهم  اأن  اأق��ّرر  ي��دري؟ رمب��ا  ي��دري، من 

للمّرة الثالثة«.
واأن�ساره  حرمانه  على  ت��رام��ب  علق   

التوا�سل  وو���س��ائ��ل  ت��وي��رت  ا�ستخدام  م��ن 
“ل  بالقول  بالإ�سارة  الأخرى  الجتماعي 
لنا  ال�سماح  يرف�سون  لأنهم  نقا�س  يوجد 

حتى بالتحدث اأو اأن ُي�سمع �سوتنا«.
عمالقة  معاقبة  “يجب  واأ����س���اف:   
وغوغل  تويرت  مثل  الكبرية  التكنولوجيا 
قاموا  كلما  ك��ب��رية  بعقوبات  وفي�سبوك 

باإ�سكات الأ�سوات املحافظة.«

*دمشق
اأكد املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان اأن �سواريخ 
املنطقة  ا�ستهدفت  اإ�سرائيلية  ط��ائ��رات  �سواريخ 
دم�سق،  العا�سمة  جنوبي  زينب  بال�سيدة  املحيطة 
التي تعد معقاًل ل�«احلر�س الثوري« الإيراين و«حزب 
تلك  نتائج  عن  معلومات  ورود  دون  اللبناين،  اهلل« 

ال�سربات.
اإن  الأح���د  م�ساء  ق��ال  ال�����س��وري  اجلي�س  وك���ان 
دم�سق  يف جنوب  مناطق  اإ�سرائيلية �سربت  �سواريخ 
يف هجمات متزايدة تقول م�سادر خمابرات اإقليمية 

اإنها ت�ستهدف اأ�سول مرتبطة باإيران.
وذكر اجلي�س ال�سوري يف بيان اأن الهجوم جاء من 
ال�سواريخ وذلك  اأ�سقط معظم  واأنه  ه�سبة اجلولن 
على  �سهر  من  اأق��ل  خ��الل  نوعه  من  هجوم  ث��اين  يف 

م�سارف العا�سمة.
انفجارات  وق��وع  اأك��د  قد  ال�سوري  املر�سد  وك��ان 
ت�سدي  عن  ناجمة  دم�سق  العا�سمة  ه��زت  عنيفة 
اإ�سرائيلية  ل�����س��واري��خ  اجل��وي��ة  ال��ن��ظ��ام  دف��اع��ات 

ت�ستهدف حميط العا�سمة.
�سوري  ع�سكري  م�سدر  ق��ال  ر�سمي،  بيان  ويف 
لوكالة الأنباء الر�سمية اإنه “يف متام ال�ساعة 10،16 
الإ�سرائيلي  العدو  نفذ   - الأح��د   - اليوم  م�ساء  من 
املحتل  ال�سوري  اجل��ولن  اجت��اه  من  جويًا  ع��دوان��ًا 
وقد  دم�سق،  حميط  يف  الأه���داف  بع�س  م�ستهدفًا 
العدوان  ل�سواريخ  اجل��وي  دفاعنا  و�سائط  ت�سدت 

واأ�سقطت معظمها.«
على  ُيعّلق  ل  اأن��ه  الإ�سرائيلي  اجلي�س  واأع��ل��ن 

تقارير و�سائل اإعالم اأجنبية.

الر�سمية  التلفزيونية  “كان”  ق��ن��اة  وك��ان��ت 
الأمنية  الأج��ه��زة  ق��ادة  ب��اأن  اأف���ادت  الإ�سرائيلية 
لبحث  الأح��د  م�ساء  اجتماعا  عقدوا  اإ�سرائيل  يف 
�سفينة  الأ�سبوع  هذا  له  تعّر�ست  انفجار  مالب�سات 

اإ�سرائيلية يف خليج ُعمان.
يف الثناء، اعتر وزير الدفاع الإٍ�سرائيلي بيني 
عن  م�سوؤولة  تكون  قد  اإي���ران  اأن  ال�سبت  غانت�س 
يف  “ام  ال�سحن  �سفينة  له  تعّر�ست  الذي  النفجار 

هيليو�س راي«.
وت��رية  الأخ���رية  الأ���س��ه��ر  يف  ا�سرائيل  وكّثفت 
ا�ستهدافها مواقع ع�سكرية واأخرى للقوات الإيرانية 

