
مخالفًا ألوامر الدفاع

توقيف عريس أقام حفل زفاف 
*عمان 

العام  املدعي  اأن  العام  الأمن  مديرية  اأعلنت 
لأوامر  خمالفًا  زفاف  حفل  اأق��ام  عري�سًا  اأوق��ف 
اأ���س��ب��وع يف  مل��دة  ال��زرق��اء،  ال��دف��اع يف حمافظة 
الناطق  وق��ال  والتاأهيل.  الإ�سالح  مراكز  اأح��د 
جرى  اأنه  العام  الأم��ن  مديرية  با�سم  العالمي 
توديع �سخ�س اأقام حفل زفاف )عري�س( خمالفًا 
املدعي  اإىل  الزرقاء  حمافظة  يف  الدفاع  لأوامر 

احل��م��الت  خ���الل  �سبطه  ج���رى  اأن  ب��ع��د  ال��ع��ام 
الدفاع  اأوام��ر  تنفيذ  ملراقبة  امل�ستمرة  الأمنية 
املزارع  اإحدى  داخل  اأقامه  الذي  التجمع  واإنهاء 
يف منطقة العالوك. واأ�ساف الناطق الإعالمي اأن 
املدعي العام قرر توقيفه اأ�سبوعا يف اأحد مراكز 
اأمر الدفاع  الإ�سالح والتاأهيل عن جرم خمالفة 
يزيد  لعدد  التجمعات  باإقامة  واملتمثل   16 رقم 
عن ع�سرين �سخ�سًا وبدللة اأمر الدفاع رقم 22.

*عمان 
والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  ع��م��م��ت 
التعديالت  امل��ي��دان  يف  مديرياتها  على 
ال��ت��ي اأق��رت��ه��ا جل��ن��ة ال��ت��خ��ط��ي��ط على 
اأ���س�����س ال��ن��ج��اح والك���م���ال وال��ر���س��وب 
اخلا�سة   ،2020/2021 الدرا�سي  للعام 

بالتقييم املدر�سي.
ال��ت��ي ح�سلت  ال��ت��ع��دي��الت  ومب��وج��ب 
)ب��را(،  الردن��ي��ة  الن��ب��اء  وكالة  عليها 
الن�س  من  الثالثة  امل��ادة  تعديل  مت  فقد 

ال�سفوف  يف  الطلبة  لتقومي  الأ���س��ل��ي 
الأ�سا�سية الثالثة الأوىل.

مب��وج��ب  الول  ال��ت��ق��ومي  وي���ج���ري 
بداية  من  �سهرين  م�سي  بعد  التعديالت، 
داخل  كتابيا  ويكون  الدرا�سي،  الف�سل 
بعد  عن  الكرونيا  اختبارا  اأو  املدر�سة، 
عرب املن�سة، ووفق جدول تنظمه الوزارة، 
نهاية  يف  ال��ث��اين  التقومي  ي��ج��ري  فيما 
ال�سهر الثالث من بداية الف�سل الدرا�سي، 
البيتية  ال��واج��ب��ات  على  اأدائ��ي��ا  وي��ك��ون 

واملهمات التعليمية املختلفة والختبارات 
بح�سب  الثالث،  التقومي  ام��ا  الق�سرية. 
ت��ق��رر ر���س��د عالمته  ف��ق��د  ال��ت��ع��دي��الت، 
المتحانات  ي�سبق  ال���ذي  الأ���س��ب��وع  يف 
على  للمعلم  تقديرّيا  ويكون  النهائية، 
الف�سل  خالل  وتفاعله  الطالب  م�ساركة 
الرابع  التقومي  الدرا�سي، يف حني يجري 
وح�سب  املن�سة  عرب  بعد  عن  الكرونيا 
املوعد املقرر له يف التقومي املدر�سي ووفق 

جدول تنظمه الوزارة.

املبحث  يف  الطالب  نتيجة  وتتكون 
بح�سب  ال���واح���د،  ال���درا����س���ي  ل��ل��ف�����س��ل 
التي  عالماته  جمموع  م��ن  التعديالت، 
التقوميية  ال���ف���رات  يف  عليها  ح�سل 
ف��رة  ل��ك��ل  يخ�س�س  ب��ح��ي��ث  الأرب���ع���ة، 
املبحث،  عالمة  من  باملئة   25 تقوميية 
داخ��ل  كتابيا  الأول  ال��ت��ق��ومي  وي��ك��ون 
املدر�سة اأو اختبار الكرونيا عن بعد عرب 

املن�سة وفق جدول تنظمه الوزارة.
تابع �س2

*عّمان 
ت�سجيل  ع��ن  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
كورونا  بفريو�س  اإ�سابة  و5124  وف��اة   29
العدد  لريتفع  الثالثاء،  اململكة  يف  امل�ستجّد 
و402282  وف���اة   4756 اإىل  الإج���م���ايل 

اإ�سابة.
وتوّزعت الإ�سابات اجلديدة على 2860 
 914 ع��ّم��ان،  العا�سمة  حمافظة  يف  حالة 

يف  حالة   336 البلقاء،  حمافظة  يف  حالة 
الرمثا،  يف  حالة   23 منها  اإرب��د،  حمافظة 
229 حالة يف حمافظة الزرقاء، 154 حالة 
يف حمافظة جر�س، 151 حالة يف حمافظة 
الكرك،  حمافظة  يف  ح��الت   108 م��اأدب��ا، 
حالة   86 العقبة،  حمافظة  يف  حالة   100
حمافظة  يف  حالة   82 املفرق،  حمافظة  يف 
حالة   68 البرا،  يف  حالت   10 منها  معان، 

حمافظة  يف  حالة   36 عجلون،  حمافظة  يف 
الطفيلة.

واأ���س��ار امل��وج��ز الإع��الم��ي ال�����س��ادر عن 
عدد  اأن  اإىل  ال�سحة  ووزارة  الوزراء  رئا�سة 
 43383 اإىل  و�سل  حالّيًا  الن�سطة  احلالت 
اأُدِخلت  التي  احلالت  عدد  بلغ  بينما  حالة، 
غادرت  فيما  حالة،   299 امل�ست�سفيات  اإىل 

190 حالة.

ع���دد  اإج�����م�����ايل  اأن  اإىل  ول����ف����ت 
يف  العالج  تتلقى  التي  ّك��دة  امل��وؤ احل��الت 
بلغ  حني  يف  حالة،   1673 بلغ  امل�ست�سفيات 
يف  امل�ستخدمة  العزل  �سّرة  اأ عدد  اإجمايل 
وامل�ستبهة  املوؤّكدة  للحالت  امل�ست�سفيات 
باملئة،   29 بلغت  اإ�سغال  بن�سبة   1344
العناية  ���س��ّرة  اأ ع��دد  اإج��م��ايل  بلغ  فيما 
امل�ست�سفيات  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة  احل��ث��ي��ث��ة 

بن�سبة   353 وامل�ستبهة  املوؤّكدة  للحالت 
باملئة.  34 بلغت  اإ�سغال 

التنّف�س  اأجهزة  عدد  اإجمايل  بلغ  كما 
امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة  ال�سطناعي 
جهازًا   173 وامل�ستبهة  امل��وؤّك��دة  للحالت 

بن�سبة اإ�سغال بلغت 17 باملئة.
 2887 ت�سجيل  اإىل  امل��وج��ز  اأ���س��ار  كما 
وامل�ست�سفيات،  املنزيل  العزل  يف  �سفاء  حالة 

لي�سل اإجمايل حالت ال�سفاء اإىل 354143 
حالة.

خم��ربّي��ًا  فح�سًا   37651 اأن  واأ����س���اف 
الفحو�سات  عدد  اإجمايل  لي�سبح   ، اأج��ري 
الآن  وحتى  الوباء  بدء  منذ  اأجريت  التي 
ن�سبة  اأن  اإىل  لف��ت��ًا  فح�سًا،   4678877
قرابة  اإىل  و�سلت  الإيجابّية  الفحو�سات 

61ر13 باملئة.

التربية تعدل أسس النجاح واالكمال والرسوب 

»29« وفاة و »5124« إصابة بكورونا في المملكة

الضريبة تدعو للحصول على خدماتها إلكترونيا

الخارجية تدين اطالق الحوثي 
مقذوفا عسكريا على جازان

الزراعة تمدد استيراد األغنام الحية 90 يوما

اإلجراءات المتخذة في حال 
تسجيل حالة كورونا بالمؤسسات 

عمان 
دعا مدير عام دائرة �سريبة الدخل واملبيعات 
على  للح�سول  املكلفني  علي،  اب��و  ح�سام  الدكتور 
ال��دائ��رة م��ن خ��الل موقعها الإل��ك��روين  خ��دم��ات 
لوقتهم  وتوفريا  و�سالمتهم  �سحتهم  على  حفاظا 
وجهدهم. وقال يف بيان �سحايف الثالثاء، اإن الدائرة 
يحتاجها  التي  اخلدمات  غالبية   2020 عام  وفرت 
واملراجعات  الطلبات  فيها  مبا  اإلكرونيًا  مكلف  اأي 
عن  معامالتهم  اجناز  من  اجلميع  لتمكني  اليومية 
ُبعد دون احلاجة اإىل مراجعة الدائرة، م�سريا اإىل 
اخلدمات  على  املكلفون  ح�سل  التي  املرات  عدد  اأن 
اإلكرونيا دون مراجعة الدائرة العام املا�سي بلغت 
952 الف حالة. واو�سح اأن الدائرة مكنت املكلفني 
امل�سركني  غري  من  �سريبية  اأرقاما  يحملون  الذين 
بخدمات  احلكومة الإلكرونية احل�سول على كلمة 
خدمات  على  واحل�سول  التعامل  من  متكنهم  �سر 
ويف  مكاتبها،  مراجعة  دون  اإلكرونيا  ال��دائ��رة 
باملكلف  اخلا�سة  ال�سر  كلمة  ن�سيان  او  فقدان  حال 
ي�ستطيع ا�سرجاعها واحل�سول عليها اإلكرونيا  دون 
احلاجة للمراجعة �سخ�سيا. وبني اأن اخلدمات التي 

الت�سجيل  على  ا�ستملت  اإلكرونيا  الدائرة  وفرتها 
لأول  �سريبي  رق��م  على  واحل�����س��ول  الإل��ك��روين 
املبيعات،  �سريبة  يف  الت�سجيل  طلب  وتقدمي  مرة، 
مرة  لأول  ال�سري  الرقم  ا�ستخراج  اإىل  بالإ�سافة 
فقدانه  ح��ال  يف  ال�سري  الرقم  ا���س��دار  اإع���ادة  اأو 
واملالية  ال�سخ�سية  البيانات  وتعديل  ن�سيانه،  اأو 
ا�ستملت  كما  ال�سريبي.  بالرقم  �سهادة  وا�ستخراج 
على تقدمي اقرارات �سريبة الدخل بجميع انواعها 
وتقدمي اقرارات �سريبة املبيعات اخلا�سة والعامة 
وحتميل املرفقات بعد ار�سال الإقرار، وطلب تعديل 
�سريبة  اق���رار  وتعديل  ال��دخ��ل  �سريبة  اق���رار 
ومبيعات  دخل  ال�سرائب  بيان  وا�ستخراج  املبيعات 
الإل��ك��روين  وال��دف��ع  للموظفني  والق��ت��ط��اع��ات 
ل�سريبتي الدخل واملبيعات، وتقدمي طلب التق�سيط 
وتقدمي  النقدي  الدفع  على  القدرة  عدم  حال  يف 
رد  مبالغ  ا�ستحقاق  ح��ال  يف  ال�سريبي  ال��رد  طلب 

�سريبي للمكلف.
ودعت الدائرة املكلفني للتوا�سل معها على هاتف 
اأب رقم 0798818810  اأو وات�س   06 /4624577

يف حال احلاجة لأي م�ساعدة.

*عّمان 
املغربني  و����س���وؤون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ادان����ت 
الثالثاء، اإطالق ملي�سيات احلوثي مقذوفا ع�سكريا 
�سقط على احدى القرى احلدودية مبنطقة جازان، 

واأدى اإىل اإ�سابة خم�سة مدنيني.
ال�سفري  ال���وزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  واأك��د 
وا�ستنكارها  اململكة  اإدانة  الفايز،  علي  اهلل  �سيف 
ال�سديدين لهذا الفعل الإرهابي اجلبان وا�ستهداف 

املدنيني الأبرياء الذي ي�سكل انتهاكًا �سارخًا وخرقًا 
الفايز  و�سدد  الإن�ساين.  ال��دويل  للقانون  فا�سحًا 
وم�ساحلها  يتجزاأ  ل  واح��د  اململكتني  اأم��ن  اأن  على 
جانب  اإىل  باملطلق  الأردن  وق��وف  وعلى  مرابطة 
وت�سامنها  ال�سقيقة،  ال�سعودية  العربية  اململكة 
الكامل معها يف كل ما تتخذه من اإجراءات للدفاع عن 
وحماية  اأرا�سيها  على  واملقيمني  �سعبها  واأمن  اأمنها 

م�ساحلها، متمنيا بال�سفاء العاجل للم�سابني.

*عمان 
واف��ق وزي��ر ال��زراع��ة حممد داودي���ة، 
املخت�سة  اللجنة  تو�سية  على  الثالثاء، 
الأغنام  ا�سترياد  فرة  بتمديد  ال��وزارة  يف 

احلية ملدة 90 يوما اإ�سافيا.
للوزارة،  بيان  بح�سب  املوافقة  وج��اءت 

ال�ساأن  حل��وم  اأ�سعار  على  املحافظة  بهدف 
�سمن معدلتها يف مثل هذه الفرة، وتوفري 
بكميات  الأ����س���واق  يف  احل���م���راء  ال��ل��ح��وم 
تزامنًا  اململكة  احتياجات  تغطي  منا�سبة 
�سهر  احتياجات  لتغطية  ال�ستعدادات  مع 
زي��ادة  م��ن  ي�ساحبه  وم��ا  الف�سيل  رم�سان 

ال��وزارة  اأن  البيان  واو�سح  ال�ستهالك.  يف 
ت��راع��ي ت��اأم��ني اح��ت��ي��اج��ات امل��م��ل��ك��ة من 
متاحة  لتكون  العالية  اجلودة  ذات  اللحوم 
اأن  اإىل  وا�سار  معقولة.  وباأ�سعار  للم�ستهلك 
اأخريًا  اللحوم  اأ�سعار  على  احلا�سل  الرتفاع 
جاء نتيجة الرتفاع العاملي، بالإ�سافة اإىل 

ارتفاع اأ�سعار الأعالف بن�سب تراوح بني 15 
اإىل 20 باملئة، ما اأدى لرتفاع اأ�سعار الأغنام 
اأ�سعار  وارت��ف��اع  امل�سدرة  ال��دول  يف  احلية 
ال�سحن البحري والطريان. وتوقعت الوزارة 
ا�ستقرار ا�سعار اللحوم مع و�سول كميات من 

الأغنام احلية الأ�سبوع املقبل. 

*عمان 
اأعلنت وزارة ال�سحة الإجراءات القيا�سية التي يجب اتخاذها يف 
املوؤ�س�سات  بها يف احدى  م�ستبه  اأو  موؤكدة  حال ظهور حالة كوفيد 19 
العامة او اخلا�سة. وتتمثل الإجراءات مبغادرة املوظف امل�ساب مكان 
بعزل  والقيام  العدوى  �سبط  اج��راءات  مراعاة  مع  الفور  على  العمل 
اأيام يف حال عدم ظهور الأعرا�س عليه، واأذا  نف�سه يف املنزل ملدة 10 
كان يعاين من اعرا�س خفيفة يقوم بعزل نف�سه ملدة 13 يوما �سريطة 
اأن تكون اخر 3 اأيام بدون اعرا�س ويعو اإىل عمله بعد انهاء مدة العزل 
املنزيل املقررة بدون عمل فح�س بي �سي ار. وحول اجراءات املوؤ�س�سة 
الواجب اتباعها بينت الوزارة اأنه على املوؤ�س�سات اأن تكون جمهزة ولديها 
ا�ستجابة �سريعة حيث اأن وجود حالة واحدة من الكوفيد-19 داخل 
املوؤ�س�سة قد يتطور اإىل فا�سية. وتعرف الفا�سية على اأنها وجود ثالث 
خالل  العاملني  بني  بكوفيد-19  الإ�سابات  من  اكرث  اأو  موؤكدة  حالت 
الرعاية  تقدم  التي  املوؤ�س�سات  على  ينطبق  ل  )هذا  اأ�سبوعني.  فرة 
ال�سحية  ال�سوؤون  مديرية  باإبالغ  تقوم  اأن  املوؤ�س�سة  وعلى  ال�سحية(. 
املعنية يف حال ظهور اإ�سابة اأو اكرث يف املوؤ�س�سة وتقوم مديرية ال�سوؤون 
ال�سحية املعنية بتعليق الدوام واغالق املوؤ�س�سة ملدة 24 �ساعة لغايات 
التعقيم كما وتقوم مديرية ال�سوؤون ال�سحية املعنية بتعاون مع اإدارة 
وجها  للم�ساب)خمالطة  املبا�سرين  املخالطني  اعداد  بح�سر  املوؤ�س�سة 
لوجه ملدة 15 دقيقة ومل�سافة مر ون�سف واقل(                      .تابع �س3

جاللته يشيد بأتمتة جميع خدمات امانة عمان

الملك:المؤسسات قادرة على التطوير واإلنجاز خالل المئوية الثانية
الشواربة: أتمتة الخدمات خّفضت عدد المراجعات من 18 مليونا سنويًا إلى 270 ألفا

*عمان 
عمان  اأمانة  مب�ساركة  �سعادته  عن  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  اأعرب 
الكربى الحتفاء ب� »يوم مدينة عمان« الذي ي�سادف ذكرى و�سول جاللة 

امللك املوؤ�س�س اإىل عمان قبل 100 عام.
م�سوؤويل  من  وع��ددا  عمان  اأم��ني  الثالثاء  لقائه  خالل  جاللته،  وثّمن 
ال�سابقني وكل من عمل  الأمانة عرب تقنية الت�سال املرئي، جهود الأمناء 

يف هذه املوؤ�س�سة العريقة منذ تاأ�سي�سها.
وطنية  موؤ�س�سة  كاأول  الأمانة  يف  اخلدمات  باأمتتة  امللك  جاللة  واأ�ساد 
تقّدم جميع خدماتها اإلكرونيًا، ُمبديًا تفاوؤله بقدرة موؤ�س�سات الدولة على 

ت�سريع العمل نحو التطوير والإجناز خالل املئوية الثانية.
وقّدم اأمني عمان الدكتور يو�سف ال�سواربة عر�سًا، اأ�سار فيه اإىل اأمتتة 
134 خدمة اإلكرونية وبن�سبة 100 باملئة، ما خّف�س عدد املراجعات من 18 
مليون مراجعة �سنويًا اإىل 270 األفا، كما جرى اإطالق خدمة رمز ال�ستجابة 

ال�سريع )QR Code( ل� 23 خدمة اإلكرونية.
ولفت اإىل اعتماد التوقيع الإلكروين جلل�سات اللجان وقرارات الأبنية 
اأمانة عمان، وبذلك تكون اأول موؤ�س�سة تعتمد التوقيع  واجتماعات جمل�س 
“ل ورقية” من خالل اعتماد  اأمانة  الإلكروين، كما جرى تطبيق م�سروع 

نظام “ترا�سل” للمرا�سالت احلكومية.
واأ�سار اإىل تطبيق الأمانة لنظام التفتي�س الإلكروين املوحد با�ستخدام 
الأجهزة اللوحية وتطبيقات الهواتف الذكية، وربط الأمانة اإلكرونيا مع 
العمالء  خدمات  ملتابعة  ات�سال  مركز  اإطالق  و�سيتم  وموؤ�س�سة،  وزارة   30

خالل الربع الثالث من العام احلايل.
�ستقام  املئوية” التي  “حديقة  ال�سواربة مقطعًا م�سورًا ملج�سم  وعر�س 

مبنطقة ماركا وت�سم �سرحًا تذكاريًا ملئوية الدولة الأردنية.
وكان جمل�س الوزراء اعتمد الثاين من �سهر اآذار من كل عام يومًا ملدينة 

عمان، يف اإطار الحتفاء مبرور مئة عام على تاأ�سي�س الدولة الأردنية.

الملك يشارك األمانة احتفاءها بيوم مدينة عمان 
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*عمان 
املحامي  ال��ن��واب،  جمل�س  رئي�س  بحث 
ال�سعودي  ال�سفري  مع  العودات،  املنعم  عبد 
لدى اململكة نايف بن بندر ال�سديري، �سبل 
البلدين  بني  الثنائية  العالقات  تطوير 

ال�سقيقني يف املجالت كافة.
واأكد العودات، لدى ا�ستقباله ال�سديري 
ال���ث���الث���اء، ع��م��ق ال���ع���الق���ات الأردن���ي���ة 
ال�سعودية واحلر�س امل�ستمر على تطويرها 
بقيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين واأخيه 
�سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 
يجمع  ما  اأن  على  م�سددًا  العزيز،  عبد  بن 
م�سركة  وم�����س��ال��ح  ق�سايا  م��ن  ال��ب��ل��دي��ن 

وعالقات اأخوية را�سخة ومتجذرة يدفعنا 
املجالت  يف  امل�سرك  التعاون  تعزيز  اإىل 
خدمة  والت�ساور  التن�سيق  واإدام��ة  كافة، 
اأمتينا  وق�سايا  ال�سقيقني  ال�سعبني  مل�سالح 

العربية والإ�سالمية.
والت�ساور  التن�سيق  م�ستوى  اأن  واأ�ساف 
نتاجًا  جاء  ال�سقيقني  البلدين  بني  الفاعل 
كال  لقيادة  املن�سجمة  احلكيمة  لل�سيا�سات 
البلدين، موؤكدا اأهمية العمل على ترجمتها 

عرب تعزيز التعاون يف �ستى امليادين.
بني  املتينة  العالقة  اإن  العودات  وقال 
تعزيز  على  للعمل  اأي�سًا  تدفعنا  البلدين 
ال��ت��ع��اون ال��ربمل��اين امل�����س��رك ب��ني جمل�س 

يف  ي�سهم  مبا  ال�سعودي  وال�سورى  النواب 
توحيد ال�سف العربي ملواجهة التحديات.

