
1177 قانوًنا سارًيا تحكم عمل البالد خالل 100 عام
ان  *عمَّ

الدولة  عمل  والتَّ�شريعات  الد�شتور  َح��َك��َم   
مبراحل  ت  ومرَّ  ،1921 عام  ن�شاأتها  منذ  الأردنية 
 1928 ع��ام  الأ�شا�شي  القانون  من  ب��داأت  فا�شلة 
وان��ت��ه��اء  و1952،   1947 ع���ام  ب��د���ش��ت��ور  م����روًرا 
بالتَّعديالت الد�شتورية عام 2011. وتتبعت وكالة 
الأنباء الأردنية )برتا(، القوانني التي حتكم عمل 
ولة منذ مئة عام، وعمليات التحديث والتعديل  الدَّ
ت  مرَّ التي  املف�شلية  واملراحل  عليها،  جرت  التي 

ت�شريع،  اآلف   3 من  اأك��ر  ور�شدت  ت�شريعًيا،  بها 
 1177 يقارب  ما  اليوم  حتى  منها  �شارًيا  زال  ما 
لها 2258 نظاًما، و2424 على �شكل  ُي�شاف  قانوًنا، 
القانوين  البحث  حمرك  اأرق��ام  وبينت  تعليمات. 
اململكة  يف  املوؤقتة  القوانني  عدد  اأنَّ  "ق�شطا�س"، 
اأبرزها  موؤقتا،  قانونا   51 يقارب  ما  تبلغ  املوجودة 
املوؤقت،  التجارة  وغرف  العامة،  الكهرباء  قانون 
هي  منها  تبقى  وم��ا  الجنبية  العملة  ومراقبة 
قوانني تتعلق بامل�شادقة على اتفاقيات. تابع �س3
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*عمان 
اأعلنت وزارة الرتبية والتعليم عن فتح خمتربات احلا�شوب يف عدد 
الأول  التقييم  لختبار  للتقدم  الرتبية،  ملديريات  التابعة  املدار�س  من 
لطلبة املدار�س احلكومية والثقافة الع�شكرية ووزارة الأوقاف، الذين ل 
ميتلكون و�شائل التعلم عن بعد. ووفقا لبيان �شادر عن الوزارة، ال�شبت، فان 
هذه املختربات �شتبقى مفتوحة للطلبة الذين ل ميتلكون و�شائل التعلم 
الدرا�شي  الف�شل  طيلة  الختبارات  َبعد  حتى  تعليمهم،  لتلقي  بعد،  عن 
الثاين. واأ�شافت الوزارة اإن غالبية خمتربات املدار�س �شتكون مفتوحة 
ل�شتقبال تلك ال�شريحة من الطلبة، من ال�شاعة التا�شعة �شباًحا وحتى 
الثانية بعد الظهر، لفتة اىل انه باإمكانهم التوا�شل مع مدار�شهم ملعرفة 
املدار�س  الوزارة،على  و�شّددت  لالختبار.  فيها  �شيتقدمون  التي  املدر�شة 
الربتوكول  بتطبيق  اللتزام  ب�شرورة  الختبارات  فيها  �شتجرى  التي 
مديرو  وك��ان  والطلبة.  املعلمني  و�شالمة  �شحة  على  حفاًظا  ال�شحي 
دخولهم  عدم  �شبب  ملعرفة  الطلبة  مع  توا�شلوا  قد  املدار�س  ومديرات 
اإىل  الدخول  ي�شتطيعون  ل  الذين  الطلبة  عدد  لح�شاء  در�شك  ملن�شة 
ودعت  الطلبة.  هوؤلء  بقوائم  وال��وزارة  املديريات  تزويد  ومت  املن�شة، 
اإىل  م�شرية  در�شك،  من�شة  م لالختبارات على  التقدُّ اإىل  الطلبة  الوزارة 
اأنها بهذا القرار تكون قد قدمت جميع الت�شهيالت املتاحة للطلبة الذين 
ل ميتلكون اأدوات الختبار.                       تابع �س2

*عّمان 
اأعلنت وزارة ال�شحة عن ت�شجيل 62 وفاة و3145 اإ�شابة بفريو�س 
كورونا امل�شتجد يف اململكة ال�شبت، لريتفع العدد الإجمايل اإىل 7708 
 1032 على  اجلديدة  الإ�شابات  وتوزعت  اإ�شابة.  و662395  وفيات 
حالة يف حمافظة العا�شمة عّمان، 640 حالة يف حمافظة اإربد، منها 94 
يف الرمثا، و534 حالة يف حمافظة الزرقاء، و198 حالة يف حمافظة 
حمافظة  يف  ح��الت  و110  جر�س،  حمافظة  يف  حالة  و112  املفرق، 
حمافظة  يف  حالة  و97  م��اأدب��ا،  حمافظة  يف  ح��الت  و108  ال��ك��رك، 
العقبة، و95 حالة يف حمافظة عجلون، و91 حالة يف حمافظة البلقاء، 
و75 حالة يف حمافظة الطفيلة، و53 حالة يف حمافظة معان، منها 31 
ال��وزراء  رئا�شة  عن  ال�شادر  الإعالمي  املوجز  واأ�شار  البرتا.  يف  حالة 
ووزارة ال�شحة اإىل اأن عدد احلالت الن�شطة حالّيًا و�شل اإىل 66334 
حالة، بينما بلغ عدد احلالت التي اأُدِخلت ام�س اإىل امل�شت�شفيات 249 
احل��الت  ع��دد  اإجمايل  بلغ  حني  يف  حالة،   180 غ��ادرت  فيما  حالة، 
املوؤّكدة التي تتلقى العالج يف امل�شت�شفيات 2835 حالة. وحول القدرة 
يف  العزل  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  اأن  املوجز  بني  اململكة،  يف  للم�شت�شفيات 
اأ�شّرة العناية  اإقليم ال�شمال بلغت 44 باملئة، بينما بلغت ن�شبة اإ�شغال 
احلثيثة 74 باملئة، فيما بلغت ن�شبة اإ�شغال اأجهزة التنّف�س ال�شطناعي 
يف الإقليم ذاته 51 باملئة.                      تابع �س2

*عمان 
كورونا  بفريو�س  م�شابًا  �شخ�شًا  ال�شبت،  الرتخي�س  اإدارة  �شبطت 
راجعها لإمتام احدى املعامالت. وقال الناطق الإعالمي با�شم مديرية 
باإ�شابة  ا�شتبهوا  الزرقاء  ترخي�س  ق�شم  يف  العاملني  اإن  العام،  الأمن 
احد املراجعني، بفريو�س كورونا، حيث جرى عزله. واأ�شاف اأنه وبعد 
تدقيق ا�شمه يف ك�شوفات امل�شابني، تبني باأنه م�شاب بالفريو�س وُنقل 

للحجر ال�شحي ليجري حال تعافيه اإحالته للق�شاء.

*عمان 
بداأت اجلمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع ودائرة 
فعاليات  تنفيذ  ال�شبت،  الأوروب��ي،  بتمويل من الحتاد  العامة  الآثار 
والت�شالت  املعلومات  تكنولوجيا  "من�شة  مل�شروع  احلية  املختربات 
الثقايف  الرتاث  ترويج  بهدف  لليوني�شكو"  الثقايف  للرتاث  املتو�شطية 

باململكة ومنطقة املتو�شط.
تابع �س2

فتح مختبرات الحاسوب للطلبة 
الذين ال يمتلكون وسائل التعلم

»62«  وفاة و »3145« إصابة 
بكورونا في المملكة

ضبط مصاب بكورونا راجع 
قسم ترخيص الزرقاء

تعاون أردني أوروبي لترويج 
التراث الثقافي األردني عالميا

العيسوي ُيسّلم 27 مسكنًا أُلسر عفيفة في معان
كريشان يضيء 

مجسم الدولة ومبنى 
اإلدارة المحلية

  
*عمان 

اأكد نائب رئي�س الوزراء وزير 
كري�شان  توفيق  املحلية  الإدارة 
اأن اململكة الأردنية دولة عميقة 
اجلذور والأ�ش�س ورا�شخة وقوية 
والتحديات  ال�شعوبات  كل  رغم 

التي تواجهها.
واأ�شار خالل احتفالية الدولة 
الأردن����ي����ة مب��ئ��وي��ت��ه��ا وا����ش���اءة 
ال��وزارة ال�شبت،  ومبنى  جم�شمها 
وجمال�شها  الأردنية  البلديات  اأن 
موؤ�ش�شات  اأول  ك��ان��ت  املنتخبة 
ودمي��ق��راط��ي��ة  منظمة  اأردن���ي���ة 
ال��ق��رن  ن��ه��اي��ات  م��ن��ذ  ومنتخبة 
القرن  وب��داي��ات  ع�شر  التا�شع 
املئوية  لبدء  متهيدا  الع�شرين 
اأرك��ان  مر�شخة  للدولة،  الأوىل 
امل��وؤ���ش�����س  امل��ل��ك  مبعية  ال���دول���ة 
امللك  مبعية  اجنازاتها  موا�شلة 
حتى  ت��ط��وره��ا  م�شتمرا  ال��ب��اين 
غدت يف عهد امللك املعزز عبداهلل 
الثاين ابن احل�شني منطلقا للولء 
ن�شيء  وقال:  لالأردن.  والنتماء 
الواعدة  الردنية  الدروب  اليوم 
نحو م�شتقبل اأكر اأمنا وا�شتقرارا 
بهمه �شباب و�شابات الوطن الذي 
الأم��ل  امل��ل��ك  فيهم ج��الل��ة  ي��رى 
لتعزيز  املنيع  واحل�شن  الأق���وى 

املئوية الثانية للدولة.

الشرطة اإلسرائيلية 
»تضرب« نائبا في الكنيست

*وكاالت
ال��ك��ن��ي�����ش��ت  يف  ن���ائ���ب  اأك�����د 
تعر�شه  اجلمعة،  الإ�شرائيلي، 
اأف����راد  ي���د  ع��ل��ى  ال�����ش��رب  اإىل 
ال�����ش��رط��ة، خ���الل م�����ش��ارك��ت��ه يف 
م�شتوطنة  اإق��ام��ة  �شد  تظاهرة 
ال�شرقية  القد�س  يف  اإ�شرائيلية 

املحتلة.
وهو  ك�شيف،  عوفر  و���ش��ارك 
"القائمة  ع���ن  ي���ه���ودي  ن���ائ���ب 
امل�شرتكة" ذات الغالبية العربية، 
يف تظاهرة �شد اإقامة م�شتوطنة 
جراح  ال�شيخ  حي  يف  اإ�شرائيلية 

�شرقي القد�س. 
مقطع  يف  ك�شيف  عوفر  وقال 
فيديو: "بداأوا يف �شربي وك�شروا 
جنونهم"،  ج��ن  ل��ق��د  ن��ظ��ارت��ي. 
بكوين  ي��ه��ت��م��وا  "مل  واأ����ش���اف: 

نائبا".

ويفتتح مشاريع مبادرات ملكّية

*معان 
امل��دّورة  منطقة  يف  عفيفة  اأ�شرة   27 ت�شّلمت 
�شمن  اجلديدة  م�شاكنها  ال�شبت،  معان،  مبحافظة 
املبادرة امللكية لإ�شكان الأ�شر العفيفة، والتي جاء 
عبداهلل  امللك  جاللة  لتوجيهات  تنفيذًا  اإن�شاوؤها 
الثاين، خالل لقاءاته التوا�شلّية مع اأبناء ووجهاء 

املحافظة.
اأطلقت  التي  امللكّية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وت�شتهدف 
جميع  و�شملت   ،2005 ع��ام  ملكية  بتوجيهات 
حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة، ت��وف��ري احل���ي���اة ال��ك��رمي��ة 
وامل�����ش��ت��ق��رة ل��الأ���ش��ر ال��ت��ي ُت��ع��د الأك�����ر ع���وزًا 
تراعي  اأ�ش�س  وفق  اختيارها  ويجري  وا�شتحقاقًا، 
وزارة  تعتمدها  التي  وال�شفافية  العدالة  حتقيق 
التنمية الجتماعية، وت�شمم امل�شاكن وفقا لأعلى 

املوا�شفات الهند�شية والفنية.
رئي�س  الها�شمي،  امللكي  الديوان  رئي�س  و�شّلم 

جلنة متابعة تنفيذ مبادرات جاللة امللك، يو�شف 
وزي��ر  ال�شباب،  وزي���ر  بح�شور  العي�شوي،  ح�شن 
�شالمة"  "حممد  بالوكالة  الجتماعية  التنمية 
مفاتيح  الفايز،  حممد  معان  وحمافظ  النابل�شي، 
جرى  والتي  امل�شتفيدة،  لالأ�شر  اجلديدة  امل�شاكن 
الكهربائية  الأجهزة  مبختلف  وتزويدها  تاأثيثها 
الالزمة. كما افتتح العي�شوي مبنى جمعية �شيدات 
ومبنى  لل�شيدات،  الأنوار  جمعية  ومبنى  ال�شوبك، 
متعددة  ق��اع��ة  ي�شم  امل����دورة،  ���ش��ي��دات  جمعية 
األعابا  ت�شم  عامة  حديقة  اإىل  اإ�شافة  الأغرا�س، 
اخلدمات  جمل�س  ل�شالح  خما�شيًا،  وملعبًا  لالأطفال 
امل�شركة يف املدّورة، بالتعاون مع مركز زها الثقايف، 
اإط���ار  �شمن  امل�����ش��اري��ع  ه���ذه  تنفيذ  ج���رى  ح��ي��ث 
�شفية  غرف  �شيانة  جانب  اإىل  امللكية،  املبادرات 
لريا�س الأطفال يف مدر�شة بنات املدّورة الثانوية 
املختلطة.            تابع �س2

مديرية  )ب��ت��را-  *ع��م��ان 
التوجيه املعنوي(

 يحتفل الوطن الأ�شم مبرور مئة عام 
الرا�شخة  الأردنية  الدولة  تاأ�شي�س  على 
باأركانها، الثابتة على مبادئها التي تبنتها 
م��ن��ذ ان��ط��الق ال��ث��ورة ال��ع��رب��ي��ة ال��ك��ربى 
العربي  اجلي�س  فن�شاأ  الإم��ارة،  وتاأ�شي�س 
مرافقًا للم�شرية الكبرية للدولة الأردنية، 
ف�����ش��اح��ب ت��ط��ل��ع��ات��ه��ا وع��اي�����س اآم��ال��ه��ا 
امل�شرق  ال��وط��ن  نه�شة  نحو  وطموحاتها 

وتقدمه وازدهاره.
الثورة  ر�شالة  وارث  العربي  اجلي�س 
الطبيعي  والم��ت��داد  ال��ك��ربى،  العربية 
جلي�شها وفيلق من فيالقها، ارتبط تاريخه 
ال�����ش��ام��ي ب��ت��اري��خ��ه��ا ارت��ب��اط��ًا ع�����ش��وي��ًا، 
احتدت  التي  النخبة  من  نواته  وت�شكلت 

حت��ت راي���ة الأم���ري ع��ب��داهلل ب��ن احل�شني 
الأول  ت�شرين  من  والع�شرين  احل��ادي  يف 
الدور  لها  كان  اأن  بعد  معان  يف   1920 عام 
الكبري يف عمليات وم�شارات الثورة العربية 

الكربى.
وي��ح��م��ل اجل��ي�����س ال��ع��رب��ي ال��ر���ش��ال��ة 
الوطن  حيا�س  ع��ن  ال��دف��اع  يف  املقد�شة 
املطلق  وال��ولء  و�شيادته،  اأمنه  وحماية 
واجلي�س  امل��ظ��ف��رة،  الها�شمية  لقيادته 
الأبهى،  الوطن  جبني  على  �شامة  العربي 
و�شعبية  ط��ي��ب��ة  ب�شمعة  ي��ح��ظ��ى  وه���و 

اأ�شيلة  م��ب��ادئ  م��ن  ب��ه  يتمتع  مل��ا  وا�شعة 
القلوب  ي�شكن  جعلته  ك��رمي��ة  واأخ����الق 
يف  طيبًا  اأث��رًا  ويرتك  وارحت��ل،  حّل  اأينما 
بل�شم  وكاأنه  رحاله،  حط  اأينما  النفو�س 
وي��داوي  الآلم  مي�شح  عليل  ون�شيم  �شاف 

اجلراح.
نخبة  اإىل  العربي  اجلي�س  ن�شاأة  تعود 
الكربى  العربية  الثورة  املقاتلني من جنود 
ال��ذي��ن ق��دم��وا م��ع الأم����ري ع��ب��داهلل بن 
علي  بن  ح�شني  امللك  اأطلق  وقد  احل�شني، 
على قوات الثورة عام 1917 ا�شم )اجلي�س 
ال��ع��رب��ي(، واأط���ل���ق الأم����ري ع��ب��داهلل بن 

احل�شني يف عام 1923 على نواة قوة اإمارة 
هذا  ليظل  نف�شه،  ال���ش��م  الأردن  �شرقي 
اجلي�س جي�شًا لكل العرب كما كانت الثورة 
امللك  هّم  وكان  العرب.  لكل  ثورة  العربية 
جي�س  لالإمارة  يكون  اأن  عبداهلل  املوؤ�ش�س 
يحمي اأر�شها ويدافع عن �شعبها، خا�شة اأن 
ظروف التاأ�شي�س كانت بالغة ال�شعوبة من 
حيث معاناة ما بعد احلرب العاملية الأوىل، 
النحو  على  للجي�س  تنظيم  اأول  ف��ك��ان 
التايل: �شرية الفر�شان، �شرية امل�شاة، فئة 
ر�شا�شات، فئة ل�شلكي، حر�س �شجون، فئة 
مو�شيقى.                     تابع �س3

االردنيون يحتفلون بمرور مئة 
عام على تأسيس الدولة

 شكر وعرفان 

تتقدم اسرة مجلة نجوم 
 واضواء العربية

 بالشكر والتقدير والعرفان 
لعطوفة الدكتور  الرائع

اهلل  ــر  ــك ــش ي ال  الــــنــــاس  اليـــشـــكـــر   مــــن 
المناسب بــالــمــكــان  الــمــنــاســب  ــل  ــرج ال

محمود  زريقات
 ابو وائل حفظه اهلل ورعاه

امين عام وزارة الصحة 
لرعايته وسهره الدائم 

 لخدمة المرضى األردنيين والعرب 
حفظكم اهلل ووفقكم

 في ظل باني نهضة االردن الحديثة 

 جاللة الملك عبداهلل الثاني بن الحسين حفظه اهلل 
وسمو ولي عهده االمين
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*عّمان 
اأعلنت وزارة ال�شحة عن ت�شجيل 62 وفاة 
يف  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س  اإ�شابة  و3145 
اإىل  الإجمايل  العدد  لريتفع  ال�شبت،  اململكة 

7708 وفيات و662395 اإ�شابة.
 1032 على  اجلديدة  الإ�شابات  وتوزعت 
حالة يف حمافظة العا�شمة عّمان، 640 حالة 
و534  الرمثا،  يف   94 منها  اإرب��د،  حمافظة  يف 
يف  حالة  و198  ال��زرق��اء،  حمافظة  يف  حالة 
حمافظة  يف  حالة  و112  امل��ف��رق،  حمافظة 
ال��ك��رك،  حمافظة  يف  ح���الت  و110  ج��ر���س، 
حالة  و97  ماأدبا،  حمافظة  يف  ح��الت  و108 
حمافظة  يف  حالة  و95  العقبة،  حمافظة  يف 
و75  البلقاء،  حمافظة  يف  حالة  و91  عجلون، 
يف  حالة  و53  الطفيلة،  حمافظة  يف  حالة 

حمافظة معان، منها 31 حالة يف البرتا.
رئا�شة  ال�شادر عن  الإعالمي  املوجز  واأ�شار 

احلالت  عدد  اأن  اإىل  ال�شحة  ووزارة  ال��وزراء 
حالة،   66334 اإىل  و���ش��ل  ح��ال��ّي��ًا  الن�شطة 
ام�س  اأُدِخ��ل��ت  التي  احل��الت  ع��دد  بلغ  بينما 
غ��ادرت  فيما  ح��ال��ة،   249 امل�شت�شفيات  اإىل 
180 حالة، يف حني بلغ اإجمايل عدد احلالت 
امل�شت�شفيات  يف  ال��ع��الج  تتلقى  التي  امل��وؤّك��دة 

2835 حالة.
وحول القدرة للم�شت�شفيات يف اململكة، بني 
اإقليم  يف  العزل  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  اأن  املوجز 
ن�شبة  بلغت  بينما  باملئة،   44 بلغت  ال�شمال 
باملئة، فيما  العناية احلثيثة 74  اأ�شّرة  اإ�شغال 
بلغت ن�شبة اإ�شغال اأجهزة التنّف�س ال�شطناعي 

يف الإقليم ذاته 51 باملئة.
يف  العزل  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  اأن  واأ�شاف 
و�شلت  حني  يف  باملئة،   56 بلغت  الو�شط  اإقليم 
ن�شبة اإ�شغال اأ�شّرة العناية احلثيثة يف الإقليم 
اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  بينما  باملئة،   70 اإىل  ذاته 

اأجهزة التنّف�س ال�شطناعي 39 باملئة.
يف  العزل  اأ���ش��ّرة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  كما 
ن�شبة  بلغت  بينما  باملئة،   28 اجلنوب  اإقليم 
باملئة، فيما  العناية احلثيثة 42  اأ�شّرة  اإ�شغال 
بلغت ن�شبة اإ�شغال اأجهزة التنّف�س ال�شطناعي 

يف الإقليم ذاته 31 باملئة.
حالة   7183 ت�شجيل  اإىل  امل��وج��ز  ولفت 
وامل�شت�شفيات،  املنزيل  العزل  يف  ام�س  �شفاء 
 588353 اإىل  ال�شفاء  حالت  اإجمايل  لي�شل 

حالة.
اأجري  خمربّيًا  فح�شًا   24854 اأن  واأو�شح 
التي  الفحو�شات  عدد  اإجمايل  لي�شبح  ام�س، 
اأجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6294123 
فح�شًا، مبينا اأن ن�شبة الفحو�شات ام�س و�شلت 
الن�شبة  مع  مقارنة  باملئة،  65ر12  قرابة  اإىل 
39ر12  بلغت  وال��ت��ي  اأم�����س  اول  �شجلت  التي 

باملئة.

62 وفاة و3145 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا في المملكة
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*معان 
ت�شّلمت 27 اأ�شرة عفيفة يف منطقة املدّورة 
اجلديدة  م�شاكنها  ال�شبت،  معان،  مبحافظة 
العفيفة،  الأ�شر  لإ�شكان  امللكية  املبادرة  �شمن 
لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذًا  اإن�����ش��اوؤه��ا  ج���اء  وال��ت��ي 
لقاءاته  خالل  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة 

التوا�شلّية مع اأبناء ووجهاء املحافظة.
وت�شتهدف هذه املبادرة امللكّية التي اأطلقت 
جميع  و�شملت   ،2005 عام  ملكية  بتوجيهات 
الكرمية  احل��ي��اة  ت��وف��ري  اململكة،  حمافظات 
ع��وزًا  الأك���ر  ُت��ع��د  ال��ت��ي  ل��الأ���ش��ر  وامل�شتقرة 
اأ�ش�س  وف��ق  اختيارها  وي��ج��ري  وا�شتحقاقًا، 
التي  وال�شفافية  ال��ع��دال��ة  حتقيق  ت��راع��ي 
وت�شمم  التنمية الجتماعية،  وزارة  تعتمدها 
الهند�شية  املوا�شفات  لأع��ل��ى  وفقا  امل�شاكن 

والفنية.
الها�شمي،  امللكي  ال��دي��وان  رئي�س  و�شّلم 
جاللة  م��ب��ادرات  تنفيذ  متابعة  جلنة  رئي�س 
وزير  بح�شور  العي�شوي،  ح�شن  يو�شف  امللك، 
بالوكالة  الجتماعية  التنمية  وزير  ال�شباب، 
معان  وحمافظ  النابل�شي،  �شالمة"  "حممد 
حممد الفايز، مفاتيح امل�شاكن اجلديدة لالأ�شر 
وتزويدها  تاأثيثها  ج��رى  والتي  امل�شتفيدة، 

مبختلف الأجهزة الكهربائية الالزمة.
�شيدات  جمعية  مبنى  العي�شوي  افتتح  كما 
لل�شيدات،  الأن���وار  جمعية  ومبنى  ال�شوبك، 
قاعة  ي�شم  امل���دورة،  �شيدات  جمعية  ومبنى 
عامة  حديقة  اإىل  اإ�شافة  الأغرا�س،  متعددة 
ل�شالح  خما�شيًا،  وملعبًا  لالأطفال  األعابا  ت�شم 
جمل�س اخلدمات امل�شركة يف املدّورة، بالتعاون 
هذه  تنفيذ  جرى  حيث  الثقايف،  زها  مركز  مع 
اإىل  امللكية،  امل��ب��ادرات  اإط���ار  �شمن  امل�شاريع 
جانب �شيانة غرف �شفية لريا�س الأطفال يف 

مدر�شة بنات املدّورة الثانوية املختلطة.