واملجموعات املوالية لها يف مناطق �سورّية عدة.
على  يناير   13 يف  اإ�سرائيلية  غ��ارات  واأوق��ع��ت 
�سوريا  �سرق  يف  ع�سكرية  وم��واق��ع  اأ�سلحة  خم��ازن 
ال�سوري  اجلي�س  ق��وات  م��ن  الأق���ل  على  قتياًل   57
ُتعّد الأعلى  وجمموعات موالية لإيران، يف ح�سيلة 

منذ بدء ال�سربات الإ�سرائيلية يف �سوريا.
ونادرًا ما توؤكد اإ�سرائيل تنفيذ �سربات يف �سوريا، 
لكّن اجلي�س الإ�سرائيلي اأورد يف تقريره ال�سنوي اأّنه 
ق�سف يف 2020 حواىل 50 هدفًا يف �سوريا، من دون 

اأن يقّدم تفا�سيل.
�ستوا�سل ت�سّديها ملحاولت  اأنها  اإ�سرائيل  وتكّرر 

اإيران تر�سيخ وجودها الع�سكري يف �سوريا.
مناورات  اإ�سرائيل  اأج��رت  فراير،  منت�سف  ويف 
ع�سكرية قرب احلدود مع لبنان، وقال متحدث با�سم 
اجلهوزية  “فح�س  هدفها  اإن  الإ�سرائيلي  اجلي�س 
مواجهة  يف  الإ�سرائيلي  اجلو  �سالح  قدرات  وتعزيز 

اأي �سيناريو قتايل على اجلبهة ال�سمالية«.

*رام اهلل 
اأدانت دائرة الأوقاف الإ�سالمية العامة و�سوؤون 
�سلطات  انتهاك  بالقد�س  املبارك  الأق�سى  امل�سجد 
الحتالل الإ�سرائيلي وم�ستوطنيه املتطرفني حرمة 

امل�سجد الأق�سى املبارك/ احلرم القد�س ال�سريف.
متطرفا   230 ان  لها  بيان  يف  ال��دائ��رة  وق��ال��ت 
الأح��د  اليوم  �سباح  �ساعات  منذ  اقتحموا  يهوديا 
باحات الأق�سى وقاموا بجولت وممار�سة الطقو�س 
ويف  باحاته  داخ��ل  العلنية  التلمودية  وال�سلوات 
اليهودية  اجلمعيات  ل��دع��وات  ا�ستجابة  حميطه 
الأق�سى  امل�سجد  اقتحام  اىل  دعت  التي  املتطرفة 
و�سط  اليهودية  الأعياد  يف  كبرية  باأعداد  املبارك 

حماية ومباركة من قبل ال�سرطة الإ�سرائيلية.
من  جمموعة  اأن  الأوق����اف  دائ���رة  واأو���س��ح��ت   
على  ا�ستفزازية  بجولت  قامت  اليهود  املتطرفني 
اأبواب امل�سجد الأق�سى املبارك، حيث قام عدد منهم 
اخلمر  زجاجات  يحملون  وهم  وال�سراخ  بالرق�س 
ال�سرطة  اعني  ام��ام  والقطانني  احلديد  بابي  اأم��ام 
حولت  حني  يف  �ساكنا،  حترك  مل  التي  الإ�سرائيلية 
من  ع�سكرية  ثكنة  اىل  امل��ب��ارك  الق�سى  امل�سجد 
والقوات  ال�سرطة  اأف��راد  من  الع�سرات  ن�سر  خالل 

حلماية  بال�سالح  املدججني  ال�سرائيلية  اخلا�سة 
طقو�سهم  لتاأدية  لهم  احلماية  وتوفري  املقتحمني 