واأ�سار اإىل اأن م�ستوى العالقة الأردنية 
يف  يحتذى  من��وذج  اإىل  يرقى  ال�سعودية 
م�سددًا  الأخوية،  العربية  العالقات  �سكل 
للدعم  عاليًا  النواب  جمل�س  تقدير  على 

ال�سعودي امل�ستمر للمملكة.
جاللة  بقيادة  الأردن  يف  اإننا  وتابع، 
امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين ن��وؤم��ن ب���اأن ق��وة 
ال�سعودية من قوتنا واأمنها واأمن كافة دول 

اخلليج العربي من اأمن وا�ستقرار الأردن.
ال�سديري  ال�سفري  اأ���س��اد  جانبه،  م��ن 
بامل�ستوى الرفيع الذي و�سلت اإليه العالقات 

كافة  امل��ج��الت  يف  الأردن��ي��ة  ال�سعودية 
بقيادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين واأخيه 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم 
والأردن  ال�سعودية  اإن  وقال  العزيز.  عبد 
العديد  حيال  م�سركة  مواقف  جتمعهما 
حتقيق  اجت��اه  يف  ت�سب  التي  الق�سايا  من 
امل�سالح العليا لكال البلدين ال�سقيقني والتي 

تخدم ق�سايا اأمتينا العربية والإ�سالمية.
واأكد اأهمية ترجمة العالقات الوطيدة 
بني البلدين يف تعزيز التعاون ال�ستثماري 
والقت�سادي وحتويل التحديات اىل فر�س 
ال�سعبني  م�سالح  حتقيق  يف  ت�سهم  حقيقية 

ال�سقيقني.

*عّمان 
اأك����د ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال������وزراء ووزي���ر 
اخلارجية و�سوؤون املغربني اأمين ال�سفدي، 
الثالثاء، �سرورة ا�ستئناف مفاو�سات جادة 
وال�سامل  العادل  ال�سالم  لتحقيق  وفاعلة 
يج�سد  ال��ذي  الدولتني  ح��ل  اأ�سا�س  على 
وعا�سمتها  امل�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة 
من  ال��راب��ع  خطوط  على  املحتلة  القد�س 
اإىل  و�سالم  باأمن  لتعي�س   1967 حزيران 
ج��ان��ب اإ���س��رائ��ي��ل وف���ق ال��ق��ان��ون ال���دويل 

ومبادرة ال�سالم العربية.
وزي��ر  لقائه  خ��الل  ال�سفدي  و���س��دد 
يف  اأ�سكنازي  غابي  الإ�سرائيلي  اخلارجية 
ج�سر امللك ح�سني، اأن ل بديل حلل الدولتني 
وال�سامل.  العادل  ال�سالم  لتحقيق  �سبياًل 
امل�ستجدات  واأ�سكنازي  ال�سفدي  وتناول 
على  وانعكا�ساتها  وال��دول��ي��ة  الإقليمية 

ج��ه��ود اإع����ادة اإط����الق امل��ف��او���س��ات، ومب��ا 
اجلديدة  الأم��ريك��ي��ة  الإدارة  ت��ويل  فيها 
ميونخ  جمموعة  واجتماعات  م�سوؤولياتها 
التي ت�سم اإ�سافة اإىل الأردن، م�سر وفرن�سا 
الرباعية  اجتماعات  وا�ستئناف  واأملانيا، 
الدولية، وخمرجات الجتماع غري العادي 
ملجل�س اجلامعة العربية على م�ستوى وزراء 
اخلارجية، الذي اأكد وحدة املوقف العربي 
حول  وثوابته  الفل�سطينية  الق�سية  اإزاء 

متطلبات حتقيق ال�سالم العادل وال�سامل.
التعاون  ا�ستئناف  اأن  ال�سفدي  واأك��د 
القت�سادي والأمني بني ال�سلطة الوطنية 
اأبلغت  اأن  بعد  واإ���س��رائ��ي��ل  الفل�سطينية 
خطيًا  الفل�سطينية  ال��ق��ي��ادة  اإ���س��رائ��ي��ل 
يتبعه  واأن  املوقعة،  بالتفاقات  التزامها 
املجتمع  اأغلبية  جتمع  حقيقية  مفاو�سات 
الدويل على �سرورة بدئها وتقدمها ب�سكل 

�سريع للتو�سل اإىل حل الدولتني.
و����س���دد ع��ل��ى �����س����رورة وق����ف ب��ن��اء 
امل��ن��ازل  وه���دم  وتو�سعتها  امل�����س��ت��وط��ن��ات 
التي  الال�سرعية  املمار�سات  من  وغريها 
حتقيق  فر�س  وك��ل  الدولتني  حل  تقو�س 
من  املنطقة  تنعم  لن  الذي  العادل  ال�سالم 
ال�سفدي،  وقال  وال�ستقرار.  بالأمن  دونه 
وقعتها  ال��ت��ي  ال�����س��الم  ات��ف��اق��ات  ك��ل  اإن 
فيها  ومب��ا  العربية  ال���دول  م��ع  اإ�سرائيل 
واإ�سرائيل  الأردن  ب��ني  ال�سالم  معاهدة 
الق�سية  حل  عن  بدياًل  تكون  اأن  ميكن  ل 
الفل�سطينية على اأ�سا�س حل الدولتني وفق 
والقانون  ال�سالم  مقابل  الأر����س  معادلة 
الدويل �سبياًل لتحقيق ال�سالم الذي تقبله 
ومفتاح  ال�سراع  اأ�سا�س  اأنها  ذاك  ال�سعوب، 
توقف  اأن  يجب  اأنه  على  �سدد  كما  احلل. 
ال�ستفزازية  الإج����راءات  ك��ل  اإ�سرائيل 

القد�سي  احل���رم  الأق�����س��ى/  امل�سجد  يف 
ال�����س��ري��ف واح�����رام ال��و���س��ع ال��ق��ان��وين 
القانونية  والتزاماتها  القائم  والتاريخي 
واأكد  بالحتالل.  القائمة  القوة  ب�سفتها 
للمقد�سات  العربية  الهوية  حماية  اأن 
الإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س واحلفاظ 
القائم  والقانوين  التاريخي  الو�سع  على 
للمملكة من  بالن�سبة  اأ�سا�سية  اأولوية  فيها 
وتابع  عليها.  الها�سمية  الو�ساية  منطلق 
العالقة  ال�سفدي واأ�سكنازي بحث الق�سايا 
ال�سابقة،  املحادثات  يف  بحثاها  كانا  التي 
الأردنية  ال�سادرات  الق�سايا  هذه  و�سملت 
لل�سفة الغربية، التي اأكد ال�سفدي �سرورة 
اإزالة القيود ال�سرائيلية التي تعيقها. كما 
والنقل  املياه  موا�سيع  املحادثات  تناولت 
وال�سادرات  التجارية  احلركة  وتنظيم 

وحركة املرور عرب املعابر احلدودية.

*عمان 
على  والتعليم  الربية  وزارة  عممت 
التي  التعديالت  امل��ي��دان  يف  مديرياتها 
اأق��رت��ه��ا جل��ن��ة ال��ت��خ��ط��ي��ط ع��ل��ى اأ���س�����س 
الدرا�سي  للعام  النجاح والكمال والر�سوب 
2020/2021، اخلا�سة بالتقييم املدر�سي.

ومبوجب التعديالت التي ح�سلت عليها 
مت  فقد  )ب��را(،  الردن��ي��ة  النباء  وكالة 
الأ�سلي  الن�س  من  الثالثة  امل��ادة  تعديل 
الأ�سا�سية  ال�سفوف  يف  الطلبة  لتقومي 

الثالثة الأوىل.
مب��وج��ب  الول  ال���ت���ق���ومي  وي���ج���ري 
بداية  من  �سهرين  م�سي  بعد  التعديالت، 
داخ��ل  كتابيا  وي��ك��ون  ال��درا���س��ي،  الف�سل 
بعد  عن  الكرونيا  اختبارا  اأو  املدر�سة، 
الوزارة،  املن�سة، ووفق جدول تنظمه  عرب 
فيما يجري التقومي الثاين يف نهاية ال�سهر 
ويكون  الدرا�سي،  الف�سل  بداية  من  الثالث 
واملهمات  البيتية  الواجبات  على  اأدائ��ي��ا 
التعليمية املختلفة والختبارات الق�سرية.

اما التقومي الثالث، بح�سب التعديالت، 
الذي  الأ�سبوع  يف  عالمته  ر�سد  تقرر  فقد 
وي��ك��ون  ال��ن��ه��ائ��ي��ة،  الم��ت��ح��ان��ات  ي�سبق 

الطالب  م�ساركة  على  للمعلم  تقديرّيا 
حني  يف  الدرا�سي،  الف�سل  خالل  وتفاعله 
بعد  عن  الكرونيا  الرابع  التقومي  يجري 
يف  ل��ه  امل��ق��رر  امل��وع��د  وح�سب  املن�سة  ع��رب 
تنظمه  ج���دول  ووف���ق  امل��در���س��ي  التقومي 

الوزارة.
املبحث  يف  ال��ط��ال��ب  نتيجة  وت��ت��ك��ون 
بح�سب  ال����واح����د،  ال���درا����س���ي  ل��ل��ف�����س��ل 
التعديالت، من جمموع عالماته التي ح�سل 
الأرب��ع��ة،  التقوميية  ال��ف��رات  يف  عليها 
 25 تقوميية  ف��رة  لكل  يخ�س�س  بحيث 
التقومي  ويكون  املبحث،  عالمة  من  باملئة 
اختبار  اأو  املدر�سة  داخ��ل  كتابيا  الأول 
الكرونيا عن بعد عرب املن�سة وفق جدول 

تنظمه الوزارة.
اأم���ا ال��ت��ق��ومي ال��ث��اين ف��ي��ك��ون اأدائ��ي��ا 
على  ال��ط��ال��ب  لأداء  م�ستمر  )ت���ق���ومي 
التعليمية  وامل��ه��م��ات  البيتية  ال��واج��ب��ات 
ويكون  الق�سرية(،  والختبارات  املختلفة 
فيما  املعلم،  من  تقديريا  الثالث  التقومي 
اختبارا  النهائي  ال��راب��ع  التقومي  يكون 
التي  الكفايات  قيا�س  وي�سمل  اإلكرونيا 

ت�سمنها املنهاج.

الول  ال�����س��ف  بطلبة  يتعلق  وف��ي��م��ا 
ان  على  التعديالت  ن�ست  فقد  ال�سا�سي، 
يتوىل املعلم اجراء التقييمات الربعة لهم 

بال�سكل الذي يراه منا�سبا.
عالمة  اعتماد  على  التعديالت  ون�ست 
الطالب  خ�����س��وع  ح���ال  يف  امل��ع��ل��م  تقييم 
ال��واح��دة،  التقييمية  امل��دة  يف  لتقييمني 

اأحدهما اإلكروين والآخر من قبل املعلم.
وفيما يتعلق بتقييم طلبة ال�سفوف من 
الرابع الأ�سا�سي ولغاية ال�سف الثاين ع�سر 
من املرحلة الثانوية، فقد ن�ست التعديالت 
م�سي  بعد  الأول  التقييم  اج���راء  على 
�سهرين من بداية الف�سل الدرا�سي، ويكون 
كتابيا داخل املدر�سة اأو اختبارا الكرونيا 
تنظمه  جدول  وفق  املن�سة،  عرب  بعد  عن 

الوزارة.
ك��م��ا ي��ك��ون ال��ت��ق��ومي ال��ث��اين ل��ه��وؤلء 
بداية  من  الثالث  ال�سهر  نهاية  يف  الطلبة، 
على  اأدائ���ي���ا  وي��ك��ون  ال��درا���س��ي،  الف�سل 
التعليمية  وامل��ه��م��ات  البيتية  ال��واج��ب��ات 
فيما  الق�سرية،  والخ��ت��ب��ارات  املختلفة 
الأ�سبوع  يف  الثالث  التقومي  عالمة  تر�سد 
ويكون  النهائية،  المتحانات  ي�سبق  الذي 

الطالب  م�ساركة  على  للمعلم  تقديرّيا 
ويجري  الدرا�سي،  الف�سل  خالل  وتفاعله 
عرب  بعد  ع��ن  اإلكرونيا  ال��راب��ع  التقومي 
املن�سة وح�سب املوعد املقرر له يف التقومي 

املدر�سي وفق جدول تنظمه الوزارة.
املبحث  يف  ال��ط��ال��ب  نتيجة  وت��ت��ك��ون 
ل��ل��ف�����س��ل ال���درا����س���ي ال����واح����د مب��وج��ب 
التعديالت، من جمموع عالماته التي ح�سل 
الأرب��ع��ة،  التقوميية  ال��ف��رات  يف  عليها 
ويخ�س�س لكل تقومي من التقوميات الأول 
عالمة  م��ن  باملئة   20 وال��ث��ال��ث،  وال��ث��اين 
املبحث، بحيث يكون التقومي الأول كتابيا 
داخل املدر�سة او اختبارا اإلكرونيا عن بعد 

عرب املن�سة، وفق جدول تنظمه الوزارة.
)تقومي  ادائيا  الثاين  التقومي  ويكون 
ال��واج��ب��ات  على  ال��ط��ال��ب  لداء  م�ستمر 
املختلفة  التعليمية  وامل��ه��م��ات  البيتية 
يكون  ف��ي��م��ا  ال��ق�����س��رية(،  والخ���ت���ب���ارات 
ويكون  املعلم،  من  تقديرّيا  الثالث  التقومي 
خ�س�س  وال��ذي  النهائي  ال��راب��ع  التقومي 
اختبارا  املبحث،  عالمة  من  باملئة   40 له 
التي  الكفايات  قيا�س  وي�سمل  الكرونيا، 

ت�سمنها املنهاج.

*عمان 
احتفالتها  �سمن  عمان  اأمانة  اأطلقت 
الفعاليات  ال��ث��الث��اء،  ال���دول���ة،  مب��ئ��وي��ة 
ي�سادف  ال��ذي  املدينة  بيوم  الحتفالية 
و�سول جاللة امللك عبداهلل الأول طيب اهلل 
اإيذانا بتاأ�سي�س  ثراه اإىل عمان عام 1921 

الدولة الأردنية. وكانت الأمانة قد قررت 
يوما  عام  كل  من  اآذار  من  الثاين  يكون  اأن 
وزعت  املنا�سبة،  بهذه  واحتفاء  للمدينة. 
ومطوية  الأعالم  اليوم  �سباح  منذ  الأمانة 
اإىل  بالإ�سافة  املواطنني،  على  املدينة  يوم 
بالأعالم  الأمانة  ومباين  ال�سوارع  تزيني 

طيب  ط��الل  امللك  جاللة  منزل  واإ���س��اءة 
وجميع  الرئي�س  الأمانة  ومبنى  ثراه  اهلل 
وجبل  ع��ب��دون  ج�سر  واإ����س���اءة  مبانيها 
املواقع  من  وعدد  الروماين  واملدرج  القلعة 
الأخرى. و�ستوزع مناطق الأمانة من خالل 
املناطق  وم���دراء  الأم��ان��ة  جمل�س  اأع�ساء 

ومطوية  الأردنية  الأعالم  الوطن،  وعمال 
ال�سوارع  يف  امل��واط��ن��ني  على  املدينة  ي��وم 
وت�سرك  ال�سحية.  ال���س��راط��ات  و�سط 
اإذاعة هوا عمان مع الإذاعة الأم الإذاعة 
م�سرك  ببث  الإذاعات  من  وعدد  الأردنية 

للحديث عن يوم املدينة ومئوية الدولة. 

*عمان 
هناأ وزير الدولة ل�سوؤون الإعالم الناطق الر�سمي 
اخلام�سة  ب��ال��ذك��رى  العايد  علي  احلكومة  با�سم 
والعيد  العربي،  اجلي�س  قيادة  لتعريب  وال�ستني 
ويوم  الأردنية،  الإذاع��ة  لتاأ�سي�س  وال�ستني  الثاين 
مدينة » عمان« الذي ي�سادف الثالثاء املوافق للثاين 

من اآذار.
يف  للعايد  هاتفية  م��داخ��ل��ة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
واإذاعة هوا عمان  الأردنية  لالإذاعة  امل�سرك  البث 
“مدينة  املدينة  ي��وم  مبنا�سبة  ال��ث��الث��اء،  �سباح 
يف  اأخ��ريًا  ال���وزراء  جمل�س  اعتمده  وال��ذي  عمان”، 
اإطار الحتفاء مبرور مئة عام على تاأ�سي�س الّدولة 

الأردنّية.
واأكد العايد اأن قرار املغفور له امللك احل�سني بن 
وير�سخ  �سجاع  قرار  اجلي�س،  قيادة  بتعريب  طالل 
منعة  عن  ويعرب  واحلرية  والكرامة  ال�سيادة  قيم 

الدولة الأردنية وقوتها.
عبد  امللك  جاللة  املنا�سبة  هذه  يف  العايد  وهناأ 
اهلل الثاين، و�سمو الأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين، 
-اجلي�س  الأردن��ي��ة  امل�سلحة  وال��ق��وات  العهد،  ويل 

العربي والأجهزة الأمنّية كافة، بالذكرى اخلام�سة 
وال�ستني لتعريب قيادة اجلي�س العربي.

من  تعترب  الأردنية  الإذاع��ة  اأن  العايد  اأكد  كما 
عام  املئة  خ��الل  الإعالمية  الدولة  منجزات  اأه��م 
اأ�سالة  عن  يعرب  وطنيًا  م��وروث��ًا  وت�سكل  املا�سية، 
الدولة الأردنية، مهنئًا يف هذا ال�سدد جميع العاملني 

فيها بالعيد الثاين وال�ستني لتاأ�سي�سها.
اإىل  العايد  اأ�سار  عمان”،  مدينة  يوم   “ وح��ول 
اآذار كيوم  الثاين من  اأقر اعتماد  الوزراء  اأن جمل�س 
الدولة  تاريخ  يف  مهّم  حلدث  تخليدًا  عمان  ملدينة 
اهلل  عبد  املوؤ�ّس�س  امللك  بو�سول  يتمّثل  الأردن��ّي��ة، 
الأّول اإىل مدينة عّمان يف الثاين من اآذار عام 1921، 
حيث غدت مدينة عمان عا�سمة لإمارة �سرق الأردن، 
الها�سمّية.  الأردن��ّي��ة  للمملكة  عا�سمة  بعد  وفيما 
عمان  العا�سمة  حققتها  التي  املنجزات  اإىل  ولفت 
خالل املئة عام املا�سية، والتي جاءت بف�سل قيادة 
وعطاء  العّمانيني،  وجهد  وحكمتهم،  الها�سميني 
التي  الأمنية  واأجهزتنا  امل�سطفوي  العربي  اجلي�س 
اأمن  عن  الدفاع  �سبيل  يف  والنفي�س  الغايل  قدمت 

الوطن وا�ستقراره.

*عمان 
الإن�سان  وحقوق  العامة  احلريات  جلنة  دع��ت 
النيابية لتعديل امل�سفوفة الأمنية، وو�سع �سوابط 

للتوقيف الإداري من قبل احلكام الإداريني.
جاء ذلك خالل اجتماع اللجنة الثالثاء برئا�سة 
العا�سمة  حمافظ  وح�سور  الظهراوي  رائد  النائب 
�سعد �سهاب وحمافظ الزرقاء حجازي ع�ساف وقائد 
وكبار  الزعبي  علي  العميد  الو�سط  اإقليم  �سرطة 
وقال  وال��زرق��اء.  العا�سمة  يف  العام  الأم��ن  �سباط 
التوقيف  مو�سع  ب�سكل  بحثت  اللجنة  اإن  الظهراوي 
الأمنية  واملراكز  ال�سرطة  مديريات  ودور  الإداري 
اإعادة التوقيف،  التي تن�سب للحاكم الإداري بطلب 
املوقوفني،  ببع�س  والغنب  الظلم  باإحلاق  يت�سبب  ما 
منع  ق��ان��ون  اأهمية  ت��درك  اللجنة  اأن  اإىل  م�سريا 
يطراأ  ومل   1954 عام  تعديله  جرى  الذي  اجلرائم 
اإع��ادة  اإىل  يحتاج  لكنه  ج��دي��دة،  تعديالت  عليه 
اإىل  ونبه  الظروف.  وتغري  احلياة  تطور  مع  النظر 
للح�سور  املالحظات  من  العديد  قدمت  اللجنة  اأن 
واحلاجة  اإليها  ترد  التي  ال�سكاوى  حجم  على  بناء 
الكفالة  طلب  اأو  التوقيف  يف  النظر  اإع���ادة  اإىل 
موؤمتر  لعقد  اللجنة  توجه  اإىل  م�سريا  العدلية، 
لبحث  وخمت�سني  وخ���رباء  ن��واب  مب�ساركة  وطني 
تعديل قانون منع اجلرائم. من جانبهما، اأكد �سهاب 
وع�ساف اأهمية قانون منع اجلرائم الذي يتدخل يف 
لوقوع  جتنبا  الجتماعي  باجلانب  املتعلقة  الق�سايا 
جرمية، وبع�س الأحيان لعدم وجود رغبة من قبل 

البت  يف  الإ�سراع  لغايات  للق�ساء  بالذهاب  امل�ستكني 
واملركز  الإداري  احل��اك��م  اأن  واأو���س��ح��ا  ب��اخل��الف. 
الأمني ل ينظران يف الق�سايا احلقوقية واإمنا ترك 
من  اإعدادها  جرى  اأمنية  م�سفوفة  وهناك  للق�ساء، 
يجري  العام  الأمن  ومديرية  الداخلية  وزارة  قبل 
فيها،  ال��واردة  احلالت  على  بناء  الإداري  التوقيف 
وتعديلها  بها  النظر  اإع��ادة  من  مينع  ما  يوجد  ول 
وجود  عن  وحتدثا  الوطنية.  امل�سلحة  يخدم  مبا 
اأخطاء فردية فيما يتعلق بالتوقيف الإداري، لكنها 
ل ت�سل اإىل حد ظاهرة اجتماعية. من جانبه، اأ�سار 
اأن  اإىل  الزعبي،  علي  العميد  الو�سط،  اإقليم  قائد 
واملحافظة  املواطن  اأمن  العام هو حفظ  الأمن  �سعار 
عليه، ولدينا رقابة على مديريات ال�سرطة واملراكز 
الأمنية، واإذا تبني وجود خمالفة يف تطبيق القانون 
ول  عنها،  ال��راج��ع  يجري  الأمنية  امل�سفوفة  اأو 

يوجد تغول على حريات املواطنني.
النواب  اأوردها  التي  باملالحظات  الزعبي  واأ�ساد 
التعامل  وال��ت��ي مي��ك��ن  احل�����س��ور خ���الل الج��ت��م��اع 
الظلم  اإي��ق��اع  راف�سا  العتبار  بعني  واأخ��ذه��ا  معها 
اأحمد  النواب  الجتماع،  وح�سر  مواطن.  اأي  بحق 
وب�سام  الذنيبات  وغ���ازي  العتوم  وزي��د  القطاونة 
وعبري  كري�سان  وتي�سري  املح�سريي  وعبد  الفايز 
يحيى  اأب��و  و�سليمان  اخل�سري  وعبدال�سالم  اجلبور 
وهايل عيا�س وميادة �سرمي وجمدي اليعقوب وفادي 
و�سط  �سرطة  ومدراء  ال�سطناوي،  وحممد  العدوان 

عمان والزرقاء والر�سيفة. 