مرافق  يف  والنابل�شي  العي�شوي  وج���ال 
ال����دورات  طبيعة  ع��ل��ى  واط��ل��ع��ا  اجل��م��ع��ي��ات، 
تقدمها،  التي  املختلفة  والأن�شطة  التدريبية 
وا�شتمعا اإىل �شرح من القائمني على اجلمعيات 
اأهمية هذه املبادرات يف خدمة املجتمعات  عن 

املحلية.
ج��رى  ال��ت��ي  اجل��م��ع��ي��ات  ه���ذه  وت�شتهدف 
تاأثيثها وتزويدها مبختلف الأدوات والأجهزة 
وال�شباب،  املراأة  ح�شور  وتعزيز  دعم  الالزمة، 
ف�شاُل  لهم،  الداعمة  احلا�شنة  البيئة  وتوفري 
التدريبية  واملهارات  ب��الأدوات  تزويدهم  عن 
الالزمة، ومتكينهم من الدخول اإىل �شوق العمل 

والإنتاج.
الأردنية  الأنباء  لوكالة  العي�شوي  وق��ال 
هو  امللك  جلاللة  الأول  الهاج�س  اإن  )ب��رتا(، 
النائية،  املواطن الأردين، خ�شو�شًا يف املناطق 
ُت��رك��ز ت��وج��ي��ه��ات ج��الل��ت��ه ع��ل��ى ���ش��رورة  اإذ 
خمتلف  يف  امل��واط��ن��ني  جميع  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل 
مناطق اململكة، والعمل احلثيث من اأجل تقدمي 
ي�شهم  ومبا  احتياجاتهم،  وتلبية  لهم  الأف�شل 
وتعزيز  ومتكينهم  حياتهم  نوعية  حت�شني  يف 

دورهم يف خدمة جمتمعاتهم املحلية.
واأ�شاف، اأن جاللة امللك يدرك متامًا حجم 
التحديات التي تواجه املواطن يف ظل جائحة 
والقت�شادية  الإن�شانية  والتبعات  ك��ورون��ا، 
ورعايته  مو�شول  جاللته  اهتمام  فكان  لها، 
دائمة للمواطنني الذي ميرون بظروف �شعبة، 
هذه  يف  امللك  جاللة  اهتمام  ُجل  يرتكز  حيث 
لالأ�شر  املنا�شب  امل�شكن  تاأمني  على  املرحلة، 
العفيفة، وتو�شيع �شريحة الأ�شر امل�شتفيدة من 
مبادرة م�شاكن الأ�شر العفيفة يف جميع مناطق 

اململكة.
نحتفل  ونحن  اأن��ن��ا  اإىل  العي�شوي  واأ���ش��ار 
الإجناز  م�شتوى  فاإن  الأردنية،  الدولة  مبئوية 

جميع  يف  امللكية  امل���ب���ادرات  حققته  ال���ذي 
التوجيهات  واأن  ال��ت��وق��ع،  ي��ف��وق  القطاعات 
اجلهود  تكثيف  ب�����ش��رورة  م�شتمرة  امللكية 

ل�شمان �شرعة تنفيذ م�شاريع املبادرات.
التنمية  وزير  ال�شباب،  وزير  قال  بدوره، 
�شالمة"  "حممد  ب��ال��وك��ال��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
املبادرة  من  امل�شتفيدة  الأ�شر  اإن  النابل�شي، 
وا�شتحقاقًا  عوزًا  الأكر  الأ�شر  هي  امللكية، 
حيث  واله��ت��م��ام،  ال��رع��اي��ة  اإىل  وحت��ت��اج 
ميدانية،  درا���ش��ات  وف��ق  اختيارها  يجري 
وزارة  تعتمدها  وم��ع��اي��ري  اأ���ش�����س  وبح�شب 
حتقيق  ت��راع��ي  الج��ت��م��اع��ي��ة،  ال��ت��ن��م��ي��ة 
ال��ع��دال��ة وت��اأخ��ذ ب��الع��ت��ب��ار ع��دد اأف���راد 
وال�شحية.  القت�شادية  وظروفها  الأ�شرة 
امل�شتفيدة  الأ���ش��ر  م��ن  ال��ع��دي��د  واأع���رب���ت 
عن  العفيفة،  الأ���ش��ر  م�شاكن  م��ب��ادرة  م��ن 
على  امللك  جلاللة  وتقديرها  �شكرها  بالغ 
جاللته  اهتمام  تعك�س  التي  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
احلياة  �شبل  ت��وف��ري  على  الكبري  وحر�شه 
القائمون  ثّمن  فيما  للمواطنني.  الكرمية 
ع��ل��ى اجل��م��ع��ي��ات اخل���ريي���ة ال���ت���ي ج��رى 
التي  امللكية  املبادرات  هذه  اليوم،  تد�شينها 

املحلية. املجتمعات  على  اإيجابًا  تنعك�س 
واف��ت��ت��اح  امل�����ش��اك��ن  ت�شليم  خ���الل  وج���رى 
ال�شالمة  بقواعد  الكامل  اللتزام  اجلمعيات، 
متر  التي  ال�شتثنائية  للظروف  نظًرا  العامة 

بها اململكة ب�شبب جائحة كورونا.
ُمكملة  هي  التي  امللكية،  املبادرات  وتركز 
النهو�س  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ة،  وخ��ط��ط  ل��ربام��ج 
بواقع املجتمعات املحلية واإحداث نقلة نوعية 
خلدمة  وبناتها  اأبنائها  طاقات  وتفعيل  فيها، 
التنمية  عملية  م�شارات  وحتديد  جمتمعاتهم، 
كل  خ�شو�شية  ي��راع��ي  ومب��ا  جمتمعاتهم  يف 

منطقة. )برتا- مازن النعيمي(

العيسوي ُيسّلم 27 مسكنًا أُلسر عفيفة 
ويفتتح مشاريع مبادرات ملكّية في معان

تعاون أردني أوروبي لترويج التراث 
الثقافي األردني عالميا

  
*عمان 

والإب���داع  وال��ري��ادة  العلمي  للبحث  الأردن��ي��ة  اجلمعية  ب��داأت 
تنفيذ  ال�شبت،  الأوروبي،  الحتاد  من  بتمويل  العامة  الآثار  ودائرة 
املعلومات  تكنولوجيا  "من�شة  مل�شروع  احلية  املختربات  فعاليات 
ترويج  بهدف  لليوني�شكو"  الثقايف  للرتاث  املتو�شطية  والت�شالت 

الرتاث الثقايف باململكة ومنطقة املتو�شط.
يت�شمن  امل�شروع  اإن  العك�شة  طالل  الدكتور  امل�شروع  من�شق  وقال 
فيديوهات  لإع��داد  واملعلوماتية  احلا�شوب  تكنولوجيا  ا�شتخدام 
واأن�شطة عديدة يف  البرتا  ال�شياحي ملدينة  للرتويج  اأخرى  واأ�شاليب 

جمال الرتاث ومن �شمنها الرتاث غري املرئي.
وبني اأن املختربات احلية �شتعزز اتفاقات البحوث بني اجلامعات 
النماذج  تطوير  بهدف  واملتو�شطة  ال�شغرية  وال�شركات  والعلماء 
يف  امل�شروع  يتوخاها  التي  واخلدمات  املنتجات  واختيار  الأول��ي��ة، 
جمتمع البتكار املفتوح عرب احلدود، واإ�شراك العقول الأكر اإبداعا 
واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات  تقرتحها  التي  الدويل  امل�شتوى  على 
ونقل  لها،  املخطط  املبتكرة  واخل��دم��ات  املنتجات  نطاق  يو�شع  ما 
جمال  يف  والباحثني  املهتمني  وتدريب  عالية  بكفاءة  التكنولوجيا 

ريادة الأعمال.
كما �شيجري -بح�شب العك�شة - ت�شميم برامج تدريب الباحثني 
التجاري  لال�شتخدام  حم�شنة  ب��ق��درات  وت��زوي��ده��م  وت�شجيعهم 
والت�شويقي لنتائج البحوث، وتثمني الرتاث الثقايف غري املادي بهدف 

اإن�شاء ال�شركات املنبثقة عن ال�شركات اجلديدة.
ودعا ال�شركات واجلهات املخت�شة للتقدم بطلب دعم من امل�شروع 
تخدم  التي  املعلوماتية  جمال  يف  مبدعة  تطبيقات  اإعداد  اأجل  من 

الرتاث.
التعاون  لربنامج  املتو�شط  ل�شرق  القليمي  املكتب  من�شق  واأ�شار 
عرب احلدود يف الحتاد الأوروبي الذي ميول امل�شرع، الدكتور ع�شمت 
كراد�شة اإىل اأن هناك الآن 63 م�شروعا ميولها، منها 15 م�شروعا يف 

الردن بالتعاون مع الحتاد الوروبي.
يف  امل�شتدامة  وال�شياحة  للرتاث  اليون�شكو  كر�شي  اأ�شتاذ  وقال 
الريموك  جامعة  يف  والنروبولوجيا  الآث��ار  كلية  عميد  الأردن، 
على  وقعت  التي  الدول  اأوائل  من  الأردن  اإن  هياجنة  هاين  الدكتور 
اتفاقية الرتاث الثقايف غري املادي )اتفاقية اليون�شكو( التي �شادق 

عليها اأكر من 90 باملئة من دول العامل.
الثقايف  اململكة يف جمال احلفاظ على الرتاث  وعر�س لإجنازات 
املادي وغري املادي، م�شريا اإىل تاأ�شي�س مديرية خا�شة اأ�شمها مديرية 
الرتاث يف وزارة الثقافة منذ عام 2010 ت�شم �شجال متكامال للرتاث، 

وقطع الأردن �شوطا ممتازا ملاأ�ش�شة الرتاث الثقايف غري املادي.
ودائرة  والآثار،  ال�شياحة  وزارة  احلية،  املختربات  يف  وي�شارك 
وال��ري��ادة  العلمي  للبحث  الأردن��ي��ة  واجلمعية  ال��ع��ام��ة،  الآث���ار 
الأردنية  واجلامعات  الأردن،  ومتحف  الثقافة،  ووزارة  والإب��داع، 

وغريها.

وزير العدل: توصيات بتعديل 13 مادة 
نفيذ رقم 25 لسنة 2007 بقانون التَّ

ان  *عمَّ
اللجنة  تو�شيات  اإنَّ  يادات،  الزِّ اأحمد  الدكتور  العدل،  وزير  قال 
املكلفة مبراجعة ن�شو�س قانون التنفيذ رقم 25 ل�شنة 2007، تتطلب 
افذ،  النَّ القانون  م��واد  من  م��ادة   13 على  ت�شريعية  تعديالت  اإدخ��ال 

واإ�شافة مادتني جديدتني له.
اإنَّ  بت،  ال�شَّ الأردنية )ِبرتا(،  الأنباء  وكالة  مع  واأ�شاف يف حديث 
فئات  ثالث  اإىل  تق�شيمها  ميكن  اللجنة  بها  اأو�شت  التي  التَّعديالت 
ُد من حب�س املَدين ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر،  رئي�شة هي، تعديالت حَتُ
بع�س  يف  الإلكرتونية  الو�شائل  ا�شتخدام  باإجازة  تتعلق  وتعديالت 
القانون،  ن�شو�س  بع�س  بتجويد  تتعلق  وتعديالت  التَّنفيذ،  اإجراءات 

ومعاجلة بع�س الثَّغرات التي ك�شف عنها التَّطبيق.
ب�شكل  املَدين  حب�س  من  باحلدِّ  املتعلقة  اللجنة  تو�شيات  اأنَّ  وبني 
 ،20 امل��ادة  من  ه�  الفقرة  تعديل  تت�شمن  كانت  مبا�شر  وغري  مبا�شر 
كفالة،  تقدمي  دون  باحلب�س  احُلكم  ا�شتئناف  اجلائز  من  لي�شبح 

وا�شرُتطت الكفالة فقط لغايات وقف تنفيذ قرار احلب�س.
"اأ" من املادة 22 جرى اقرتاح تعديلها، بحيث  اأنَّ الفقرة  واأ�شاف 
املَدين من  ول دون حب�س  حَتُ التي  التَّ�شوية  الأدنى ملقدار  ي�شبح احلد 
املبلغ  اأ�شل  من  باملئة   15 اإىل  به  املحكوم  املبلغ  قيمة  من  باملئة   25

املحكوم به، وُت�شتثنى الفوائد من احت�شاب قيمة التَّ�شوية.
ة  مدَّ لت�شبح  املادة 22  "د" من  "ج"،  الفقرات  اقرتاح تعديل  واأكد 
اكمية  الرتَّ احلب�س  ومدة  يوًما،   60 نة  ال�شَّ يف  الواحد  ين  للدَّ احلب�س 

120 يوًما مهما بلغت الديون اأو الدائنون.
 23 امل��ادة  م��ن  "ب"   ،" "اأ الفقرات  بتعديل  تو�شية  اإىل  ولفت 
املحجور  وهي  احلب�س،  فيها  يجوز  ل  التي  احلالت  من  عدد  باإ�شافة 
الإع�شار  قانون  لأحكام  وفقا  املُع�شر  واملَدين  الغفلة،  اأو  لل�شفه  عليه 
واملَدين املحجور عليه وفقا لأحكام القانون املدين، والزوجان معا اإذا 
كان لهما ابن عمره يقل عن 15 عاًما اأو ابن من ذوي الإعاقة، اأو اإذا 
ين  كان زوج املَدين متوفيا اأو نزيل مركز اإ�شالح وتاأهيل، واإذا كان الدَّ
ين املنفذ اأو املبلغ املحكوم به  موثقا بتاأمني َعيني، واإذا قلَّ جمموع الدَّ
ين  عن 3 اآلف دينار، واإذا ثبت وجود اأموال للَمدين كافية لأداء الدَّ

وقابلة للحجز عليها.
واأ�شيفت  تعديلها،  اقرتاح  جرى  القانون  من   24 املادة  اأنَّ  واأكد 
اإذا جرى حب�س املَدين احلدَّ  حالت جديدة لنق�شاء احلب�س، وهي، 
ح  �شرَّ واإذا  القانون،  هذا  من   22 امل��ادة  يف  عليه  املن�شو�س  الأق�شى 
ويف  وملحقاته،  ين  بالدَّ للوفاء  كافية  له  تعود  اأموال  بوجود  املدين 
اقتنع  فاإذا  اأقوالهما،  وي�شمع  الفريقني  ئي�س  الرَّ يدعو  احلالة  هذه 
بدفع  اأمر  اأو  معقولة  ملدة  احلب�س  تاأخري  ر  قرَّ املَدين  عاء  ادِّ ب�شحة 
و�شع  مع  �شنوات  ثالث  تتجاوز  ل  مدة  خالل  اأق�شاطا  املحكوم  ين  الدَّ
ومنها  احتياطية،  تدابري  اتخاذ  اأو  الأموال  تلك  على  احلجز  اإ�شارة 
للوفاء  كافية،  م�شرفية  كفالة  املدين  م  قدَّ واإذا  املَدين،  �شفر  منع 

ين وملحقاته اأو كفيال مقتدرا يقبله الّرئي�س. بالدَّ
بحيث  تعديلها،  اقرتاح  جرى   84 املادة  من   " "اأ الفقرة  اأنَّ  وبني 
رة للمال  اأن تبداأ املزايدة بن�شبة 50 باملئة من القيمة املقدَّ ي�شرتط 
ابق كان ميكن بيع مال املَدين باأقل من 50  حمل املزايدة، بينما يف ال�شَّ

رة. باملئة من قيمته املقدَّ
ب�شريان  117 مكرر، تق�شي  املادة  باإ�شافة  واأعلن اقرتاح تو�شية 
اأحكام القانون املعدل على قرارات احلب�س ال�شابقة وق�شايا التنفيذ 

املنظورة.
ا�شتخدام  باإجازة  تتعلق  التي  بالتعديالت  يتعلق  فيما  اإنَّه  وقال 
التو�شية  جرى  التَّنفيذ،  اإج��راءات  بع�س  يف  الإلكرتونية  الو�شائل 
بع�س  اتخاذ  اجلائز  من  ي�شبح  بحيث   ،13  ،10 امل��ادت��ني  بتعديل 

اإجراءات التنفيذ بالو�شائل الإلكرتونية.
وبني اأنَّه جرى اقرتاح تعديل املادتني 61، 114 ، بحيث ي�شبح من 
اجلائز بيع اأموال املَدين املحجوزة باملزاد الإلكرتوين، وفق تعليمات 

الوزير. ي�شدرها 
واأو�شح اأنَّ التو�شيات التي �شبَّت يف جمال جتويد بع�س الن�شو�س 
افذ ومعاجلة بع�س الثَّغرات التي ك�شف عنها التَّطبيق،  يف القانون النَّ
اإذا  اإ�شافة مادة 4 مكرر تق�شي برتك معاملة التَّنفيذ  كانت باقرتاح 
انق�شت مدة �شنة دون اأن يطلب املحكوم له اأيَّ اإجراء فيها مع جواز 

مه اأحد الأطراف. املثابرة على التَّنفيذ مبوجب ا�شتدعاء يقدِّ
بالخت�شا�س  واملتعلقة   4 امل��ادة  تعديل  باقرتاح  تو�شية  واأك��د 
البنود  وتعديل  و�شوحا،  اأكر  ت�شبح  بحيث  التنفيذ،  لدوائر  املكاين 
ي�شرتط تقدمي احتجاج  ، بحيث   7 املادة  "ج" من  الفقرة  من   1،2،3
للتنفيذ،  طرحها  قبل  مثال  الكمبيالت  التجارية  الورقة  وفاء  عدم 

وبحيث ي�شبح التَّقادم من الأ�شباب التي توقف التَّنفيذ.
اإليها،  "ب"  فقرة  باإ�شافة   8 امل��ادة  بتعديل  تو�شية  اإىل  ولفت 
األ يكون احلق  العادية  ت�شرتط لتنفيذ الأوراق التجارية والإ�شناد 
الثابت فيها قد تقادم وفق اأحكام القوانني اخلا�شة، حيث كان النَّ�س 

احلايل يجعل التَّقادم مدته 15 عاما جلميع الإ�شناد التنفيذية.
بتو�شيح  القانون  من   14 املادة  بتعديل  اأو�شت  اللجنة  اأنَّ  وبني 
بع�س الأحكام الإجرائية يف حالة وفاة املدين قبل امتام اإجراءات 

التَّنفيذ.
يف  ل  �شكَّ اخل�شاونة  ب�شر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  انَّ  اإىل  ُي�شار 
وقت �شابق جلنة مكونة من 16 �شخ�شا ميثلون اجلهات املعنية كافة، 
ل�شنة 2007، بحيث يجري  التَّنفيذ رقم 25  ملراجعة ن�شو�س قانون 
ويراعي  ائن  الدَّ حق  يحفظ  مبا  فيه  الإ�شكالية  الق�شايا  معاجلة 

ظروف املدين.
فيها  جرى  اجتماعات،  اأ�شهر،  عدة  م��دار  على  اللجنة  وعقدت 
م�شغرة  جلنة  ت�شكيل  رت  وق���رَّ كافة،  القانون  مل��واد  ذهني  ع�شف 
ب��اإق��رار  وق��ام��ت  للجنة،  وتقدميها  وامل��ق��رتح��ات  الأف��ك��ار  ل�شياغة 
رئي�س  اإىل  بالإ�شافة  العدل  وزير  اللجنة  رئي�س  وتكليف  التو�شيات 

ديوان الراأي والت�شريع ل�شياغة التو�شيات ورفعها للجهات املعنية.

التربية: تقديم االمتحانات بمختبرات 
الحاسوب المدرسية للطلبة الذين 

ال يمتلكون وسائل التعلم
*عمان 

اأعلنت وزارة الرتبية والتعليم عن فتح خمتربات احلا�شوب يف عدد 
من املدار�س التابعة ملديريات الرتبية، للتقدم لختبار التقييم الأول 
لطلبة املدار�س احلكومية والثقافة الع�شكرية ووزارة الأوقاف، الذين 

ل ميتلكون و�شائل التعلم عن بعد.
ووفقا لبيان �شادر عن الوزارة، ال�شبت، فان هذه املختربات �شتبقى 
لتلقي  بعد،  عن  التعلم  و�شائل  ميتلكون  ل  الذين  للطلبة  مفتوحة 

تعليمهم، حتى َبعد الختبارات طيلة الف�شل الدرا�شي الثاين.
مفتوحة  �شتكون  املدار�س  خمتربات  غالبية  اإن  ال��وزارة  واأ�شافت 
�شباًحا  التا�شعة  ال�شاعة  من  الطلبة،  من  ال�شريحة  تلك  ل�شتقبال 
مع  التوا�شل  باإمكانهم  ان��ه  اىل  لفتة  الظهر،  بعد  الثانية  وحتى 
و�شّددت  لالختبار.  فيها  �شيتقدمون  التي  املدر�شة  ملعرفة  مدار�شهم 
الوزارة،على املدار�س التي �شتجرى فيها الختبارات ب�شرورة اللتزام 
املعلمني  و�شالمة  �شحة  على  حفاًظا  ال�شحي  الربتوكول  بتطبيق 

والطلبة.
وكان مديرو ومديرات املدار�س قد توا�شلوا مع الطلبة ملعرفة �شبب 
عدم دخولهم ملن�شة در�شك لح�شاء عدد الطلبة الذين ل ي�شتطيعون 
هوؤلء  بقوائم  وال��وزارة  املديريات  تزويد  ومت  املن�شة،  اإىل  الدخول 

الطلبة.
م لالختبارات على من�شة در�شك،  ودعت الوزارة الطلبة اإىل التقدُّ
م�شرية اإىل اأنها بهذا القرار تكون قد قدمت جميع الت�شهيالت املتاحة 

للطلبة الذين ل ميتلكون اأدوات الختبار.
املقبل  الإثنني  يوم  �شتبداأ  الأول  التقييم  اختبارات  اأن  واأو�شحت 
الثاين ع�شر من ني�شان، و�شتكون مدة الختبار ن�شف �شاعة، بواقع 15 
�شوؤال لكل مبحث على من�شة در�شك و�شيكون الوقت املتاح للطلبة من 

ال�شاعة التا�شعة �شباًحا وحتى ال�شابعة م�شاًء.