و�سلواتهم العلنية ال�ستفزازية.
وحذرت دائرة الأوقاف الإ�سالمية من النتهاكات 
امل�ستمرة واملت�ساعدة من قبل ال�سرطة الإ�سرائيلية 
املبارك،  الأق�سى  امل�سجد  بحق  اليهود  واملتطرفني 
لغايات مبيتة بهدف تغيري الو�سع الديني والتاريخي 
والقانوين للم�سجد القائم منذ اأمد بعيد، والتي كان 
من  ملجموعة  الإ�سرائيلية  ال�سرطة  �سماح  اآخرها 
امل�سجد  اقتحام  املا�سي  الأ�سبوع  اليهود  املتطرفني 
باحات  يف  وج��ال��وا  �سالوا  حيث  امل��ب��ارك،  الأق�سى 
ال�سرطة  اف���راد  مراقبة  و�سط  الق�سى  امل�سجد 
ال�سرائيلية من بعيد لتاأمني احلماية لهم . واأكدت 
دائرة الوقاف اأن امل�سجد الأق�سى املبارك / احلرم 
دومنا   144 البالغة  مب�ساحته  ال�سريف  القد�سي 
بقرار  اإ�سالميا  م�سجدا  و�سيبقى  اإ�سالمي  م�سجد  هو 
م�سلياته  وكل  و�ساحاته  واأر�سه  ف�سائه  يف  رب��اين، 
وما حتت الأر�س والطرق املوؤدية اليه، حتت و�ساية 
والنفي�س  الغايل  بذلت  مباركة  ها�سمية  عربية 
قابل  وغ��ري  جيل،  بعد  جيال  وحفظه  �سيانته  يف 

لل�سراكة ول التق�سيم.

الخارجية الفلسطينية: االحتالل يسعى 
للسيطرة على االرض الفلسطينية

ترامب: ال أخطط لتأسيس حزب ثالث ينافس الجمهوري

قصف إسرائيلي على محيط 
»السيدة زينب« جنوبي دمشق

أوقاف القدس تدين
 انتهاك حرمة األقصى

*اجلزائر
يف  الأح��د  م�ساء  �سغب  اأعمال  اندلعت 
اأن  بعد  باجلزائر  ورقلة  يف  ع��دة  اأحياء 
احلراك  يف  نا�سط  بحب�س  حمكمة  ق�ست 
على  ب�«التحري�س  لإدان��ت��ه  �سنوات  �سبع 
اإعالم  و�سائل  اأف��ادت  ما  ح�سب  الإره��اب« 

حملية.
واأغلق متظاهرون طرقا عدة واأحرقوا 
يف  الوطن  �سحيفة  مرا�سلة  وفق  اإط��ارات 
ورقلة، بعد قرار حمكمة اجلنايات املحلية 

حب�س عامر قرا�س �سبع �سنوات.
واأظهر مقطع فيديو انت�سر على مواقع 
التوا�سل الجتماعي �سبانا ير�سقون رجال 
للغاز  اإط���الق  و�سط  باحلجارة  ال�سرطة 

امل�سيل للدموع.
نف�سها  امل���واق���ع  ه���ذه  ع��ر  ���ه���ت  وُوِجّ
نداءات للتهدئة، لكّن الو�سع كان ل يزال 

متوترا يف امل�ساء.
على  اأي�سا  ُن�سر  اآخر  فيديو  مقطع  ويف 
مواقع التوا�سل الجتماعي، نا�سدت والدة 

عامر الرئي�س اجلزائري عبد املجيد تبون 
اإطالق �سراح ابنها.

ويف وقت �سابق اأوردت اللجنة الوطنية 
لتحرير املعتقلني يف �سفحتها على في�سبوك 
ملجل�س  البتدائية  اجلنايات  حمكمة  اأن 
�سبع  قرا�س  بحب�س  ق�ست  ورقلة  ق�ساء 

�سنوات.
املحكمة  دان����ت  ال��ل��ج��ن��ة،  وب��ح�����س��ب 
باأعمال  القيام  على  ب�”التحري�س  قرا�س 
اإرهابية والإ�سادة بها” وبجنحَتي “عر�س 
بامل�سلحة  الإ���س��رار  �ساأنها  من  من�سورات 

الوطنية” و”التحري�س على التجمهر«.
حب�س  طلبت  العامة  النيابة  وك��ان��ت 

قرا�س ع�سر �سنوات.
و�ساعر  نا�سط  وه��و  ق��را���س  واأوق����ف 
يبلغ 31 عاما يف منزله يف الأول من يوليو 

.2020
الوطنية  ال��ل��ج��ن��ة  بح�سب  وق���را����س 
ال��ك��وادر  اأب���رز  “اأحد  املعتقلني  لتحرير 
يف  )الحتجاجية(  للحركة  التنظيمية 

حي املخادمة” يف ولية ورقلة.
املا�سي  يونيو  يف  املخادمة  حي  و�سهد 
م��ئ��ات  ف��ي��ه��ا  ����س���ارك  �سلمية  ت��ظ��اه��رات 
الأ���س��خ��ا���س اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى ال��ظ��روف 

املعي�سية ال�سيئة والتهمي�س واحلرمان.
النفطية  باملوارد  غنية  ورقلة  وولية 

لكن معّدل البطالة فيها مرتفع.