*عمان 
متعدد  ال�ستئماين  املتحدة  الأمم  �سندوق  اأعلن 
كورونا  فريو�س  من  والتعايف  لال�ستجابة  ال�سركاء 
 850 بقيمة  مت��وي��ل  ع��ن   »19- »ك��وف��ي��د  امل�ستجد 
للتاأثري  ا�ستجابة  جديد  م�سروع  لتنفيذ  دولر  األف 

الجتماعي والقت�سادي للفريو�س باململكة.
وقال املن�سق املقيم لالأمم املتحدة ومن�سق ال�سوؤون 
الأمم  اإن  بيدر�سن،  اأن��در���س  الأردن  يف  الإن�سانية 
الأردنية  احلكومة  جهود  دع��م  �ستوا�سل  املتحدة 
لال�ستجابة لتاأثري كوفيد-19، والذي زاد من تعميق 
التفاوت الجتماعي القائم، واأثر على حياة النا�س 

و�سبل عي�سهم واقت�سادهم.
من  ج��زء  هو  اجلديد  التمويل  ه��ذا  ان  واأ���س��اف 
من  العديد  من  امل�ستمرة  والفنية  املالية  امل�ساعدة 
هذا  ملعاجلة  ط��رق  لإيجاد  املتحدة  الأمم  وك��الت 
تاأثرا، و�سمان  الأكرث  ال�سكان  �سيما على  التاأثري، ل 
النتعا�س الجتماعي والقت�سادي مع اإعادة البناء 

ب�سكل اأف�سل.
الأمم  لربنامج  الوطني  املن�سق  ا�سارت  جهتها  من 
اإىل  ذياب،  اأبو  دميا  الب�سرية  للم�ستوطنات  املتحدة 
اأن امل�سروع الذي �سينفذ بال�سراكة مع بلدية الأغوار 
حت�سني  اإىل  يهدف  الثقايف  زه��ا  ومركز  اجلنوبية 
الأكرث  للن�ساء  والقت�سادية  الجتماعية  الظروف 
تاأثرا يف غور ال�سايف من خالل ايجاد م�ساحة عامة 

اآمنة وخ�سراء وتوفري فر�س لك�سب العي�س.
وا�سافت اأن امل�سروع يعتمد على اخلربة الوا�سعة 
للم�ستوطنات  املتحدة  الأمم  لربنامج  والعاملية 
كمحفزات  العامة  امل�ساحات  حت�سني  يف  الب�سرية 
خالل  م��ن  وم��رن��ة  م�ستدامة  عي�س  �سبل  لتطوير 
تعزيز التما�سك الجتماعي بني املجتمعات امل�سيفة 
التنمية القت�سادية  النازحة، وتعزيز  واملجتمعات 
واأ�سرهن،  الن�ساء  على  بالفائدة  تعود  التي  املحلية 
والعتماد  التمكني  تعزيز  اأجل  من  القدرات  وبناء 

على الذات للمجتمعات الكرث تاأثرا.

رئيس مجلس النواب يستقبل السفير السعودي

الصفدي يلتقي وزير الخارجية اإلسرائيلي

التربية: تعديالت على أسس النجاح 
واالكمال والرسوب للعام الدراسي الحالي

األمانة تحتفل بيوم المدينة 
بمناسبة مئوية الدولة

العايد يهنئ بذكرى تعريب قيادة 
الجيش والعيد الثاني والستين لتأسيس 

اإلذاعة األردنية ويوم مدينة عمان

الحريات النيابية تدعو لتعديل المصفوفة 
األمنية وضبط التوقيف اإلداري

صندوق كوفيد-19 لالستجابة والتعافي يدعم 
مشروعا لتخفيف آثار الجائحة بالمملكة

*عمان 
الثالثاء،  العبداهلل،  رانيا  امللكة  جاللة  �ساركت 
ال�سنوي  الجتماع  يف  املرئي،  الت�سال  تقنية  عرب 
ال�سحية  للتوعية  امللكية  اجلمعية  اأمناء  ملجل�س 
ال���ذي ج���رى خ��الل��ه ا���س��ت��ع��را���س اأب����رز اإجن����ازات 
يف  املنفذة  والربامج  املا�سي،  العام  خالل  اجلمعية 
جمالت التثقيف ال�سحي والتوعية بطرق الوقاية 
غري  ك��ورون��ا  جائحة  و�سط  خا�سة  الأم��را���س  من 

امل�سبوقة التي مير بها الأردن والعامل.
للتوعية  امللكية  للجمعية  العام  املدير  وقدمت 
ال�سحية، حنني عودة، عر�سًا تقدمييًا حول كيفية 
وتعديل  وتطويرها  الربامج  تنفيذ  يف  ال�ستمرار 

اآلية تطبيقها لتالئم الو�سع الوبائي.
التجارب  من  ا�ستفادت  اجلمعية  اإن  وقالت 

�سروط  ك��اف��ة  الع��ت��ب��ار  بعني  واخ���ذت  العاملية 
اإىل  الو�سول  على  العمل  م��ع  العامة،  ال�سالمة 
با�ستخدام  براجمها  من  امل�ستفيدين  من  عدد  اأكرب 
وتعزيز  املختلفة،  التكنولوجية  التوا�سل  و�سائل 
ال�سراكات مع اجلهات ذات العالقة والخت�سا�س. 
الوطنية  احلملة  عن  اجلمعية  رئي�سة  وحتدثت 
التي  وف��ي��د(  )اإل���ك  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  للتوعية 
ال�سحة  وزارة  مع  بالتعاون  املا�سي،  العام  اأطلقت 
وال��ي��ون��ي�����س��ف وم��ن��ظ��م��ة ال�����س��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة وم��ا 
عرب  التوعوية  الر�سائل  ن�سر  يف  م�ستمرة  زال��ت 
الراديو  واإعالنات  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
واأهمية  ال�سالمة  اإج���راءات  ح��ول  والتلفزيون 
ن�سر  جانب  اإىل  املر�س،  من  الوقاية  يف  املطعوم 
التدريبات  وع��ق��د  ع��دي��دة،  اإر���س��ادي��ة  كتيبات 

لتنفيذ  واملتطوعني  القطاعات  من  لعدد  املختلفة 
ملتقى  عقد  اإىل  بالإ�سافة  جمتمعية،  اأن�سطة 
“حلي من حملي” مع وزارة ال�سباب لتقدمي حلول 
تواجه  التي  للتحديات  ال�سباب  م��ن  اإب��داع��ي��ة 
من  وب��دع��م  ك��ورون��ا  جائحة  خ��الل  جمتمعاتهم 

لل�سكان. املتحدة  الأمم  �سندوق 
احلمالت  تلك  نتائج  عن  جاللتها  وا�ستف�سرت 
التثقيفية يف تعزيز ال�سلوكيات ال�سحية لدى فئات 
املجل�س وداعمي اجلمعية  اأع�ساء  املجتمع، و�سكرت 
اإي�سال ر�سالة اجلمعية  و�سركائها على جهودهم يف 

ال�سحية لكل اأ�سرة اأردنية.
بتنفيذ  احلايل  العام  خالل  اجلمعية  وت�ستمر 
من  وال��وق��اي��ة  امل��در���س��ي��ة  بال�سحة  تعنى  ب��رام��ج 
من  ع��دد  على  حاليًا  وت��رك��ز  امل��زم��ن��ة،  الأم��را���س 

باليافعني  تعنى  التي  وخا�سة  ال�سحية،  املوا�سيع 
وال�سحة  النف�سية،  ال�سحية  ومنها  وال�����س��ب��اب 
حتت  والأطفال  الأم  �سحة  على  واأي�سا  الإجنابية، 
عمر خم�س �سنوات بالركيز على اأ�ساليب الوالدية 
الإيجابية، والتغذية ال�سليمة لتحفيز منو الأطفال 

البدين والعقلي.
)وجاهيًا  املجل�س  اأع�ساء  من  الجتماع  وح�سر 
الدكتور  رامي فراج،  الدكتور  املن�سة( كل من  وعرب 
الدكتور  ال��وزين،  علي  الدكتور  الطراونة،  حممد 
�سهيون،  زينة  القطارنة،  فار�س  احل��م��وري،  ف��وزي 
ال�سايغ،  فار�س  املهند�س  الكيالين،  �سند  الدكتور 
املهند�س  �سطارة،  زي��اد  و�ساح،  اأب��و  فرا�س  املهند�س 
ورزان  بكر  ب�سر  ال�سعودي،  دينا  اللبدي،  جليل 

�سويحات.

الملكة رانيا تشارك في اجتماع مجلس 
أمناء الجمعية الملكية للتوعية الصحية
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*عمان 
والربملانية  ال�سيا�سية  ال�����س��وؤون  وزي���ر  اأك���د 
املهند�س مو�سى املعايطة اهمية احلوار مع الأحزاب 
للحياة  الناظمة  الت�سريعات  لتطوير  ال�سيا�سية 
ال�سيا�سية يف اململكة تنفيذا لتوجهات جاللة امللك 

وتزامنا مع مئوية الدولة الردنية.
باحلوار  يتمثل  ال��وزارة  نهج  اأن  املعايطة  وا�سار 
ال�سيا�سي  ال�سالح  مبادئ  على  التوافق  اجل  من 
والأح�����زاب  الن��ت��خ��اب  ق��ان��وين  ت�سمل  وال��ت��ي 
لتعزز  المة  جمل�س  مع  التام  والتعاون  بالت�سارك 
النفتاح مع خمتلف فئات املجتمع وتو�سيع م�ساركة 

ال�سباب واملراأة يف احلياة ال�سيا�سية يف الردن .
جاء ذلك خالل لقاء املعايطة يف مبنى الوزارة 
اأع�ساء ائتالفات الأحزاب الوطنية وال�سالحية؛ 
التي تنفذها  اللقاءات احلوارية  اإطار  وذلك �سمن 

الوزارة مع الأحزاب حول تطوير احلياة ال�سيا�سية 
والدميقراطية يف املرحلة املقبلة، بح�سور اأمني عام 
علي  الدكتور  الأحزاب  �سوؤون  جلنة  رئي�س  الوزارة 

اخلوالدة.
حياة  تطوير  هو  الهدف  اأن  اإىل  الوزير  ولفت 
من  التعددية  على  قائمة  ودميقراطية  �سيا�سية 
خالل و�سول اأحزاب وتيارات �سيا�سية اإىل الربملان 
لتنفيذ براجمها وفقا للروؤى امللكية، متثل الجتاهات 
املجتمع يف ظل وجود عدد  الرئي�سية واملختلفة يف 
وقال  املت�سابهة.  التوجهات  ذات  الأحزاب  من  كبري 
تكون  اأن  يجب  القانون  حول  املطروحة  الأفكار  اإن 
املختلفة  النظر  وج��ه��ات  على  وحت��اف��ظ  واقعية 
اأغلب  بتجربة  قام  الأردن  اأن  مبينا  املجتمع  داخل 

احلايل،  النتخاب  قانون  واأن  النتخابية  النظم 
َع بهدف تطوير العمل احلزبي اإل اأنه مل يحقق  ُو�سِ
املاأمول رغم م�ساركة عدد كبري من الأحزاب ولأول 

مرة.
واو�سح اأن نظام متويل الأحزاب يعتمد امل�ساركة 
يف  املعتمدة  النظم  بينما  النتخابات،  يف  والنتائج 
من  نتائجهم  اأ�سا�س  على  تعتمد  العامل  دول  معظم 

حيث عدد الأ�سوات واملقاعد.
خا�سة  كوتا  و�سع  ميكن  “ل  املعايطة  وق��ال 
اأن  اإذ  كافة،  املجتمع  مكونات  متثل  فهي  بالأحزاب 
املجتمع  مكونات  بع�س  لتمثيل  ياأتي  مبداأ  الكوتا 
التمثيل  من  مكون  اأي  اإق�ساء  يتم  ل  حتى  الأردين 
امل�ساركة  الأح��زاب  ممثلو  اأكد  بدورهم  ال�سيا�سي. 
تطوير  يف  امللك  جاللة  توجيهات  اأهمية  اللقاء  يف 

احلياة ال�سيا�سية والدميقراطية، واغتنام امل�ساحة 
املتاحة من اأجل ذلك.

كبري  اأث��ر  لها  كان  كورونا  جائحة  اأن  واأ�سافوا 
حماولة  رغم   ،  2020 الربملانية  النتخابات  على 
الفردي  الر�سيح  طغى  لكن  الأحزاب  بني  التن�سيق 
يف  ال���وزارة  توا�سل  ���س��رورة  امل�سهد،موؤكدين  على 
الق�سايا  كافة  مناق�سة  ل�ستكمال  القادمة  الفرة 

املتعلقة بتطوير احلياة ال�سيا�سية والدميقراطية.
من  جملة  على  مناق�ساتهم  يف  امل�ساركون  ورك��ز 
�سامل  وطني  ح��واٍر  فتح  �سرورة  اأب��رزه��ا،  الق�سايا 
حول املعيقات التي تواجه العمل احلزبي يف الأردن، 
لإ�سالح  املطلوبة  الرئي�سة  املحاور  على  والتوافق 
“قانوين  ال�سيا�سية؛  للحياة  الناظمة  الت�سريعات 
الأحزاب والنتخاب” بناء على روؤى جاللة امللك يف 

الأوراق النقا�سية امللكية.
مقرحات  اللقاء  يف  امل�ساركة  الأحزاب  وقدمت 
والأح��زاب.  النتخاب  قانوين  تطوير  ب�ساأن  عدة 
الأردين  ال��راي��ة  ح��زب  ع��ام  اأم��ني  اللقاء  وح�سر 
ورئي�س ائتالف الحزاب الوطنية بالل الدهي�سات، 
واأمني عام حزب ال�سهامة م�سهور زريقات ، واأمني عام 
واأمني  الطراونة،  مداهلل  الإ�سالمي  الو�سط  حزب 
وعن  العبادي،  فرا�س  الدكتور  ال�سورى  حزب  عام 
حزب املوؤمتر الوطني “ زمزم “ عبد املهدي العكايلة 
وعن حزب جبهة النه�سة الوطنية رائد العورتاين 
اأمني  الإ�سالحية  الأح���زاب  ائتالف  اأع�ساء  وع��ن 
عام حزب امل�ستقبل رئي�س الئتالف الدكتور �سالح 
عوين  الأردين  الأن�سار  حزب  عام  واأم��ني  الق�ساة 

الرجوب. 

*عمان 
الإج�����راءات  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
القيا�سية التي يجب اتخاذها يف حال ظهور 
يف  بها  م�ستبه  اأو  موؤكدة   19 كوفيد  حالة 

احدى املوؤ�س�سات العامة او اخلا�سة.
املوظف  مب��غ��ادرة  الإج����راءات  وتتمثل 
مراعاة  مع  الفور  على  العمل  مكان  امل�ساب 
اجراءات �سبط العدوى والقيام بعزل نف�سه 
ظهور  عدم  حال  يف  اأي��ام   10 ملدة  املنزل  يف 
الأعرا�س عليه، واأذا كان يعاين من اعرا�س 
يوما   13 مل��دة  نف�سه  ب��ع��زل  ي��ق��وم  خفيفة 
�سريطة اأن تكون اخر 3 اأيام بدون اعرا�س 
ويعو اإىل عمله بعد انهاء مدة العزل املنزيل 
امل���ق���ررة ب����دون ع��م��ل ف��ح�����س ب��ي ���س��ي ار. 
اتباعها  الواجب  املوؤ�س�سة  اجراءات  وحول 
تكون  اأن  املوؤ�س�سات  على  اأنه  ال��وزارة  بينت 
اأن  حيث  �سريعة  ا�ستجابة  ولديها  جمهزة 
الكوفيد-19 داخل  من  وجود حالة واحدة 
وتعرف  فا�سية.  اإىل  يتطور  قد  املوؤ�س�سة 
ح��الت  ث���الث  وج���ود  اأن��ه��ا  ع��ل��ى  الفا�سية 
بكوفيد-19  الإ�سابات  من  اكرث  اأو  موؤكدة 
بني العاملني خالل فرة اأ�سبوعني. )هذا ل 
الرعاية  تقدم  التي  املوؤ�س�سات  على  ينطبق 

ال�سحية(.
مديرية  باإبالغ  تقوم  اأن  املوؤ�س�سة  وعلى 
ظهور  ح��ال  يف  املعنية  ال�سحية  ال�����س��وؤون 
مديرية  وتقوم  املوؤ�س�سة  يف  اكرث  اأو  اإ�سابة 
ال��دوام  بتعليق  املعنية  ال�سحية  ال�سوؤون 

لغايات  �ساعة   24 مل��دة  املوؤ�س�سة  واغ���الق 
ال�����س��وؤون  م��دي��ري��ة  وت��ق��وم  ك��م��ا  التعقيم 
املوؤ�س�سة  اإدارة  مع  بتعاون  املعنية  ال�سحية 
ب��ح�����س��ر اع�����داد امل��خ��ال��ط��ني امل��ب��ا���س��ري��ن 
 15 مل��دة  ل��وج��ه  وج��ه��ا  للم�ساب)خمالطة 

دقيقة ومل�سافة مر ون�سف واقل(.
اإبالغ  املوؤ�س�سة  على  الإج��راءات  ووفق 
يقوموا  باأن  املبا�سرين  املخالطني  موظفيها 
القيام  مع  )10(اي��ام  ملدة  انف�سهم  بحجر 
عند  الأول  مرتني)الفح�س  بالفح�س 
قبل  الثاين  الفح�س  و  الإ�سابة  اكت�ساف 
املخالطني  وفح�س  العمل(  اىل  عودتهم 
الإ�سابة  اكت�ساف  عند  املبا�سرين  غ��ري 
اىل  يعودون  �سلبية  النتيجة  كانت  واذا 
واماكن  العامة  مرافقها  وبتعقيم  العمل 
خا�سة  �سركة  خالل  من  امل�سابني  تواجد 
اذا  ام��ا   ، اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  م��ن  ك��ان��ت  اذا 
املركز  مع  التن�سيق  فيتم  عام  قطاع  كانت 
الزم��ات/خ��ل��ي��ة  واإدارة  ل��الأم��ن  ال��وط��ن��ي 
املطلوبة  التعقيم  بعملية  للقيام  الزم��ه 
نتائج  ومتابعة  باإر�سال  املوؤ�س�سة  وتقوم 
ال��ف��ح��و���س��ات ل��ل��م��خ��اط��ني م���ع م��دي��ري��ة 

املعنية. ال�سحية  ال�سوؤون 
وح���ول اإج������راءات م��دي��ري��ة ال�����س��وؤون 
الو�سع  بتقييم  فتقوم  املعنية  ال�سحية 
ال�ستبانة  خ��الل  من  املوؤ�س�سة  يف  الوبائي 
اخل��ا���س��ة ودرج����ة ان��ت�����س��ار ال��وب��اء داخ��ل 
بها وبناء  املوؤ�س�سة يف حال ظهور الإ�سابات 

يف  العمل  ا�ستمرارية  اق��رار  يتم  ذلك  على 
هذه املوؤ�س�سة اأم ل ، ح�سب عالمة ال�ستبيان 
اأو  املوؤ�س�سة،  يف  الوبائية  للحالة  التقييمي 
ال�سحية  ال�����س��وؤون  مديرية  تقييم  ح�سب 
الأم��را���س  مديرية  م��ع  بالتن�سيق  املعنية 
ال�سارية بغ�س النظر عن عالمة ال�ستبيان 
بناء  املوؤ�س�سة  تلك  عليها  ح�سلت  ال��ت��ي 
مرفقا  املوؤ�س�سة  داخل  الإ�سابات  عدد  على 

ال�ستبيان.
على  احل�سول  املوؤ�س�سة  على  وي�سرط 
ال��واج��ب  ال�����س��روط  م��ن  ب��امل��ئ��ة   80 ن�سبة 
ال�ستبيان  ح�سب  امل��وؤ���س�����س��ة  يف  ت��وف��ره��ا 
ال�سحية  ال�سوؤون  مديرية  وتقوم  املرفق 
وغرفة  ال�سارية  الأمرا�س  مديرية  باإبالغ 
اغ��الق  اإق���رار  ح��ال  يف  املحافظة  عمليات 
املوؤ�س�سة لأكرث من 24 �ساعة اأو يف حال عدم 
ال�سوؤون  مديرية  لتو�سيات  املوؤ�س�سة  امتثال 

ال�سحية.
اإ�سابة  بانها  امل�ستبهة  احلالة  وتعرف 
احد املوظفني يف املوؤ�س�سة العامة اأو اخلا�سة 
اأعرا�س  ظهور  اأو  احل��رارة  درج��ة  بارتفاع 
بعزل  الإج���راءات  اتخاذ  ويجب  تنف�سية 
احلالة امل�ستبهة منزليا حلني ظهور النتيجة 
عن  للك�سف  بلعومية  انفية  عينة  واخ��ذ   ،
فريو�س كورونا امل�ستجد، واأذا كانت النتيجة 
�سلبية يعود املوظف اإىل عمله ب�سرط عدم 
وجود اأعرا�س ويف حال ا�ستمرار الأعرا�س 

يتم تقيمه من قبل الطبيب املعالج .