التوثيق الملكي يعرض وثيقة نادرة 
لتشكيل ثالث حكومة بإمارة شرق األردن

*عمان 
عر�س مركز التوثيق امللكي الأردين الها�شمي وثيقة نادرة مكتوبة 
امللك عبد اهلل الأول بن احل�شني )الأمري  له  املغفور  بخط يد جاللة 
الأردن  �شرق  اإم��ارة  يف  الثالثة  احلكومة  ت�شكيل  تت�شّمن  اآن���ذاك(، 

برئا�شة مظهر ر�شالن.
وقال املركز، ال�شبت، ان الوثيقة تظهر ان حكومة ر�شالن ت�شكلت 
بتاريخ 11 اآب 1921، ومتّثل النمط ال�شائد اآنذاك ل�شياغة الت�شكيالت 

الوزارية والذي كان ُيعرف مبجل�س امل�شت�شارين.
رئي�س  ر�شالن  بك  مظهر  "�شعادة  يلي:  ما  على  الوثيقة  ت  ون�شّ
اأ�شالًة،  امل�شت�شارين  جمل�س  برئا�شة  اإليكم  عهدنا  امل�شت�شارين،  جمل�س 
الع�شائر،  نائب  زيد  بن  �شاكر  الأمري  �شمو  من  كاًل  وظيفته  يف  واأقررنا 
بك  ور�شدي  ال�شرعي،  امل�شت�شار  ال�شنقيطي  اجلكني  حممد  وال�شيخ 
م�شت�شار  ال�شعالن  با�شا  وغالب  والن�شباط،  الأمن  م�شت�شار  ال�شفدي 
تعيني  على  ووافقنا  امل�شت�شارين،  جمل�س  يف  والع�شو  العامة  القيادة 
مت�شرف لواء عجلون نبيه بك العظمة م�شت�شارًا ملكيًا، على اأن يبقى 
يف املت�شرفية اإىل اأن تلغى املت�شرفيات، وعلى اأن تبقى وكالة العدلية 

واملالية يف عهدتكم، واهلل ويل التوفيق وبه ن�شتعني".
منا�شبة  مع  تزامنًا  ياأتي  الوثائق  هذه  عر�س  ان  املركز  وا�شاف 
الأح��د،  غد  يوم  ت�شادف  التي  الها�شمية،  الأردن��ي��ة  الدولة  مئوية 

املوافق احلادي ع�شر من ني�شان 2021.

وزير الشباب يفتتح جدارية 
المئوية في معان

*عمان 
معان  حمافظة  يف  ال�شبت،  النابل�شي،  حممد  ال�شباب  وزير  افتتح 
اجلدارية الوطنية ملئوية الدولة، والتي تعترب اأكرب جدارية وطنية 

يف اإقليم اجلنوب مب�شاحة 700 مرت مربع.
ووفقا لبيان �شادر عن الوزارة ، فقد جاء حفل الفتتاح بالتزامن 
مع احتفالت اململكة مبئويتها الأوىل، وتاأكيدًا من ال�شباب وال�شابات 
اأع�شاء املراكز ال�شبابية يف مديرية �شباب معان على فخرهم بوطنهم 
عام  مائة  مدار  على  الوطنية  بالإجنازات  واعتزازهم  و�شعبًا،  قيادًة 

املا�شية.
مبنى  الفايز،  حممد  معان  حمافظ  بح�شور  النابل�شي  وتفقد 
وال�شباب  املوظفني  من  م�شتمعًا  هيا،  الأم��رية  �شمو  وجممع  املديرية، 
اإىل مطالبهم واحتياجاتهم واأبرز التحديات والق�شايا التي تواجههم 
لأبناء  والريا�شي  ال�شبابي  بالواقع  النهو�س  ل�شمان  حلها  على  للعمل 

املحافظة.
لروؤية  تنفيذًا  الوطنية  اجلهود  ت�شافر  اأهمية  النابل�شي  واأك��د 
امل�شتمر  والدعم  العون  يد  تقدمي  يف  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 
واملتوا�شل جلميع ال�شباب، من خالل متكينهم بجميع املجالت وتعزيز 

م�شاركتهم الفاعلة يف �شياغة القرارات التي تهمهم.
ال�شباب  حتفز  التي  التنموية  امل�شاريع  اإيجاد  اهمية  اىل  واأ�شار 
واجتماعيًا،  و�شيا�شيًا  اقت�شاديًا  ومتكنهم  الإب��داع  على  وال�شابات 
لإيجاد جيل من ال�شباب قادر على مواجهة التحديات وحل امل�شكالت 
مدينة  ن��واة  اإن�شاء  اأهمية  اإىل  النابل�شي  اأ�شار  كما  معها.  والتكيف 
ريا�شية يف املحافظة من خالل العمل على تطوير ما هو موجود حاليًا 
متنف�شًا  لتكون  الأي��ام،  قادم  يف  ريا�شية  مدينة  اإىل  لتحويلها  لي�شار 
ممار�شة  من  متكنهم  املحافظة،  لأبناء  وجمتمعيًا  �شبابيًا  ريا�شيًا 

ريا�شاتهم وهواياتهم املختلفة.

*معان 
ال�شبت،  ال��ك��ربى،  م��ع��ان  ب��ل��دي��ة  ب��ا���ش��رت 
العامة  وامل��راف��ق  الرئي�شة  ال�����ش��وارع  بتزيني 
الدولة  مئوية  و�شعار  الأردنية  الأع��الم  ورفع 
معان،  مدينة  يف  العامة  املواقع  على  الأردنية 
يف �شياق الحتفال مبنا�شبة مرور مئة عام على 
تاأ�شي�س الدولة الأردنية. وقال نائب حمافظ 
البطو�س  عاطف  بلديتها  جلنة  ورئي�س  معان 
لوكالة الأنباء الأردنية )برتا(، اليوم، اإن هذه 
املنا�شبة الوطنية عزيزة على قلوب الأردنيني، 

امل�شرق  التاريخ  مهمة ل�شتلهام  وت�شكل حمطة 
على  وحت��ث  تاأ�شي�شها،  منذ  الأردن��ي��ة  للدولة 
لالأجيال  يحقق  م�شرق  م�شتقبل  نحو  التطلع 
م�شريا  والتمكني،  الزده��ار  من  مزيدا  القادمة 
اإىل اأن جاللة امللك عبداهلل الثاين يتابع النهج 
الها�شمي يف بناء وتعزيز قيم الدولة الأردنية 
كاأمنوذج  الأردن  لتقدمي  وي�شعى  احلديثة، 
معان  يف  مواطنون  وعرب  املجالت.  يف  يحتذى 
عن عظيم انتمائهم وولئهم للقيادة الها�شمية 
الأردنية  الدولة  دعائم  اأر�شت  التي  احلكيمة 

وال��ب��ن��اء  التاأ�شي�س  م��راح��ل  ع��رب  احل��دي��ث��ة 
الحتفالت  اأهمية  اإىل  م�شريين  والتعزيز، 
وتر�شيخ  الوطنية،  القيم  تعزيز  يف  ال�شعبية 
اجلمعية  ال���ذاك���رة  يف  التاأ�شي�س  منا�شبة 
الها�شمية  القيادة  اإجنازات  لالأردنيني. وثمنوا 
املجالت  خمتلف  يف  الرائد  ودوره��ا  امللهمة، 
والتي جعلت الأردن يف مقدمة الدول ال�شاعية 
الكرمي،  العي�س  �شبل  م��ن  �شعبها  متكني  اإىل 
القطاعات،  خمتلف  يف  اأف�شل  م�شتوى  وحتقيق 

وتعزيز حقوق الإن�شان.

حملة تزيين لشوارع معان 
بمناسبة مئوية الدولة
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*عمان
 )بترا- مديرية التوجيه املعنوي(
على  ع��ام  مئة  مب��رور  الأ���ش��م  الوطن  يحتفل   
باأركانها،  الرا�شخة  الأردن��ي��ة  ال��دول��ة  تاأ�شي�س 
الثابتة على مبادئها التي تبنتها منذ انطالق الثورة 
اجلي�س  فن�شاأ  الإم��ارة،  وتاأ�شي�س  الكربى  العربية 
الأردنية،  للدولة  الكبرية  للم�شرية  مرافقًا  العربي 
ف�شاحب تطلعاتها وعاي�س اآمالها وطموحاتها نحو 

نه�شة الوطن امل�شرق وتقدمه وازدهاره.
العربية  الثورة  ر�شالة  وارث  العربي  اجلي�س 
من  وفيلق  جلي�شها  الطبيعي  والم��ت��داد  ال��ك��ربى، 
فيالقها، ارتبط تاريخه ال�شامي بتاريخها ارتباطًا 
احتدت  التي  النخبة  من  نواته  وت�شكلت  ع�شويًا، 
احلادي  يف  احل�شني  بن  عبداهلل  الأمري  راية  حتت 
والع�شرين من ت�شرين الأول عام 1920 يف معان بعد 
اأن كان لها الدور الكبري يف عمليات وم�شارات الثورة 

العربية الكربى.
يف  املقد�شة  الر�شالة  العربي  اجلي�س  ويحمل 
الدفاع عن حيا�س الوطن وحماية اأمنه و�شيادته، 
امل��ظ��ف��رة،  الها�شمية  ل��ق��ي��ادت��ه  امل��ط��ل��ق  وال����ولء 
الأبهى،  الوطن  جبني  على  �شامة  العربي  واجلي�س 
وهو يحظى ب�شمعة طيبة و�شعبية وا�شعة ملا يتمتع 
اأ�شيلة واأخالق كرمية جعلته ي�شكن  به من مبادئ 
يف  طيبًا  اأث��رًا  ويرتك  وارحت��ل،  حّل  اأينما  القلوب 
�شاف  بل�شم  وك��اأن��ه  رح��ال��ه،  ح��ط  اأينما  النفو�س 

ون�شيم عليل مي�شح الآلم ويداوي اجلراح.
تعود ن�شاأة اجلي�س العربي اإىل نخبة املقاتلني 
من جنود الثورة العربية الكربى الذين قدموا مع 
الأمري عبداهلل بن احل�شني، وقد اأطلق امللك ح�شني 
بن علي على قوات الثورة عام 1917 ا�شم )اجلي�س 
العربي(، واأطلق الأمري عبداهلل بن احل�شني يف عام 
ال�شم  الأردن  �شرقي  اإم��ارة  قوة  نواة  على   1923
كما  العرب  لكل  جي�شًا  اجلي�س  هذا  ليظل  نف�شه، 

كانت الثورة العربية ثورة لكل العرب.
يكون  اأن  ع��ب��داهلل  املوؤ�ش�س  امل��ل��ك  ه��ّم  وك���ان 
�شعبها،  عن  ويدافع  اأر�شها  يحمي  جي�س  لالإمارة 
ال�شعوبة  بالغة  كانت  التاأ�شي�س  ظروف  اأن  خا�شة 
الأوىل،  العاملية  احل��رب  بعد  ما  معاناة  حيث  من 
فكان اأول تنظيم للجي�س على النحو التايل: �شرية 
الفر�شان، �شرية امل�شاة، فئة ر�شا�شات، فئة ل�شلكي، 

حر�س �شجون، فئة مو�شيقى.
 750  ،1923 عام  حتى  القوة  هذه  تعداد  وبلغ 
مهام  اأوىل  وكانت  ال�شيارة،  بالقوة  و�شميت  مقاتاًل 
ويف  البالد،  يف  وال�شتقرار  الأم��ن  توطيد  اجلي�س 
اأواخر عام 1930 بداأ اجلي�س العربي بتاأليف وحدة 
ع�شكرية من اأبناء البادية وجرى اإمداده بال�شيارات 
رحاب  وال�شتقرار  الأمن  وعّم  الال�شلكي،  واأجهزة 
ق��رون  منذ  ت�شهده  مل  وق��ت  يف  الأردن��ي��ة  الأر����س 

طويلة.
بعد  ع��ب��داهلل  الأم����ري  فل�شطني  ع���رب  وب��اي��ع 
اجتماعهم يف اأريحا عام 1950 ملكًا على ال�شفتني، 
ذلك  ويف  األوية،  ثالثة  من  مكونًا  اجلي�س  واأ�شبح 

الوقت اأن�شئت اأول نواة ل�شالح الدروع واملدفعية.
امل�شجد  باب  على  املوؤ�ش�س  امللك  ا�شت�شهاد  وبعد 
الد�شتورية  �شلطاته  ط��الل  امللك  ت��وىل  الأق�شى 
اجلي�س  وتقوية  ببناء  ث��راه-  اهلل  -طيب  فاهتم 

العربي، فتم ت�شكيل احلر�س الوطني عام 1951.
بجاللة  نودي   1952 اآب  من  ع�شر  احلادي  ويف 
امللك احل�شني بن طالل رحمه اهلل ملكًا على الأردن، 
وحني ت�شلم جاللته �شلطاته الد�شتورية يف اأيار عام 
من  فكان  املنيع؛  القوي  الأردن  ببناء  �شرع   1953
لبناء  اهتمامه  اأق�شى  جاللته  يوّجه  اأن  الطبيعي 
اجلي�س العربي، حيث بلغ عدد قوات اجلي�س يف تلك 

الفرتة 17 األف جندي.
امللك  جاللة  فكر  يف  العربي  اجلي�س  ك��ان  لقد 
هري�شت  �شاند  كلية  يف  طالبًا  كان  اأن  منذ  احل�شني 
احل�شني  روؤي���ة  وك��ان��ت  الربيطانية،  الع�شكرية 
القيادة  من  التخل�س  من  بد  ل  اأن��ه  البداية  منذ 
هذه  ب���اأن  لقناعته  ال��ع��رب��ي  للجي�س  الأج��ن��ب��ي��ة 
واأماين  طموحات  حتقيق  بني  حائاًل  تقف  القيادة 
اجلي�س وطموحاته، فكان قراره التاريخي بتعريب 
اآذار عام 1956  قيادة اجلي�س العربي يف الأول من 
اأركان  بال�شتغناء عن خدمات الفريق كلوب رئي�س 
اجلي�س وت�شليم قيادة اجلي�س اإىل �شباط من اأبناء 

الأردن الأوفياء املخل�شني.
معارك   1948 عام  منذ  العربي  اجلي�س  خا�س 
الأ�شاو�س  اأبطاله  وا�شتب�شل  والبطولة،  ال�شرف 
الإ�شرائيلي  العدو  فيها  جابهوا  التي  احل��روب  يف 
الغا�شم، وقدموا قوافل ال�شهداء الأبرار دفاعًا عن 
امل�شلحة  القوات  و�شجلت  الطهور،  فل�شطني  ت��راب 
على  م��وؤزرًا  ن�شرًا   1968 عام  اآذار   21 يف  الأردنية 
الذي  اجلي�س  اأ�شطورة  وحطمت  الإ�شرائيلي  العدو 
ل يقهر يف معركة الكرامة اخلالدة، كما �شاركت يف 

املعارك واحلروب اإىل جانب الدول ال�شقيقة دفاعًا 
عن اأر�شها وعروبتها.

امل�شاة حتديثًا ملمو�شًا يف عهد  و�شهدت وحدات 
احل�شني رحمه اهلل اأهمها �شمل الأ�شلحة امل�شتخدمة 
حيث  من  امل�شاة  ق��وات  وجتهيزات  امل�شاة،  لقوات 
النوعية والوزن ومالءمة الظروف، اإ�شافة لتطوير 
امليادين  وا���ش��ت��خ��دام  وال��ت��دري��ب  التعليم  و�شائل 
التعبوية والإلكرتونية، لرفع م�شتوى كفاءة الأفراد 
القتالية، بالإ�شافة اإىل ا�شتعمال املعدات الليزرية 
بناء  على  جاللته  وعمل  والتاأهيل،  التدريب  يف 
�شالح جو حديث ي�شتطيع الدفاع عن �شماء الوطن، 
ال�شالح وتزويده  باإعادة بناء  واهتم -رحمه اهلل- 

بالطائرات احلديثة.
من  واف��ر  ن�شيب  امللكية  اخلا�شة  للقوات  وك��ان 
الأم��ري  بتكليف  ذل��ك  ومتثل  والهتمام،  الرعاية 
ت�شرين   20 يف  القوات  هذه  قيادة  الثاين  عبداهلل 
الثاين 1994، حيث خدم مع جنودها وتعاي�س معهم 
توجيهاته  مبدئيًا  التدريبات  كافة  يف  و�شاركهم 
القوات  مع  امل�شرتكة  التمارين  من  العديد  لتنفيذ 
واخلربة  املعرفة  زيادة  بهدف  وال�شقيقة  ال�شديقة 
ب��اأح��دث  وت��زوي��ده��ا  منت�شبيها  ل��دى  الع�شكرية 
درجة  من  لها  خطط  ما  اإىل  و�شلت  حتى  الأ�شلحة 
عالية من الحرتاف والتميز، ويف 20 ت�شرين الأول 
اخلا�شة  للعمليات  قائدًا  جاللته  ُعنّي   1996 عام 
ح�شني  امللك  ولواء  اخلا�شة  القوات  دجمت  اأن  بعد 
بن علي ومدر�شة العمليات اخلا�شة يف ت�شكيل واحد 

)العمليات اخلا�شة(.
اهتمامه  اهلل-  -رحمه  احل�شني  جاللة  ومنح 
الكبري لتطوير �شالح خفر ال�شواحل، وذلك بتعزيز 
بالزوارق  جتهيزه  طريق  عن  ال�شالح  هذا  ق��درات 
امل��ع��دات  وجميع  واخلفيفة  املتو�شطة  احلربية 
الالزمة، ومتكنت هذه القوات من م�شايرة التطوير 
والتحديث، كما زودت يف ال�شنوات الأخرية بزوارق 
ح��رب��ي��ة ج��دي��دة جم��ه��زة ب��الأ���ش��ل��ح��ة وامل��ع��دات 
وت��اأم��ني  الأردن���ي���ة،  ال�شواطئ  حلماية  احلديثة 
البا�شم  الأردن  ثغر  يف  الكبرية  وامل�شاعدة  احلماية 
لل�شفن التي تر�شو يف ميناء العقبة لتن�شيط احلركة 

التجارية التي ترفد القت�شاد الوطني.
حفظ  ق���وات  يف  امل�شلحة  ال��ق��وات  و���ش��ارك��ت 
الأم��ن  على  للحفاظ  ال���دول  من  بالعديد  ال�شالم 
الإن�شانية  امل�شاعدات  وقدمت  العامليني،  وال�شلم 
�شاملة  الطبيعية؛  للكوارث  تتعر�س  التي  للدول 
والإنقاذ،  والبحث  والإخالء  اجلوي  النقل  عمليات 
الإغاثة  وخدمات  امليدانية  امل�شت�شفيات  وقدمت 

والتي ت�شمل املواد الطبية والغذاء والألب�شة واملوؤن 
كالزلزل  الطبيعية  بالكوارث  املت�شررة  للمناطق 

والرباكني والفي�شانات يف خمتلف اأنحاء العامل.
امللك  ج��الل��ة  لت�شلم  الأوىل  اللحظة  وم��ن��ذ 
عبداهلل الثاين �شلطاته الد�شتورية عام 1999 اأوىل 
بني  فمن  ورعايته،  اهتمامه  جّل  امل�شلحة  القوات 
�شفوفها تخرج جاللته وهو رفيق ال�شالح. وملعرفته 
الرعاية  كل  اأوله��ا  ومتطلباتها  بواقعها  الدقيقة 
وتاأهياًل  ت�شليحًا  الع�شر  لتواكب  الهتمام  وعظيم 
جاهدًا  جاللته  ف�شعى  اأراد،  ما  له  وك��ان  وتدريبًا، 
قادرة  لتكون  امل�شلحة،  القوات  وحتديث  لتطوير 
على حماية الوطن ومكت�شباته والقيام مبهامها على 
الع�شر والتطور وحت�شني  اأكمل وجه، ولتواكب روح 

اأو�شاع منت�شبيها العاملني واملتقاعدين.
واأمن��وذج��ًا  م��ث��اًل  امل�شلحة  ال��ق��وات  واأ�شبحت 
بقدرتها  تتميز  والت�شليح،  وال��ت��دري��ب  الأداء  يف 
اأولها جاللة  العالية بف�شل ما  القتالية  وكفاءتها 
كل  لها  هياأ  بحيث  كبري،  اهتمام  من  الأعلى  القائد 
وواجباتها  مهامها  تنفيذ  من  متكنها  التي  املتطلبات 

داخل الوطن وخارجه.
امللك  وت�شكل يف عهد جاللته عام 1999 مركز 
 )KADDB( عبداهلل الثاين للت�شميم والتطوير
للت�شميم  الأردين  باملركز  بعد  فيما  �شمي  ال��ذي 
والتطوير، وهو موؤ�ش�شة حكومية يف جمال الت�شميم 
والتطوير والنتقال اإىل ت�شنيع النماذج الأولية من 
�شمن  تعمل  كموؤ�ش�شة  والع�شكرية،  املدنية  املعدات 

نطاق القوات امل�شلحة.
احلكيمة  الها�شمية  ال��ق��ي��ادة  م��ن  واإدراك������ًا 
املنطقة،  بها  متر  التي  ال�شرتاتيجية  للتحولت 
اأوعزت اإىل القيادة العامة للقوات امل�شلحة باإجراء 
بهدف  ال��الزم��ة  واخل��ارج��ي��ة  املحلية  ال��درا���ش��ات 
ومبا  التنظيم،  لإع��ادة  منا�شب  ت�شور  اإىل  الو�شول 

ي�شمن تعزيز القدرات الدفاعية للقوات امل�شلحة.
بع�س  العامة  القيادة  اأج��رت  ذلك  على  وبناء 
يف  تلخ�شت  التنظيمي،  هيكلها  على  التغيريات 
والإداري،  العملياتي  اجلهد  توحيد  على  معظمها 
وتطوير  امل�شلحة،  للقوات  القتالية  للقدرة  تعزيزًا 
ال�شتثمار  مفاهيم  واإدخال  الدفاعية  املوارد  اإدارة 
لرفد املوازنة الدفاعية، وتطوير النظام اللوج�شتي 
من خالل جتميع اجلهد الإداري وتوحيد ال�شيا�شات 

اللوج�شتية.
البدايات  ويف  الأردنية  الدولة  تاأ�شي�س  ومنذ 
املوؤ�ش�شة  لعبت  العربي،  اجلي�س  لتاأ�شي�س  الأوىل 
ال�شيا�شية  احل��ي��اة  يف  رئ��ي�����ش��ًا  دورًا  الع�شكرية 

لل�شعب الأردين، حيث  والقت�شادية والجتماعية 
الوطن  حماية  يف  امل�شلحة  القوات  دور  مع  تزامن 
التحديث  عمليات  يف  اأدوار  حيا�شه،  عن  وال��ذود 

والتطوير والتنمية.
القوات  به  تقوم  ال��ذي  الأك��رب  ال��دور  اأن  كما 
وا�شتقرار  اأمن  دعم  هو  التنمية  جمال  يف  امل�شلحة 
مناخًا  يوفر  م��ا  الوطني  اأم��ن��ه  وحماية  الأردن، 
اأن  ميكن  ل  اإذ  ك��اف��ة،  باأ�شكالها  للتنمية  مالئمًا 
وال�شتقرار،  الأم��ن  توفر  دون  تنمية  هناك  تكون 
لتفعيل  م�شتمر  وب�شكل  امل�شلحة  القوات  ت�شعى  كما 
دورها يف التنمية الوطنية، وتخفيف العبء املادي 
الفاعلة  امل�شاهمة  طريق  عن  الدولة  موازنة  عن 
القت�شادية  وال��ربام��ج  التنمية  خطط  جميع  يف 
مبا�شر  ب�شكل  امل�شلحة  القوات  ف�شاهمت  الوطنية، 
جميع  وعلى  التنموية  القطاعات  من  العديد  يف 
ولها  والتعليمية،  وال�شحية  القت�شادية  ال�شعد 
دور بارز يف احلد من ظاهرتي الفقر والبطالة، من 
املهن  بجميع  والإقليمي  املحلي  ال�شوق  رفد  خالل 
حت�شني  يف  مبا�شر  ب�شكل  ت�شهم  التي  والتخ�ش�شات 