اجلزائرية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  واأوردت 
حيثيات  ف��اإن  الإح��ال��ة  لقرار  “وفقا  اأن��ه 
�سهر  اإىل  تعود  اجلنائية  الق�سية  ه��ذه 
ر�سدت  حينما  املن�سرمة  ال�سنة  من  يوليو 
ورقلة  باأمن  الق�سائية  ال�سرطة  عنا�سر 
على الفي�سبوك مقطع فيديو بتقنية البث 
املبا�سر يحمل ح�ساب املدعو )ع - ق( مدته 
�ساعة و11 دقيقة يظهر من خالله �ساحب 
ت��روج  خطابات  موجها  امل��ذك��ور  احل�ساب 

للكراهية«.
واأو����س���ح���ت ال���وك���ال���ة ال��ت��ي اك��ت��ف��ت 
بالإ�سارة اإىل املدان ب�”ع - ق” اأن الفيديو 
للراأي  موجهة  حتري�سية  “عبارات  ت�سمن 
ال�سارع  اإىل  للخروج  تدعو  املحلي  العام 

على  اأي�����س��ا  املعني  ن�سر  كما  والتجمهر، 
لأ�سلحة  ���س��ورا  الفي�سبوك  يف  �سفحته 

حربية«.
وتابعت اأنه “بعد حتديد هوية �ساحب 
العائلي بحي  احل�ساب مت توقيفه مب�سكنه 
هاتف  على  لديه  وعرث  بورقلة  املخادمة 
اخل��رة  اأف�ست  كما  ت�سوير،  واآل���ة  نقال 
النقال  الهاتف  على  اأجريت  التي  التقنية 
ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ���س��ورة  اإىل  حم��ل احل��ج��ز، 

اإرهابي«.
اإىل  بالإ�سافة  اأن��ه  الوكالة  واأوردت 
بغرامة  املدان  على  ُحكم  احلب�س،  عقوبة 
جزائري  دي��ن��ار  األ��ف   200 ق��دره��ا  مالية 

)نحو 1500 دولر(.

الجزائر.. أعمال شغب بعد قرار 
حبس ناشط في الحراك 7 سنوات

*رام اهلل 
الإ�سرائيلي  الح��ت��الل  ق���وات  اعتقلت 
اأنحاء  م��ن  فل�سطينيا  ع�سر  �ستة  الث��ن��ني، 
ومدينة  املحتلة  الغربية  بال�سفة  خمتلفة 

القد�س املحتلة.
بيان،  يف  الفل�سطيني  الأ�سري  نادي  وقال 
ان قوات الحتالل اقتحمت مناطق متفرقة 
واأحياء  وال��ب��رية  اهلل  ورام  اخلليل  م��دن  يف 
واعتقلت  املحتلة،  ال�سرقية  بالقد�س  عدة 

املواطنني ال�ستة ع�سر بزعم اأنهم مطلوبون.
الإ�سرائيلي،  الحتالل  جرافات  هدمت   
الثنني، منزل من طابقني يف بلدة العي�سوية 

و�سط مدينة القد�س املحتلة.
وق����ال رئ��ي�����س جل��ن��ة م��ت��اب��ع��ة اأه����ايل 
اإن  بيان،  يف  احلم�س  اأب��و  حممد  العي�سوية 
معززة  ق���وات  برفقة  الح��ت��الل  ج��راف��ات 
حميط  يف  حمكما  ع�سكريا  ط��وق��ا  فر�ست 
املنزل يف بلدة العي�سوية، وبداأت بهدمه وهو 

اأبو ريالة يف  يعود لعائلة املقعد حامت ح�سني 
املنطقة ال�سرقية من البلدة.