*عمان 
�سلط برنامج عني على القد�س الذي بثه 
على  ال�سوء  الأث��ن��ني،  الردين،  التلفزيون 
عزم �سلطات الحتالل هدم مطار القد�س يف 
وحدات  وبناء  املدينة،  �سمايل  قلنديا  بلدة 

ار�سه. ا�ستيطانية على 
ال�سبوعي  تقريره  يف  الربنامج  وعر�س 
تو�سح  للمطار،  م�ساهد  القد�س  يف  امل�سور 
مع  لقاء  عر�س  كما  به،  حلق  الذي  اخلراب 

بوظيفة  يعمل  ك��ان  ال��ذي  احلجار،  يو�سف 
ا�سرجع  حيث  امل��ط��ار،  يف  ح��رك��ة  �سابط 
اخلا�س  ال�سور  البوم  وا�ستعر�س  ذكرياته 
به اثناء عمله يف املطار قبل 65 عاما، وقال 
الرا���س��ي  “بوابة  امل��ط��ار  ي�سمي  ك��ان  بانه 

املقد�سة«.
ان�سئ  القد�س  مطار  ان  التقرير  واو�سح 
النتداب  حقبة  يف   1922 ع��ام  قلنديا  يف 
ال�����س��ي��ط��رة  ان��ت��ق��ل اىل  ث���م  ال���ربي���ط���اين، 

مت  ان  اىل   1948 عام  حرب  بعد  الردنية 
الحتالل  قبل  من   1967 عام  يف  احتالله 
منذ  م��زري��ة  ح��ال��ة  يف  وب��ق��ي  ال�سرائيلي، 
اىل  التقرير  واأ���س��ار  اليوم.  حتى  احتالله 
ال�سرح  “هذا  هدم  الحتالل  �سلطات  عزم 
ا�ستيطانية  9000 وحدة  التاريخي”، وبناء 
على ار�سه منتهكا جميع العراف والقوانني 

الدولية.
جامعة  معهد  ادارة  جمل�س  ع�سو  بدوره، 

وليد  الدكتور  والبحاث،  للدرا�سات  القد�س 
الردن  ولي��ة  اأن  على  للتقرير  اأك��د  �سامل، 
ط��ريان  منظمة  ل��دى  تتغري  مل  امل��ط��ار  على 
لفتا  ه���ذا،  يومنا  حتى  الو���س��ط  ال�����س��رق 
على  ال�ستيطانية  ال��وح��دات  بناء  ان  اىل 
تهويد  عملية  حت��ت  ي��ن��درج  امل��ط��ار  ار����س 
ورام  القد�س  بني  متدد  اي  وايقاف  املدينة، 
الر�س  لوحدة  �سربة  فهي  وبالتايل  اهلل، 
اي��ق��اف��ه��ا.  ي��ج��ب  وج��رمي��ة  الفل�سطينية 

العالمي  يقدمه  ال��ذي  الربنامج  والتقى 
بالقت�سادي  فيديو،  بات�سال  مرقة،  جرير 
والباحث املقد�سي، ابراهيم مطر، الذي اأكد 
للحكومة  تعود  املطار  اأر���س  ملكية  ان  على 
على  الع��را���س  حقها  م��ن  وان  الردن��ي��ة، 
على  تنفيذه  املزمع  ال�ستيطاين  امل�سروع 
ار���س��ه واي��ق��اف��ه. واأ���س��ار اىل ق��وان��ني متنع 
اعتبار  على  املطار،  ا�ستخدام  من  ا�سرائيل 
انه مطار اردين، ال انها ا�ستخدمته يف بع�س 

ان  اىل  لفتا  الداخلية،  للرحالت  الفرات 
اعادة  املمكن  ومن  مميز  مبوقع  يتمتع  املطار 
اذ  له،  ال�سيانة  اعمال  اجراء  بعد  ت�سغيله 
املدن  بني  ال�سياحية  الرحالت  يخدم  كان 

والقد�س. العربية 
من  يهدف  الحتالل  ان  اىل  مطر  واأ�سار 
وراء امل�سروع اىل امتام اجلدار العازل، حيث 
اجلهة  من  اجل��دار  �ستكمل  املطار  ار���س  ان 

ال�سمالية.

مذكرة تفاهم لمكافحة 
الجرائم بين األردن وإندونيسيا

ان  *عمَّ
�سمية املوافقة على مذكرة تفاهم بني  �سدر يف عدد اجلريدة الرَّ
الأردن واإندوني�سيا ملنع ومكافحة اجلرائم العابرة للحدود الوطنية 
تهدف  اأنَّها  املذكرة  وبينت  �سنوات.   5 ملدة  القدرات  بناء  وتعزيز 
ملكافحة  رفني  الطَّ بني  امل�سرك  التَّعاون  من  اأ�سا�سي  اإطار  اإن�ساء  اإىل 

اجلرائم العابرة للحدود الوطنية ف�سال عن بناء القدرات.
جرائم  ومكافحة  منع  على  املذكرة  من  اد�سة  ال�سَّ امل��ادة  ون�ست 
وامل��وؤث��رات  باملخدرات  امل�سروع  غري  والجت���ار  ومتويله،  الإره���اب 
واجل��رائ��م  امل���ايل،  والح��ت��ي��ال  القت�سادية،  واجل��رائ��م  العقلية، 
بالب�سر،  والجت��ار  والوثائق،  املالية،  الأوراق  وتزوير  امل�سرفية 
ن�ساطات  وتن�سيق  ان�ساء  املذكرة  وت�سمنت  اللكرونية.  واجلرائم 
املعلومات  وتبادل  للحدود،  العابرة  اجلرائم  ملنع  م�سركة  �سرطية 
ي�سكل  ذلك  كان  اإذا  التعاون  رف�س  للطرفني  ويحق  اجلرائم،  حول 

اإ�سرارا ب�سيادة الدولة واأمنها اأو يتعار�س مع قوانينها املحلية.

دورة لدمج وتهيئة ضباط الصف 
الذين سيحالون إلى التقاعد

*عمان 
رقم  والدمج  التاأهيل  دورة  الأف��راد،  �سوؤون  مديرية  يف  افتتحت 
)1( ل�سباط ال�سف الذين �سيحالون اإىل التقاعد والتي تاأتي �سمن 
امل�سارات املعنوية املتعلقة باملتقاعدين الع�سكريني، من خالل التعليم 
عن بعد، بح�سور مدير �سوؤون الأفراد العميد الركن كايد الدهي�سات.

وقال العميد الركن الدهي�سات: “ كانت توجيهات جاللة القائد 
الأعلى و�سمو ويل العهد ومبتابعة من رئي�س هيئة الأركان امل�سركة 
من  وال�ستفادة  امل�سلحة  القوات  اأبناء  من  الفئة  بهذه  الهتمام 
فاعلة  عنا�سر  ليكونوا  وتاأهيلهم  لدجمهم  ال�سف  �سباط  مهارات 
ومنتجة بعد اأحالتهم اإىل التقاعد، خ�سو�سًا اأنهم ل زالوا يف مرحلة 
ال�سباب والقدرة على العطاء، وتقدمي الأفكار البناءة والطروحات 
املنا�سبة وت�سجيعهم على اأن يكونوا عنا�سر منتجة وان ي�سعوا لبناء 
ملدة  ت�ستمر  التي  الدورة  وت�ستمل  بهم«.  خا�سة  اإنتاجية  موؤ�س�سات 
ثمانية اأ�سابيع وي�سارك بها عدد من خمتلف �سنوف القوات امل�سلحة 
الأردنية، على العديد من الن�ساطات والربامج التوعويه مثل ق�س�س 
امل�ساريع  اإدارة  وكيفية  ال�سابقني  الع�سكريني  للمتقاعدين  النجاح 
عن  وحما�سرات  امل�ساريع،  هذه  جناح  وقيا�س  واملتو�سطة  ال�سغرية 
كيفية تنمية املدخرات حيث �سيتم ا�ستقطاب العديد من املحا�سرين 

من ذوي اخلربة والكفاءة واأ�سحاب الخت�سا�س.

الحسين للسرطان يعلن عن دورة 
تدريبية حول عالج اإلدمان على التبغ

*عمان 
لل�سرطان،عن  احل�سني  مركز  يف  ال�سرطان  مكافحة  مكتب  اعلن 
عقد دورة تدريبية عن بعد حول عالج الإدمان على التبغ يف الفرة 
العاملني  تاأهيل  بهدف  املقبل،  ني�سان  من  الأول  وحتى  اآذار   21 من 
وال�سيادلة  والتمري�س،  الأطباء  مثل  ال�سحية  الرعاية  جمال  يف 
على  الإدم��ان  عالج  لتقدمي  وغريهم  امل�ساندة  الطبية  واخلدمات 
التبغ. وقال املكتب يف بيان �سحفي الثالثاء، ان الدورة التي ت�ستمر 
ا�سبوعني، ت�ستمل على جل�سات تدريبية عن بعد، بواقع 3-4 �ساعات 
الذاتية،  للدرا�سة  مواد  اىل  ا�سافة  اأي��ام،  خم�سة  مدى  على  يوميًا 
من�سة  عرب  ا�ستكمالها  يتم  جماعية  عمل  واأوراق  ومراجع،  وم�سادر 
الكرونية خالل الفرة املحددة. واأ�ساف انه �سيتم يف نهاية الدورة 
املتدرب  يح�سل  ُبعد،  عن  يعقد  امتحان  خالل  من  امل�ساركني  تقييم 

بعده على �سهادة جتعله موؤهال لعالج الإدمان على التبغ.

المعايطة يؤكد أهمية الحوار لتطوير التشريعات 
الناظمة للحياة السياسية في المملكة

الصحة تنشر اإلجراءات التي يجب اتخاذها عند 
تسجيل حالة كورونا بالمؤسسات العامة والخاصة

عين على القدس يرصد عزم االحتالل هدم مطار القدس إلقامة وحدات استيطانية

*عمان 
اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة  واأع�ساء  رئي�س  اأك��د 
ال�سعودية  الأردن��ي��ة  ال��ع��الق��ات  عمق  النيابية، 
واحلر�س امل�ستمر على تطويرها بقيادة جاللة امللك 
ال�سريفني  احلرمني  خادم  واأخيه  الثاين  اهلل  عبد 

امللك �سلمان بن عبد العزيز.
جاء ذلك خالل اللقاء الذي جمعهم بدار املجل�س 
اململكة  لدى  املعتمد  ال�سعودي  بال�سفري  الثالثاء، 
�سبل  ال�سديري، وجرى خالله بحث  بندر  بن  نايف 
امل�سرك.  الهتمام  ذات  الق�سايا  وجممل  التعاون 
و�سدد رئي�س اللجنة النائب مريزا بولد، على اأهمية 
تن�سيق ومتتني العمل الربملاين امل�سرك بني جمل�سي 
لق�سايا  خدمة  ال�سعودي  وال�سورى  الأردين  النواب 

ولتوحيد  امل�سرك،  الهتمام  ذات  املركزية  اأمتنا 
اقليمية  حتديات  من  يواجهه  فيما  العربي  ال�سف 
تعك�سها  التي  العالية  القيمة  اىل  ولفت  ودولية. 
ب�سقيقتها  الردن  جتمع  التي  املو�سولة  اللقاءات 
جتمع  التي  الخ��وة  عالقات  اأن  مبينا  ال�سعودية، 
البلدين  تاريخية متجذرة بف�سل قيادتي  اململكتني 
اللتني ت�سريان على نهج متني يخدم م�سالح الأمتني 

العربية والإ�سالمية.
حينا،  خلدون  النواب  اللجنة  اع�ساء  واأ���س��اد 
الغزاوي،  وعلي  املدانات،  واأمين  اليعقوب،  وجمدي 
ابو  وعبداهلل  الق�ساة،  وفرا�س  البلوي،  و�سالمة 
زيد، وعبد الرحمن العواي�سة، و خالد الب�ستنجي، و 
�سادي فريج، مب�ستوى التعاون والتن�سيق بني قيادتي 

البلدين ال�سقيقني ل �سيما يف املجالت ال�ستثمارية 
وعلى  والتعليمية،  والق��ت�����س��ادي��ة  وال�سياحية 
تعزيز  اهمية  وبينوا  وامليادين.  ال�سعدة  خمتلف 
يف  امل�سرك  الربملاين  العمل  اآف��اق  وبحث  التعاون 

عديد الق�سايا التي ُتعنى بال�ساأن الربملاين.
بامل�ستوى  ال�سعودي  ال�سفري  اأ���س��اد  جانبه،  من 
العايل الذي تتميز به العالقات التي جتمع البلدين 
للبناء يف  اإياها بالطيبة والقابلة  ال�سقيقني وا�سفا 

عديد من املناحي واملجالت.
البلدين  تربط  التي  املتينة  العالقات  ان  وتابع 
البلدين  قيادتي  حر�س  نتاج  ج��اءت  ال�سقيقني 
التحديات  من  الكثري  معاجلة  يف  �ساهم  ما  الدائم، 
ال�ستثمارية  ب��امل��ج��الت  النهو�س  ام��ام  القابعة 

املتبادل.  الهتمام  ذات  واملو�سوعات  والقت�سادية 
امل�سرفة تذهب دوما نحو  البلدين  اإن مواقف  وقال 
دعم ق�سايا الأمتني العربية والإ�سالمية، لفتًا اإىل 
القيادتني  بني  الدائم  والت�ساور  التن�سيق  م�ستوى 
ت�سب  البناءة  اللقاءات  هذه  ان  واأكد  ال�ساأن.  بهذا 
الآراء  وتبادل  ال�سقيقني،  ال�سعبني  م�سلحة  جتاه 
اعتزازه  عن  معربًا  الطرفني،  تخدم  التي  والأفكار 
الذي  اللقاء  خالل  عر�س  كما  العالقات.  مب�ستوى 
ح�سره رئي�سا اللجنة القت�سادية النائب خالد ابو 
ح�سان، وال�سحة النائب الدكتور احمد ال�سراحنة، 
�ستى  يف  ال��ع��الق��ات  ل��ت��ط��وي��ر  امل��ت��اح��ة  ال��ف��ر���س 
امليادين، بالإ�سافة اىل تطورات الو�ساع باملنطقة 

وانعكا�ساتها.

مقال رئيس التحريرالخارجية النيابية تلتقي السفير السعودي

ع��دد  ال�����س��وت  �سامعني  ي��ا 
وزراء جمهورية ال�سني بلد املليار ون�سف املليار مواطن) 

 ) مليون مواطن ) 15  ال� 350  بلد  اأمريكا  وزراء  ، وعدد  ( وزير   18
وزير ، وعدد وزراء حكومة �سوي�سرا اأغنى �سعوب العامل )8 ( وزراء .
والعجز  الم��ك��ان��ات  �سح  رغ��م  الردن  يف  عندنا  اهلل  ���س��اء  م��ا 
هيئة   )62( فرخت  ال��وزارات  وهذه   ، وزير   )32( هناك  واملديونية 
للوهلة  ويبدو   ، �سنويا  املاليني  مئات  الدولة  موازنة  تكبد  م�ستقلة 
الوىل ان كل وزارة فرخت ثالث هيئات ، ويبدو ان ال�سالح الداري 
والقت�سادي الذي ن�سمعه من اأ�سحاب القرار بعيد عن  الردن رمبا 
لال�سالح  نية  يوجد  ول   ، الر�س  عن  ال�سماء  تف�سل  التي  بامل�سافة 
يرى  وال��ذي  اخ��ر،  اإ�سعار  حتى   معطل  فهو  وال�سيا�سي  القت�سادي 
وجبة التعيينات  �سواء يف احلكومة اأو العيان اأو الماكن ال�سيادية 
الكرا�سي  �سيا�سة تدوير  الدبلوما�سي يرى ان  ال�سلك  الخرى وحتى 

ما زال �سغال .
 الهيئات امل�ستقلة يف بلدنا ُف�سلت لأبناء الذوات ، والتي ت�ستنزف 
موارد الدولة ، ومن خالل مراجعة ملوازنة الهيئات امل�ستقلة جند اأن 
حجم  وهناك   ، الهيئات  لتلك  وموازنتها  جهدها  جل  ت�سع  احلكومة 
امل�ستقلة،  الوحدات  هذة  تكلفه  الذي  مربر  غري  كبري  وانفاق  تبذير 
راتب  يفوق  الهيئات  هذه  يف  الكبار  امل�سوؤولني  رواتب  بع�س  ان  لبل 
رئي�س احلكومة والوزراء اأنف�سهم ، نعم هناك رواتب فلكية للم�سوؤولني 

يف هذه الهيئات تفوق رواتب روؤ�ساء جمهوريات يف دول اأفريقيا .
املوؤ�س�سات  اأمام واقع مرير ومظلم لبع�س تلك  اليوم  اأنف�سنا  جند 
خلدمة  واإمنا  اإطالقا،  تنموية  غري  لأغرا�س  “تفريخها”  مت  التي 
املوؤ�س�سات  ل��ه��ذه  امل���ايل  ال��واق��ع  ه��و  فما  �سيقة  �سخ�سية  م�سالح 

والهيئات؟؟
الهيئات،  هذه  يف  والكادحني(  احلراثني  )لبناء  مكان  ليوجد 
فعرب ع�سرات ال�سنني كانت التعيينات يف هذه اجلهات لبناء الذوات 
باأنها ل تتطلب الكثري من  اأعمال تتميز  بالوا�سطة واملح�سوبية فهي 
وتنعم  الدخل،  من  الكثري  تدر  لكنها على عك�س ذلك  وامل�سقة  اجلهد 
اأ�سحاب احلظوة ممن يعملون بها مبزايا اجتماعية من تاأمني �سحي 
العمل،  جهة  نفقة  على  وغريها  وهبات  و�سفرات  وموا�سالت  ونوادي 

ورمبا مبا يزيد على الأجر! 
اأ�سبحت الردن الآن تنق�سم اإىل فئتني: فئة قليلة العدد متميزة 
برثائها وم�ستوى معي�ستها املرتفع لي�س نتيجة اأعمال فائقة اجلهد اأو 
املحاباة  اإل  ل�سيء  ل  لكن  طوال،  ل�ساعات  متتد  اأو  اخلطورة  �سديدة 
والتمييز ونفوذ �سلطة ال�سخ�س او العائلة ، وفئة اأخرى كثيفة العدد 
تئن من �سظف العي�س و�سوء م�ستوى ونوعية املعي�سة، حيث ت�سل الليل 
بالنهار يف اأعمال �ساقة بل و�سديدة اخلطورة يف اأحيان كثرية دومنا 

احل�سول على اأجور اأو اأية مزايا اجتماعية. 
ال�سالم  يتحقق  اأن  ميكن  هل  ؟  هكذا  احلياة  ت�ستمر  اأن  ميكن  هل 
الجتماعي يف جمتمع بهذا ال�سكل يعاين معظم اأع�سائه من الكراهية 
مع  يوم  بعد  يوما  الكراهية  وتزداد  ؟  احلظوة  اأ�سحاب  على  واحلقد 
ف�سل كل حماولة تعلن لالإ�سالح.. هل تذكرون قانون احلد الأق�سى 
لالأجور وكيف بداأ وما انتهى اإليه  .. اأبناء احلراثني يعي�سون براتب 
)200( دينار �سهريا .. واأبناء الذوات برواتب فلكية مابني )13 األف 

( اىل )27( الف �سهريا ، غري املكافا وال�سفرات وبركات اليدين.
من  اأ�س�س  على  متما�سكة  قوية  دول��ة  بناء  ميكن  اأن��ه  اأعتقد   ل 
التمييز والكراهية ، وهنا احلل بيد رئي�س احلكومة �ساحب الولية 
الذي يجب   اأن ي�سمي الأمور مب�سمياتها وي�ستعني بالأغلبية ال�ساحقة 
من اأبناء ال�سعب من العمال والفالحني والأطباء واملهند�سني والعلماء 
واملعلمني ليقف اأمام لوبي اأ�سحاب امل�سالح والنفوذ الذين تكر�سوا على 
ح�ساب الكرثية من  اأبناء الطبقة ال�سعبية امل�سحوقة، مل يعد هناك 

مكان يف هذا العامل لدول تقام على تق�سيم �سعوبها اإىل �سادة وعبيد!