الو�شع القت�شادي واملعي�شي.
م�شاريع  املبا�شرة دعم  امل�شلحة  القوات  وتتوىل 
بيئة  يف  ي�شهم  ومبا  والتحديث  والبتكار  التطوير 
ايجابية لهذه امل�شاريع التي تتبناها وت�شرف عليها، 
البحث  جم��ال  يف  اأي�شًا  �شاهمت  التي  الأم���ور  وم��ن 
يف  امل�شلحة  للقوات  ارتباط  مكتب  فتح  والتطوير، 
الأعلى  املجل�س  وم�شاركة  امللكية  العلمية  اجلمعية 
وتطوير  بحث  برنامج  يف  والتكنولوجيا  للعلوم 

البادية.
�شالح  خ��الل  من  امل�شلحة  القوات  ت�شارك  كما 
ال�����ش��ي��ان��ة امل��ل��ك��ي يف ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وامل�����ش��اري��ع 
ال�شناعية امل�شرتكة مع اجلامعات الأردنية واملجل�س 
�شناعية،  مب�شاريع  والتكنولوجيا  للعلوم  الأعلى 
املجل�س  مع  بالتعاون  الكروم  معاجلة  م�شروع  منها 
الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وم�شروع طاقة الرياح 
وم�شروع  امللكية،  العلمية  اجلمعية  مع  بالتعاون 

الطائرة امل�شرية مع جامعة العلوم والتكنولوجيا.
كما تقوم القوات امل�شلحة بالتعاون مع الوزارات 
الزراعية  امل�شاريع  من  العديد  بتنفيذ  املخت�شة 
ال�شدود  كاإن�شاء  املائية  امل�شاريع  واإقامة  واملائية 
الركامية و�شيانتها مثل �شد �شواقة، و�شد ال�شلطاين 
احلفائر  لإق��ام��ة  بالإ�شافة  وغ��ريه��ا،  واجل��ي��الت 

املائية.
واأقام �شالح الهند�شة امللكي 30 حفرية �شعة كل 
منها حوايل 60 األف مرت مكعب، وم�شاريع ا�شت�شالح 

األف   64 ا�شت�شالح  جرى  حيث  الزراعية،  الأرا�شي 
واحلرجية  املثمرة  الأ�شجار  ماليني  وزراع��ة  دومن 
و�شق واإن�شاء طرق زراعية بطول 350 كم، كما اأزالت 
اأكر من 102 األف لغم كانت تغطي حوايل 50 األف 
دومن اأي ما ن�شبته 65 باملئة من الأرا�شي الزراعية 

يف غور الأردن والعقبة و�شد الوحدة.
وتقوم القوات امل�شلحة بدعم القطاع ال�شناعي 
من  الفنية  اخلدمات  تقدمي  خ��الل  من  اململكة  يف 
يف  وامل��ع��دات  لالأجهزة  ومعايرة  و�شيانة  ت�شليح 
التابعة  وامل��خ��ت��ربات  امل�شاغل  خ��الل  م��ن  امل�شانع 
واإن�شاء  امللكي،  اجلو  و�شالح  امللكي  ال�شيانة  ل�شالح 
وم�شنع  الدهانات،  م�شنع  مثل  امل�شانع  من  العديد 
الأوك�شجني وال�شتالني وغريها، عالوة على امل�شاركة 
يف املعار�س ال�شناعية التي تقام يف الأردن واخلارج 

مثل معر�س رميان وIDEX وSOFEX وغريها.
الرعاية  تقدمي  يف  امل�شلحة  القوات  وت�شاهم 
الطبية من خالل مديرية اخلدمات الطبية امللكية، 
حيث تعالج ما يعادل ثلث �شكان اململكة من الأردنيني 
تبلغ  التي  م�شت�شفياتها  خالل  من  الأردنيني  وغري 
الطبية  اخل��دم��ة  تقدم  كما  �شرير،  األ��ف��ي  �شعتها 
ملنت�شبي القوات امل�شلحة والأجهزة الأمنية وذويهم.
احل��الت  مبعاجلة  الطبية  اخل��دم��ات  وت��ق��وم 
ومن  ال��وط��ن،  اأب��ن��اء  جلميع  واملعقدة  امل�شتع�شية 
مع  للتعاون  اإ�شافة  وال�شديقة،  ال�شقيقة  ال��دول 
وزارة  مع  وتربطها  الأخ��رى،  ال�شحية  القطاعات 
ال�شحة اتفاقية تعاون وتكامل يف جمايل املعاجلات 
امللكية  الطبية  اخل��دم��ات  ت�شهم  كما  وال��ت��دري��ب، 
والواجبات  الدولية  ال�شالم  حفظ  ق��وات  مهام  يف 
امليدانية  امل�شت�شفيات  اإر�شال  خالل  من  الإن�شانية 
"العراق،  ال��ع��امل  يف  وال���ك���وارث  ال�����ش��راع  ملناطق 
اأفغان�شتان، اإيران، بروندي، جزر املالديف، فل�شطني، 

�شرياليون، ليبرييا، اأريرتيا ولبنان وغريها".
وتقدم خدمات الإغاثة والإ�شعاف جلميع اأبناء 
واحل���وادث،  ال��ك��وارث  ح��الت  يف  الأردين  املجتمع 
اجلوي  الطبي  والإخ��الء  الإنقاذ  بعمليات  وتنفرد 
اخلدمات  وتعد  امللكي،  اجل��و  �شالح  م��ع  بالتعاون 
الطبية امللكية من القطاعات املنتجة، اإذ تغطي 30 

باملئة من اإجمايل نفقاتها من مواردها الذاتية.
اأما بالن�شبة للمجال القت�شادي والجتماعي، 
من  ب��احل��د  بامل�شاهمة  امل�شلحة  ال��ق��وات  ف��ت��ق��وم 
اأعداد  جتنيد  خالل  من  والبطالة  الفقر  ظاهرتي 

كبرية من اأبناء الوطن.
 5 جمموعه  م��ا  جتنيد  ج��رى   2020 ع��ام  ويف 
من  كبري  ع��دد  جتنيد  على  ع��الوة  م��واط��ن،  اآلف 

منهم  ك��ان   ،2004 ع��ام  منذ  املدنيني  امل�شتخدمني 
جمموعة من ذوي الحتياجات اخلا�شة، وت�شارك 
حيث  الوطني،  التدريب  مب�شروع  امل�شلحة  القوات 
جرى تدريب 6660 فردًا تدريبًا تاأ�شي�شيًا و1097 

فردًا تدريبًا مهنيًا.
للت�شغيل  الوطنية  لل�شركة  بالن�شبة  اأم���ا 
�شامية  ملكية  بتوجيهات  جاءت  والتي  والتدريب 
عام 2007 فتتوىل تدريب وتاأهيل ال�شباب الأردين 
القطاعات  وبع�س  الإن�شاءات  قطاع  يف  العمل  على 
جرى  اإذ  املحلي،  ال�شوق  يحتاجها  التي  احليوية 

تدريب ما يقارب 10 اآلف متدرب ومتدربة فيها.
القوى  لتاأهيل  ال��ري��ادي  بامل�شروع  ت�شهم  كما 
اأف���راد   705 امل��ت��درب��ني  جم��م��وع  وب��ل��غ  الب�شرية، 
تن�شيط  اإىل  اإ�شافة  امل�شروع،  من  اأوىل  كمرحلة 
امل�شاريع  مئات  اإحالة  خالل  من  الإن�شاءات  قطاع 
بقيمة  التخ�ش�شات،  خمتلف  م��ن  املقاولني  على 
اإجمالية بلغت خالل ال�شنوات الثالث الأخرية اأكر 
من 68 مليون دينار، وتاأمني ال�شكن املنا�شب حلوايل 
7 اآلف �شابط و�شابط �شف خالل الأعوام الثالثة 

الأخرية بقيمة اإجمالية بلغت 60 مليون دينار.
وللقوات امل�شلحة دور ريادي باإن�شاء اجلامعات 
وامل�شاريع  احل���رة  وامل��ن��اط��ق  ال�شناعية  وامل���دن 
حوايل  امل�شاحات  هذه  جمموع  وبلغ  ال�شتثمارية، 
3400 دومن من خالل ال�شماح ببنائها على م�شاحات 

اأرا�شي تابعة للقوات امل�شلحة.
الأم��ن  بتحقيق  امل�شلحة  ال��ق��وات  ت�شعى  كما 
الغذائي يف الظروف العادية وال�شتثنائية ل�شمان 
املوؤ�ش�شة  اأ�شواق  خالل  من  الغذائية  امل��واد  توفري 
اأنحاء  جميع  يف  املنت�شرة  الع�شكرية  ال�شتهالكية 

اململكة وباأ�شعار تف�شيلية.
القوات  فت�شهم  التعليم،  لقطاع  بالن�شبة  اأم��ا 
والثقافة  التعليم  مديرية  خ��الل  م��ن  امل�شلحة 
الع�شكرية ومعهد اللغات بتقدمي اخلدمة التعليمية 
عرب  املجتمع  من  عري�شة  ل�شريحة  والتثقيفية 
األف طالب يف  توفري التعليم املجاين لأكر من 19 
مدار�س التعليم والثقافة الع�شكرية والبالغ عددها 
اململكة،  مناطق  جميع  يف  منت�شرة  مدر�شة   45
وتوفري التعليم اجلامعي لأبناء العاملني يف القوات 
والدفاع  العامة  واملخابرات  العام  والأمن  امل�شلحة 
املدين واأبناء املتقاعدين من هذه الأجهزة واأبناء 
امللكية  املكرمة  نظام  تطبيق  خ��الل  من  ال�شهداء 
مقاعد  من  باملئة   20 نفقات  تغطي  التي  ال�شامية 

اجلامعات واملعاهد الأردنية.
وقيامها  امل�شلحة  ال��ق��وات  جن��اح  �شر  ويكمن 
على  بقدرتها  الأك��م��ل،  ال��وج��ه  على  بواجباتها 
وفاعلية،  بو�شوح  الع�شكرية  عقيدتها  �شياغة 
املحلية  ال�شيا�شية  امل��ت��غ��ريات  ح�شب  وتطويرها 
والدولية، وتوفري كل مقومات جناحها  والإقليمية 
لتحقيق  وعماًل  قوًل  الواقع  اأر���س  على  وتطبيقها 

الأهداف ال�شرتاتيجية للدولة.
من  به  تقوم  وما  امل�شلحة  القوات  دور  وينطلق 
الثوابت  من  كافة  الأ�شعدة  على  عظيمة  جهود 
اأجل  من  جاءت  التي  الها�شمية  الوطنية  الأردنية 
املعاين  وحتقيق  والطماأنينة  وال�شالم  الأمن  اإحالل 
حم��اولت  واإف�����ش��ال  مواجهة  خ��الل  م��ن  ال�شامية، 
الوطني،  الأم��ن  ت�شتهدف  التي  والتهريب  الت�شلل 
والإره�����اب،  ال��ت��ط��رف  اأ���ش��ك��ال  جميع  وحم���ارب���ة 
عقر  يف  و�شربها  الإرهابية  اجلماعات  ومالحقة 

دارها ودك قوى ال�شر والطغيان.
افتتاح   2017 ع��ام  يف  ج��رى  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 
الذي  والإره��اب  التطرف  ملكافحة  الأردين  املركز 
امل��دن��ي��ة  اجل��ه��ات  جل��م��ي��ع  ج��ام��ع��ة  م��ظ��ل��ة  ي�شكل 

والع�شكرية املعنية يف مواجهة ومكافحة التطرف.
يف  الأق���وى  ال���ذراع  امل�شلحة  ال��ق��وات  وت�شكل 
تنظيمًا  الأكر  كونها  والكوارث،  الأزم��ات  مواجهة 
اإمكانات  لديها  ويتوفر  الوطن،  اأر�س  على  وانت�شارًا 
متكنها من رد الفعل ال�شريع، وتنفيذ خطط مواجهة 
عددًا  تزال  ول  وحققت  وفاعلية،  بدقة  الكوارث 
كبريًا من الإجنازات يف خمتلف املجالت، اإىل جانب 
دورها الرئي�س يف حماية حدود الوطن برًا وبحرًا 
و�شون  وا�شتقراره  اأمنه  على  واملحافظة  وج���وًا، 

ا�شتقالله.
لقد واكبت القوات امل�شلحة التطورات احلديثة 
اخلا�شة  ر�شالتها  حمل  م��ن  مكنها  م��ا  والتقنية، 
املوؤ�ش�شات  مع  والت�شاركية  التنمية،  جم��الت  يف 
موؤ�ش�شة  وغريها،  واجلامعات  وال��وزارات  احلكومية 
اإجن��ازات��ه��ا  ومتميزة،  ك��ب��رية  اأدوار  ذات  وطنية 
حدود  ول  متوا�شلة  وجهودها  ومتوالية،  عظيمة 
لها، يف ظل القيادة الها�شمية احلكيمة التي خفقت 
زال  العامرة، وما  الأردنية  امل�شرية  رايتها على مدى 
نف�شه  على  قطعه  الذي  العهد  على  العربي  اجلي�س 
به،  قيادته  ظن  ح�شن  وعند  الدولة  تاأ�شي�س  منذ 

يحمي ويبني بهمة وعزمية.

ان  *عمَّ
الدولة  عمل  والتَّ�شريعات  الد�شتور  َح��َك��َم   
مبراحل  ت  وم��رَّ  ،1921 عام  ن�شاأتها  منذ  الأردنية 
فا�شلة بداأت من القانون الأ�شا�شي عام 1928 مروًرا 
بالتَّعديالت  وانتهاء  و1952،   1947 عام  بد�شتور 

الد�شتورية عام 2011.
)ب���رتا(،  الأردن���ي���ة  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  وتتبعت 
عام،  مئة  منذ  ولة  الدَّ عمل  حتكم  التي  القوانني 
عليها،  جرت  التي  والتعديل  التحديث  وعمليات 
ت بها ت�شريعًيا، ور�شدت  واملراحل املف�شلية التي مرَّ
حتى  منها  �شارًيا  زال  ما  ت�شريع،  اآلف   3 من  اأكر 
 2258 لها  ُي�شاف  قانوًنا،   1177 يقارب  ما  اليوم 

نظاًما، و2424 على �شكل تعليمات.
وب��ي��ن��ت اأرق������ام حم����رك ال��ب��ح��ث ال��ق��ان��وين 
اململكة  يف  املوؤقتة  القوانني  عدد  اأنَّ  "ق�شطا�س"، 
اأبرزها  موؤقتا،  قانونا   51 يقارب  ما  تبلغ  املوجودة 
املوؤقت،  التجارة  وغ��رف  العامة،  الكهرباء  قانون 
هي  منها  تبقى  وم��ا  الجنبية  العملة  ومراقبة 

قوانني تتعلق بامل�شادقة على اتفاقيات.
املف�شلية  التَّ�شريع  مراحل  )ب��رتا(،  ور�شدت 
الأوىل  املرحلة  ومتثلت  عام،   100 عرب  الأردن  يف 
اعقبت  التي  املرحلة  وهي   ،1946-1923 عام  من 
وجرى  بريطانيا،  عن  الأردن  �شرق  اإمارة  ا�شتقالل 
عام  لالإمارة  )الد�شتور(؛  ال�شا�شي  القانون  و�شع 
يف  انتخابي  قانون  اأول  ا�شدار  ذلك  واأعقب   1928

العام ذاته الذي ن�سَّ على دمج ال�شلطتني
والت�شريعية معا من خالل ت�شكيل جمل�س تنفيذي 
وجمل�س  ال��ب��الد،  ���ش��وؤون  لإدارة  اأع�����ش��اء   6 ي�شم 
ويرتاأ�س  منتخبا  ع�شوا   16 من  يتاألف  ت�شريعي 
مدته  وكانت  ال���وزراء،  رئي�س  الت�شريعي  املجل�س 
�شنوات  خم�س  اإىل  متديده  جواز  مع  �شنوات  ثالث 

مبوجب قانون خا�س.
القانون  وا�شتاذة  القانونية  اخلبرية  وت�شف 
باأنَّ �شالحيات  املرحلة  املومني هذه  نهال  الدكتورة 
باإقرار م�شروعات  الت�شريعي كانت حمددة  املجل�س 
اأن  دون  التنفيذي  املجل�س  من  املقدمة  القوانني 
يكن  ومل  القوانني،  اقرتاح  يف  احلق  للمجل�س  يكون 
ميلك  ومل  الدولية  التفاقات  على  �شالحيات  له 
�شالحيات فيما يتعلق مبنح حقوق المتياز املتعلقة 
حق  ميلك  يكن  ومل  الطبيعية،  ال��روات  با�شتثمار 
هذه  ويف  بها،  الثقة  طرح  اأو  احلكومة  ا�شتجواب 
مبوافقة  م�شروطا  ال��ق��وان��ني  ن��ف��اذ  ك��ان  املرحلة 
اجلريدة  يف  ون�شرها  عليها  الأول  عبداهلل  الأم��ري 

الر�شمية.
بني  الف�شل  م��ب��داأ  اأن  يعني  ه��ذا  اأنَّ  وبينت 
عمر  م��ن  امل��رح��ل��ة  ه��ذه  يف  غائبا  ك��ان  ال�شلطات 
الدولة الأردنية، كما كانت ال�شالحيات الت�شريعية 
بطابع  ك��ان  ال��ذي  الت�شريعي  للمجل�س  املمنوحة 

حكومي تنفيذي �شالحيات حمدودة جًدا.
د�شتور عام 1947؛  ويف عام 1947 جرى و�شع 

اأكر  ال�شلطات  بني  الف�شل  مبداأ  مالمح  واأ�شبحت 
الت�شريعي  املجل�س  ا�شتبدال  جرى  حيث  و�شوًحا، 
الأخ��ذ  ج��رى  م��رة  ولأول  منتخب،  نيابي  مبجل�س 

بنظام املجل�شني، جمل�س النواب والعيان.
وتعلق املومني على هذه املرحلة بقولها اإنَّ هذا 
لت�شمل  النيابي  املجل�س  �شالحيات  ع  و�شَّ الد�شتور 
ال�شلطة  من  املقدمة  القوانني  م�شروعات  اق��رار 
يف  احل��ال  وبقي  املقرتحة،  والقوانني  التنفيذية 
 ،1928 عام  د�شتور  يف  هو  كما   1947 عام  د�شتور 
بالوزارة،  الثقة  الأمة حق طرح  منح جمل�س  بعدم 
باملعاهدات  تتعلق  �شالحيات  منحه  يجر  ومل 
ومل  بقانون  عليها  وامل�شادقة  الدولية  والتفاقات 
حقوق  منح  على  الرقابة  حق  الأم��ة  جمل�س  مينح 
المتياز مبوجب قوانني �شادرة عن جمل�س النواب.

واملحورية  املف�شلية  الثالثة  املرحلة  وتوؤ�شر 
جديد  د�شتور  ا�شدار  اإىل   ،1952 عام  كانت  التي 
حل مكان د�شتور عام 1947، الذي �شكل نقلة نوعية 
للربملان،  منحت  التي  والوظائف  ال�شالحيات  يف 
من  القادمة  القوانني  م�شروعات  اإق��رار  خالل  من 
احلكومة واملوافقة عليها اأو رف�شها اأو تعديلها، كما 
الثقة  طرح  اإىل  بالإ�شافة  القوانني،  اقرتاح  ميلك 
مل�شروع  املجل�س  واإق���رار  وا�شتجوابها  باحلكومة 
عقود  منح  على  وموافقته  العامة  املوازنة  قانون 
المتياز مبوجب قوانني وكذلك اأ�شبح له �شالحيات 

على التفاقات واملعاهدات الدولية.

امل��راح��ل  ع��ن  احل��دي��ث  اإنَّ  امل��وم��ن��ي  وق��ال��ت 
الد�شتورية التي كانت متر بها الت�شريعات الأردنية 
النطالق  يتطلب  اليوم،  حتى  اململكة  تاأ�شي�س  منذ 
الأردن،  يف  الربملانية  احلياة  تطور  من  تاريخًيا 
ب�شفة الربملان �شاحب الولية العامة والأ�شيلة يف 

�شن الت�شريعات.
حيث  املجل�شني،  بنظام  اأخذ  الأردن  اأنَّ  وبينت 
يجري تعيني جمل�س الأعيان ب�شورة كاملة ويجري 
املمنوحة  ذاتها  الت�شريعية  الخت�شا�شات  منحه 

ملجل�س النواب املنتخب ب�شورة كاملة.
اأنَّ ال�شلطة التنفيذية يف التجربة  ولفتت اإىل 
خالل  من  ت�شريعية  اخت�شا�شات  متار�س  الأردنية 
م�شروعات  واق����رتاح  امل��وؤق��ت��ة  ال��ق��وان��ني  اإ���ش��دار 
ال�شلطة  �شالحيات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ق��وان��ني، 
الرجوع  دون  دولية  معاهدات  ابرام  يف  التنفيذية 

اإىل جمل�س الأمة.
�شالحيات  �شلطة  تقييد  اأنَّ  املومني  واأك���دت 
بع�شرة  القوانني  باقرتاح  الأردين  الأم��ة  جمل�س 
املعنية  اللجنة  من  الق��رتاح  قبول  ووج��وب  ن��واب 
قبوله  ح��ال  ويف  ثم  فاأكر  املجل�س  يف  مبو�شوعه 
�شيغة  يف  لو�شعه  احلكومة  اإىل  احالته  وج��وب 
يعد  ال���ن���واب  ملجل�س  واإع���ادت���ه  ق��ان��ون  م�����ش��روع 
ال�شلطة  ب�شالحيات  املتعلقة  ال�شكاليات  اأح��د 
اأي��ة  و�شع  يجر  مل  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  الت�شريعية 
قيود على �شالحيات ال�شلطة التنفيذية يف اقرتاح 

الت�شريعات.
الأمة  جمل�س  على  اآخر  قيد  وجود  اإىل  ونبهت 
على  يقت�شر  قانون  اأي  م�شروع  تعديل  باأن  يتمثل 
املواد املطروحة للتعديل ول ميلك جمل�شا العيان 
تكن  مل  ما  م��ادة  اأي��ة  تعديل  الأردن  يف  وال��ن��واب 
الذي  القانون  م�شروع  مبوجب  للتعديل  مطروحة 

دفعت به احلكومة اإىل جمل�س الأمة.
واأ�شارت اإىل اأنَّه ويف مقاربة احلالة الت�شريعية 
من  العديد  اأن  الدول، جند  من  مع غريها  الأردنية 
الت�شريعي  الن�شج  مرحلة  بلغت  التي  العامل  دول 
القت�شادية  اجل���دوى  بدرا�شة  برملاناتها  تقوم 
املتعلقة  اجلوانب  وجميع  والثقافية  والجتماعية 
باأي ت�شريع اأو تعديل للت�شريعات وتخ�ش�س مراكز 
تقدم  ال�شاأن  هذا  يف  متخ�ش�شة  ت�شريعية  درا�شات 

درا�شات وافية.
من  الت�شريعية  ال�شياغة  عيوب  اأنَّ  واأو�شحت 
الت�شريعية  احلالة  تواجه  التي  ال�شكاليات  اأبرز 
الأردنية خا�شة ما يتعلق بعدم تعديل الت�شريعات 
تكرار  من  ذلك  عن  ينتج  وما  واح��دة  كم�شفوفات 
القانوين  الهيكل  اثقلت  وازدواج��ي��ة  ت�شريعي، 