الرابعة،  للمرة  املنزل  الحتالل  وه��دم 
وذلك بحجة عدم الرتخي�س من قبل �سلطات 

الحتالل.
ق��وات  ا���س��ت��ول��ت  م��ت�����س��ل،  �سعيد  وع��ل��ى 

على  الث��ن��ني،  اليوم  الإ�سرائيلي  الح��ت��الل 
ارا���س��ي  ا�ست�سالح  يف  تعمل  ك��ان��ت  ج��راف��ة 
الفل�سطينيني يف منطقة بريين جنوب مدينة 

اخلليل جنوب ال�سفة الغربية املحتلة.
ملقاومة  ال�سعبية  اللجنة  من�سق  وق��ال 
راتب  اخلليل  جنوب  يف  وال�ستيطان  اجل��دار 
ا�ستولت  الحتالل  قوات  اإن  بيان،  يف  اجلبور 

داود،  اإبراهيم  للمواطن  تعود  جرافة  على 
منطقة  يف  ملواطنني  اأرا���س  ا�ست�سالح  اأثناء 
م�ستوطنة  اأرا�سيها  على  تقام  التي  بريين 

حيفر«. “بني 
وا���س��ت��ول��ت ق���وات الح��ت��الل ع��ل��ى ع��دة 
ارا�سي  ا�ست�سالح  يف  تعمل  كانت  ثقيلة  اآليات 

املواطنني خالل الأ�سهر املا�سية.

*بريوت 
بداأت �سباح الثنني، املرحلة الثالثة من 
تام  اقفال  بعد  تدريجيًا،  لبنان  فتح  اإع��ادة 
و�سروط  لإج��راءات  وفقًا  �سهرين،  نحو  دام 

خا�سة ملكافحة وباء كورونا.
اللبنانية  ال��ط��ب��ي��ة  الو����س���اط  وب����دت 
الرت��ف��اع  نتيجة  ال��ق��رار  ه��ذا  م��ن  متخوفة 
�سجل  حيث  ال���س��اب��ات،  اع���داد  يف  امل�ستمر 
ال�سحة  وزارة  عن  ال�سادر  الخ��ري  التقرير 
م�ساء ام�س 40 وفاة و2258 اإ�سابة بفريو�س 

كورونا.
ملرا�سل  ال�سحة  وزارة  يف  م�سدر  وق��ال 
كثرية  �سغوطات  “هناك  ب��ريوت  يف  )ب��رتا( 
القت�سادية  الزم���ة  نتيجة  البلد  لفتح 
اأعداد  اأن  اإىل احلذر  احلادة، لكن ما يدعونا 
اإىل 50  اللقاح قليلة جدا، و�سلت  اأخذوا  من 
األفا معظمهم من الأطقم الطبية وكبار ال�سن، 
التنبه  اأق�سى درجات  اإىل  المر الذي يدعو 

والوقاية، مع اإعادة فتح البالد”. 
ووف��ق��ا لج������راءات ال��ف��ت��ح ال��ت��دري��ج��ي 
اعلنتها  وال��ت��ي  ام�����س،  م��ن  ب���دءا  اجل��دي��دة 
الكوارث،  لإدارة  الوطنية  العمليات  غرفة 
معمول  والولوج  اخل��روج  حظر  تدبري  يبقى 
وحتى  م�ساًء  الثامنة  ال�ساعة  من  اعتبارا  به 

اخلام�سة �سباحا مع الزامية ارتداء الكمامة، 
والأر�سفة  ال�سواطئ  على  التجمعات  ومتنع 
با�ستثناء الريا�سة الفردية وتبقى احلدائق 
العامة مغلقة. كما متنع التجمعات واملنا�سبات 
بعدد  التقيد  ويتم  والإجتماعية،  الدينية 
ثالثة اأ�سخا�س �سمنهم ال�سائق عند الإنتقال 
من  باملئة  و50  العمومية،  ال�سيارات  بوا�سطة 

ارتداء  الزامية  مع  النقل،  و�سائل  باقي  �سعة 
الكمامة جلميع الركاب.

وحددت الجراءات املوؤ�س�سات التي يجب 
املن�سة  من  اإذن  على  احل�سول  املواطنني  على 
للذهاب اإليها وهي: امل�سارف واملتاجر الكرى، 
اىل  اإ�سافة  التزلج،  ومراكز  وال�سوبرماركت، 

املجمعات التجارية.

االحتالل االسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيا 
بالضفة والقدس ويهدم منزال بالقدس

لبنان: فتح البالد على نطاق واسع 
ومخاوف من ارتفاع االصابات بكورونا
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