خالد خازر الخريشا

سيكولوجية » الكرسي «

khrishakhaled@yahoo.com
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يومية - أردنية - شاملة

*عمان 
نظمت جمعية �سركات تقنية املعلومات 
التفاعلي  اللقاء  )ان��ت��اج(،  والت�����س��الت 
لديها،  الأع�����س��اء  ال�سركات  م��ع  ال�سهري 
الأردنية  ال�سادرات  تنمية  ملف  ملناق�سة 

لتكنولوجيا املعلومات والت�سالت.
“اإنتاج”، ناق�س  ووفق بيان �سحايف عن 
ت�سدير  قيمة  لزيادة  احلاجة  امل�ساركون 
تكنولوجيا  وخ��دم��ات  وح��ل��ول  منتجات 
املعلومات والت�سالت الأردنية، واملنتجات 

واحللول واخلدمات الواجب الركيز عليها 
املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  �سركات  م��ن 

والت�سالت عند التخطيط للت�سدير.
جلمعية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  واأع���ل���ن 
عن  البيطار،  ن�سال  املهند�س  “انتاج” 
“ا�سبك”  ا���س��م  حت��ت  اإل��ك��رون��ي��ة  من�سة 
�ستطلق خالل الأيام املقبلة لرويج �سركات 
تفا�سيل  لت�سمل  فئاتها  بجميع  القطاع 
الوكالة  من  بدعم  ومنتجاتها  خدماتها 
مع  وبال�سراكة  ال��دويل،  للتعاون  الأملانية 

�سكوب”،  “ميديا  و  “فاردوت”  �سركتي 
ال�سركات  خريطة  اإع��داد  اإىل  بالإ�سافة 
النا�سئة بدعم من �سركة “اأوراجن الأردن” 
يف  ر�سميا  واإطالقها  الأوروب���ي  والحت���اد 
الرئي�س  وق���ال  احل���ايل.  ال�سهر  م��ن   11
فور  كمباين  “�سي�ستمز  ل�سركة  التنفيذي 
كون�سيلتن�سي” هاين اإدري�س، من جهته، اإن 
الكبرية  الأ�سواق  من  يعد  العراقي  ال�سوق 
على  م�سددا  الأردنية،  لل�سادرات  واملهمة 
العراق  يف  املالية  للتكنولوجيا  التحول  اأن 

يتيح  م��ا  الأول����وي����ات،  �سلم  ع��ل��ى  اأ���س��ب��ح 
لل�سوق  الدخول  الأردنية فر�سة  لل�سركات 
التنفيذي  الرئي�س  واأو���س��ح  العراقية. 
م��روان  انفورماتك�س”  “ديلتا  ل�سركة 
رئي�سة  عوامل  اأربعة  هناك  اأن  حمدان، 
ال�����س��ادرات،  تعزيز  يف  الفر�سة  ل��زي��ادة 
يف  متوفر  غ��ري  مميز  منتج  ت��ق��دمي  وه��ي 
الأ���س��واق،  واختيار  اإليها،  امل�سدر  ال�سوق 
البنكية،  الكفالت  على  احل�سول  و�سهولة 

والت�سويق يف البلدان امل�ستهدفة.

*عّمان 
ة زين لالإبداع )زينك(، عن  اأعلنت من�سّ
ا�ستقبالها 738 فكرة ريادية و107 �سركات 
برنامج  من  اخلام�سة  الُن�سخة  يف  نا�سئة 

»زين املبادرة« لهذا العام.
“زين”،  ���س��رك��ة  ع���ن  ب��ي��ان  وح�����س��ب 
التي  النا�سئة  ال�سركات  م�ساندة  �سيجري 
كورونا  جائحة  ب�سبب  اأعمالها  ت�سّررت 
دعم  جانب  اإىل  القت�سادية،  واآث��اره��ا 
اأ�سحاب الأفكار واحللول البتكارية، حيث 
جرى قبول 143 فكرة، و28 �سركة نا�سئة 
مراحل  اإىل  والن��ت��ق��ال  للم�ساركة  منها 

الربنامج املقبلة وبدء املناف�سة.
وج����رى اخ��ت��ي��ار الأف���ك���ار ال��ري��ادي��ة 
حتكيم  جلنة  ِقبل  من  النا�سئة  وال�سركات 
ال��ري��ادي��ة  الأع���م���ال  جم���ال  يف  ة  خمت�سّ
النتقال  و�سيجري  امل�����س��اري��ع.  وتطوير 
اآذار احلايل اإىل مع�سكر  باملقبولني يف �سهر 
يت�سّمن  ة،  املن�سّ تنّظمه  مكّثف  تدريبي 
جم��الت  يف  وور����س���ات  ت��دري��ب��ي��ة  دورات 
مهارات  تنمية  بهدف  متعددة،  وموا�سيع 
وتطوير  ق��درات��ه��م  وت��ع��زي��ز  امل�����س��ارك��ني 
امل�ساركون  �سينتقل  ثم  وحلولهم،  اأفكارهم 
وعر�س  والإر���س��اد  التوجيه  مراحل  اإىل 

النهائية  املرحلة  اإىل  و���س��وًل  امل�ساريع 
وال�سركات،  وامل�ساريع  الأف��ك��ار  واختيار 
نقدي  دعم  على  اأ�سحابها  �سيح�سل  والتي 
ة ي�سل يف جمموعه اإىل 148  مقّدم من املن�سّ
اللوج�ستي.  الدعم  جانب  اإىل  دينار،  األف 
يذكر اأن ن�سخة الربنامج لهذا العام م�سّممة 
بها  مي��ر  التي  احلالية  ال��ظ��روف  ملواكبة 
الأردن ب�سبب تف�سي فريو�س كورونا والآثار 
تت�سمن  حيث  عنها،  الناجتة  القت�سادية 
ال�سركات  م�سار  هما  اأ���س��ا���س��ني،  م�سارين 
النا�سئة  لل�سركات  وامل���وّج���ه  النا�سئة 
تداعيات  ب�سبب  اأعمالها  ت�سرّرت  التي 

مالية  خل�سائر  وتعّر�ست  كورونا،  جائحة 
مهّددة  واأ�سبحت  اأعمالها  براجع  ت�سّببت 
من  لتتمكن  الدعم  اإىل  وحتتاج  بالتوّقف، 
الأفكار  وم�سار  جديد،  من  ن�ساطها  معاودة 
فكرة  لديه  �سخ�س  لأي  املوّجه  الريادية 
م�سروع  اإىل  حتويلها  يف  يرغب  اإبداعية 
هو  الربنامج  اأن  اىل  ي�سار  نا�سئة.  و�سركة 
حتر�س  التي  واملبادرات  الربامج  اأهم  اأحد 
“زين” لالإبداع على اإطالقها �سنويًا  ة  من�سّ
والرياديني  ال�سباب  اأفكار  احت�سان  بهدف 
اإىل  وحتويلها  وت��ط��وي��ره��ا  الإب��داع��ي��ة، 

م�ساريع و�سركات نا�سئة.

*عمان 
الرقمي  الق��ت�����س��اد  وزارة  ط��رح��ت 
ال�سباب  م�����س��روع  خ���الل  م��ن  وال���ري���ادة 
من  امل��م��ول  وال��وظ��ائ��ف  والتكنولوجيا 
الهتمام  اإب��داء  وثائق  ال��دويل،  البنك 
احلكومية  امل��دف��وع��ات  رقمنة  مب�سروع 
�سامل  اإدارة  )ن��ظ��ام  اخللفية  الواجهة 

احلكومية(. للتح�سيالت 
اإنها  �سحايف،  بيان  يف  ال��وزارة  وقالت 
البنك  مع  بالتعاون  امل�سروع  على  تعمل 
م�سرية  املالية،  ووزارة  الأردين  املركزي 

املحلية  ال�سركات  تقييم  على  عزمها  اإىل 
بعطاء  ب��امل�����س��ارك��ة  امل��ه��ت��م��ة  وال��ع��امل��ي��ة 
احلكومية  امل��دف��وع��ات  رقمنة  م�����س��روع 
واخل��ربة  املطلوبة  امل��وؤه��الت  لديها  التي 
و�سعتها  التي  املعايري  �سمن  ال�سلة  ذات 
الهتمام  ابداء  وثائق  خالل  من  الوزارة 
واملن�سورة على املوقع الإلكروين اخلا�س 

بالوزارة.
وق�����ال وزي�����ر الق��ت�����س��اد ال��رق��م��ي 
ط��رح  اإن  ال��ه��ن��ان��دة،  اأح��م��د  وال���ري���ادة 
العطاء  ل��ط��رح  اأول��ي��ة  خ��ط��وة  ال��وث��ائ��ق 

الذي  الرقمنة  م�سروع  بتنفيذ  اخلا�س 
البنك  مع  بالتعاون  ال��وزارة  عليه  تعمل 
متكني  ب��ه��دف  امل��ال��ي��ة،  ووزارة  امل��رك��زي 
ال�����س��رك��ات امل��ه��ت��م��ة م��ن ت��ق��دمي ح��ل��ول 
عطاء،  لإعداد  جمعها  يجري  ومقرحات 
تت�سمن  العاملية  املمار�سات  لأف�سل  وفقا 
تنفيذ  واآل���ي���ات  ل��ك��ي��ف��ي��ات  ت�����س��ورات��ه��ا 

امل�سروع.
واأو�سح اأن احلكومة من خالل امل�سروع 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ه��ي��ك��ل م��دف��وع��ات 
ح��ك��وم��ي ���س��ام��ل ب���ه���دف ال��ت��وق��ف عن 

ب��ال��وزارات  النقدية  الدفعات  ا�ستقبال 
اأح��د  تعد  التي  احلكومية  واملوؤ�س�سات 
التحول  عملية  يف  ال��رئ��ي�����س��ة  امل��ح��اور 
على  وال��وق��ت  الكلفة  يوفر  م��ا  الرقمي 
انت�سار  اإم��ك��ان��ي��ة  م��ن  وي��ح��د  امل��واط��ن��ني، 
ال��ف�����س��اد ال�����س��غ��ري ب��ح�����س��ب امل��م��ار���س��ات 

الف�سلى. العاملية 
ن  اأ اع��ل��ن��ت  ال����وزارة  ن  اأ اإىل  ي�����س��ار 
الوثائق  طرح  يف  للم�ساركة  موعد  اآخر 
ذار  اآ  14 ل������������ امل��واف��ق  الأح���د  ي��وم  ه��و 

احلايل.

*عمان 
املعتمدة  الأ�س�س  تعديل  ال���وزراء  جمل�س  ق��رر 
الريف  فل�س  ح�ساب  على  الكهربائي  التيار  لإي�سال 
التحتية  والبنى  اخلدمات  جلنة  تو�سية  على  بناء 

وال�سوؤون الجتماعية الوزارية.
الر�سمية  اجلريدة  يف  �سدر  الذي  للقرار  ووفقا 
ال�سبكة  بوا�سطة  الكهربائي  التيار  اي�سال  يتم 
والواقعة  اأدنى  بحد  منازل   5 من  املكونة  للتجمعات 
خارج حدود التنظيم ومبعدل كلفة للمنزل الواحد 
3.5 الف دينار، �سريطة اأن تكون خمدومة بطريق 

ممهد وم�سدق ت�سديقًا موؤقتًا.
الكهربائي  التيار  اي�سال  على  ال��ق��رار  ون�����س 

للم�ساريع الزراعية املكونة من مزارع )دواجن، اأبقار، 
اأغنام( بحيث تكون م�ساهمة فل�س الريف بقيمة 12 
�سريطة  امل�ستفيد  ح�ساب  على  والباقي  دينار  الف 
من  الالزمة  واملوافقات  الراخي�س  على  احل�سول 
البيئة،  وزارة  الزراعة،  )وزارة  مثل  املعنية  اجلهات 
املحلية(،  الدارة  وزارة  يف  التنظيمية  اجل��ه��ات 
�ساحب  يكون  واأن  التنظيم،  خارج  املوقع  يكون  واأن 
املزرعة اأردين اجلن�سية. وجاء يف القرار: يتم انارة 
ال�سوارع املوؤدية اإىل املقابر الواقعة خارج التنظيم ب� 
5 اآلف دينار للمقربة الواحدة والباقي على ح�ساب 
فل�س  م�سوؤولية  ع��دم  �سريطة  امل�ستفيدة،  اجلهة 

الريف عن تركيب وحدات الإنارة

*عمان 
اأكد وزير النقل مروان اخليطان، دعم احلكومة 
ب�سكل  امل��دين  والطريان  عام  ب�سكل  النقل  ملنظومة 
ومزدهر  متنوع  اقت�ساد  باإيجاد  للم�ساهمة  خا�س، 
وتعزيز ممكنات التنمية الجتماعية والقت�سادية 

يف اململكة.
الطريان  تنظيم  هيئة  اإىل  زيارته  خالل  واأ�ساد 
املدين، ولقائه رئي�س جمل�س مفو�سي الهيئة الكابنت 

هيثم م�ستو، واأع�ساء جمل�س املفو�سني، بدور الهيئة 
على  احلفاظ  �سبيل  يف  املبذولة  واجلهود  الفاعل 
من  بالرغم  املدين  الطريان  واأمن  �سالمة  منظومتي 
التحديات وخا�سة مع انعكا�سات الو�سع الوبائي على 
الهيئة  التزام  ب��دوره،  م�ستو،  واأكد  الطريان.  قطاع 
مثمنا  والتوجيهات احلكومية،  وال�سيا�سات  بالربامج 
الوزير  يوليه  ال��ذي  والهتمام  احلثيثة  املتابعة 

لقطاع الطريان املدين مبختلف مكوناته.

*عمان 
اأ�سدرت غرفة �سناعة الردن، ن�سرة ا�سر�سادية 
حمليا  وامل�سنع  املكي�س  الأ���س��ود  ال�سمنت  لأ�سعار 

�سارية خالل �سهر اآذار احلايل.
�سعر  تراوح  �سهريا،  ت�سدر  التي  الن�سرة  وح�سب 
اأر���س  املكي�س  الأ���س��ود  ال�سمنت  من  الواحد  الطن 

يف  دينارا   68 بني  املبيعات  �سريبة  دون  من  امل�سنع 
حدة الأدنى و14ر74 دينارا يف احلد الأعلى.

ا�ستعداد  على  امل�سانع  اأن  اإىل  الغرفة  وا�سارت 
واملوزع  الوكيل  خالل  من  للم�ستهلك،  مبا�سرة  للبيع 
لها وبال�سعر املدرج بالن�سرة، لكنها ل ت�سمل  املعتمد 

حمافظة العقبة.

انتاج تناقش تحديات وفرص تنمية 
صادرات تكنولوجيا المعلومات

زين المبادرة يستقبل 738 فكرة 
ريادية و107 شركات ناشئة

طرح وثائق إبداء االهتمام بمشروع 
رقمنة المدفوعات الحكومية

تعديل األسس المعتمدة إليصال 
الكهرباء على حساب فلس الريف

وزير النقل يؤكد دعم الحكومة 
لمنظومة النقل والطيران

نشرة استرشادية ألسعار 
االسمنت األسود المكيس

*وكاالت
الأردنية  البحرينية  العالقة  تكن  مل 
امل�ستويني  على  للمحبة  ع��ن��وان��ًا  اإل  ي��وم��ًا 
الر�سمي وال�سعبي، بل اأن اململكتني ال�سقيقتني 
ت�سعى  وط��ي��دة،  اأخ��وي��ة  عالقات  جتمعهما 
وعلى  با�ستمرار  لتطويرها  البلدين  قيادتا 
والقت�سادية  منها  ال�سيا�سية  ال�سعد  كافة 
التعليمية  اجلوانب  من  وغريها  والثقافية 

وال�سحية والأمنية. 
ذلك  اآث��ار  يتلم�س  اأن  للمراقب  وميكن 
والذي  املختلفة،  البناء مب�ستوياته  التعاون 
عمر  م��ن  املا�سية  ال�سنوات  خ��الل  جت�سد 
تعاون  باتفاقيات  لفتة  ب�سورة  البلدين 
وت��ب��ادل  ا�ستثمارية  ومب�ساريع  م�سركة 
مملكة  وانفتاح  املجالت  كافة  يف  للخربات 
العمالة  ع��ل��ى  ك��ب��رية  بفعالية  ال��ب��ح��ري��ن 
الطيبة  ال�سمعة  ذات  وك��وادره��ا  الأردن��ي��ة 
اجل��ام��ع��ات  وا���س��ت��ق��ب��ال  وع��رب��ي��ا،  خليجيا 
البحرينيني  والزوار  الطالب  ملئات  الأردنية 
من  وغريها  املميز  الثقايف  والتبادل  �سنويا، 

اآفاق التالقي والتعاون البناء بني البلدين. 
حديثة  درا�سة  اأ�سارت  الإط��ار  هذا  ويف 
اإىل  الدكتور نوح خليفة  البحريني  للباحث 
اأن العالقات الثنائية بني مملكة البحرينية 
امللك  عهد  يف  الها�سمية  الأردن��ي��ة  واململكة 
البحريني حمد بن عي�سى اآل خليفة، وامللك 
عبداهلل الثاين بن احل�سني قد بلغت م�ستوًى 
على  ال�سراتيجي  التكامل  من  منوذجيا 

خمتلف الأ�سعدة.
التاريخية  العالقات  اأن  الباحث  ويرى 

من  اململكتني  ب��ه  م���رت  وم���ا  ال��ب��ل��دي��ن،  ب��ني 
حتديات خا�سة يف ظل املتغريات التي �سهدها 

العامل العربي خالل ال�سنوات الأخرية �سكلت 
اأ�سا�سًا ممهمًا اأ�سهم يف بلورة فهم عربي اأ�سمل 
بجهود  العربي  ال��وط��ن  وم�ستقبل  حلا�سر 

قيادة البلدين وحكمتهم يف التعامل مع هذه 
املتغريات.

ال��درا���س��ة  ه��ذه  ف���اإن  ال��ب��اح��ث  وبح�سب 

العالقات  لتاريخ  املعمقة  ال�سراتيجية 
الثنائية بني البلدين �سرى النور مطلع �سهر 
عميقة  تف�سريات  �ستقدم  حيث  املقبل  مار�س 

التي  والأخ��وي��ة  ال�سراتيجية  للعالقات 
اأر�سى قواعدها ورعى اأ�س�س تطويرها عاهلي 
الأمري  الراحلني  امللكني  عهد  منذ  اململكتني 

وامللك  خليفة  اآل  �سلمان  بن  عي�سى  ال�سيخ 
ا�ست�سرافية  روؤي���ة  ع��رب  ط��الل،  ب��ن  ح�سني 
الأردن��ي��ة  البحرينية  ال��ع��الق��ات  لأهمية 

خليجيا وعربيا ودوليا.
متكامال  ف�سال  الدرا�سة  وتت�سمن  ه��ذا 
العالقات  وتطور  ن�ساأة  تاريخ  ويحلل  ي�سرد 
املا�سي،  القرن  �ستينيات  منذ  البلدين  بني 
كميا  حتليال  يت�سمن  اآخر  ف�سٍل  اإىل  اإ�سافة 
بني  املتبادلة  الإعالمية  لل�سورة  وكيفيا 
مملكة البحرين واململكة الأردنية الها�سمية 
طبق   2020 اإىل   2019 من  الأع��وام  خالل 
اإىل  ا�سافة  البلدين،  �سحف  من  عينة  على 
للدرا�سة  العلمية  املنهجية  يت�سمن  ف�سال 

ومفاهيمها النظرية.
وي��ع��ت��رب ال��دك��ت��ور ن���وح خ��ل��ي��ف��ة اأح���د 
البحرين،  مملكة  يف  ال��ب��ارزي��ن  املفكرين 
لدى  عالية  مب�سداقية  يتمتعون  ال��ذي��ن 
البحرينية وح�سور �سحفي  الإعالم  و�سائل 
واإعالمي بارز، كما ي�سغل موقعا قياديا لدى 
باحث  خليفة  والدكتور  البحرين.   مملكة 
وعلوم  التنمية  اجتماع  علم  يف  ومتخ�س�س 
الت�����س��ال والإع�����الم ون���ال م��وؤخ��را متيزا 
اأكادمييا خالل فرة درا�سته خارج البحرين 
حيث نال درجتي دكتوراه الأوىل من جامعة 
وجامعة  املغربية  باململكة  اخلام�س  حممد 
درا�ساته  نالت  كذلك  بالقاهرة،  �سم�س  عني 
البحرينية  العالم  بو�سائل  وا�سعا  انت�سارا 
وباململكة املغربية وجمهورية م�سر العربية 
ب��ع��د اط��الق��ه اب��ح��اث��ا ع��ن ال��ع��الق��ات بني 

البحرين واملغرب والبحرين وم�سر.
المم - املنامه 
مكتب الباحث الدكتور نوع خليفه

باحث بحريني: العالقات البحرينية األردنية بلغت مستوى 
نموذجي من التكامل االستراتيجي في عهد عاهلي البلدين



*وكاالت
جديدة  مفاجاأة  اجلليل  فريق  فّجر 
املباراة  يف   0-1 العقبة  �سباب  هزم  عندما 
التي جرت م�ساء الإثنني على �ستاد الأمري 
الثانية  اجلولة  �سمن  بالزرقاء،  حممد 
لبطولة درع الحتاد الأردين بكرة القدم.
املتاأهله  ال��ف��رق  اأول  اجلليل  واأ�سبح 

�سعد  ال���ذي  وه��و  النهائي  ن�سف  ل��ل��دور 
حيث  املحرفة،  الأن��دي��ة  مل�ساف  حديثا 
على  اأول  الفوز  بت�سجيل  امل�سوار  ا�ستهل 
النتيجة  وبذات  العقبة  �سباب  ثم  ال�سلط 

.»0-1“
للجليل  الثمني  ال��ف��وز  ه��دف  واأح���رز 
ا�ستثمر  ال��ذي  اخلزامي  خلدون  مهاجمه 

اجل���زاء  منطقة  ل��ي��دخ��ل  دف��اع��ي��ا  خ��ط��اأ 
وي�سدد بثقة داخل �سباك حماد الأ�سمر.