للدولة الأردنية بت�شريعات عدة.
وقالت اإنَّ الد�شتور الأردين ن�سَّ يف املادة 1/94 
الد�شتورية  التعديالت  يف  تعديلها  ج��رى  والتي 
الأم��ة  جمل�س  يكون  عندما  اأن��ه  على   2011 ع��ام 
اأن  امل��ل��ك  مب��واف��ق��ة  ال����وزراء  ملجل�س  يحق  منحال 

العامة،  ال��ك��وارث  اأح��وال  يف  موؤقتة  قوانني  ي�شع 
�شرورية  نفقات  اإىل  واحلاجة  والطوارئ  واحلرب 
تعر�س  اأن  على  التاأجيل،  حتتمل  ل  وم�شتعجلة 
هذه القوانني املوؤقتة يف اأول اجتماع يعقده جمل�س 
دورت��ني  خ��الل  فيها  ال��ب��ت  املجل�س  وع��ل��ى  الأم���ة، 
يقر  اأن  وله  اإحالتها،  تاريخ  من  متتاليتني  عاديتني 
اأو  واإذا رف�شها  اأو يرف�شها،  اأو يعدلها  القوانني  هذه 
وجب  فيها،  يبت  ومل  عليها  املن�شو�س  املدة  انق�شت 
على جمل�س الوزراء مبوافقة امللك اأن يعلن بطالنها 

فورا.
الد�شتور  لتف�شري  العايل  املجل�س  اأنَّ  اإىل  ي�شار 
اأنه  خالله  بني   2012 لعام   2 رق��م  ق��راره  اأ���ش��در 
الأردين  الد�شتور  من   1/  94 امل��ادة  تدقيق  وبعد 
وع��دم  ال��د���ش��ت��وري��ة  الفقهية  للقواعد  واع��م��ال 
املبا�شر  والأث���ر  الد�شتورية  الن�شو�س  رجعية 
التي  املوؤقتة  القوانني  اأنَّ  قرر  القانونية،  للقاعدة 
التعديالت  نفاذ  قبل  الأم��ة  جمل�س  على  احيلت 
م�شتثناة من تطبيق احكام   2011 الد�شتورية عام 
التي  املعدلة  ب�شيغتها  الد�شتور  من   1/94 امل��ادة 
توجب على جمل�س الأمة البت يف القوانني املوؤقتة، 
خالل دورتني متتاليتني من تاريخ اإحالتها، واأن هذه 
الفقرة تنطبق على ما احيل من قوانني موؤقتة على 
جمل�س الأمة بعد نفاذ التعديالت الد�شتورية عام 
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*موسكو
يخ�شى  اأن��ه  اجلمعة،  الكرملني،  اأعلن 
�شرق  يف  وا�شع  نطاق  على  القتال  ا�شتئناف 
حلماية  خطوات  يتخذ  قد  واأنه  اأوكرانيا، 
املدنيني هناك، يف حتذير �شارخ ياأتي و�شط 

ح�شد للقوات الرو�شية على طول احلدود.
وي��ع��ك�����س ب��ي��ان دم���ي���رتي ب��ي�����ش��ك��وف، 
فالدميري  الرو�شي  الرئي�س  با�شم  املتحدث 
اأوكرانيا  منع  على  الكرملني  ت�شميم  بوتن، 
ا�شتعادة  مل��ح��اول��ة  ال��ق��وة  ا���ش��ت��خ��دام  م��ن 
ال�شيطرة على الأرا�شي التي تقبع يف اأيدي 

النف�شاليني �شرقي البالد.
م���ن ج���ان���ب���ه، رف�������س ق���ائ���د اجل��ي�����س 
ق��وات  ب��اأن  الرو�شية  امل��زاع��م  الوك���راين 
متمردي  على  هجوم  ل�شن  ت�شتعد  ب��الده 

ال�شرق.
جرنال  الكولونيل  رف�س  كييف،  ففي 
للقوات  العام  القائد  خومت�شاك،  ر�شالن 
ب�شاأن  مو�شكو  مزاعم  الأوكرانية،  امل�شلحة 
ل�شن  املزعومة  الأوكرانية  ال�شتعدادات 
هجوم يف ال�شرق كجزء من "حملة ت�شليل" 

و"حرب هجينة".
انف�شاليني  الأوكرانية  القوات  وتقاتل 
منذ  اأوكرانيا  �شرق  يف  رو�شيا  من  مدعومني 
فرتة وجيزة من �شم مو�شكو ل�شبه جزيرة 
قتل  حيث   ،2014 عام  الأوكرانية  القرم 
ال�����ش��راع،  يف  �شخ�س  األ���ف   14 م��ن  اأك���ر 

جهود  التفاو�س ب�شاأن وتوقفت 
ت�شوية �شيا�شية.

باإر�شال  رو�شيا  والغرب  اأوكرانيا  وتتهم 
النف�شاليني،  مل�شاعدة  واأ�شلحة  ق���وات 

التهامات التي نفتها مو�شكو.
ويف الأ�شابيع الأخرية، اأعرب م�شوؤولون 
ب�شاأن  خماوفهم  عن  واأوكرانيون  غربيون 
النار املتكررة ب�شكل  اإطالق  انتهاكات وقف 
متزايد يف قلب املنطقة ال�شناعية بالبالد، 
زاره��ا  ال��ت��ي  دون��ب��ا���س،  با�شم  وامل��ع��روف��ة 
زيلين�شكي  فولودميري  الأوك��راين  الرئي�س 

اخلمي�س املا�شي.
كما اأعربوا عن قلقهم اإزاء زيادة ح�شد 
مع  احل���دود  ط��ول  على  الرو�شية  ال��ق��وات 

اأوكرانيا.
الوليات  اأن  اجلمعة،  تركيا،  وذك��رت 
اإىل  حربيتني  �شفينتني  �شرت�شل  املتحدة 
وقت  يف  املقبل،  الأ���ش��ب��وع  الأ���ش��ود  البحر 
تابعة  لقوى  الت��ه��ام  رو�شيا  فيه  وجهت 
�شواحل  لها  ولي�س  الأطل�شي  �شمال  حللف 
بحرية يف املنطقة بزيادة ن�شاطها البحري 

هناك.
على  تعمل  رو�شيا  اإن  وا�شنطن  وتقول 
تكدي�س عدد اأكرب من القوات على احلدود 
ال�شرقية لأوكرانيا اأكر من اأي وقت م�شى 
منذ عام 2014، عندما �شمت �شبه جزيرة 
الدعم  وقدمت  اأوكرانيا  من  اإليها  القرم 

منطقة  يف  لرو�شيا  امل��وال��ني  لالنف�شاليني 
دونبا�س ب�شرق اأوكرانيا.

الآون���ة  يف  العنف  وت���رية  وت�شاعدت 
الأخ�������رية ب���ني ال����ق����وات الأوك���ران���ي���ة 
منطقة  يف  رو�شيا  تدعمهم  وانف�شاليني 
من  خماوف  اأثار  مما  الأوكرانية،  دونبا�س 

حدوث ت�شعيد خطري.
وات��ه��م ال��رئ��ي�����س ال��رو���ش��ي اأوك��ران��ي��ا 
يف  خطرية"  ا�شتفزازية  "باأن�شطة  بالقيام 
مع  هاتفية  مكاملة  خالل  دونبا�س  منطقة 

الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان.

وقالت تركيا، وهي ع�شو يف حلف �شمال 
�شتن�شر  املتحدة  ال��ولي��ات  اإن  الأطل�شي، 
بدءا  الأ�شود  البحر  يف  حربيتني  �شفينتني 

من14 و15 اأبريل.
ال��رتك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت 
عن  ي��وم��ا   15 قبل  اإخ��ط��ار  اإلينا  "اأُر�شل 
�شفينتني  باأن  الدبلوما�شية  القنوات  طريق 
البحر  اإىل  �شتعربان  اأمريكيتني  حربيتني 
�شتظل  مونرتو.  اتفاقية  مبوجب  الأ�شود 
ال�شفينتان يف البحر الأ�شود حتى 4 مايو".

عام  اأب��رم  ال��ذي  مونرتو  اتفاق  ومينح 
م�شيقي  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��ط��رة  ت��رك��ي��ا   1936
دخ��ول  م��ن  ويحد  وال��دردن��ي��ل،  البو�شفور 
�شفن  ح��رك��ة  وي��ح��ك��م  احل��رب��ي��ة  ال�شفن 

ال�شحن الأجنبية.

روسيا تقرع »طبول الحرب« قرب 
أوكرانيا.. وسفن أميركية بالبحر

الدفاع السعودية: إعدام 3 من 
منسوبي الوزارة للخيانة العظمى

*الرياض
اأعلنت وزارة الدفاع ال�شعودية، يف بيان، ال�شبت، عن تنفيذ 
حكم القتل بحق 3 جنود بعد اإدانتهم بارتكاب جرمية اخليانة 
وم�شاحلها  اململكة  بكيان  يخل  مبا  العدو  مع  بالتعاون  العظمى 

الع�شكرية.
وذكر البيان اأن "حكم القتل نفذ يف قيادة املنطقة اجلنوبية، 
عكام،  يحيى  ب��ن  اأح��م��د  ب��ن  حممد  الأول  اجل��ن��دي  م��ن  ك��ل  يف 
واجلندي  حقوي،  قا�شم  بن  عي�شى  بن  �شاهر  الأول  واجلندي 
الأول حمود بن اإبراهيم بن علي حازمي"، وفق ما ذكرت وكالة 

الأنباء ال�شعودية "وا�س".
مع  التحقيق  اأن  اإىل  ال�شعودية  الدفاع  وزارة  بيان  واأ�شار 
اخليانة  جرمية  بارتكاب  اإدانتهم  عن  اأ�شفر  الثالثة  اجلنود 
وم�شاحلها  اململكة  بكيان  يخل  مبا  العدو  مع  بالتعاون  العظمى 

الع�شكرية.
املحكمة  اإىل  الثالثة  اجلنود  اإحالة  مت  اأن��ه  البيان  واأك��د 
وقد  لهم،  املكفولة  الق�شائية  ال�شمانات  كافة  وتوفري  املخت�شة 
ثبت ما ن�شب اإليهم مما جعلهم يف حل من هذه الأمانة العظيمة 

املوكلة لهم قبل اأن يتعدى �شرر فعلهم اإىل كيان الوطن واأمنه.
اإليهم  اأُ�شند  مبا  اإدانتهم  بثبوت  حكم  بحقهم  �شدر  وق��د 
ومت  والنظامي،  ال�شرعي  للمقت�شى  وفًقا  بالقتل  عليهم  واحلكم 
ا�شتيفاء اإجراءات تدقيق احلكم، وامل�شادقة عليه و�شدر الأمر 

امللكي باإنفاذ ما تقرر بحقهم.
برجال  ثقتها  بيانها  يف  ال�شعودية  ال��دف��اع  وزارة  واأك���دت 
القوات امل�شلحة الأوفياء الذين بروا بق�شمهم، و�شحوا بدمائهم 
حلفظ اأمن وا�شتقرار هذا الوطن ومقد�شاته، م�شتنكرة يف الوقت 

ذاته هذه اجلرمية ال�شنيعة الدخيلة على من�شوبيها.

إثيوبيا توجه »رسائل متناقضة« 
إلى مصر والسودان.. »موعد جديد«

*أديس أبابا 
اإىل  التناق�س  عليها  يطغى  بر�شائل  ال�شبت،  اإثيوبيا،  بعثت 
الأخرية،  املفاو�شات  جولة  ف�شل  بعيد  وال�شودان،  م�شر  من  كل 
الأزرق،  النيل  فوق  اأبابا  اأدي�س  تبنيه  الذي  النه�شة  �شد  ب�شاأن 

اأبرز روافد نهر النيل.
م�شر  بقلي،  �شلي�شي  الإث��ي��وب��ي،  وال���ري  امل��ي��اه  وزي��ر  ودع��ا 
تبادل  اأجل  من  �شدود  م�شغلي  وتر�شيح  اختيار  اإىل  وال�شودان 

البيانات قبل بدء امللء الثاين.
اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ع��ن  ���ش��در  ب��ي��ان  بح�شب  ب��ق��ل��ي،  وق���ال 
من  �شي�شرع  ال�شدود  مل�شغلي  البلدين  اختيار  اإن  الإثيوبية، 
الأط��راف  بني  الثقة  بناء  وتدابري  املعلومات  تبادل  ترتيبات 

الثالثة حتى النتهاء من مباحثات �شد النه�شة.
واأعلن بقلي ا�شتئناف املفاو�شات يف كين�شا�شا نهاية الأ�شبوع 

املقبل، وهو اأمر مل تاأكده القاهرة اأو اخلرطوم حتى الآن.
�شد  بناء  يف  املحرز  التقدم  اإىل  الإثيوبي  ال��وزي��ر  واأ���ش��ار 
النه�شة مع قرب مو�شم الأمطار يف اإثيوبيا، موؤكدا على �شرورة 

العمل مًعا على ترتيبات ات�شال عملية وهامة.
الثاين  امل��لء  عملية  اأن  اإثيوبيا،  اأعلنت  عينه،  الوقت  ويف 
اأنها �شتتم يف مو�شم  ل�شد النه�شة �شتتم يف موعدها، م�شرية اإىل 
من  كل  ترف�شه  ما  وه��و  املقبل،  يوليو  يف  اأي  املقبل،  الأم��ط��ار 

القاهرة واخلرطوم.
على  بناوؤه  يجري  الذي  ال�شد  هذا  وم�شر  ال�شودان  ويعترب 
النيل الأزرق تهديدا ملواردهما املائية وقد حذرا مرارا اإثيوبيا، 

التي يبدو اأنها ل تعري اهتماما لتحذيراتهما.
ال�شودان  مع  بالقرب من احلدود  املبني  النه�شة  �شد  وي�شكل 
اخلرطوم،  يف  الأبي�س  بالنيل  يلتقي  الذي  الأزرق،  النيل  على 
يف  له  الأ�شا�س  حجر  و�شع  منذ  الثالث  الدول  بني  توتر  م�شدر 

اأبريل 2011.
ب�شاأن  ثالثي  اتفاق  اإىل  التو�شل  وال�شودان  م�شر  وتريد 
ت�شغيل ال�شد قبل املرحلة الثانية من ملء اخلزان، لكن اإثيوبيا 
تقول اإن هذه العملية جزء ل يتجزاأ من بنائه ول ميكن تاأجيلها.

فنزويال.. لقاحات كورونا تعمق 
الهوة بين مادورو وغوايدو

*كراكاس
احلكومة  غوايدو  خوان  الفنزويلية  املعار�شة  زعيم  اتهم 
بالكذب ب�شاأن نق�س اللقاحات امل�شادة لفريو�س كورونا يف البالد، 
القت�شادية"  بالعقوبات  له  عالقة  "ل  النق�س  هذا  اأن  معتربا 

التي توؤثر على كراكا�س.
الوليات  بينها  عدة  دول  به  تعرتف  ال��ذي  غوايدو  وق��ال 
املتحدة رئي�شا موؤقتا لفنزويال: "لن اأتعب من تكرار ذلك. اأمام 
امل�شوؤوليات: )الرئي�س(  الر�شمية ب�شاأن حتميل اخلارج  الكذبة 
يف  اللقاحات  نق�س  عن  الوحيد"  امل�شوؤول  هو  مادورو  نيكول�س 

فنزويال.
 29 "يف  كراكا�س:  يف  �شحفي  موؤمتر  يف  غ��واي��دو  واأ���ش��اف 
لقاح  ماليني   10 ا���ش��رتوا  اإن��ه��م  )ال�شلطات(  ق��ال��وا  دي�شمرب، 
)الفنزويلية  الأموال  اإن  يقولون  الآن  )الرو�شي(.  يف  �شبوتنك 

يف اخلارج( جممدة. اإنهم يناق�شون اأنف�شهم".
مقابلة  يف  اأريازا  خورخي  الفنزويلي  اخلارجية  وزير  وقال 
الأموال  جتميد  يتم  مل  "لو  اإنه  الأربعاء،  بر�س"،  "فران�س  مع 
الفنزويلية )يف اخلارج( لكانت ال�شلطات قد ا�شرتت منذ 3 اأ�شهر 
30 مليون لقاح حتتاجها البالد"، م�شريا اإىل اأن العقد مع رو�شيا 

يتم ت�شديده ب�شكل اأق�شاط.
الأموال  اإدارة  وا�شنطن  اإليه  عهدت  الذي  غوايدو  واعترب 
الفنزويلية يف الوليات املتحدة، اأن نق�س اللقاحات "ل عالقة 
له بالعقوبات"، قائال اإنه "اتخذ اخلطوات الالزمة للدخول اإىل 

نظام كوفاك�س" التابع ملنظمة ال�شحة العاملية.
مليون   30 عن  اأفرج  اأنه  مار�س  منت�شف  اأعلن  غوايدو  وكان 
دولر من الأموال التي جمدت يف اخلارج يف اإطار العقوبات، من 

اأجل �شراء اللقاحات عرب اآلية "كوفاك�س".
يف"  "�شبوتنك  بلقاحي  التطعيم  حملة  فنزويال  واأطلقت 
الرو�شي و"�شينوفارم" ال�شيني، وتلقت حتى الآن اأقل من مليون 
مليون   30 �شكانها  عدد  البالغ  فنزويال  وتواجه  لقاح.  جرعة 
ن�شمة، موجة ثانية �شديدة من الوباء، و�شجلت البالد 170 األف 
 1700 نحو  عن  ف�شال  مار�س،  يف  األفا   20 من  اأكر  بينها  اإ�شابة 

وفاة منذ بداية اجلائحة بح�شب الأرقام الر�شمية.
وقال غوايدو الذي ظهر اإىل العلن للمرة الأوىل منذ �شفائه 
اإيالما،  الأ�شد  الوباء  "ذروة  ت�شهد  بالده  اإن   ،"19 "كوفيد  من 
ناهيك عن حقيقة اأن الأرقام )التي تقدمها( الديكتاتورية غري 

�شحيحة باملرة".

الصحة العالمية: واحد من كل 4 
أشخاص تلقى اللقاح في الدول الغنية

مسؤول فلسطيني: االنتخابات في 
موعدها وال انتخابات دون القدس

*عمان 
ك�شفت منظمة ال�شحة العاملية عن "خلل �شادم" يف التوزيع 
جرعة  مليون   700 من  اأك��ر  اإع��ط��اء  مت  اإذ  للقاحات،  العاملي 
لقاح على م�شتوى العامل، اأكر من 87% منها ذهبت اإىل البلدان 
اأو البلدان ذات الدخل املتو�شط الأعلى، بينما  مرتفعة الدخل 

تلقت البلدان منخف�شة الدخل 0.2% فقط.
تيدرو�س  الدكتور  عن  املتحدة  الأمم  اأخ��ب��ار  مركز  ونقل 
اأدهانوم غيربيي�شو�س، مدير عام منظمة ال�شحة العاملية، قوله 
يف  املتو�شط  يف  اإن��ه  جنيف  من  العتيادي  ال�شحفي  املوؤمتر  يف 
البلدان مرتفعة الدخل، تلقى واحد من بني كل اأربعة اأ�شخا�س 
لقاحا، بينما يف البلدان منخف�شة الدخل، ف�شخ�س واحد فقط 

من بني اأكر من 500 �شخ�س تلقى اللقاح.
واأ�شاف تيدرو�س، ان هذا الوقت لل�شراكة، ولي�س املح�شوبية، 
ودبلوما�شية  اللقاح  قومية  وراء  الدافع  هي  الإم���دادات  ن��درة 

اللقاح.
ال�شحة  منظمة  اأك��دت  اأ�شرتازينيكا،  بلقاح  يتعلق  وفيما 
العاملية، اأن فوائد اللقاح تفوق خماطر اآثاره اجلانبية "النادرة 

جدا".
وقال تيدرو�س، ان جميع اللقاحات والأدوية حتمل خماطر 
الآثار اجلانبية ويف هذه احلالة، تكون خماطر املر�س ال�شديد 
القليلة  املخاطر  من  مرات  بعدة  اأعلى  كوفيد-19  من  والوفاة 
هاري�س،  مارغريت  الدكتورة  وقالت  باللقاح.  املتعلقة  ج��دا 
املتحدثة با�شم منظمة ال�شحة العاملية، اإن العامل يواجه "نق�شا 
الدول تنتظر بدء  العديد من  اللقاحات، مما جعل  خطريا" يف 

حمالت التطعيم.
جميع  يف  والوفيات  الإ�شابات  يف  الرتفاع  اأن  من  وح��ذرت 
املتغري"  "الفريو�س  اإىل  جزئيا  يرجع  ال��ع��امل  ح��ول  املناطق 

وبع�شها "خلروج الأ�شخا�س من حالة الإغالق".

*روما
التهام  الإي��ط��ايل  الدع��اء  ممثلو  وج��ه 
العاملية  ال�شحة  مبنظمة  بارز  مل�شوؤول  ر�شميا 
عن  �شائك  تقرير  ب�����ش��اأن  عليهم  ب��ال��ك��ذب 
ا�شتجابة اإيطاليا لفريو�س كورونا، كما ك�شفوا 
الأرج��ح  على  اجلمعة  خا�شة  ات�شالت  عن 

�شتحرج املنظمة التابعة لالأمم املتحدة.
التحقيق  بريغامو  يف  الدعاء  ممثلو  بداأ 
مع رانريي غويرا، م�شاعد املدير العام ملنظمة 
ت�شريحات  تقدمي  بزعم  العاملية،  ال�شحة 
كاذبة لهم عندما وافق طواعية على اخل�شوع 

لال�شتجواب يف نوفمرب.
ال�شحة  ات�����ش��ال  م�����ش��وؤول  غ��وي��را  ك���ان 
اأن  بعد  الإيطالية  احلكومة  ل��دى  العاملية 
يف  كوفيد  لتف�شي  مركزا  اإيطاليا  اأ�شبحت 

اأوروبا العام املا�شي.
الوفيات  ح�شيلة  يف  الدع����اء  ويحقق 
ال�شخمة ب�شبب كوفيد يف بريغامو وما اإذا كان 
افتقار اإيطاليا لال�شتعداد مع بداية اجلائحة 

قد لعب دورا.
ب�شبب  ف�شيحة  لي�شمل  حتقيقهم  وامتد 
تقرير �شائك للمنظمة عن ا�شتجابة اإيطاليا 
ل��ل��ف��ريو���س لأن����ه ك�����ش��ف ع��ن ع���دم حتديث 
ا�شتعدادها  خل��ط��ة  الإي��ط��ال��ي��ة  احل��ك��وم��ة 

للجائحة منذ 2006.
و�شحبت املنظمة التقرير من على موقعها 
الإلكرتوين يوم 14 مايو بعد يوم من �شدوره، 

ومل تعد ن�شره ثانية.
املنظمة  اأن  اإىل  التقرير  اختفاء  وي�شري 
النتقاد  الإيطالية  احلكومة  لتجنب  اأزالته 

والإحراج وامل�شاءلة.
غويرا  كان  اإذا  عما  اآن��ذاك  �شوؤالها  عند 
ت��دخ��ال يف  ق���د  الإي��ط��ال��ي��ة  اأو احل��ك��وم��ة 
الإقليمي  مكتبها  اإن  املنظمة  قالت  التقرير، 

على  احتوى  لأنه  التقرير  اأزال  كوبنهاغن  يف 
دقيقة". غري  "حقائق 

 لكن الوثائق التي ن�شرها ادعاء بريغامو، 
ين�شرها،  من  اأول  الر�شمية  راي  وكالة  وكانت 
التقرير  لإزال��ة  تالعب  غويرا  اأن  اإىل  ت�شري 
ب�شببه،  غ�شبت  الإي��ط��ال��ي��ة  احلكومة  لأن 
ن�شية  حم��ادث��ات  امل�شتندات  ت�شمنت  حيث 
وم�شوؤول  غ��وي��را  ب��ني  وات�����ش��اآب  ع��رب  خا�شة 
�شيلفيو  وهو  اإيطاليا  يف  العامة  بال�شحة  بارز 

برو�شافريو.