حيث  الكاملة  العالمة  اجلليل  ون��ال 
بر�سيد  الرابعة  املجموعة  �سدارة  ح�سم 
دون  العقبة  �سباب  بقي  فيما  ن��ق��اط   6

نقاط.
و���س��ت��ك��ون امل���واج���ه���ة امل��ت��ب��ق��ي��ة من 

الواجب  بتاأدية  اأ�سبه  الرابعة  املجموعة 
بعدما  وال�سلط،  العقبة  �سباب  وجتمع 
على  املناف�سة  ح�سابات  من  ر�سميا  خرجا 

التاأهل. بطاقة 
وتن�س لوائح البطولة على تاأهل بطل 
للدور  الأربع  املجموعات  من  جمموعة  كل 

النهائي. ن�سف 

*وكاالت
ال�ستقالة  ال��ي��د   ك���رة  احت���اد  رف�����س 
النظام  جلنة  اأع�ساء  من  عدد  من  املقدمة 

وال�سلوك املنبثقة عن الحتاد.
واعتزازه  ثقته  اليد  كرة  احتاد  واأك��د 
الكبري  وال��دور  وال�سلوك،  النظام  بلجنة 
املا�سية،  ال��ف��رة  طيلة  ب��ه  ق��ام��ت  ال���ذي 
والذي يعزز من العمل املوؤ�س�سي الذي يتبعه 

الحتاد يف اجناز اعماله ون�ساطاته.
ج��اء ذل��ك خ��الل الج��ت��م��اع امل�سرك 
من  بقرار  امل�سكلة  اللجنة  بني  عقد  ال��ذي 
وذلك  وال�سلوك،  النظام  وجلنة  الحت��اد، 

من  املقدمة  ال�ستقالة  بخ�سو�س  للتباحث 
بع�س اع�ساء جلنة النظام وال�سلوك.

وح�سر الجتماع وفق خرب �سادر اليوم 
الدكتور  الحتاد  رئي�س  اللعبة،  احتاد  عن 
لرئي�س  ال��ث��اين  وال��ن��ائ��ب  املن�سي  تي�سري 
واع�ساء  ورئي�س  بديوي،  حممد  الحت��اد 
حممود  ت�سم  التي  وال�سلوك  النظام  جلنة 
ياغي وجمال اخلطاطبة ومزيد الظواهرة 

وعبد النا�سر احل�سايكة وا�سرف الغزوان.
ال��ذي  ال��ك��ب��ري  التميز  املن�سي  واك���د 
ال�سنوات  الثالث  يف  اللجنة  اعمال  غلف 
ا�سهمت  قرارات  من  اجنزته  وما  املا�سية، 

ن�����س��اط��ات وب��ط��ولت  ك��ث��ريا يف اجن����اح 
املن�سي  فيه  ابلغ  الذي  الوقت  يف  الحتاد، 
موافقة  ع��دم  اللجنة  واع�����س��اء  رئي�س 
ال�ستقالة  على  الحت���اد  اإدارة  جمل�س 
نظرا  اللجنة،  اع�ساء  بع�س  من  املقدمة 
للثقة الكبرية التي يوليها الحتاد لرئي�س 
اللجنة  واأن  خ�سو�سا  اللجنة،  واع�ساء 
عقدت  املا�سية  ال�سنوات  الثالث  وطيلة 
ق��رارات،   207 فيه  اتخذت  اجتماعا   67
و�سفافية  وا�ستقاللية  ح��ي��ادي��ة  وب��ك��ل 
ودون تاأثري اأو تدخل من اأي طرف خدمة 
ما  فعليا  وهو  الأردن��ي��ة،  اليد  كرة  للعبة 

ترجم على اأر�س الواقع.
واع�ساء  ياغي  حممود  اللجنة  رئي�س 
املوؤ�س�سي  بالعمل  اعتزازهم  اكدوا  اللجنة 
الحت���اد  ادارة  جمل�س  ب��ه  ي��ق��وم  ال���ذي 
ودعمه املتوا�سل لإجناح دور اللجنة للعمل 
على  موؤكدين  وحيادية،  ا�ستقاللية  بكل 
اللجنة  يف  عملهم  ملوا�سلة  ا�ستعدادهم 
اللجنة  جتمع  التي  العالقة  متانة  وعلى 
اللجنة  ثمنت  مثلما  الدارة،  جمل�س  مع 
العاملة  وجلانه  الحتاد  ادارة  جمل�س  دور 
بالرتقاء مب�ستوى كرة اليد الردنية رغم 

ال�سعوبات.

*وكاالت
اأكد جان كلري توديبو، لعب بر�سلونة 
املعار لني�س، عدم اهتمامه باأي �سيء يتعلق 
ل  اأنه  لدرجة  حالًيا،  الكتالوين  بالفريق 

يتابع مبارياته.
يناير/  يف  ني�س  اإىل  توديبو  وانتقل 
ن�سف  ق�سى  اأن  بعد  املا�سي،  الثاين  كانون 
يح�سل  مل  لكنه  بنفيكا،  يف  الأول  املو�سم 
على فر�سة للم�ساركة، ليعود اإىل بر�سلونة 

ومن ثم ينتقل اإىل النادي الفرن�سي.
نقلتها  ت�سريحات  يف  توديبو،  وق��ال 
العودة  يف  اأفكر  “ل  �سحيفة”�سبورت”: 
تركيزي  احلايل،  الوقت  يف  بر�سلونة  اإىل 
والعمل  اأدائ��ي  حت�سني  على  من�سب  الآن 
ال���دوري  يف  ني�س  م�ساعدة  كيفية  على 

الفرن�سي«.
هذا،  هديف  يف  جنحت  “اإذا  واأ���س��اف: 
اأو  لرب�سلونة  ال��ع��ودة  وقتها  فيمكنني 
يتعلق  الأم���ر  اأن  امل��ه��م  ه��ن��ا،  ال���س��ت��م��رار 
باأدائي، لذلك علي الركيز يف هذا اجلانب 

حالًيا«.
الإطاحة  يف  بر�سلونة  فر�س  وع��ن 
دوري  م���ن  ج���ريم���ان  ����س���ان  ب��ب��اري�����س 
ن���ا  اأ ك����ذب،  “بدون  ق����ال:  الأب���ط���ال، 

بر�سلونة  يخ�س  �سيء  باأي  مهتًما  ل�ست 
كل  مب�ساهدة  اأهتم  ل  اأنني  حتى  حالًيا، 
من�سب  الآن  تركيزي  الفريق،  مباريات 

فقط«. ني�س  على 
وتابع: “ميكن م�ساهدة بع�س مبارياته 
اأومتيتي،  �سامويل  اأداء  ملتابعة  فقط 
لينجليت اأو عثمان دميبلي لأنهم اأ�سدقائي، 

ا، الأهم بالن�سبة يل  اأي�سً ولكن لي�س دائًما 
املباريات  يف  والركيز  ني�س  مع  العمل  هو 

التي لدينا«.
اإط��الًق��ا  تهمني  ل  “ب�سراحة  واأمت: 

مباراة بر�سلونة اأمام باري�س �سان جريمان، 
واإذا  جيد،  �سيء  فهذا  رميونتادا  حقق  اإذا 
لي�ست  ولكنها  �سيئا،  اأم��را  ف�سيكون  خ�سر 

م�سكلتي”.

*وكاالت
كاأ�س  بلقب  للظفر  تطلعه  الفي�سلي  النادي  اأكد 
يف  الثالثة  للمرة  ال��ق��دم  لكرة  الآ���س��ي��وي  الحت���اد 
تاريخه، خا�سة اأن مباريات الدور الأول يف البطولة 

ت�ست�سيفها العا�سمة عمان خالل �سهر اأيار املقبل.
وم�سوؤول  الفي�سلي  النادي  �سندوق  اأم��ني  وب��ني 
تعزيز  اإن  احل���وراين،  �سامر  النادي  يف  التعاقدات 
الالعبني  م��ن  متميزة  مبجموعة  الفريق  �سفوف 
على  ق��ادر  فريق  لت�سكيل  جاء  والجانب،  املحليني 
معتربا  والآ�سيوية،  املحلية  الألقاب  على  املناف�سة 
اأن اقامة مباريات املجموعة الثالثة التي يلعب فيها 
لالعبني  معنويا  حافزا  ي�سكل  الأردن،  يف  الفي�سلي 

للبحث عن حتقيق الجناز.
وقال احلوراين لوكالة الأنباء الأردنية )برا(: 

باإقامة  الآ���س��ي��وي  الحت���اد  ق��رار  الفي�سلي  تلقى 
مباريات املجموعة الثالثة يف عمان، وهو اأمر معنوي 
بالن�سبة لالعبني الباحثني عن اجناز جديد للنادي 

والكرة الردنية.
وا�ساف: تعاقدنا ر�سميا حتى الآن مع املحرف 
اإىل جانب اختبار حمرفني  اللبناين هالل احللوة، 
�سفوف  لتعزيز  اآخ��ري��ن  اث��ن��ني  لخ��ت��ي��ار  اأج��ان��ب 
الالعبني  من  عدد  مع  تعاقد  ان  �سبق  الذي  الفريق 

املحليني.
واأن  �سبق  ال��ذي  الفي�سلي  اأن  احل��وراين  واعترب 
ظفر بلقب كاأ�س الحتاد الأردين مرتني عامي 2005 
الذي  الأمر  الثالث،  الآ�سيوي  للقب  يتطلع  و2006، 
دفع الإدارة للعمل بجد لتاأمني متطلبات الفريق من 

لعبني متميزين وجهاز فني باحث عن اللقاب.

*وكاالت
فريقه  اأن  اإرب��د  احل�سني  قائد  عمران  لوؤي  اأكد 
الأردين  الحت��اد  درع  بطولة  بلقب  للظفر  يخطط 
لقناة  ت�سريحات  يف  ع��م��ران  وق��ال  ال��ق��دم.  بكرة 
 ،”0-3“ الأردن  �سباب  على  فريقه  فوز  بعد  الأردن 
ا�ستعدادية  حمطة  كذلك  تعترب  ال��درع  بطولة  اإن 
قبل  وبخا�سة  وتالفيها  ال�سعف  ن��ق��اط  ملعاينة 

مواجهة اجلزيرة املقبلة.
اجلزيرة  حمطة  اجتياز  يف  “ناأمل  واأ���س��اف: 
لن�سف  العبور  بطاقة  لنح�سم  املقبلة،  امل��ب��اراة  يف 

النهائي. فريقنا قادر على الفوز وموا�سلة امل�سوار«.
وكان عمران قد �سجل هدفا من الأهداف الثالثة 
الذي  الأردن  �سباب  ال�سابق  فريقه  مبرمى  للح�سني 

انتهى عقده معه بختام املو�سم املن�سرم.

*وكاالت
من  الأردن  �سباب  نظريه  اإرب��د  احل�سني  اأق�سى 
هزمه  بعدما  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  الحت���اد  درع  بطولة 

بثالثية نظيفة، على �ستاد الأمري حممد.
وتناوب على ت�سجيل ثالثية احل�سني اإربد، اأحمد 
يا�سر بالدقيقة “5” ولوؤي عمران من عالمة اجلزاء 

اإربد  احل�سني  و�سارك   .»88“ موايل  وحممد   ،”33“
ولكل  الثالثة  املجموعة  ب�سدارة  اجل��زي��رة  فريق 
امل�سابقة  الأردن  �سباب  ودع  فيما  نقاط،   ”3“ منهما 
لقاءاته  اإرب��د  احل�سني  يختتم  اأن  وينتظر  ر�سميا. 
مع  �ستجمعه  مرتقبة  مبواجهة  املجموعة  �سمن 
اجلزيرة حل�سم هوية الفريق املتاأهل لن�سف النهائي.

*وكاالت
من  الأردن  �سباب  نظريه  اإرب��د  احل�سني  اأق�سى 
هزمه  بعدما  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  الحت���اد  درع  بطولة 

بثالثية نظيفة، على �ستاد الأمري حممد.
وتناوب على ت�سجيل ثالثية احل�سني اإربد، اأحمد 
يا�سر بالدقيقة “5” ولوؤي عمران من عالمة اجلزاء 

اإربد  احل�سني  و�سارك   .»88“ موايل  وحممد   ،”33“
ولكل  الثالثة  املجموعة  ب�سدارة  اجل��زي��رة  فريق 
امل�سابقة  الأردن  �سباب  ودع  فيما  نقاط،   ”3“ منهما 
لقاءاته  اإرب��د  احل�سني  يختتم  اأن  وينتظر  ر�سميا. 
مع  �ستجمعه  مرتقبة  مبواجهة  املجموعة  �سمن 
اجلزيرة حل�سم هوية الفريق املتاأهل لن�سف النهائي.

*وكاالت
مع  تدريباته  احل��ل��وة،  ه��الل  اللبناين  با�سر   
الفي�سلي الأردين، متهيدًا للتعاقد معه لتمثيل فريق 

كرة القدم يف املو�سم احلايل.
وكان احللوة و�سل الأردن يف �ساعة متاأخرة من 
الإدارة  جمل�س  ع�سو  ا�ستقباله  يف  كان  حيث  اأم�س، 

�سامر احلوراين.
م�ساركة  كذلك  الفي�سلي  ت��دري��ب��ات  و�سهدت 
لالختبارات  �سيخ�سع  الذي  كوي،  الفرن�سي  املدافع 
اأو  معه  بالتعاقد  �سواء  م�سريه  لتحديد  ال��الزم��ة 
يف  م�سواره  الفي�سلي  وا�ستهل  عنه.  النظر  �سرف 
املو�سم اجلديد اأم�س الأحد، حيث حقق فوزًا مريحًا 

على البقعة 3-0 يف بطولة درع الحتاد.
وي�سعى الفي�سلي اإىل ح�سم تعاقداته ا�ستعدادًا 
الآ�سيوي، حيث  كاأ�س الحتاد  للم�ساركة يف بطولة 
ت�سم  التي  الثالثة  جمموعته  لقاءات  �سي�ست�سيف 
اإىل جانبه ت�سرين ال�سوري وال�سيب العماين والفائز 
الفل�سطيني  الأمعري  جتمع  التي  امللحق  مباراة  من 

والكويت الكويتي.

*وكاالت
ال�سلط،  ن���ادي  رئي�س  ع��رب��ي��ات،  خ��ال��د  اأب���دى 
�سعادته باملوافقة على ا�ست�سافة مباريات املجموعة 

الثانية لبطولة كاأ�س الحتاد الآ�سيوي.
م��ب��اري��ات  “اإقامة  ل���ك���ووورة  ع��رب��ي��ات  وق����ال 
املجموعة الثانية يف الأردن، يحفزنا كثرًيا للمناف�سة 

على بطاقة التاأهل«.
واأ�ساف “من �سيتوىل عملية ال�ست�سافة واإجراء 
الحت��اد  والإداري�����ة،  الفنية  ال��الزم��ة  الرتيبات 

الأردين ولي�س ال�سلط«.
لل�سلط  الأوىل  التاريخية  امل�ساركة  “هي  وتابع 
يف البطولة، �سنجتهد يف �سبيل متثيل الكرة الأردنية 

خري متثيل، الفريق متلهف لذلك«.
اأجنبي  “�سنقوم بتعزيز �سفوفنا بثنائي  واأو�سح 

البطولة  يف  امل�ساركة  قبل  الفريق  ق��درات  لتعزيز 
الآ�سيوية املقررة يف مايو/اآيار املقبل«.

املباريات  كانت  اإذا  الآن  حتى  نعرف  “ل  واأمت 
الأمر  اأن  اأعتقد  ل،  اأم  جماهريي  بح�سور  �ستحظى 
بدء  من  اأيام  قبل  الوبائي  بالو�سع  مرهوًنا  �سيكون 

املباريات«.
ال�سلط،  جانب  اإىل  الثانية  املجموعة  وت�سم 
�سباب  ومركز  البحريني  واملحرق  اللبناين  الأن�سار 

بالطة الفل�سطيني.
ا،  اأي�سً الأردن  منح  قد  الآ�سيوي،  الحت��اد  وكان 
ي�سارك  التي  الثالثة،  املجموعة  لقاءات  ا�ست�سافة 
وال�سيب  ال�سوري  ت�سرين  جانب  اإىل  الفي�سلي،  فيها 
ال��ت��ي جتمع  امللحق  م��ب��اراة  م��ن  وال��ف��ائ��ز  ال��ع��م��اين 

الأمعري الفل�سطيني والكويت الكويتي.

الجليل يفجر المفاجأة في بطولة الدرع األردني

اتحاد اليد يرفض استقالة أعضاء
 في لجنة النظام والسلوك

توديبو: ال أهتم بمباريات برشلونة

النادي الفيصلي يؤكد تطلعه 
للقب اآلسيوي الثالث

لؤي عمران: الحسين إربد 
يتطلع للقب الدرع

الحسين إربد يقصي شباب 
األردن من بطولة درع االتحاد

الحسين إربد يقصي شباب 
األردن من بطولة درع االتحاد

اللبناني الحلوة والفرنسي كوي 
يشاركان بتدريبات الفيصلي

رئيس السلط: سعداء 
باستضافة المجموعة اآلسيوية

*وكاالت
جاهزيته  ال��ق��دم،  ك���رة  احت���اد  اأك���د 
وال�سلط  الفي�سلي  مباريات  ل�ست�سافة 
اأيار  يف  الآ�سيوي  الحت��اد  كاأ�س  ببطولة 

املقبل، وفق بروتوكول �سحي م�سدد.
واع��ل��ن الحت���اد الآ���س��ي��وي، ع��ن منح 
ا�ست�سافة مباريات جمموعتي  الأردن حق 
والفي�سلي  الثانية(  )املجموعة  ال�سلط 

)املجموعة الثالثة(.
واأك���دت اأم��ني ع��ام احت��اد ك��رة القدم 
اأن الأردن مل يطلب ا�ست�سافة  �سمر ن�سار، 
املباريات يف املجموعتني الثانية والثالثة، 
اإل بعد التاأكد من جاهزيته على خمتلف 
لتنظيم  الحتاد  �سعي  اإىل  م�سرية  ال�سعد، 

مباريات متميزة.
ولفتت ن�سار يف ت�سريح لوكالة الأنباء 
كاأ�س  مباريات  اأن  اإىل  )ب��را(  الأردن��ي��ة 
عمان،  يف  �ستقام  التي  الآ�سيوي  الحت��اد 
بحيث  م�سدد،  طبي  لربوتوكول  �ستخ�سع 
لفحو�سات  امل�ساركة  الفرق  جميع  تخ�سع 
كل  وقبل  وم�ستمر،  دوري  ب�سكل  كورونا 

مباراة حر�سا على �سالمة اأركان اللعبة.
م�ستعد  ال���ك���رة  احت����اد  واأ����س���اف���ت: 
يتعلق  فيما  خا�سة  املباريات،  ل�ست�سافة 
�ستاد  اأن  اإىل  م�سرية  املالعب،  بجاهزية 
عمان يخ�سع حاليا لالإغالق ب�سبب اأعمال 
فتحه  واإع���ادة  لتجهيزة  �سعيا  ال�سيانة، 

مطلع ني�سان املقبل.
وبينت اأن ا�ست�سافة الأردن للمباريات، 
فر�سة  وال�سلط  الفي�سلي  لعبي  مينح 
التخل�س من عناء ال�سفر والتنقل يف هذه 

الظروف ال�سعبة ب�سبب جائحة كورونا.

اتحاد الكرة: بروتوكول صحي مشدد 
خالل استضافة المباريات اآلسيوية
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*وكاالت
نيجريية،  اإع��الم��ي��ة  م�����س��ادر  اأف����ادت 
ك��ان��ت  ت��ل��م��ي��ذة،   317 ����س���راح  ب���اإط���الق 
جمموعة من قطاع الطرق قد اختطفتهن 

يوم 26 فرباير يف �سمال البالد.
الفتيات  اأن  اإىل  امل�����س��ادر  واأ����س���ارت 
املركز  جو�ساو  مدينة  اإىل  طريقهن  يف 
ل  اأنها  مو�سحة  زامفارا،  لولية  الإداري 
فدية  دفع  مت  اإذا  فيما  معلومات  اأي  متلك 

مالية لقاء التلميذات.
اإن�����ه مت اخ��ت��ط��اف  وق���ال���ت امل�����س��ار 
عامة  داخ��ل��ي��ة  م��در���س��ة  م��ن  التلميذات 
ق��وات  واأن  جانغيبي،  مدينة  يف  للبنات 
عن  بحثت  وال�سرطة  الحت��ادي��ة  الأم��ن 
الأي��ام  خ��الل  مكثف،  ب�سكل  التلميذات 
وكالة  نقلت  م��ا  وف��ق  املا�سية،  الثالثة 

ال�سحافة الإفريقية.
الأزه���ر  �سيخ  ال��ط��ي��ب،  اأح��م��د  وك���ان 
على  ن�سرها  تغريدة  يف  دعا  قد  ال�سريف، 
�سراح  لإط��الق  بتوير  الر�سمي  ح�سابه 
وبا�سم  “با�سمي  ق��ال:  حيث  املختطفات، 
اأ�سم  واأ�ساتذته،  ال�سريف  الأزه��ر  علماء 
�سوتي ل�سوت عقالء العامل لإطالق �سراح 
اأكرث من 300 فتاة مت اختطافهن يف هجوم 
نيجرييا،  غ��رب  ب�سمال  متوح�س  اإره��اب��ي 

اأدعو اهلل اأن يفك اأ�سرهن واأن يعيدهن اإىل 
اأهلهن �ساملات«.

الأح��د،  فرن�سي�س،  البابا  دان  كذلك 
 317 ل�  امل�سني”  ب��”الختطاف  و�سف  ما 
التب�سري  �سالة  عقب  نيجرييا،  يف  تلميذة 

املالئكي يف الفاتيكان.
 وقال اأمام امل�سلني يف �ساحة القدي�س 

والأخ������وات  الإخ������وة  “اأيها  ب��ط��ر���س 
اأ�ساقفة  �سوت  اإىل  �سوتي  اأ�سم  الأعزاء، 
 317 ل�  امل�سني  نيجرييا لإدانة الختطاف 

�سابة«.
اأج���ل  م���ن  ن�����س��ل��ي  “دعونا  وا����س���اف 
ب�سرعة  العودة  من  يتمكّن  حتى  الفتيات 
الفتيات  “قربه” من  منازلهن” موؤكدا  اإىل 

وعائالتهن.