*لندن
الثانية  اإليزابيث  امللكة  مع  عا�س  اأنه  مع 
توليها  قبل  وحتى  عاما   70 م��ن  اأك��ر  منذ 
بلقب  يحظ  مل  فيليب  الأم��ري  اأن  اإل  العر�س، 

امللك.
عن  ع��ام��ا(   99( فيليب  الأم����ري  ورح���ل 
عاملنا، اجلمعة، يف قلعة ويند�شور يف مقاطعة 
اإح��دى  اإجن��ل��رتا،  �شرقي  ج��ن��وب  ب��ارك�����ش��ري، 
احلاكمة  للعائلة  الر�شمية  الإق��ام��ة  اأماكن 

بربيطانيا.
اإليزابيث  امللكة  من  اإدنربه  دوق  وتزوج 

العر�س  توليها  من  �شنوات   5 قبل  الثانية 
للعهد،  ولية  كانت  عندما   ،)1947 )ع��ام 
امل��ل��ك ج��ورج  ال��راح��ل،  اإب���ان حكم وال��ده��ا 

ال�شاد�س.
امللكي الربيطاين، ثمة قانون  النظام  ويف 
يتيح للمراأة التي تتزوج امللك اأو ويل العهد اأن 
زوجها  يتوىل  عندما  ملكة  لقب  على  حت�شل 

العر�س،
ل  امللكة  يتزوجون  الذين  ال��رج��ال  لكن 
"الأمري  ويعترب  امل��ل��ك،  لقب  على  يح�شلون 

القرين" فقط.

امللك يف حالة  الرجال على لقب  ويح�شل 
واحدة وهي الوراثة.

امللكة  ت��زوج  عندما  فيليب  الأم��ري  وك��ان 
والدمنارك،  اليونان  من  كل  على  �شابقا  اأمريا 
�شيتولون  م��ن  قائمة  يف  مو�شوعا  يكن  ومل 

العر�س الربيطاين.
وا�شتغرق الأمر 5 �شنوات حتى نال فيليب 
منذ  ك��ان  اإذ   ،1957 ع��ام  يف  اأي  الأم��ري،  لقب 

زواجه بامللكة يحمل لقب دوق اإدنربه فقط.
والغريب يف الأمر، اأن ابنه الأمري ت�شارلز 

مر�شح لنيل لقب ملك بريطانيا.

إيطاليا: الصحة العالمية »متهمة« 
بالكذب بشأن تقرير كورونا

األمير فيليب.. لماذا لم يكن ملكا؟



NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

األحد )11( نيسان 2021
5العدد )1878( رياضة

*وكاالت
ثميًنا  ان��ت�����ش��اًرا  م��دري��د  ري���ال  حقق 
اأم�س  م�شاء  بر�شلونة،  �شيفه  على   )1-2(
من   30 اجلولة  مناف�شات  اإطار  يف  ال�شبت، 

الليجا، على ملعب األفريدو دي �شتيفانو.
و���ش��ج��ل ل��ل��ري��ال ك���رمي ب��ن��زمي��ا، يف 
الدقيقة  يف  كرو�س  وتوين   ،14 الدقيقة 
يف  مينجويزا،  لرب�شلونة  اأحرز  بينما   ،28

الدقيقة 60.
وب��ه��ذا الن��ت�����ش��ار، رف��ع ري���ال مدريد 
الأول،  املركز  يف  نقطة،   66 اإىل  ر�شيده 
مدريد  اأتلتيكو  الو�شيف  على  متفوقا 
الأخ��ري  لكن  املبا�شرة،  املواجهات  بفارق 
بر�شلونة  جتمد  بينما  اأق��ل،  مباراة  لعب 

عند 65 نقطة، يف املركز الثالث.
وك��ان��ت ب��داي��ة امل��ب��اراة ه��ادئ��ة، دون 
كرة  األبا  جوردي  تلقى  حتى  خطورة،  اأي 
 ،9 الدقيقة  يف  العمليات،  منطقة  داخ��ل 
دميبلي،  لزميله  عر�شية  مترير  وح��اول 

لول تدخل احلار�س كورتوا.
هدف  ت�شجيل  يف  بنزميا  كرمي  وجنح 
 ،14 الدقيقة  يف  م��دري��د،  لريال  التقدم 
اأر�شية من الطرف  عندما ا�شتغل عر�شية 
ي�شار  اأ�شفل  رائعة  بلم�شة  و�شدد  الأمي��ن، 

تري �شيجن، حار�س مرمى بر�شلونة.
حرة  ركلة  امل��ب��اراة،  حكم  واحت�شب 
لريال مدريد على حدود منطقة  مبا�شرة 
كرمي  نفذها   ،23 الدقيقة  يف  اجل���زاء، 
مرمى  اأعلى  مرت  ت�شديدته  لكن  بنزميا 

تري �شتيجن حار�س مرمى بر�شلونة.
مبا�شرة  حرة  ركلة  احلكم  واحت�شب 
جديدة للمريجني، اإثر تدخل من اأراوخو 
ح��دود  على  ج��ون��ي��ور  فيني�شيو�س  على 
كرو�س  توين  لتنفيذها  وان��ربى  املنطقة، 
لتحول  بد�شت،  ا�شطدمت  �شدد كرة  الذي 
م�شارها وت�شكن ال�شباك على ميني احلار�س 

تري �شتيجن، يف الدقيقة 28.
الهدف  ُي�شيف  اأن  مدريد  ري��ال  وك��اد 
انطلق  ح��ي��ث   ،34 ال��دق��ي��ق��ة  يف  ال��ث��ال��ث 
ا�شطدمت  ك��رة  و���ش��دد  فالفريدي  فيدي 
اأمام فا�شكيز الذي  بالقائم الأمين، لرتتد 
اأن  �شدد كرة ت�شدى لها تري �شتيجن، قبل 

ُي�شتتها الدفاع.
باحت�شاب  بر�شلونة  لعبو  وط��ال��ب 
تدخل  اإثر   ،37 الدقيقة  يف  ج��زاء،  ركلة 
فريلند ميندي على عثمان دميبلي داخل 

املنطقة، لكن احلكم رف�س احت�شابها.
واأ�شيب فا�شكيز يف الركبة، اإثر التحام 
خط  لعب  بو�شكيت�س  �شريجيو  مع  قوي 
ا�شتكمال  ي�شتطع  ومل  بر�شلونة،  و�شط 
املباراة، لذلك قرر زين الدين زيدان املدير 
الفني للمريجني الدفع باألفارو اأودريوزول 

بدل منه يف الدقيقة 42.
كورتوا  ملرمى  الأمي���ن  القائم  وح��رم 
قائد  مي�شي  ليونيل  مدريد،  ري��ال  حار�س 
الأول  ال��ه��دف  ت�شجيل  م��ن  ب��ر���ش��ل��ون��ة 
مبا�شرة  نفذها  ركنية  ركلة  فمن  للبار�شا، 

ا�شطدمت بالقائم يف الدقيقة 46.
ري��ال  بتقدم  الأول  ال�شوط  وانتهى 

مدريد بهدفني دون رد.
ومع بداية ال�شوط الثاين، قرر رونالد 
الدفع  لرب�شلونة،  الفني  امل��دي��ر  ك��وم��ان 
�شريجينو  م��ن  ب��دل  جريزمان  ب��اأن��ط��وان 

د�شت.
على  عر�شية  كرة  بنزميا  كرمي  ومرر 
حدود املنطقة لتوين كرو�س، لكن الأملاين 
الدقيقة  اأعلى مرمى تري �شتيجن يف  �شدد 

.53
الهدف  ُي�شجل  اأن  جريزمان  وح��اول 
اإذ تلقى  الأول لرب�شلونة يف الدقيقة 55، 
ك��رة عر�شية م��ن اجل��ان��ب الأمي���ن داخ��ل 
بجانب  م��رت  ت�شديدته  لكن  املنطقة، 

القائم الأمين لكورتوا.
وقائد  مهاجم  بنزميا  ك��رمي  واأر���ش��ل 
الدقيقة  يف  قوية  ت�شويبة  مدريد،  ريال 

57، لكنها مرت اأعلى مرمى تري �شتيجن.
و���ش��ج��ل اأو���ش��ك��ار م��ي��ن��ج��وي��زا لع��ب 
بر�شلونة الهدف الأول لفريقه يف الدقيقة 
جوردي  من  عر�شية  كرة  تلقى  حيث   ،60
األبا، و�شدد اأ�شفل ي�شار كورتوا حار�س ريال 

مدريد.
من  ب���دل  باأ�شين�شيو  زي����دان  ودف���ع 
اأ�شرك  الآخ��ر  اجلانب  وعلى  فالفريدي، 
ك���وم���ان ���ش��ريج��ي روب����ريت����و ب����دل من 

بو�شكيت�س.
فيني�شيو�س  الأمي���ن  ال��ق��ائ��م  وح���رم 
ت�شجيل  من  مدريد  ري��ال  مهاجم  جونيور 

الهدف الثالث يف الدقيقة 61.
العمق  يف  ك���رة  م��ودري��ت�����س  واأر����ش���ل 
حتى  وح��ي��ًدا،  انطلق  ال��ذي  لفيني�شيو�س 
التمرير  وحاول  بر�شلونة،  جزاء  منطقة 
حولها  ال��ذي  الدفاع  تدخل  لول  لبنزميا 

اإىل ركنية يف الدقيقة 66.
ب��اإ���ش��راك  التدعيم  زي���دان  ووا���ش��ل 
من  بدل  ومار�شيلو  واإي�شكو  دي��از  ماريانو 
واأ�شرك  وفيني�شيو�س،  وك��رو���س  بنزميا 
كومان موريبا وبرايثوايت وترينكاو بدل 

من اأراوخو ودميبلي وبيدري.
كرة  بر�شلونة  لع��ب  موريبا  و���ش��دد 
كورتوا  لها  ت�شدى  املنطقة،  داخل  راأ�شية 

يف الدقيقة 74.
واأ�شهر حكم املباراة البطاقة ال�شفراء 
يف  ليطرده  كا�شيمريو،  وج��ه  يف  الثانية 

الدقيقة 90.
موريبا  الأف��ق��ي��ة  العار�شة  وح��رم��ت 
لعب بر�شلونة من ت�شجيل هدف التعادل، 
يف  ثمينة  ن��ق��اط   3 امل��ريجن��ي  ليقتن�س 

م�شواره نحو اللقب.

جوارديوال ال يمانع انتقال أجويرو 
ألحد المنافسين بالبريميرليج

نجوم وأساطير االتحاد يحتفلون 
بالكالسيكو: الدوري يقترب

*وكاالت
ال�شبت،  �شيتي،  مان�ش�شرت  م��درب  ج��واردي��ول،  بيب  يتمنى 
يف  حتى  اأجويرو،  �شريجيو  للنادي  التاريخي  للهداف  التوفيق 
بالدوري الإجنليزي،  املناف�شني  حال اختياره الن�شمام لأحد 

نهاية املو�شم.
اأجويرو، الذي �شجل 257 هدًفا يف 385 مباراة،  و�شريحل 
وك��اأ���س الحت��اد الإجنليزي  املمتاز  ل��ل��دوري  األ��ق��اب  ب���4  وف��از 
مرة، ف�شاًل عن 5 األقاب لكاأ�س رابطة املحرتفني مع �شيتي، عن 

الفريق عندما ينتهي عقده يف نهاية املو�شم احلايل.
الأندية  من  العديد  اهتمام  اإىل  �شحفية،  تقارير  واأ�شارت 
الإجنليزية والأجنبية باملهاجم الأرجنتيني البالغ عمره 32 

عاًما.
وقال املدرب الإ�شباين: "كلنا نتمنى له التوفيق. بالتاأكيد 

اأمتنى الأف�شل ل�شريجيو يف اآخر �شنوات م�شريته".
ولعائلته  له  والأف�شل  بقراره  �شعداء  "�شنكون  واأ�شاف: 
�شيكون  هو  يف�شله  ما  يف�شله.  ما  هو  اأنا  اأف�شله  ما  وم�شريته. 

املف�شل بالن�شبة يل".
حيث  املو�شم،  هذا  �شيتي  مع  امل�شاركة  عن  اأجويرو  وابتعد 
الإ�شابة  م��ن  معاناته  عقب  ال���دوري  يف  م��ب��اري��ات   9 خا�س 
املهاجم  بعودة  اأمنياته  عن  عرب  ج��واردي��ول  لكن  وامل��ر���س. 

لأف�شل م�شتوياته وامل�شاركة فيما تبقى من املو�شم.
وتابع: "كل �شيء ميكن اأن يحدث. كل �شيء ميكن اأن يتغري 
يكون  اأن  يجب  اجلميع  �شلبية.  اأو  اإيجابية  بطريقة  �شريًعا 

م�شتعًدا ونتمنى اأن يكون �شريجيو جاهًزا يف اأ�شرع وقت".
ب�شفات  ويتمتع  وحمبوب  رائع  �شخ�س  "�شريجيو  واأردف: 
ومهارات خا�شة. اأفهمه واأدرك اأنه بحاجة اإىل وقت ليكون يف 

اأف�شل حال".
وختم: "قلت الأ�شبوع املا�شي اإن الطريقة التي يتدرب بها 
�شعر  كانت جيدة.  ال�شعبة  �شيتي  لي�شرت  مباراة  وحتركاته يف 

ب�شيء ما يف �شاقه ومت ا�شتبداله. اإنه يتح�شن".

*وكاالت
احتفى جنوم احتاد جدة احلاليني وال�شابقني، بالفوز املهم 
للدوري   25 اجلولة  كال�شيكو  يف  اجلمعة،   )0-2( الهالل  على 

ال�شعودي للمحرتفني.
ح�شابه  عرب  الحت���ادي،  الفريق  جنم  املولد،  فهد  وق��ال 
على "تويرت": "اللهم لك احلمد، فوز مهم والقادم اأف�شل، األف 
احتاد  الق�شور..  على  و�شاحموين  الحتادية  لالأمة  مربوك 

حاد".
العميد  اأن  موؤكدا  الفريق،  جناح  رودريجيز،  جاري  وغرد 

حقق نتيجة رائعة بالكال�شيكو.
�شات،  �شناب  على  ح�شابه  عرب  فالته،  املح�شن  عبد  ون�شر 
�شورة لحتفاله بالهدف الأول ب�شباك الهالل ب�شربة راأ�شية، 

وكتب: "احلمد هلل يا رب".
الثاين،  الهدف  �شاحب  احلميد،  عبد  �شعود  �شرح  فيما 
للقنوات الريا�شية ال�شعودية: "كنا بحاجة اإىل الفوز لل�شعود 

بالرتتيب العام وموا�شلة املناف�شة بالدوري".
واأ�شاف: "كرة الهدف كانت مق�شودة جتاه املرمى، واحلمد 

هلل �شجلتها".
الفوز  مع  ال�شابقني  الحتاد  جنوم  من  العديد  تفاعل  كما 
�شناب  على  بح�شابه  فيديو  يف  نور،  حممد  فظهر  بالكال�شيكو، 

�شات، موجها ال�شكر لالإدارة والالعبني.
وتابع: "اأ�شكر الإدارة الحتادية على �شناعة فريق �شاب 
مناف�س على البطولت رغم الظروف، واأ�شكر جميع الالعبني، 
مهمة،  نقاط   3 �شيء،  اأي  يف  تق�شروا  مل  العافية  يعطيكم 

والقادم اأجمل باإذن اهلل".
عميد،  يا  مربوك  األف  األف  "األف  �شقري:  اأبو  مناف  وغرد 
رغم كل الظروف والغيابات، لكن النمور دائما باملوعد، �شكرا 

يا رجال، وهارد لك يا زعيم".
وتغنى حمزة اإدري�س "الربق"، بالعميد على قناة العربية: 
جميع  على  كبرية  واإجن��ازات��ه  وعريق  كبري  فريق  "الحتاد 
زاد  ما  كمجموعة،  اللعب  اعتمد  "اليوم  واأ�شاف:  الأ�شعدة". 
من تركيز الالعبني، والغيابات مل تكن موؤثرة. هزمنا ال�شباب 

والهالل، واملناف�شان �شيلتقيان باجلولة املقبلة".
وتابع: "مل تتبق للعميد مباريات �شعبة وو�شعيته الفنية 
جيدة ومعنوياته عالية، ولديه احللول ل�شناعة الفارق، ومن 
حقه الآن التفكري بالفوز بلقب الدوري، حيث ميلك ال�شخ�شية 

واملقومات لال�شتمرار".
واختتم احل�شن اليامي، احتفالت قدامى الحتاد، بقوله: 
"األف األف مربوك للنمور يا رباه.. حظ اأوفر للزعيم.. كاريلي 
يف  القادم  املو�شم  ع�شكروا  ن�شيحتي  جنران،  يف  اإجازته  اأخذ 

جنران، يبدو اإنها فاأل خري على املدرب".

سيدات األردن 
يتعادلن مع أرمينيا

الرمثا يسقط في فخ التعادل 
أمام شباب العقبة

*وكاالت
وقع فريق الرمثا يف فخ التعادل ال�شلبي اأمام �شباب العقبة، م�شاء 
اأم�س ال�شبت، على �شتاد امللك عبد اهلل الثاين بالقوي�شمة، يف م�شتهل 

م�شواره بدوري املحرتفني.
ويعترب هذا التعادل ال�شلبي الثالث يف اجلولة الأوىل، حيث تعادل 
اأمام  واجلزيرة  ال�شلط،  اأم��ام  الأردن  �شباب  النتيجة  ب��ذات  قبلهما 

اجلليل.
ويت�شدر دوري املحرتفني حاليا فريق احل�شني اإربد الذي فاز على 

معان بهدف وحيد.
وتختتم اجلولة الأوىل م�شاء اليوم بلقاء يجمع الفي�شلي و�شحاب، 

على �شتاد الأمري حممد بالزرقاء.
مت  لكن  البقعة،  نظريه  اجلولة  هذه  يف  �شيواجه  الوحدات  وكان 
تاأجيل مبارياته يف اجلولت ال�3 الأوىل، حتى يت�شنى له امل�شاركة يف 

دوري اأبطال اآ�شيا.

سحاب يفرط في الفوز
 على الفيصلي

*وكاالت
فرط �شحاب بالفوز، وخرج متعادًل مع الفي�شلي "2-2"، يف املباراة 
التي جرت م�شاء اأم�س  ال�شبت على ا�شتاد الأمري حممد بالزرقاء، �شمن 

اجلولة الأوىل لبطولة دوري املحرتفني بكرة القدم.
وتقدم فريق �شحاب بهديف ال�شبق عن طريق مهاجمه يزن النعيمات 

بالدقيقتني "8 و25".
زريق  اأبو  حممد  طريق  عن  التعادل،  اإدراك  من  الفي�شلي  ومتكن 

بالدقيقة "37"، ويزن النعيمات "خطاأ مبرماه" يف الدقيقة "80".
ورفع �شحاب والفي�شلي ر�شيد كل منهما اإىل نقطة واحدة، ليت�شدر 
الفريق  باعتباره  نقاط   "3" ب�  الفرق  ترتيب  بذلك  ارب��د  احل�شني 

الوحيد الذي حقق الفوز يف اجلولة الأوىل.
وبالعودة اإىل اأجواء املباراة، باغت �شحاب نظريه الفي�شلي بهجمات 
من�شقة، اعتمد يف بنائها على انطالقات اأبو جادو ويزن ثلجي واأ�شرف 

امل�شاعيد ويزن النعيمات.
خطه  يف  الن�شجام  غياب  من  يعاين  الفي�شلي  اأن  وا�شحًا  وظهر 
اخللفي، لت�شهد الدقيقة "8" هدف ال�شبق ل�شحاب عندما ا�شتثمر خطاأ 
داخل  و�شدد  املرمى  فواجه  النعيمات  ليزن  الكرة  فيه  و�شلت  دفاعيًا 

ال�شباك.
وحاول الفي�شلي العودة �شريعًا للمباراة من خالل الرد باملثل، حيث 
وهالل  زكريا  خالد  انطالقات  على  الهجومي  البناء  عملية  يف  اعتمد 

احللوة وجمدي العطار والعر�شان ومارديك.
ووجد الفي�شلي �شعوبة يف اخرتاق دفاع �شحاب، مما جعله بعيدًا 

عن م�شاهد اخلطورة.
الثاين  هدفه  لي�شجل  �شريعة،  مرتدة  هجمة  ومن  �شحاب  وع��اد 
حيث ا�شتغل النعيمات خطاأ دفاعيًا جديدًا، وبلمح الب�شر كان ي�شدد 
الدقيقة  �شباكه يف  لت�شتقر داخل  الزعبي  من فوق احلار�س عبداهلل 

."25"
و�شعر الفي�شلي بحراجة موقفه، وبداأ مع م�شي الوقت اأكر جدية 

يف التعامل مع املباراة، و�شدد العر�شان من موقف ثابت دون جدوى.
قوية  كرة  واأطلق  خطورة،  الفي�شلي  لعبي  اأكر  العر�شان  وعاد 
ارتدت من احلار�س حممد خاطر لتجد املدافع حممد اأبو زريق ي�شدد 

داخل ال�شباك بالدقيقة "37".
تنويع  يف  واجتهد  النتيجة،  بتقلي�س  الثقة  الفي�شلي  وا�شرتد 
خياراته اأماًل يف تعديل النتيجة لكن تاألق حار�س �شحاب خاطر حال 

دون ذلك.

تعديل
ويف ال�شوط الثاين، �شغط الفي�شلي بكامل قوته الهجومية لتعديل 
لعبيه  على  امل�شاحات  واأغلق  دفاعيًا  انكم�س  �شحاب  لكن  النتيجة، 

مارديك والعر�شان.
وجّرب مارديك حظه بالت�شديد فاأطلق كرة قوية تاألق خاطر يف 

حتويلها لركنية.
نفذ  حيث  النتيجة،  تعديل  يف  الفي�شلي  "80" جنح  الدقيقة  ويف 
ابراهيم دلدوم �شربة حرة مبا�شرة لرتتطم بيزن النعيمات وت�شتقر 

باخلطاأ يف مرمى �شحاب.
وقام مدرب الفي�شلي باجراء تعديالت حيث دفع بالعجالني واأبو 

جلبو�س ومن ثم بطنو�س لتفعيل قدرات الفريق.
وكاد النعيمات اأن ي�شع �شحاب باملقدمة من جديد، حيث اأطلق كرة 
قوية تاألق عبداهلل الزعبي يف حتويلها لركنية، فيما كان خاطر ينقذ 

مرماه من راأ�شية دلدوم، لتنتهي املباراة بالتعادل 2-2.

*وكاالت
ال�شريح الأردين، �شبب  الروابدة، جنم فريق  الروؤوف  ك�شف عبد 

تاأخر عالجه يف قطر، رغم اإجنازه كافة الرتتيبات اخلا�شة بذلك.
"في�س بوك" اأن ظروف  الروابدة عرب �شفحته اخلا�شة يف  واأكد 
الإج���راءات  بع�س  فر�س  مت  حيث  قطر،  دول��ة  يف  ك��ورون��ا  جائحة 
معلوم،  غري  لوقت  �شبيتار  م�شت�شفى  اإغ��الق  �شمنها  ومن  الحرتازية 

�شاهم يف تعذر �شفره.
يف  حاليا  والإع��داد  التاأهيل  مرحلة  �شيبداأ  اأنه  الروابدة  واأو�شح 

مركز اربد الطبي اأماًل بالعودة ال�شريعة للمالعب.
وكان الروابدة قد تعر�س لإ�شابة خطرية يف املو�شم املا�شي، خالل 

م�شاركته مع فريقه يف اإحدى مباريات بطولة الدوري الأردين.