خطف  لأعمال  اأهدافا  املدار�س  وباتت 
نيجرييا  �سمال  يف  فدية  مقابل  جماعي 
اقتحمت  حيث  م�سلحة،  جماعات  قبل  من 
مدر�سة  م�سلحة  جمموعة  فرباير   17 يف 
منطقة  يف  ال��ث��ان��وي��ة  احلكومية  ال��ع��ل��وم 
طالبا   27 وخطفت  نيجر  بولية  كاجارا 
اأن  بعد  اأقاربهم  من  و12  موظفني  وثالثة 
وُقتل  املدر�سة،  حرا�سة  قوة  على  تغلبت 

�سبي خالل الهجوم.
الأخ��رية  الهجمات  م��وج��ة  ث���ارت  واأ
الع�سابات  عنف  ت�ساعد  م��ن  خم��اوف 
اإذ  امل��ت�����س��ددي��ن،  وامل��ت��م��ردي��ن  امل�سلحة 
حرام”  “بوكو  ج��م��اع��ة  ي�����س��ا  اأ ت��ن��ف��ذ 
تنظيم  م���ن  ف���رع  وك���ذل���ك  امل��ت��ط��رف��ة 
�سمال  يف  خ��ط��ف  ع��م��ل��ي��ات  “داع�س” 

نيجرييا. �سرق 

*القاهرة 
الدول  جلامعة  العامة  الأمانة  مقر  يف  انطلقت 
العادية  ال��دورة  اأعمال  الثنني،  اليوم  العربية 
امل��ن��دوب��ني  م�ستوى  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ة  ملجل�س   155
رئا�سة  ت�سلمت  ال��ت��ي  قطر  برئا�سة  ال��دائ��م��ني 

الدورة من م�سر.
يف  اململكة  �سفري  الج��ت��م��اع  يف  الأردن  ومي��ث��ل 
ال��ق��اه��رة وم��ن��دوب��ه��ا ال��دائ��م يف اجل��ام��ع��ة اأجم��د 
جمل�س  اجتماع  ت�سبق  يومني  مدى  على  الع�سايلة، 

اجلامعة على امل�ستوى الوزاري بعد غٍد الأربعاء.
جدول  م�سروع  الجتماع  يناق�س  اأن  املقرر  ومن 

املجل�س  اجتماعات  اإىل  لرفعه  متهيدا  الأع��م��ال 
الق�سية  يت�سمن  وال���ذي  ال����وزاري،  امل�ستوى  على 
واليمن،  �سوريا  يف  الو�سع  وت��ط��ورات  الفل�سطينية 
والت�سامن  الليبية  ال�ساحة  على  امل�ستجدات  واآخر 
مع لبنان، واأمن املالحة واإمدادات الطاقة يف منطقة 
العالقات  اأي�سا  البنود  بني  وم��ن  العربي.  اخلليج 
والإق��ل��ي��م��ي��ة،  ال��دول��ي��ة  التجمعات  م��ع  ال��ع��رب��ي��ة 
ومنظمات  املتحدة  والأمم  اجلامعة  بني  والتعاون 
العربية،  ال��دول  يف  النازحني  ودعم  اأخ��رى،  دولية 
للن�ساء  العربية  ال�سبكة  ا�سراتيجية  وم�سروع 

و�سيطات ال�سالم. 

*واشنطن 
موقعها  على  المريكية  اخلارجية  وزارة  اعلنت 
الإل���ك���روين ال��ي��وم الث���ن���ني، ع��ن و���س��ول امل��وف��د 
اإىل  زاد  خليل  زملاي  لأفغان�ستان  اخلا�س  الأمريكي 
يف  حمليني،  م�سوؤولني  مع  اجتماعات  لعقد  كابول 
بني  املتعرثة  ال�سالم  عملية  اإحياء  لإع��ادة  حماولة 
البلدين، واقراب املهلة النهائية املحددة لن�سحاب 

اجلنود الأمريكيني من افغان�ستان. وبح�سب وا�سنطن 
الرئي�س  ت��ويل  منذ  الأوىل  ال��زي��ارة  تعد  بو�ست، 
الأمريكي جو بايدن ال�سلطة.  واأعلن البيت الأبي�س 
عن خطط لإعادة النظر يف اتفاق الن�سحاب الذي 
اأبرمته وا�سنطن مع حركة طالبان يف الدوحة العام 
املا�سي، والذي ين�س على ان�سحاب القوات الأمريكية 

من اأفغان�ستان يف اأيار 2021.

*عمان 
انطونيو  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال��ع��ام  الأم���ني  نا�سد 
لوقف  ب�سخاء  للتربع  املانحة  ال���دول  غويري�س 

املجاعة يف اليمن.
بعد، جلمع  افرا�سي عن  موؤمتر  افتتاح  وقال يف 
يف  الإغاثة  عمليات  لتمويل  دولر  مليارات  85ر3 
اليمن، اأنا�سد جميع املانحني اأن ميولوا نداءنا ب�سخاء 
خف�س  واأن  ال��ب��الد،  جت��ت��اح  ال��ت��ي  املجاعة  ل��وق��ف 

امل�ساعدات مبثابة عقوبة اإعدام لعائالت باأكملها.
وجهة  دولة   100 ممثلي  اأمام  كلمته  يف  واأ�ساف 
مانحة “املجاعة �ستثقل كاهل اليمن، ونحن يف �سباق 
اأرواح  اإزه��اق  من  واملجاعة  اجل��وع  منع  اأردن��ا  ما  اإذا 
املعاناة  �سدة  و�سف  يف  مبالغة  لي�ست  وهذه  املاليني، 
بال�سراكة  املوؤمتر  املتحدة  الأمم  وتنّظم  اليمن«.  يف 
مع �سوي�سرا وال�سويد بهدف حث الدول املانحة على 

التربع جلمع 85ر3 مليارات دولر �سريعا.

*لندن 
جهاز  ع��ن  بريطانيون  طبيون  باحثون  ك�سف 
الأن�سجة  لت�سوير  ال�سوتية  فوق  باملوجات  فح�س 

ال�سرطانية يف حالت اأورام املخ.
نقال  �سي” الربيطانية،  بي  “بي  اإل�  وقالت هيئة 
الأع�ساب  التقنية توفر جلراحي  اإن  الباحثني،  عن 
ر�سد  اإىل  تر�سدهم  ن�سبيا  ورخي�سة  جديدة  اأداة 

ف�سله  املُ����راد  ال����ورم  وح��ج��م  منطقة  وتخطيط 
بالأن�سجة  م�سا�س  اأي  دومن��ا  بعناية  وا�ستئ�ساله 
اأن  الهيئة  واأ�سافت  ال�سليمة.  الأخ��رى  الدماغية 
يف  ت��ف��وق  اجل��دي��دة  التقنية  اأن  ي���رون  الباحثني 
باهظة  املغناطي�سي  الرنني  اأجهزة  فحو�س  كفاءتها 
تعطي  ما  عادة  التي  حاليا  وامل�ستخدمة  التكاليف 
�سورا تف�سيلية ودقيقة لكن بعد الإجراء اجلراحي.

*القاهرة 
ميلي�سيات  ت�سعيد  العربية  اجل��ام��ع��ة  دان���ت 
الريا�س،  ال�سعودية؛  العا�سمة  با�ستهداف  احلوثي 
القوات  جنحت  بالي�ستي  ب�ساروخ  املا�سي،  ال�سبت 

ال�سعودية يف اعرا�سه وتدمريه.
واأكد اأمني عام اجلامعة اأحمد اأبو الغيط يف بيان 
اأن ت�سعيد احلوثيني للعمليات والهجمات على ماأرب 
كورقة  ل�ستخدامها  ياأتي  املا�سي  ال�سهر  مطلع  منذ 

اخلطرية  للتبعات  اعتباٍر  اأي  دون  �سيا�سية  تفاو�س 
امل�سوؤولية عن  املدنيني، حممال احلوثيني  على حياة 

تدهور الو�سع الإن�ساين يف اليمن اإىل حد املجاعة.
واأع����رب اأب���و ال��غ��ي��ط ع��ن ت�����س��ام��ن اجل��ام��ع��ة 
تتخذها  اإجراءات  اأية  يف  ال�سعودية  مع  بالكامل 
بقدرتها  ثقته  موؤكًدا  و�سكانها،  اأمنها  عن  للدفاع 
التي  الإره��اب��ي��ة  الهجمات  ل��ه��ذه  الت�سدي  على 

املدنيني. ت�ستهدف 

إطالق سراح مئات التلميذات 
المختطفات في نيجيريا

األردن يشارك في اجتماعات الجامعة 
العربية على مستوى المندوبين

وصول الموفد األميركي 
الخاص ألفغانستان إلى كابول

األمم المتحدة تناشد المانحين التبرع 
بسخاء لتجنب مجاعة في اليمن

بريطانيا: تقنية منخفضة التكلفة 
تساعد على استئصال أورام الدماغ

الجامعة العربية تدين تصعيد 
الميليشيات الحوثية

*عمان 
اإن��ه  العاملية،  ال�سحة  منظمة  قالت 
�سيتم  اأي��ار،  �سهر  نهاية  وحتى  الآن  منذ 
تخ�سي�س 237 مليون جرعة من لقاحات 
دول��ة   142 على  لتوزيعها  ك��وف��ي��د-19، 

م�ساركة يف مرفق كوفاك�س.
الدكتور  للمنظمة  العام  املدير  واأ�سار 
موؤمتر  يف  غيربي�سو�س،  اإدهانوم  تيدرو�س 
�سحفي عقدته املنظمة، الثنني، اإىل اأنه 
�سيتم توزيع 11 مليون جرعة من لقاحات 
خالل  كوفاك�س  مرفق  عرب  ك��وف��ي��د-19، 
يف  امل�ساركة  الدول  من  لعدد  الأ�سبوع  هذا 
اأن كوفاك�س  واأ�ساف غيربي�سو�س،  املرفق. 
اإت��اح��ة لقاحات  اأج��ل  اإئ��ت��الف من  )وه��و 
ب�سكل  العاملي  ال�سعيد  على  ك��وف��ي��د-19 
اجلولة  الثالثاء  غ��دا  �سين�سر  من�سف( 
لقاحات  جرعات  خم�س�سات  من  الأوىل 
والتي  البلدان،  على  �سيوزعها  التي  كوفيد 

تغطي غالبية الدول امل�ساركة يف املرفق.
ولفت اإىل اأن دولتي غانا و�ساحل العاج 
الثنني  ال��ي��وم  ب��داأت��ا  اإفريقيا،  ق��ارة  يف 

كوفيد-19  �سد  ال�سحيني  العاملني  بتلقيح 
، لت�سبحا بذلك اأول دولتني تبداأن حمالت 
التطعيم بجرعات مقدمة من خالل مرفق 

كوفاك�س.
وحّث املدير العام للمنظمة، احلكومات 
اتخاذ تدابري  ال�ستمرار يف  والأفراد على 

انت�سار  للحّد من  الأ�سا�سية  العامة  ال�سحة 
اأ�سا�س  ي�سكل  ذل��ك  اأن  م��وؤّك��دا  الفريو�س، 
ا�ستمرار  مع  فحتى  للجائحة،  ال�ستجابة 
على  ع��امل��ي��ا،  ك��وف��ي��د-19  ل��ق��اح��ات  ن�سر 
اجلميع اأن يتذكر “اأن اللقاحات وحدها لن 
حتافظ على �سالمتك”، اللقاحات �ست�ساعد 
البلدان  كانت  اإذا  ولكن  الأرواح،  اإنقاذ  يف 

ترتكب  فاإنها  اللقاحات،  على  فقط  تعتمد 
خطاأ.

الأ�سبوع  يف  اأن���ه  غيربي�سو�س،  وب���نّي 
امل�سابة  احل����الت  ع���دد  ارت��ف��ع  امل��ا���س��ي، 
مرة  لأول  عامليا،  عنها  املُبّلغ  بكوفيد-19 
املُبّلغ  احلالت  زادت  حيث  اأ�سابيع،   7 منذ 
التابعة   6 األ  الأق��ال��ي��م  م��ن   4 يف  عنها 

ملنظمة ال�سحة العاملية، وهي: الأمريكتان، 
البحر  و�سرق  اآ�سيا،  �سرق  واأوروبا، وجنوب 

الأبي�س املتو�سط.
ذلك يرجع  من  ا  بع�سً اأن  “يبدو  وقال: 
العامة،  ال�سحة  اإج���راءات  تخفيف  اإىل 
وا���س��ت��م��رار ان��ت�����س��ار م��ت��غ��ريات ال��ف��ريو���س 

)املتحورات(، وتخّلي النا�س عن حذرهم.

كوفاكس يخصص 237 مليون 
جرعة من لقاحات كورونا لـ 142 دولة

*باريس
يدين  حكما  فرن�سية،  حمكمة  اأ���س��درت 
���س��ارك��وزي،  نيكول  الأ���س��ب��ق،  ال��ب��الد  رئي�س 
اثنتان منها مع وقف  �سنوات،  بال�سجن ثالث 

التنفيذ، وذلك عقب اإدانته بتهم ف�ساد.
ن��ي��وز  “�سكاي  م��را���س��ل��ة  وب��ح�����س��ب 
مبثابة  ك��ان  احل��ك��م  ه��ذا  ف���اإن  عربية”، 
تكن  مل  الفرن�سية  الأو�ساط  لأن  مفاجاأة 
كان  فيما  �ساركوزي،  نيكول  اإدانة  تتوقع 
 4 من  بعقوبة  طالب  قد  العامل  الدع��اء 

حب�سا. �سنوات 
موقوف  عاما  ت�سمل  العقوبة  اأن  ومب��ا 
مع  ج��ار  النقا�س  ف��اإن  ال�سجن،  من  التنفيذ 
التي  الطريقة  ب�ساأن  باري�س  يف  املحكمة 

�سيق�سي بها �ساركوزي �سنة ال�سجن.
ويعد �ساركوزي اأول رئي�س يف تاريخ فرن�سا 
يدخُل قف�س التهام يف املحكمة، بينما كانت 
حماكمة الرئي�س ال�سابق، جاك �سرياك، قد 

جرت بطريقة مغايرة، فلم يح�سر اإىل قاعة 
املحكمة.

حماولة  بتهمة  �ساركوزي  مالحقة  ومتت   
ف��اأغ��راه  حماميه،  طريق  ع��ن  ق��ا���س،  ر���س��وة 
معلومات  على  احل�سول  مقابل  اإداري  مبن�سب 
ب�ساأن ق�سية يتابع فيها الرئي�س الأ�سبق اأمام 

الق�ساء.
يوم  اأ�سدرت،  املحكمة  ف��اإن  لذلك،  وتبعا 
هم  اأ���س��خ��ا���س  ث��الث��ة  على  حكما  الث��ن��ني، 
الرئي�س الأ�سبق �ساركوزي واملحامي والقا�سي 

الذي كانت ثمة حماولة لر�سوته.
وهو  الأ�سبق  الفرن�سي  الرئي�س  و�سوهد 
قرار  �سدور  عقب  املحكمة،  قاعة  من  يخرج 

و�سنتني  النافذ  احلب�س  من  ب�سنة  باإدانته 
موقوفتي التنفيذ.

ل�ساركوزي  �سربة  احل��ك��م  ه��ذا  وي�سكل 
وح��ي��ات��ه ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، ك��م��ا ت���وؤث���ر اأي�����س��ا 
على  ي��راه��ُن  ال���ذي  اليمني”  “مع�سكر  على 
ال�سنة  يف  املقبلة  الرئا�سية  الن��ت��خ��اب��ات 

املقبلة.

*وكاالت
دعا املدير العام للوكالة الدولية للطاقة 
التفتي�س  عمليات  حتويل  عدم  اإىل  الذرية، 
»ورق��ة  اإىل  اإي���ران  يف  هيئته  جتريها  التي 
الدول  من  عدد  �سعي  مع  بالتزامن  م�ساومة«، 

الأوروبية لقرار من الوكالة �سد طهران.
�سحفي:  موؤمتر  يف  غرو�سي  رافايل  وقال 
التي  التفتي�س  املحافظة على عمليات  “يجب 
الذرية...  للطاقة  الدولية  الوكالة  جتريها 
يجب األ تو�سع على طاولة املفاو�سات كورقة 
م�ساومة”، وفق ما ذكرت وكالة فران�س بر�س.

فيه  ال���ذي مت�سي  ال��وق��ت  ذل��ك يف  ي��اأت��ي 
خطة  يف  ق��دم��ا  واأمل��ان��ي��ا  وفرن�سا  بريطانيا 
من  قرار  لإ�سدار  املتحدة،  الوليات  تدعمها 
للطاقة  الدولية  الوكالة  حمافظي  جمل�س 
مع  تعاونها  لتقلي�سها  اإي��ران  ينتقد  الذرية، 
واإيرانية من  رو�سية  الوكالة، رغم حتذيرات 

خطرية«. “عواقب 
ويعقد جمل�س حمافظي الوكالة املوؤلف من 
35 دولة، اجتماعه ربع ال�سنوي هذا الأ�سبوع، 
يف ظل جهود متعرثة لإحياء التفاق النووي 
املربم بني اإيران والقوى العاملية، بعدما اأ�سبح 

الرئي�س الأمريكي جو بايدن يف ال�سلطة.
وترية  الأخرية  الآونة  يف  اإيران  و�سرعت 

وا�سحة  حم��اول��ة  يف  ل��الت��ف��اق،  انتهاكاتها 
كل  اإ���س��رار  مع  بايدن،  على  ال�سغط  لزيادة 

طرف على اأن يتحرك الآخر اأول.
ردا  لالتفاق،  طهران  انتهاكات  وج��اءت 
 ،2018 ع��ام  منه  وا�سنطن  ان�سحاب  على 
واإعادة فر�س العقوبات الأمريكية التي ُرفعت 

مبوجبه.
طهران  تقلي�س  هو  انتهاك  اأح��دث  وك��ان 
الدولية  الوكالة  مع  لتعاونها  املا�سي  الأ�سبوع 
تفتي�س  اإج���راءات  بوقف  ال��ذري��ة،  للطاقة 
مبوجب  مطبقة  ك��ان��ت  اإ���س��اف��ي��ة  وم��راق��ب��ة 
التفاق، ومنها �سلطة اإجراء الوكالة عمليات 
تفتي�س مفاجئة مبن�ساآت مل ُيعلن اأنها مرتبطة 

بالطاقة النووية.
ووزعت الدول الأوروبية الثالث، وجميعها 
موقعة على التفاق النووي، م�سودة قرار من 
اأجل الجتماع الذي يعقد يف فيينا، تعرب فيه 
اإي��ران  تقلي�س  حيال  ال�سديد”  “القلق  عن 
تلك  ع��ن  ال��راج��ع  على  وحتثها  لل�سفافية، 

اخلطوات.
كما تعرب امل�سودة، التي اأُر�سلت اإىل اأع�ساء 
جمل�س حمافظي، عن القلق اإزاء “عدم اإحراز 
اإيران  من  تف�سريات  على  احل�سول  تقدم” يف 
ب�ساأن جزيئات يورانيوم ُعرث عليها يف 3 مواقع 

الوكالة  اأعلنت  موقعان  بينها  م��ن  ق��دمي��ة، 
اجلزيئات  اكت�ساف  الذرية  للطاقة  الدولية 
فيهما الأ�سبوع املا�سي، ح�سب ما ذكرت وكالة 

رويرز.
مثل  توجيه  احتمال  من  اإي��ران  وغ�سبت 
اأُبرم  اتفاق  باإلغاء  وهددت  لها،  النتقاد  هذا 
قبل نحو اأ�سبوع مع الوكالة يق�سي بال�ستمرار 
التي  املراقبة  اإج���راءات  من  كثري  يف  موؤقتا 
و�سفه  ترتيب  يف  اإنهاءها،  ق��ررت  قد  كانت 
ال�سندوق  “ي�سبه  باأنه  للوكالة  العام  املدير 
الأ�سود” وي�سري ملدة ت�سل اإىل ثالثة اأ�سهر، 

بهدف اإتاحة فر�سة للدبلوما�سية.
لكن ل يبدو اأن الدبلوما�سية حتقق تقدما 
يذكر، فقد قالت اإيران، الأحد، اإنها لن تقبل 
اخلارجية  ال�سيا�سة  من�سق  قدمه  اقراحا 
ب��الحت��اد الأوروب����ي ج��وزي��ب ب��وري��ل، بعقد 
التفاق  اأطراف  باقي  مع  ر�سمي  غري  اجتماع 

النووي والوليات املتحدة.
ومل يت�سح كم دولة �ستدعم اإ�سدار قرار. 
لكن رو�سيا حذرت يف وثيقة تبني موقفها من 
ال�سرر  يلحق  قد  ق��رار  تبني  اأن  من  الأم���ر، 
ر�سميا  يعرف  ال��ذي  التفاق،  اإحياء  بجهود 
لفتة  امل�سركة،  ال�ساملة  العمل  خطة  با�سم 

اإىل اأنها �ستعار�سه.