*وكاالت
اأعلن الحتاد الآ�شيوي لكرة ال�شلة ر�شميًا، ا�شت�شافة عّمان ملباريات 

املنتخب الوطني املتبقية من ت�شفيات كاأ�س اآ�شيا 2021.
الحت��اد  موافقة  ال�شلة  ك��رة  لحت��اد  الر�شمي  املوقع  اأعلن  كما 
الأردين على ا�شت�شافة جمموعة )e( والتي ت�شم كال من �شوريا، قطر، 

ال�شعودية، ايران يف �شهر حزيران املقبل �شمن نظام الفقاعة.
النافذة  خ��الل  الوطني  املنتخب  مباريات  تاأجيل  مت  اأن��ه  يذكر 
موؤجلة  مباريات   4 تبقى  حيث  البحرين،  يف  اأقيمت  والتي  الأخ��رية 
وكازاخ�شتان  و�شرلنكا  فل�شطني  من  كل  مع  الت�شفيات  يف  للمنتخب 

بالإ�شافة اىل مباراة العودة مع فل�شطني.

الروابدة يوضح سبب تأخر 
عالجه في قطر

االتحاد اآلسيوي لكرة السلة يوافق على 
استضافة عمان لمباريات المنتخب بكأس آسيا

ريال مدريد يقفز للصدارة 
على أكتاف برشلونة

*وكاالت
املنتخب  مباراة   )1-1( التعادل  ح�شم 
الأردين لل�شيدات وم�شيفه الأرميني، والتي 
اأقيمت اأم�س ال�شبت على ملعب �شارت�شفان، 
اأرمينيا  اإيرفان، �شمن بطولة  العا�شمة  يف 

الدولية الودية لكرة القدم.
وبداأ املنتخب الأردين اللقاء، بت�شكيلة 

�شمت كال من:
�شهناز  جبارة،  مي�شاء  غ��زال،  "�شلمى 
اإينا�س اجلماعني،  روزبهان فريج،  جربين، 
اآي��ة  امل�����ش��ري،  ل��ون��ا  ال����رب،  اأب���و  ت�شنيم 
ح�شني،  اأب��و  رن��د  ال�شويف،  اأنفال  املجايل، 

نور زوق�س".
و�شنحت جلبارة فر�شة خطرية مبكرة، 
الثانية،  الدقيقة  يف  �شريح  ان��ف��راد  م��ن 
الكرة  اأب��ع��دت  اأرم��ي��ن��ي��ا  ح��ار���ش��ة  اأن  اإل 
يف  الأرميني  املنتخب  وجن��ح  ركنية.  اإىل 
التقدم بهدف، خالل ال�شوط الأول، اإل اأن 
مي�شاء جبارة �شجلت هدف التعادل، بعدما 
واأ�شكنتها  امل�شري،  لونا  متريرة  اأ�شتغلت 

ال�شباك بالدقيقة )56(.
الأردن،  منتخب  مدرب  اأكد  جهته،  من 
للموقع  ت�شريحات  يف  نا�شمينيتو،  ديفيد 
الر�شمي لالحتاد الأردين، ر�شاه عن الأداء 

م�شيدا  اللقاء،  طوال  الفريق  قدمه  الذي 
ثم  النتيجة،  يف  والعودة  العالية  بالروح 
حتى  ال��ف��وز،  لتحقيق  امل��ح��اولت  توا�شل 

الدقيقة الأخرية.
اأم��ام  جيدة  مباراة  "قدمنا  واأ���ش��اف: 
من  العديد  واأ�شعنا  بقوة،  ي�شغط  منتخب 
بتعادل  اخل��روج  ا�شتطعنا  لكننا  الفر�س، 
فني  كجهاز  ف��خ��ورون  ه���دف..  تلقي  بعد 

باأداء الالعبات ".
م�شواره  الأردين  املنتخب  ويختتم 
نظريه  بلقاء   ، الثنني  غ��دا  البطولة،  يف 

اللبناين.
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*عمان 
اأطلقت غرفة �شناعة عمان بالتعاون مع 
برناجما  الدويل  للتعاون  الأملانية  الوكالة 
تدريب  بعد  ال�شناعي،  القطاع  يف  للت�شغيل 

الباحثني عن العمل وتاأهيلهم.
ال�شبت،  للغرفة  �شحفي  بيان  وح�شب 
التجارة  م�شروع  اطار  �شمن  الربنامج  ياأتي 
لأجل الت�شغيل املمول من الوزارة الحتادية 
والتنمية  القت�شادي  للتعاون  الأمل��ان��ي��ة 
حتت  يندرج  ال��ذي  الهولندية  واحلكومة 
ال�شركات  الت�شغيل يف  حمور تعزيز خدمات 

الت�شديرية.
فتحي  املهند�س  الغرفة  رئي�س  واك���د 
بالتعاون  ترحب  عمان  �شناعة  ان  اجلغبري 
ا�شهم  مبا  واجل��ه��ات  املوؤ�ش�شات  خمتلف  مع 
بزيادة ت�شغيل الأردنيني بالقطاع ال�شناعي 
ان  اىل  م�شريا  وتاأهيلهم،  تدريبهم  بعد 
الأك��رب  امل�شغل  يعترب  ال�شناعي  ال��ق��ط��اع 
ما يزيد على  ي�شغل  الأردنية حيث  للعمالة 
الأردنيون  ي�شكل  وعاملة  عامل  مليون  ربع 

منهم ما يزيد على ال� 90 باملئة.
منطية  �شورة  وجود  اىل  اجلغبري  ولفت 
العمل  ال�شباب عن بيئة  �شائدة عند  �شلبية 
يف امل�شانع، اأ�شهمت بعزوف بع�شهم عن العمل 
ان جائحة  اأخرى، مبينا  وتف�شيل قطاعات 
ال�شناعي  القطاع  ان  اثبتت  كورونا  فريو�س 

الوظيفي  الأم��ان  توفر  التي  القطاعات  من 
للعاملني لديه.

وح�����ش��ب ب��ي��ان ال��غ��رف��ة ت�����ش��ري اأرق���ام 
اإىل  الجتماعي  لل�شمان  العامة  املوؤ�ش�شة 
ال�شناعي  القطاع  يف  ال��روات��ب  معدل  اأن 
ي�شل اإىل ما يقارب 508 دنانري بال�شناعات 
�شناعات  يف  �شعفها  من  واأك��ر  التحويلية 
يقارب  وم��ا  املحاجر  وا�شتغالل  التعدين 
والغاز  الكهرباء  اإم��دادات  يف  دينارا   875
الكلي  العام  املتو�شط  ي�شل  حني  يف  وامل��اء، 
مزايا  جانب  اىل  دينارا،   534 اإىل  لالأجور 

اأخرى.
من جانبه، اأ�شار مدير عام غرفة �شناعة 
الربنامج  ان  احل�شامي  نائل  الدكتور  عمان 
ال�شناعية  ال�شركات  م�شاعدة  اىل  يهدف 
الت�شديرية يف توفري متطلباتها من العمالة 
التخ�ش�شات  خمتلف  يف  وامل��درب��ة  املوؤهلة 
من  وغريها،  والهند�شية  والإداري��ة  الفنية 
خالل بناء قدرات الباحثني عن العمل على 
مهارات الت�شغيل الأ�شا�شية وتدابري ال�شحة 

وال�شالمة املهنية.
ت�شغيل  ح��م��ل��ة  اط����الق  مت  ان���ه  وب���ني 
ال��ك��رتون��ي��ة م��دع��وم��ة ب��ح��م��ل��ة دع��ائ��ي��ة 
واعالمية للرتويج خلدمات امل�شروع و�شمان 
ت�شبيك اأ�شحاب العمل بالباحثني عنه �شمن 
متابعة  اىل  تهدف  حمو�شبة  بيانات  قاعدة 

من  وا�شتدامتها  الت�شغيل  عملية  خمرجات 
قبل فريق عمل مدرب وتقييم الأداء بهدف 

التح�شني امل�شتمر للخدمات املقدمة.
تقدمي  اىل  احل�شامي  ال��دك��ت��ور  ودع���ا 
لل�شركات  املبا�شرة  وغري  املبا�شرة  احلوافز 
ال��ت��دري��ب  ف��ر���س  ت��وف��ر  ال��ت��ي  ال�شناعية 
�شرورة  على  م�شددا  العمل،  عن  للباحثني 
ج�شر الهوة بني خمرجات التعليم والتدريب 
من  ال�شناعي  القطاع  واحتياجات  املهني 

العمالة املوؤهلة.
دعم  حم��ور  م��دي��رة  او�شحت  ب��دوره��ا، 
الت�شغيل يف م�شروع التجارة لأجل الت�شغيل 
لرا ابو �شليم، ان الربنامج يهدف اىل تقدمي 
القدرات  وبناء  الوظيفي  الت�شبيك  خدمات 
 500 لنحو  ال�شا�شية  الت�شغيل  وم��ه��ارات 
باحث عن عمل يف القطاع ال�شناعي الأردين، 
و15  ال�شوريني،  من  الأق��ل  على  باملئة   20(

باملئة من الن�شاء(.
جمموعة  تنفيذ  �شيتم  انه  اىل  ولفتت 
من اخلدمات امل�شاندة التي من �شاأنها حتفيز 
يف  تكاليفه  وتقليل  الت�شغيل  ا���ش��ت��دام��ة 
تلبية  على  وامل�شاعدة  الت�شديرية  املن�شاآت 
مكان  يف  املهنية  وال�شالمة  ال�شحة  معايري 
جائحة  انت�شار  خطر  م��ن  للتقليل  العمل 
لل�شحة  عمل  اج���راءات  وتطوير  ك��ورون��ا 

وال�شالمة املهنية يف امل�شنع.

غرفة صناعة عمان تطلق 
برنامجا للتشغيل

استمرار الدوام باسواق 
المؤسسة المدنية غدا االحد

*عمان 
الق�شاة  �شلمان  املدنية  ال�شتهالكية  املوؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  ق��رر 
ا�شتمرار الدوام يف ال�شواق الرئي�شة ومراكز املحافظات، الحد، الذي 
 4 وحتى  �شباحًا   9 ال�شاعة  من  الردنية(،  الدولة  )مئوية  ي�شادف 

م�شاًء.
وقال الق�شاة يف بيان، ان ا�شتمرار الدوام اليوم ياأتي لف�شاح املجال 
املوؤ�ش�شة،  ا�شواق  من  وم�شتلزماتهم  حاجاتهم  ل�شراء  املواطنني  امام 
داعيًا املواطنني اإىل الرجوع ل�شفحة املوؤ�ش�شة الر�شمية على )الفي�س 

بوك( ملعرفة ال�شواق املفتوحة.
واو�شح انه مت اعطاء �شالحيات جلميع مديري ال�شواق بتمديد 

الدوام يف ا�شواقهم يف حال وجود حركة ت�شوق ن�شطة نهاية الدوام.

حزمة إنترنت مجانية لمتلّقي 
لقاح كورونا من مشتركي زين

*عمان 
جلميع  جمانية  اإنرتنت  حزمة  منح   ، الأردن  زين  �شركة  اأعلنت 

م�شرتكيها عند تلقي لقاح كورونا.
زين  م�شرتكي  من  �شخ�س  كل  اأن  �شحفي  بيان  يف  ال�شركة  وبّينت 
تلقي  بعد  جمانًا  جيجابايت   5 ب�شعة  اإنرتنت  حزمة  على  �شيح�شل 
اجلرعة الأوىل من اللقاح امل�شاد لفريو�س كورونا، حيث �شت�شل ر�شالة 
من  ك��اإه��داء  احلزمة  على  بح�شوله  ُتعِلمه  دقائق  خ��الل  للم�شرتك 
�شد  للتطعيم  الوطنية  باحلملة  امل�شاركة  على  وت�شكره  زين،  �شركة 
على  حفاظًا  الوقاية  �شبل  اتباع  ب�شرورة  تذكريه  مع  كورونا،  فريو�س 
لإمتام  اإلكرتونيًا  رابطًا  الر�شالة  و�شتت�شمن  الآخرين،  و�شحة  �شحته 
اخلطوة  هذه  وتاأتي  اخل��ط.  على  مبا�شرة  احلزمة  لت�شاف  العملية 
املبذولة ملحاربة فريو�س كورونا،  للم�شاهمة يف اجلهود  من جانب زين 
والت�شجيع على امل�شاركة يف احلملة الوطنية للتطعيم �شد الفريو�س من 
خالل الت�شجيل لتلقي اللقاح لوقف تف�شي الوباء، لتوا�شل زين دعمها 

امل�شتمر للقطاع ال�شحي يف اإطار م�شوؤوليتها املجتمعية.

المصفاة تحذر من إعالنات 
وهمية حول وظائف في الشركة

  
*عمان 

حذرت جمددا �شركة م�شفاة البرتول الأردنية من الإعالنات التي 
حول  الجتماعي  التوا�شل  من�شات  عرب  متكرر  ب�شكل  ترويجها  يتم 

وظائف جديدة يف ال�شركة.
واكدت ال�شركة يف بيان �شحفي اأ�شدرته اأنها مل تعلن عن توفر اأي 

�شواغر وظائف جديدة لديها.
وقالت ان اأي �شواغر وظيفية جديدة يتم الإعالن عنها عرب املوقع 
و�شائل  املوثقة عرب  الر�شمّية  ال�شركة  لل�شركة و�شفحات  الإلكرتوين 

التوا�شل الجتماعي بالإ�شافة لل�شحف اليومية.
وغريها  الإع��الن��ات  تلك  وراء  الن�شياع  م��ن  ال�شركة  وح���ذرت 
مواقع  حتديد  ت�شمن  بع�شها  واأن  خ�شو�شًا  امل�شللة  الإع��الن��ات  من 
وقد  املزعومة  بالوظائف  اللتحاق  طلبات  لتقدمي  معينة  اإلكرتونية 
يتم من خاللها طلب دفع مبالغ مقابل ذلك مما ي�شّكل احتياًل وتغريرًا 

بالباحثني عن عمل.

الصين تفرض على شركة علي بابا 
اكبر غرامة بتاريخ الشركات الصينية

  
*بكني 

فر�شت ال�شني، على �شركة علي بابا، اكرب غرامة بتاريخ ال�شركات 
ال�شينية بقيمة 18.3 مليار يوان )2.78 مليار دولر( ب�شبب انتهاكات 

لت�شريع مكافحة الحتكار.
وقال بيان الهيئة ال�شينية للتحكم بال�شوق، التي فر�شت الغرامة 
"انه وفقًا ملادتي 47 و48 لقانون مكافحة الحتكار، ومع مراعاة طابع 
قررت  ال�شرعي،  غري  غروب"  بابا  "علي  �شركة  ن�شاط  ونطاق  مدة 
الداخلية  املبيعات  قيمة  من  باملئة   4 بن�شبة  غرامة  فر�س  الهئية 
الغرامة  لتبلغ  يوان،  مليار   455.712 بلغت  التي   2019 عام  لل�شركة 

18.3 مليار يوان".
ويف نهاية كانون الثاين املا�شي، قالت م�شادر �شحفية خمتلفة، نقال 
"اآنت غروب" ال�شينية تخطط لإعادة  اإن �شركة  عن م�شادر مطلعة، 
املركزي  البنك  اإ�شراف  حتت  قاب�شة  مالية  ك�شركة  نف�شها  ت�شكيل 
وقت  يف  عرقلت  والتي  التنظيمية،  اجلهات  من  �شغوط  بعد  ال�شيني 

�شابق الطرح التاريخي لأ�شهمها يف البور�شة.
وقالت اإن �شركة التكنولوجيا املالية التابعة ملجموعة "علي بابا" 
قدمت خمططا لإعادة الهيكلة، والذي ميكن النتهاء منه قبل دخول 
ال�شني عطلة راأ�س ال�شنة القمرية اجلديدة التي ت�شتمر ملدة اأ�شبوع يف 

منت�شف �شباط.
وقال البنك املركزي ال�شيني اإن ال�شركة ت�شيطر على جمموعة من 
املوؤ�ش�شات املالية، مبا يف ذلك الأوراق املالية و�شركات التاأمني، ويجب 
ال�شينيني،  املنظمني  ان  يذكر  للقانون.  وفقا  قاب�شة  �شركة  تن�شئ  اأن 
اآنت  ل�شركة  الأويل  العام  الكتتاب  املا�شي،  الثاين  ت�شرين  يف  عطلوا 
البالغة قيمته 37 مليار دولر يف بور�شتي �شنغهاي وهونغ كونغ، والذي 
جاك  ال�شركة  مالك  وكان  العامل.  يف  الأكرب  يكون  اأن  املقرر  من  كان 
مليار  بنحو 58  والذي تقدر ثروته  اآ�شيا  قارة  اأغنياء  اأغنى  اأحد  ما، 
دولر، قد اختفى عن الأنظار، عقب كلمة األقاها يف ت�شرين الأول العام 

املا�شي، وانتقد فيه النظام املايل يف بالده.

مناقشة أول رسالة دكتوراه في 
القانون الخاص في جامعة مؤتة

  
*الكرك 

يف  دك��ت��وراه  ر�شالة  اأول  بعد  عن  الت�شال  تقنية  عرب  نوق�شت 
ابو  اأحمد  للباحث  موؤتة  جامعة  احلقوق/  كلية  يف  اخلا�س  القانون 
�شمهدانة بعنوان " مدى امل�شوؤولية املدنية للدولة عن تطبيق العادات 
الع�شائرية  "اجللوة  بالغري  �شرًرا  تلحق  التي  الع�شائرية  والأع��راف 
املناق�شة  جلنة  وتكونت  الذنيبات.  اأُ�شيد  الدكتور  اأمنوذجًا" باإ�شراف 
والدكتور  الفناط�شة،  جعفر  الدكتور  من  كل  امل�شرف  اإىل  بالإ�شافة 
ختام  ويف   . خارجيا  ع�شوا  املن�شور  اأني�س  والدكتور  النواي�شة  با�شل 
درج��ة  ومنحه  الطالب  بنجاح  امل�شرفة  اللجنة  اأو���ش��ت  املناق�شة 

الدكتوراه يف القانون اخلا�س بعد اإجراء التعديالت املطلوبة.
ر�شالة  اول  تعد هذه  النواي�شة  با�شل  الدكتور  الكلية  وقال عميد 
يف  للدكتوراه  م�شار  ا�شتحداث  حلداثة  الكلية  م�شتوى  على  دكتوراه 
التدري�شي  الكادر  وتوفر  الكلية  لتميز  نظرا  اخلا�س  القانون  ف��رع 
جمال  هناك  يكون  ان  قريبا  يتطلع  انه  اىل  لفتا  اخلا�س  بالقانون 
جميع  حت�ش�شن  الكلية  بان  علما  العام  القانون  بفرع  الدكتوراه  مبنح 

التخ�ش�شات القانونية مبجال املاج�شتري

ع��م��ان )ب��ت��را-س��ي��ف ال��دي��ن 
صواحله(

الأردن،  ���ش��ن��اع  ط���رق   
باكرا،  الإنتاج  �شنديان 

قليلة  اع��وام  فبعد 
م����ن ت��اأ���ش��ي�����س 

الإم��ارة، كانت 
"اأدخنة" 

املعامل 
وامل�شانع 

رغم 

توا�شعها 
تت�شاعد، 

منذرة 
بولدة 

وطنية  �شناعة 
التحديات،  رحم  من 

التي  العجاف  وال�شنوات 
كانت تعي�شها البالد.

الأردن��ي��ة  ال�شناعة  وخم���رت 
توؤمن  ب�شواعد  مت�شلحة  ال�شعاب  عباب 

جعلها  ما  الفر�س،  ت�شنع  التحديات  ب��ان 
وترفد  الجمايل  املحلي  الناجت  ربع  ت�شكل 
�شنويا  دولر  مليارات   9 قيمته  مبا  اململكة 
باملئة   20 وت�شغل  الأجنبية،  العمالت  من 
 18 يف  يعملون  العاملة  القوى  اجمايل  من 

األف من�شاأة تنت�شر يف ربوع اململكة.
من  ال��ي��وم  الأردين  ال�شناعي  واملنتج 
وامل��ع��دات  والغ��ذي��ة  واللب�شة  الدوي���ة 
والبال�شتيك  وامل��ج��وه��رات  الهند�شية 
والث��������اث وم�����ش��ت��ح�����ش��رات ال��ت��ج��م��ي��ل 
مرموقة  اأمكنة  يف  يتمو�شع  والكيماويات، 
عاملية  متاجر  �شالت  يف  او  الأرف��ف  على 
واأوروب���ا  الأم��ريك��ي��ة  املتحدة  ب��ال��ولي��ات 
ال�شامبا،  لبالد  و���ش��ول  وك��ن��دا  وافريقيا 

اإ�شافة اإىل الدول العربية.
واكد رئي�س جمعية امل�شدرين الردنيني 
املهند�س عمر ابو و�شاح، الذي يعترب �شاهد 
ان  الأردن��ي��ة،  ال�شناعة  تطور  على  ع�شر 
يعتمد  بداياته  يف  كان  الوطني  القت�شاد 
وحرف  احليوانية  وال��روة  الزراعة  على 
كانت  ال�شناعة  فيما  وبدائية،  حم��دودة 
غذائية  قطاعات  على  وتقت�شر  حم��دودة 
ال�شناع  ان  ال  اخ��رى،  و�شناعات  ب�شيطة 
حفروا بال�شخر ليكون لدى البالد �شناعة 

وطنية بامتياز.
قيام  ب��داي��ات  يف  ال�شناعة  ان  وق���ال 
اململكة مل تكن جزءا ا�شا�شيا من القت�شاد 
الوطني ولكن مع مرور الوقت ا�شتد عودها 
واأخذت عجلة انتاجها تدور "وبداأنا ن�شمع 
ال�شبعينيات  نهاية  ويف  للم�شانع"،  هديرا 
املا�شي  ال��ق��رن  م��ن  الثمانينات  وب��داي��ة 
ال�شناعة الأردنية مع  بداأت تت�شكل هوية 
وتوطني  املتعددة  ال�شناعية  املدن  تاأ�شي�س 

ال�شناعات.
لوكالة  حديث  يف  و���ش��اح  اب��و  وا���ش��اف 
ال�شناعة  ان  )ب���رتا(،  الردن��ي��ة  الن��ب��اء 
القرن  الثمانينات من  الأردنية خالل عقد 

املا�شي 
احتياجات  تلبية  لغاية  فقط  تكن  مل 
�شناعات  هناك  ك��ان  امن��ا  املحلية  ال�شوق 
�شاعد  حيث  ت�شديرية  ط��اق��ات  متتلك 
مع  ومنوها  تطورها  على  كبري  ب�شكل  ذلك 
تلك  يف  العراقية  ال�شوق  على  النفتاح 

احلقبة.
الردن  يف  ال�شناعة  تطور  ان  واو�شح 
خالل  ك��ان  الوىل  امل��ئ��وي��ة  يف  وطفرتها 
الذكريات  �شريط  يقول  كما  عاما   40 اآخر 
منذ  اي  ال�شناعيني،  ذاك���رة  يف  امل��ح��ف��ور 
لناحية  املا�شي  القرن  ثمانينات  بداية 
اىل  رع��وي��ة  ريفية  زراع��ي��ة  م��ن  تطورها 

�شناعية جتارية وخدمية.
من  �شلعة   1200 اليوم  الردن  وينتج 
ومتداولة  منتجة  �شلعة   5200 اإج��م��ايل 
حول العامل، اأي ما يعادل نحو 30 باملئة من 
حتتل  فيما  عامليا،  املنتجة  ال�شلع  اإجمايل 
املنتجة  ال���دول  ب��ني   93 املرتبة  اململكة 

وامل�شَدرة لل�شلع.
كذلك  ي�شغل  ال��ذي  و���ش��اح  اب��و  وا���ش��ار 
�شركة  ادارة  جمل�س  رئي�س  نائب  من�شب 
)برتا( لل�شناعات الهند�شية، اىل اإن جودة 
اليوم  تناف�س  الردنية  ال�شناعة  منتجات 
مكانا  لها  جتد  ان  وا�شتطاعت  العامل  دول 
"�شناعتنا  موؤكدا  العامل،  با�شواق  مرموقا 

م�شتقبل اقت�شاد بلدنا واجيالنا".
عهد  يف  ال��وط��ن��ي  القت�شاد  ان  وب��ني 
ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ب��ات وجه 
الأردن احل�شاري �شواء من ناحية ال�شناعة 
وال�شحة  والتعليم  واخل��دم��ات  والتجارة 
العامل  على  والنفتاح  التحتية  والبنية 
الجن���ازات  ينكر  "من  وق���ال  اخل��ارج��ي. 
والتطور الذي حققه الردن خالل املئوية 
الوىل من عمر الدولة يف خمتلف املجالت 
بف�شل  الردن  ان  موؤكد  جاحدا"،  يعترب 
امللك عبداهلل  التي يقودها جاللة  اجلهود 

ال��ث��اين ا���ش��ب��ح ل��ه م��ك��ان��ة م��رم��وق��ة على 
خارطة القت�شاد العاملي.