القضاء الفرنسي يحكم بالسجن
 3 سنوات على ساركوزي

وكالة الطاقة الذرية: يجب عدم 
استخدام عمليات التفتيش للمساومة



*الرمثا
اخ����ت����ت����م����ت ب����ج����ام����ع����ة ال���ع���ل���وم 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، ور���س��ة ع��رب الإن��رن��ت 
العابرة للحدود  املائية  بعنوان »احلوكمة 
يف م��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق الو����س���ط و���س��م��ال 
املياه  دبلوما�سية  مركز  نظمها  افريقيا« 
اي�ست  جامعة  مع  بالتعاون  اجلامعة  يف 

الربيطانية. اجنيال 
م�سروع  م��ن  ج���زءا  ال��ور���س��ة  وت��اأت��ي 
الوكالة  من  املدعوم  “الريموك”  م�ستقبل 
�سمن  وال��ت��ع��اون،  للتنمية  ال�سوي�سرية 

مبادرة ال�سالم الأزرق.
�سائب  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  وقال 
قدرات  تعزز  الور�سات  هذه  اإن  خري�سات 
جم��الت  يف  معرفتهم  وتنمي  امل�ساركني 
العابرة  املائية  للموارد  املتكاملة  الإدارة 
للمياه  ال��دويل  القانون  اط��ار  يف  للحدود 

باملياه. املتعلقة  والدبلوما�سية 
املياه  دبلوما�سية  مركز  مدير  واأك��د 
ال��ه��ن��د���س��ة يف اجل��ام��ع��ة  ك��ل��ي��ة  وع��م��ي��د 
ال��دك��ت��ور ���س��ه��ي��ل ك��ي��وان ���س��ع��ي امل��رك��ز 
يعمل  متميزا  اإقليميا  م��رك��زا  لي�سبح 

وتوفري  والدرا�سات  البحوث  تن�سيق  على 
وبناء  الكفاءة  لرفع  التدريبية  الور�س 
بدبلوما�سية  يخت�س  فيما  ال��ق��درات 
للمياه  ال��دويل  القانون  حيث  من  املياه 

املفاو�سات. وفن 
الور�سة  خ��الل  امل��ح��ا���س��رون  ون��اق�����س 
ال���ت���ي ا���س��ت��م��رت ث���الث���ة اي�����ام ق��ان��ون 
للمجاري  املالحية  غ��ري  ال�ستخدامات 
املائية الدولية والقانون الدويل يف جمال 
الإدارة  تنفيذ  وكيفية  امل��ائ��ي  ال��ق��ط��اع 
الهدف  لتحقيق  املائية  للموارد  املتكاملة 

ال�ساد�س من اأهداف التنمية امل�ستدامة يف 
للحدود،  العابرة  املائية  الأحوا�س  �سياق 
وتاأثري التغري املناخي على احلو�س العابر 
والأ�ساليب  احلديثة  والتقنيات  للحدود، 
التي ت�ساعد يف احل�سول  املبتكرة  العلمية 
باحلوكمة  املتعلقة  املعلومات  جميع  على 
من  املياه  واإدارة  للحدود  العابرة  املائية 

حو�س النيل اإىل حو�س الريموك.
ميثلون  �سخ�سا   63 الور�سة  يف  و�سارك 
واملوؤ�س�سات  والهيئات  املنظمات  من  عددا 

والدولية. املحلية والقليمية 

*املفرق 
ور�سة   ، املفرق  زراعة  مديرية  نظمت 
امل��زارع  م�سروع  ان�سطة  �سمن  ت�ساركية 
احلقلية بجمعية زهور البادية يف منطقة 

مغري ال�سرحان.
الدكتور  امل��ف��رق  زراع���ة  م��دي��ر  وق���ال 
تاأتي  التي  الور�سة  اإن  العيا�سرة  عماد 
متحورت  احلقلية  املدار�س  م�سروع  �سمن 
حول الت�سنيع الغذائي مبختلف انواعه ما 
ي�سهم يف حت�سني دخل ال�سيدات امل�ساركات 
دخل  وتاأمني  لذويهن  عمل  فر�س  وايجاد 

ثابت لهن.
ور���س��ات  ن��ف��دت  امل��دي��ري��ة  اأن  وب���ني 
املحافظة  مناطق  اأغلب  لت�سمل  ت�ساركية 
م�ساريع  على  ال�����س��ي��دات  ت��دري��ب  ب��ه��دف 

الت�سنيع الغذائي.
وب���ي���ن���ت امل�������س���رف���ة ع���ل���ى ت���دري���ب 
�سند�س  املهند�سة  الور�سة  يف  امل�ساركات 

على  ت��درب��ن  امل�ساركات  اأن  احلراح�سة 
وطريقة  الغذائي  الت�سنيع  ا�سا�سيات 

ت�سمن  ب��ط��رق  وال��ت�����س��وي��ق  ال��ت��خ��زي��ن 
وجناحه. امل�سروع  ا�ستمرار 

*الزرقاء 
مع  تعاون  مذك�رة  الها�سمية،  اجلامعة  وقعت 
اأكادميية امللكة رانيا لتدريب املعلمني لتطوير الربامج 
وبطريقة  للمعلمني،  املتخ�س�سة  املهنية  التدريبية 
التعليم املدمج والتعلم الإلكروين، واإجراء الأبحاث 
العلمي،  والبحث  التعليم  تطوير  جمال  يف  امل�سركة 
يف  التدري�سية  الأكادميية  اخلربات  من  وال�ستفادة 

الربامج وامل�ساريع امل�سركة.
لل�سوؤون  اجلامعة  رئي�س  نائب  امل��ذك��رة  ووق��ع 
�سلطان  ال��دك��ت��ور  اخل��ارج��ي  والت�����س��ال  الطالبية 
الدكتور  لالأكادميية  التنفيذي  والرئي�س  املعاين، 
الدرا�سات  مركز  رئي�س  بح�سور  عبيدات،  اأ�سامة 
متابعة  عن  املجتمع/امل�سوؤول  وخدمة  وال�ست�سارات 

تنفيذ املذكرة الدكتور فادي بلعاوي.
الت�سبيك  اأه��م��ي��ة  امل���ع���اين  ال���دك���ت���ور  واأك�����د 

بهدف  الرائدة  الوطنية  املوؤ�س�سات  مع  والت�ساركية 
موؤ�س�سية  لأ�س�س  وفقا  امل�سركة،  ال���روؤى  حتقيق 
الطموحة  اخل��ط��ة  وك��ذل��ك  وم�����س��ت��م��رة،  را���س��خ��ة 
العامة  الوطنية  موؤ�س�سات  خمتلف  مع  للت�سبيك 

واخلا�سة ومنظمات املجتمع املحلي.
تهتم  الأك��ادمي��ي��ة  اأن  عبيدات  الدكتور  واأك��د 
يف  خا�سة  اجلامعات  على  والن��ف��ت��اح  بال�سراكة 
والتعاون  مهنيًا،  املعلمني  وتطوير  اإع��داد  برامج 
والعامل  باململكة  املعلمني  لتزويد  اخلربات  وتبادل 
الطلبة  من  جيل  لتمكني  الالزمة  باملهارات  العربي 
مركز  روؤية  عن  بلعاوي  الدكتور  وحتدث  املبدعني. 
من  امل�ستمدة  اجلديدة  وال�ست�سارات  الدرا�سات 
من  وا�سعة  اآف���اق  لفتح  ال�ساملة  اجلامعة  روؤي���ة 
املوؤ�س�سات  خمتلف  مع  بالتعاون  والتاأهيل  التدريب 

الوطنية.

*الكرك 
عقدت مديرية ثقافة الكرك حما�سرة عن بعد 
واثرها  العربي  اجلي�س  قيادة  تعريب  ذكرى  حول 

على الأردن.
نتائج  ح��ول  الكركي  اأح��م��د  املهند�س  وحت��دث 
وتبعات قرار امللك الراحل احل�سني بن طالل تعريب 
الوطني  الن�سيج  على  ذل��ك  واإث���ر  اجلي�س،  ق��ي��ادة 
اأركان  وتثبيت  ال�ستقالل،  بعد  ما  ومرحلة  الأردين 
الأردين  ال�سباب  ل��دى  الأردن��ي��ة  الوطنية  الهوية 

الفاعل.
وا���س��ت��ع��ر���س ال��ك��رك��ي احل���ي���اة الج��ت��م��اع��ي��ة 
وال�سيا�سية خالل فرة اخلم�سينات من القرن املا�سي 
الالجئني بعد  واثر  باململكة  املحيطة  الظروف  رغم 
حرب 1948 والعتداءات الإ�سرائيلية على اأرا�سي 
�سرق الأردن. وقال رغم كل ال�سعوبات اإل اأن الأردن 
على  عمل  احل�سني  ال��راح��ل  امللك  جاللة  بقيادة 
الأردنية-  امل�سلحة  القوات  وتطوير  املوؤ�س�سات  بناء 

اجلي�س العربي .

*الطفيلة 
اجلبور  خالد  الدكتور  الطفيلة  حمافظ  رع��ى 
مركز  �ساحة  يف  ال�سجرة،  بيوم  املحافظة  احتفال 
التابع  الإعاقة  لذوي  والتاأهيل  للرعاية  الطفيلة 
العي�س،  مبنطقة  الجتماعية  التنمية  ل���وزارة 
واملوؤ�س�سات  ال��دوائ��ر  م���دراء  م��ن  ع��دد  مب�ساركة 

احلكومية وممثلي الهيئات املجتمعية.
واكد امل�ساركون بالحتفال الذي نظمته مديرية 
الجتماعية  التنمية  ومديرية  الطفيلة  زراع��ة 
بالتعاون مع نقابة املهند�سني الزراعيني، اأهمية زيادة 
الرقعة الزراعية واملحافظة على الرثوة احلرجية، 
املثمرة  بالأ�سجار  املركز  �ساحات  زراع��ة  عن  ف�سال 
املحافظ اجلبور خالل الحتفال  واأكد  واحلرجية. 

انت�سار  ملنع  ال�سحية  ال�سراطات  فيها  روعي  الذي 
وطني  واج��ب  الأ�سجار  زراع��ة  اأن  ك��ورون��ا،  فريو�س 
والقيادة  للوطن  والنتماء  ال��ولء  معاين  يرجم 
الجتماعية  التنمية  مدير  �سدد  بدوره  الها�سمية. 
ال�سجار  بزراعة  العناية  اأهمية  ال�سقور،  عبد اهلل 
واملحافظة عليها، داعيا املوؤ�س�سات العامة واخلا�سة 
اأهمية  ال�سجار  زراع��ة  اإي��الء  اإىل  املحلي  واملجتمع 
املهند�س  ال��زراع��ة  مدير  ق��ال  جهته  م��ن   . ق�سوى 
باأبعادها القت�سادية  الزراعة  اإن  القطامني  ح�سني 
اأ�سا�سية  رك��ي��زة  تعترب  والبيئية  والجتماعية 
احليوي  التنوع  على  احل��ف��اظ  حيث  م��ن  للتنمية، 
وحفظ  امل��وارد  دميومة  يكفل  مبا  البيئي  والتوازن 

حقوق الأجيال القادمة .

ورشة حول الحوكمة المائية العابرة للحدود

ورشة عن التصنيع الغذائي بالمفرق

بحث التعاون بين العلوم والتكنولوجيا 
والمؤسسة األلمانية للتبادل األكاديمي

مذكـرة تعاون بين الهاشمية 
وأكاديمية الملكة رانيا

الكرك: محاضرة حول ذكرى 
تعريب قيادة الجيش

الطفيلة تحتفل بعيد الشجرة

مذكرة تفاهم بين جامعة مؤتة 
والمركز الوطني للبحث والتطوير

*العقبة 
هارولد  امللك  زيارة  مرور عام على  بعد 
اىل  ال��روي��ج  وملكة  ملك  �سونيا  وامللكة 
فوري�ست  ���س��ح��ارى  م�����س��روع  جن��ح  الأردن 
والرويج  الأردن��ي��ة  احلكومة  من  -املمول 
التنمية  ووك��ال��ة  الأوروب��ي��ة  واملفو�سية 
انتاج وت�سدير  USAID - يف  الأمريكية 
القاحلة  الأرا�سي  املزروعة يف  اخل�سروات 
يف العقبة اىل العا�سمة الرويجية اأو�سلو.

كيتل  للم�سروع  التنفيذي  املدير  وقال 
النجاح  هذا  اإن  �سحايف  ت�سريح  يف  �ستيك 
املنتجات  على  ال��ع��امل��ي  الطلب  بعد  ج��اء 
بطرق  ال�سحراء  يف  تنتج  التي  الأردن��ي��ة 
ذكية �سديقة للبيئة، م�سريا اإىل اأن امل�سروع 
احللو  الأحمر  الفلفل  وت�سدير  باإنتاج  بداأ 
طريق  عن  الرويج  اإىل  العقبة  من  واحلار 
الرب والبحر بالتعاون مع جمموعة )باما( 
املتخ�س�سة بالبيع باجلملة. وبني كيتل اأن 
انتاج هذه اخل�سروات مت يف من�ساأة متطورة 
خلليج  امل��ح��اذي��ة  الأردن��ي��ة  ال�سحراء  يف 
العقبة تعمل على الطاقة ال�سم�سية ومياه 

من  ال��ري��اح  طاقة  اإىل  بالإ�سافة  البحر 
خالل تكنولوجيا متطورة لإنتاج املحا�سيل 
على  البال�ستيكية  البيوت  وخ��ارج  داخ��ل 
مدار العام با�ستخدام البذور عالية اجلودة 

من �سركة ريجيك زوان الهولندية .
لرفع  ي�سعى  امل�سروع  فريق  اأن  واأك���د 
العقبة  م��ن�����س��اأة  يف  الن��ت��اج��ي��ة  ال��ق��درة 
تواجه  التي  التحديات  بتحويل  ويطمح 
والأرا�سي  املياه  ب�سح  يتعلق  فيما  الأردن 
متكن  فر�س،  اىل  ال�سا�سعة  ال�سحراوية 
عالية  غذائية  منتجات  اإنتاج  من  اململكة 
املتاحة  التكنولوجيا  با�ستخدام  اجل��ودة 

لتجاوز التحديات وحتويلها اىل فر�س.
البحر  مياه  ي�ستخدم  امل�سروع  اإن  وقال 
لإنتاج  القاحلة  والأرا�سي  ال�سم�س  واأ�سعة 
ياأتي  ان��ه  كما  اجل���ودة  عالية  حما�سيل 
امل���وارد  و���س��ح  الت�سحر  مل��واج��ه��ة  بحلول 
عمل  فر�س  وخلق  الإقليم  يف  الغذائية 

لل�سباب الأردين.
وب����ني م��دي��ر امل�����س��ري��ات يف ���س��رك��ة 
ال�سركة  ان  ج��اذن  بير  الرويجية  باما 

وال��زه��ور  وال��ف��واك��ه  للخ�سار  م���وزع  اأك���رب 
�سراء  ج��رى  ان��ه  اىل  لف��ت��ا  ال��روي��ج،  يف 
زمني  جدول  بح�سب  امل�سروع  من  املحا�سيل 
حما�سيل  يف  العالية  اجل���ودة  �سمان  م��ع 
الفلفل الأحمر. واأ�ساف اأن ال�سركة تبحث 
عن موزعني وموردين يف دول جديدة ممن 
ي�ستعملون التكنولوجيا يف الزراعة ،وتاأمل 
ان ي�ستطيع امل�سروع رفع قدرته الإنتاجية.

يف  الأردين  ال�����س��ف��ري  ع���رب  ب������دوره 
اأم��ل��ه يف  ال��روي��ج جانتي ق��الج��وق��ة ع��ن 
روؤي���ة اخل�����س��روات الأردن��ي��ة يف الأ���س��واق 
لتعزيز  ب��داي��ة  ذل��ك  ليكون  الرويجية 
العالقة بني البلدين، م�سيدا بجهود فريق 
لتحقيق  بروجكت  فور�ست  �سحارى  م�سروع 
هذا النجاح با�ستخدام التكنولوجيا كعامل 
لتطوير قطاع الزراعة يف الأردن. من جهته 
الذي  بالتقدم  الكباريتي  مالك  العني  اأ�ساد 
بروجكت،  فور�ست  �سحارى  م�سروع  حققه 
امللك  جاللة  من  بطلب  جاء  انه  اىل  لفتا 
عبداهلل الثاين خالل زيارته اىل الرويج 
عام 2010 عندما دعا امل�سروع لبناء من�ساأة 

اختبارية يف العقبة .
جاللة  توجيهات  اىل  الكباريتي  ولفت 
للركيز  للحكومة  الثاين  عبداهلل  امللك 
هذه  مثل  ودعم  واملياه  الزراعة  ملفي  على 
�سديقة  حما�سيل  تنتج  ال��ت��ي  امل�����س��اري��ع 
الطاقة  تكنولوجيا  با�ستخدام  للبيئة 
الأف��راد  وتدريب  البحر  ومياه  املتجددة 
امل�ستخدمة  التكنولوجيا  على  واملهند�سني 
الأمر الذي ي�سمح بنقل املعرفة واخلربات 

لالأردنيني.
فور�ست  �سحارى  م�سروع  اأن  اإىل  ي�سار 
حتت   2017 ع��ام  افتتح  ال��ذي  بروجكت 
وويل  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  رعاية 
عهد مملكة الرويج الأمري هاكون ماجنو�س، 
وتقع من�ساأة �سحارى فور�ست بروجكت على 
اأر�س م�ساحتها 3 هكتارات)30 دمنا(، تبعد 
العقبة  ميناء  عن  �سماًل  كلم   12 م�سافة 
وتعمل من خالل دمج البيوت البال�ستيكية 
والطاقة  البحر  مياه  با�ستخدام  امل��ربدة 
اأخرى  تطبيقات  اىل  بالإ�سافة  ال�سم�سية 
لإعادة زراعة الأرا�سي اجلافة والقاحلة.

الخضراوات األردنية تصل 
العاصمة النرويجية
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الكرك 
املركز  مع  تفاهم  مذكرة  موؤتة،  جامعة  وقعت 
امل�سرك  التعاون  لتعزيز  والتطوير  للبحث  الوطني 
بني الطرفني يف جمال دعم ن�ساطات البحث العلمي 
وبناء قدرات الباحثني من خالل الن�ساطات البحثية 
الأمن  مبو�سوعي  العلمي  البحث  باأولويات  املتعلقة 

الغذائي وال�سحي.
عرفات  ال��دك��ت��ور  م��وؤت��ة  جامعة  رئي�س  وق���ال 
رئي�س  بح�سور  املذكرة  توقيع  حفل  خالل  عوجان، 
اإن اجلامعة  بدران،  الدكتور عدنان  الأ�سبق  الوزراء 
اتفاقات  وتوقيع  ال�سراكات  اإق��ام��ة  على  حتر�س 
مع  والتفاعل  التعاون  لتعزيز  امل�سرك  التعاون 
والإقليمية  الوطنية  واملنظمات  املوؤ�س�سات  خمتلف 
والبحثية  التطبيقية  واخلربات  املعلومات  وتبادل   ،
يف خمتلف املجالت. واأ�سار عوجان اإىل دور امل�سروع 
منطقة  يف  اجلامعة  اأقامته  الذي  الزراعي  البحثي 

قطاع  يخدم  وتدريبي،  بحثي  كمركز  املزرعة،  غور 
الزراعة يف الأردن عامة وحمافظة الكرك خا�سة.

وع��رب ع��وج��ان ع��ن اع��ت��زازه ب��اإجن��ازات املركز 
التقني والتطبيقي  الوطني للبحث والتطوير ودوره 
التعليم العايل،وتلبية متطلبات  يف خدمة موؤ�س�سات 
باملجتمع  والإرت���ق���اء  وال��ت��ط��وي��ر  العلمي  البحث 

والدولة على امل�ستويني املحلي والعاملي.
عبداهلل  الدكتور  الوطني  املركز  رئي�س  واأك��د 
الغذائي  الأم��ن  مبو�سوع  الهتمام  �سرورة  املو�سى 
الذي اأ�سبح ي�سكل اأولوية للعامل ولالأردن خا�سة بعد 
امللك عبداهلل  روؤى جاللة  جائحة كورونا، لرجمة 
احللول  ايجاد  على  العمل  يف  احل�سني  اب��ن  الثاين 
الأم��ن  ت��واج��ه  التي  التحديات  ملواجهة  العملية 
جميع  لبذل  املركز  ا�ستعداد  اإىل  ،لفتا  الغذائي 
�سبل  لدعم  املتوفرة  الإم��ك��ان��ات  وت��ق��دمي  اجل��ه��ود 

التعاون امل�سرك يف املجالت البحثية والعلمية.

*الرمثا 
ب���ح���ث رئ���ي�������س ج���ام���ع���ة ال���ع���ل���وم 
خري�سات،  �سائب  الدكتور  والتكنولوجيا 
خلدمات  الأملانية  املوؤ�س�سة  مكتب  مدير  مع 
�سمالينج،  بنجامني  الأك��ادمي��ي  التبادل 
ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون يف خم��ت��ل��ف امل��ج��الت 
بح�سور  بحثا،  كما  والعلمية.  الأكادميية 
الدكتور  العليا  ال��درا���س��ات  كلية  عميد 

حممود الرفاعي، اخلطوات الكفيلة بدعم 
بربامج  اللتحاق  على  الطلبة  وت�سجيع 
الدرا�سات العليا وخ�سو�سًا التطبيقية منها 
املوؤ�س�سة،  نفقة  على  الأملانية  اجلامعات  يف 
م�سركة  ب��رام��ج  تطوير  ف��ر���س  وزي����ادة 
امل�ساريع  ودع��م  الأمل��ان��ي��ة،  اجل��ام��ع��ات  م��ع 
اخل��ربات  ت��ب��ادل  وت�سجيع  التطبيقية، 
العلمية  ال���زي���ارات  خ���الل  م��ن  العلمية 

ت�سريحات  يف  خري�سات  واأكد  والبحثية. 
�سحفية، حر�س اجلامعة على فتح قنوات 
العلمية  املوؤ�س�سات  خمتلف  مع  التوا�سل 
واأع�ساء  للطلبة  فر�س  لتوفري  والبحثية 
درا�ساتهم  ل�ستكمال  التدري�سية  الهيئة 
لتعزيز  اجل��ام��ع��ة  ���س��ع��ي  مبينا  ال��ع��ل��ي��ا، 
واملوؤ�س�سات  اجلامعات  مع  العاملي  الت�سبيك 
خدمة  والبحثية  والأك��ادمي��ي��ة  العلمية 

لأهداف التعليم العايل.
وعر�س �سمالينج للم�ساريع التي تقدمها 
العلمي  بالبحث  للمهتمني  املوؤ�س�سة ودعمها 
والدكتوراه  املاج�ستري  لنيل  املنح  وبرامج 
اأع�ساء  بني  املتبادلة  البحثية  والزيارات 
الدعوة  موجها  والطلبة،  التدري�س  هيئة 
للجامعة للم�ساركة بافتتاح مكتب املوؤ�س�سة 

الإقليمي بعمان يف حزيران املقبل.
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