وبني ان منتجات ال�شناعة 
الردنية باتت ت�شل اليوم 
لنحو 140 دولة حول 
ال���ع���امل وب���ج���ودة 
ع��ال��ي��ة وا���ش��ع��ار 

مناف�شة 
بف�شل 

توقيع 
اتفاقيات 

ثنائية 

وجماعية 
للتجارة 

احلرة، 
م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 
ملنظمة  الن�شمام 
ال���ت���ج���ارة ال��ع��امل��ي��ة 
ال���ت���ج���ارة مع  وحت���ري���ر 
ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة وك��ن��دا، 
ب��ال���ش��اف��ة ل��ل�����ش��راك��ة الأوروب���ي���ة 
احل��رة  ال��ت��ج��ارة  وات��ف��اق��ي��ة  املتو�شطية 

العربية الكربى.
ال�شناعية  ال�����ش��ادرات  ان  اىل  ولفت 
من  باملئة   90 اليوم  ت�شكل  التي  الأردنية 
تتجاوز  تكن  مل  للمملكة  الكلية  ال�شادرات 
اأواخ��ر  خ��الل  دي��ن��ار  مليون   500 قيمتها 
القرن املا�شي فيما و�شلت حاليا لأكر من 5 
مليارات دينار، وباتت ال�شناعة ت�شكل ربع 

الناجت املحلي الجمايل.
تعترب  ال�شناعة  ان  و���ش��اح  اب��و  واك��د 
احلل  وه��ي  الوطني  القت�شاد  م�شتقبل 
والتو�شع  العمل  فر�س  من  املزيد  لتوفري 
ال�شادرات ورفد احتياطي  بالنتاج وزيادة 
والعتماد  الجنبية  العمالت  من  اململكة 
فر�س  وج���ود  اىل  وا����ش���ار  ال�����ذات.  ع��ل��ى 
حقيقية وكبرية امام القطاع ال�شناعي من 
خالل انتاج �شلع ذات جودة عالية ومناف�شة 
ب�شرورة  مطالبا  الت�شديرية،  بال�شواق 
اعادة النظر باأثمان الطاقة واجور ال�شحن 
ح�شة  وتو�شيع  الت�شغيل  كلف  لتخفيف 

املنتج الأردين بال�شوق املحلية.
هذه  على  البناء  اأهمية  على  و���ش��دد 
الجن������ازات وال��ع��م��ل ب��ج��دي��ة مل��واج��ه��ة 
وتوفري  ال�شتثمارات  وج��ذب  التحديات 
فر�س عمل، باعتبار ذلك م�شوؤولية وطنية 
يجب اأن يتحملها القطاعني العام واخلا�س 
التي  وال�����ش��ع��وب��ات  ال��ت��ح��دي��ات  ل��ت��ج��اوز 

تعرت�س قطاع الأعمال والنتاج باململكة.
التي  اجلمعية  ان  و���ش��اح  اب���و  وق���ال 
عاتقها  على  اخ��ذت   ،1988 ع��ام  تاأ�ش�شت 
لت�شدير  لل�شناعيني  املنا�شب  الدعم  توفري 
املنا�شبة  اخل��دم��ات  وت��ق��دمي  منتجاتهم 
اململكة  �شادرات  تنمية  يف  للم�شاهمة  لهم 
لتبادل  املالئم  املناخ  وتوفري  ال�شناعية 
خربات رجال العمال مبجالت الت�شدير، 
الأردن��ي��ة  املنتجات  ل��رتوي��ج  ب��الإ���ش��اف��ة 
وامل�����ش��ارك��ة  ال��ع��امل��ي��ة  ال����ش���واق  مبختلف 

باملعار�س الدولية.

*عمان 
وقعت احلكومتان الأردنية واليابانية مذكرات تفاهم بقيمة 8ر4 
مليون دولر، مقدمة للمملكة لدعم وتنفيذ املرحلة الثالثة من م�شروع 
تعزيز احلماية المنية يف املناطق احلدودية، �شمن برنامج التنمية 

القت�شادية والجتماعية للمملكة الأردنية الها�شمية.
ووقع على املذكرات نيابة عن احلكومة الأردنية وزير التخطيط 
ال�شفري  اليابانية  احلكومة  وعن  ال�شريدة  نا�شر  ال��دويل  والتعاون 
الياباين يف عمان �شامازاكي كاورو، بح�شور عدد من م�شوؤويل ال�شفارة 

اليابانية.
تقدمي  اأن  ال�شريدة  اأو�شح  ال�شبت،  للوزارة  �شحفي  بيان  وبح�شب 
هذه املنحة ياأتي يف اإطار ا�شتكمال تعزيز احلماية المنية يف املناطق 
للمناطق  فنية  ومعدات  اأجهزة  توفري  خ��الل  من  وذل��ك  احل��دودي��ة، 
املرحلتني الأوىل  التي مل يتم تغطيتها من خالل  املتبقية  احلدودية 
احلكومة  من  مبنحتني  متويلهما  مت  واللتني  امل�شروع،  من  والثانية 
حوايل  يعادل  )ما  ياباين  ين  مليار  5ر1  اإجمالية  بقيمة  اليابانية 
و�شعب  حلكومة  ال�شكر  ال�شريدة  وقدم  اأمريكي(.  دولر  13ر6   مليون 
للتحديات  اليابان  للمملكة، وعلى تفهم  املتوا�شل  الدعم  اليابان على 
تداعيات  نتيجة  الأردن  تواجه  التي  والجتماعية  القت�شادية 
لعالقاته  كبرية  اأهمية  ي��ويل  الأردن  اأن  واك��د  املنطقة.  يف  الأزم��ة 
تربط  التي  العالقات  وتاريخ  عمق  اإىل  م�شريًا  اليابان،  مع  الثنائية 
التقارب من خالل  اأوا�شر  لتعزيز  اجلانبني، وال�شعي اجلاد من قبلهما 
امل�شرتك  الهتمام  ذات  املجالت  من  عدد  يف  التعاون  اآليات  تطوير 
وعلى خمتلف الأ�شعدة ال�شيا�شية والجتماعية والقت�شادية، حيث 
ح�شلت الأردن منذ عام 2009 وحتى تاريخه على ما يقارب 7ر1 مليار 
والباقي  منح  �شكل  على  دولر  مليون  02ر626  منها   اأمريكي،  دولر 
املقدمة  الفنية  امل�شاعدات  اإىل  بالإ�شافة  مي�شرة  قرو�س  �شكل  على 
اأن  ال�شريدة  واأك��د  )جايكا(.  اليابانية  الوكالة  خ��الل  من  ل��الأردن 
تقدمي وا�شتدامة امل�شاعدات اخلارجية لالأردن يعك�س مدى الحرتام 
والتقدير من قبل املجتمع الدويل لالأردن ودوره الإقليمي ويف العامل 
اجلهات  تفهم  جانب  اإىل  ال��ث��اين،   اهلل  عبد  امللك  جاللة  بقيادة 
التحديات  وحلجم  لالأردن  التنموية  لالحتياجات  واملانحة  الدولية 
والأعباء التي يواجهها كنتيجة للتداعيات التي جنمت عن النزاعات 
املختلفة، وخا�شة تبعات  والقطاعات  الأردن  واأثرها على  الإقليم  يف 
العاملي  التحدي  تداعيات  وكذلك  اللجوء،  وعبء  ال�شورية  الأزم��ة 
احلايل الناجم عن تف�شي وباء كورونا. من جانبه قال ال�شفري الياباين 
 ،2011 اآذار  يف  ال�شورية  الأزم��ة  ان��دلع  منذ  مرت  �شنوات  "ع�شر  اإن 
الأردن  يقدمه  الذي  الكرمي  الإن�شاين  الدعم  ب�شدة  تقدر  واليابان 
القت�شادية  م��وارده  حمدودية  من  الرغم  على  ال�شوريني  لالجئني 
الأردن  جهود  اجلديدة  املنحة  تدعم  اأن  ب�شدة  اآمل  والجتماعية، 
تعزيز  يف  امل�شاهمة  خالل  من  والتطرف  الإره��اب  ملكافحة  ال�شاملة 

الأمن يف الأردن". 

*عمان 
كرمت �شركة هواوي الأردن الطلبة الأردنيني الفائزين بالت�شفيات 
املعلومات  تقنية  وم�شابقة  لالبتكار   2020 هواوي  مل�شابقة  النهائية 

والت�شالت يف منطقة ال�شرق الأو�شط 2020-2019 .
امل�شابقة  وامل�شاركني يف  الفائزين  الأردنيني  الطلبة  وجرى تكرمي 
خالل حفل اقيم اأم�س اخلمي�س بح�شور امني عام وزارة التعليم العايل 
الدكتور ماأمون الدبعي ورئي�س جامعة المرية �شمية الدكتور م�شهور 
من  وع��دد  ي��اجن  زاجن  توفيق  الردن  لهواوي  العام  واملدير  الرفاعي 

املخت�شني وامل�شاركني يف امل�شابقة .
ومت خالل احلفل ، ت�شليم فريق جامعة الأمرية �شمية للتكنولوجيا 
من  يتاألف  وال��ذي  لالبتكار  ه��واوي  م�شابقة  يف  الول  باملركز  الفائز 
ا�شتلم  حيث  �شعر،  اأبو  ولني  دراو�شة  وعمرو  �شيام  اأبو  األني  الطالب 
الفريق اجلائزة التي تبلغ 20 األف دولر امريكي، فيما ا�شتلم اأ�شتاذهم 

عمار عودة جائزة اأف�شل اأ�شتاذ .
الذي  الريت�س"  �شيفتي   " نظام  بتطوير  الردين  الفريق  وق��ام 
بقواعد  النا�س  التزام  على  ليوؤكد  ال�شطناعي،  الذكاء  ي�شتخدم 
التباعد الجتماعي وارتداء الكمامة للحد من انت�شار فريو�س كورونا 
يقوم  ثم  املخالفات،  با�شت�شعار  النظام  ويقوم   . العامة  الماكن  يف 
خا�س  اأمن  او  اإدارة  من  امل�شوؤولني  لالأ�شخا�س  ا�شعار  او  تنبيه  باإر�شال 

بتلك املوؤ�ش�شة ليتم التعامل مع املخالفة بالطريقة املنا�شبة .
اخلريجني  للطالب  الفر�شة  لالبتكار  ه��واوي  م�شابقة  وتوفر 
ال��ذك��اء  مثل  املبتكرة  التقنيات  اأح���دث  على  ل��ل��ت��درب  ومعلميهم 
لبتكار  ال�شخمة  والبيانات  ال�شحابية  واحلو�شبة  ال�شطناعي 

تطبيقات مهمة تعود بالنفع على املجتمع.
و�شهدت الن�شخة الوىل من امل�شابقة م�شاركة طالب واأ�شاتذة من 
الأردن  فيهم  الأو�شط مبا  ال�شرق  بلدان من منطقة  10 جامعات يف 9 
اإ�شافة اإىل باك�شتان. كما كرمت هواوي الفريق الردين من جامعتي 
الأمرية �شمية للتكنولوجيا والريموك والذي احرز املركز الأول على 
م�شتوى العامل يف م�شابقة �شركة هواوي لتقنية املعلومات والت�شالت 

يف منطقة ال�شرق الأو�شط 2019-2020 والتي �شارك بها 39 دولة .
�شكر  اأبو  وحممد  عفانة  زيد  الطالب  من  الفائز  الفريق  وت�شّكل 
�شمية  الأم��رية  جامعة  يف  للهند�شة  الثاين  عبداهلل  امللك  كلية  من 
للتكنولوجيا، ومن�شور احلمود من جامعة الريموك، باإ�شراف املهند�س 

اأ�شرف �شبحا من جامعة الأمرية �شمية للتكنولوجيا.
وجاءت امل�شابقة يف م�شارين هما ال�شبكات، واحلو�شبة ال�شحابية، 
والت�شالت  املعلومات  بتكنولوجيا  الطلبة  ق��درات  تقييم  بهدف 
الأ�شياء  اإن��رتن��ت  با�شتخدام  اجلماعي  والعمل  العملية  وامل��ه��ارات 

والبيانات ال�شخمة والذكاء ال�شطناعي.
واأ�شتاذ  طالب  ثالثة  من  امل�شابقة  يف  م�شارك  فريق  كل  ويتاألف 
عمله  فريق  كل  قّدم  النهائية،  الإقليمية  الت�شفيات  واأثناء  واحد، 
اإىل جلنة التحكيم التي �شمت جمموعة من اخلرباء التقنيني، حيث 
املبتكرة  الأفكار  مثل  حمددة  معايري  على  بناًء  الفائزين  حتديد  مت 
�شعوبة  ومدى  وجودته  العمل  تطوير  واإمكانية  امل�شتخدم  وجتربة 
اإجنازه. وبني املدير العام لهواوي الردن توفيق زاجن ياجن، اأن ال�شركة 
و�شعت ا�شرتاتيجية طموحة للبحث والتطوير يف الذكاء ال�شطناعي 
على املدى الطويل، والتي �شتوفر فر�شًا غري م�شبوقة لتطوير النظام 
على  العتماد  خالل  من  والت�شالت  املعلومات  لتقنية  الإيكولوجي 
واحلو�شبة  اخلام�س  اجليل  وات�شالت  ال�شطناعي  الذكاء  تقنيات 

ال�شحابية والتقنيات املخ�ش�شة.

منحة يابانية بقيمة 8ر4 مليون دوالر لتعزيز 
الحماية االمنية في المناطق الحدودية

تكريم الفائزين بمسابقتي هواوي لالبتكار 
2020 وتقنية المعلومات واالتصاالت

شاهد عصر: صناع األردن حفروا 
بالصخر لبناء صناعة وطنية
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*الكرك 
م�شروع  ان  الكربى  الكرك  بلدية  قالت 
�شملت  ري��ادي،  م�شروع  والرتقيم  الت�شمية 
بلدية  مناطق  بع�س  منه  الوىل  املرحلة 
نوعها  من  الأوىل  التجربة  وتعد  الكرك 
انتهاء  بعد  تقييمها  و�شيتم  املحافظة  يف 
جميع  اخ��ذ  مت  ان��ه  اىل  لف��ت��ة  امل�����ش��روع، 
بعني  ال�شماء  ح��ول  املواطنني  مالحظات 

العتبار بهدف ت�شويبها لباقي املناطق.
للبلدية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  وق���ال���ت 
املهند�شة �شاجدة الرهايفة ان عدد ال�شوارع 
امل�شماه �شمن هذه املرحلة 1500 �شارع غري 
البلدية ت�شتقبل  ان  للتكرار، م�شيفة  قابلة 
او  البلدية  �شفحة  عرب  والراء  املالحظات 
والرتقيم  الت�شمية  ق�شم  رئي�س  مراجعة 
ردود  بعد  البلدية  اعالن  وجاء  بالبلدية. 
فعل �شلبية من قبل املواطنني باملدينة على 
مع  تتنافى  انها  لعتقادهم  �شوارع،  اأ�شماء 
من  للمدينة  واحل�شارية  التاريخية  القيم 

املنطقة.  هوية  على  دخيلة  ا�شماء  خالل 
الردنية  الن��ب��اء  لوكالة  مواطنون  وق��ال 
اختيارها  مت  ال��ت��ي  ال���ش��م��اء  ان  )ب����رتا( 
وترقيم  ت�شمية  جلنة  قبل  م��ن  لل�شوارع 
التابعة  وال��ق��رى  الق�شبة  و���ش��وارع  احياء 
لبلدية الكرك الكربى ت�شهم بطم�س التاريخ 
والوطن  الكرك  و�شهداء  للمدينة  العظيم 
ورجاله الذين تركوا ب�شمات وارثا تاريخيا 
عن  خروجا  وت�شكل  الزمن،  من  عقود  عرب 

املنطق والواقع.
الفعاليات  ملتقى  رئي�س  طالب  ب��دوره، 
ال�شبق  ال��ك��رك  بلدية  ورئي�س  ال�شعبية 
الت�شمية  م�شروع  بايقاف  ال�شمور  خالد 
وال�شتعا�شة  املقبولة  غري  ال�شماء  وازالة 
بتاريخ  ملمة  جلنة  تختارها  با�شماء  عنها 
وامل��دي��ن��ة والب��ت��ع��اد ع��ن ال�شماء  ال��وط��ن 
بال�شماء  ينب�س  تاريخها  فاملدينة  الباهتة 
امل�����ش��رف��ة والح�����داث اجل�����ش��ام وال��ع��ظ��ام 
موؤكدا  والن�شان،  واملكان  الزمان  مر  على 

�شرورة اختيار ا�شماء تنا�شب كرك التاريخ 
واحل�شارة واملجد و�شالح الدين اليوبي.

نا�شر  ال��ن��ا���ش��ط  ط��ال��ب  ج��ان��ب��ه،  م���ن 
التي  اجل��ه��ة  ح���ول  بتو�شيح  احلبا�شنة 
بهذه  الكرك  مدينة  �شوارع  بت�شمية  قامت 
حتاكي  دللت  اي  حتمل  ل  التي  ال�شماء 
من  ق��دم��ت  وم���ا  وت��اري��خ��ه��ا  امل��دي��ن��ة  روح 
مواقف و�شهداء على مر الع�شور، م�شيفا ان 
ال�شماء اجلديدة ا�شتهدفت ثقافة املدينة 
مروا  من  مبواقف  املُ�شبعة  وروحها  ووعيها 

عليها.
وق����ال ن��ائ��ب رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة ال��ك��رك 
البلدي  املجل�س  ان  اجلعافرة  ب�شام  ال�شابق 
ال�شابق اتخذ قرارا بت�شمية �شوارع الكرك 
رج��الت  با�شماء  لها  التابعة  وامل��ن��اط��ق 
ال��ك��رك وزع��م��ائ��ه��ا و���ش��ه��دائ��ه��ا ع��ل��ى مر 
بالقرار  يوؤخذ  مل  انه  اىل  لفتا  التاريخ، 
ع�شوائي  ب�شكل  الت�شمية  ومت  لح��ق��ا 

وبا�شماء ل تليق بالكرك.

بلدية الكرك: إعادة تقييم 
مشروع تسمية وترقيم الشوارع

المراكز الشبابية تحتفل 
باألعياد الوطنية

*جرش 
الأعياد  مبنا�شبة  احتفالت  جر�س  يف  ال�شبابية  املراكز  نظمت 

الوطنية من خالل الت�شال املرئي )زووم( مب�شاركة �شباب جر�س.
الوطنية  الأعياد  مبنا�شبة  احتفال  اقيم  برما،  �شباب  مركز  ففي 
معركة الكرامة ومئوية الدولة الأوىل" وح�شور مدير ق�شاء  "ذكرى 
 20 وم�شاركة  احل�شن  اأحمد  جر�س  �شباب  ومدير  املجايل  طارق  برما 
الكرامة  معركة  تخليد  �شرورة  برما  �شباب  مركز  رئي�س  واأكد  �شابًا. 

والتاأكيد على اثارها املعنوية على الفراد واملجتمع.
اأبناء  من  الأول  اجليل  ت�شحيات  عن  الق�شاء  مدير  حتدث  بدوره 
التي  الفكار  لو�شع  ال�شباب  داعيًا  الدولة،  موؤ�ش�شات  بناء  يف  الأردن 
ال�شباب  مدير  ودع��ا  ال���ذات.  على  واعتمادهم  متكينهم  يف  ت�شاهم 
امل�شاريع  عمل  يف  الب��داع  خالل  من  العمل  فر�س  خلق  اىل  امل�شاركني 
ور�شة  قفقفا  �شباب  مركز  نظم  كما  التكنولوجيا.  على  تعتمد  التي 
�شابًا.   20 مب�شاركة  عام  مئة  خالل  وح�شارة  تاريخ  الردن  بعنوان 
وحتدث الدكتور �شامي ابو غزلة عن دور الها�شميني يف تاأ�شي�س الدولة 
وال�شحية  التعليمية  املوؤ�ش�شات  وبناء  اجلي�س  وتعريب  الردن��ي��ة 

والمنية والع�شكرية والقت�شادية.
كما نظم مركز �شباب جبه دورة حول اأ�شا�شيات اللغة الجنليزية 
مب�شاركة 20 �شابًا. واأ�شارت املدربة ولء اجلبايل اىل اأ�شاليب تقوية 
الطالب ذاتيا يف اللغة الإجنليزية خا�شة خالل بدء م�شوار التعلم عن 

بعد.

اختتام ورشة تنفيذ قوانين 
حماية الطبيعة والتنوع الحيوي

  
*عجلون 

التدريبية،  الور�شة  فعاليات  عجلون،  غابات  حممية  يف  اختتمت 
احليوي  والتنوع  الطبيعة  حماية  قوانني  تنفيذ  "مهارات  بعنوان 
البيئة  امللكية حلماية  منت�شبي الدارة  وال�شياحة البيئية" لعدد من 
وال�شياحة التي عقدت �شمن ال�شرتاطات ال�شحية والوقائية بتنظيم 
زايدل  هان�س  موؤ�ش�شة  وبدعم  الطبيعة  حلماية  امللكية  اجلمعية  من 

الأملانية .
وقال مدير عام اجلمعية امللكية يحيى خالد، اإن الربنامج التدريبي 
ياأتي تزامنا مع احتفالت الوطن مبنا�شبة مئوية اململكة التي ن�شتذكر 
فيها الجنازات التي حققها الها�شميون التي �شكلت حمطات م�شيئة يف 

م�شرية البناء والتنمية .
وبني ان الور�شة تهدف اىل بناء قدرات املدربني التابعني لالإدارة 
لرفع  حيوية  جم��الت  ع��دة  يف  وال�شياحة  البيئة  حلماية  امللكية 
قدراتهم ومتكينهم فيها وخ�شو�شا ان املوا�شيع التي تناولتها تتعلق يف 
ودعم  احليوي  التنوع  حماية  يف  واأهميتها  الطبيعية  املحميات  جمال 

املجتمعات املحلية.
ال��رزاق  عبد  اجلمعية  يف  ال�شيد  وتنظيم  احلماية  مدير  وا�شار 
احلمود، اإىل اهمية متكني امل�شاركني يف القوانني والت�شريعات الأردنية 
قبل  من  املوقعة  الدولية  لالتفاقيات  بالإ�شافة  للبيئة  الناظمة 
الأن��واع  وحماية  الإجت��ار  بحماية  تعنى  والتي  الأردن��ي��ة  احلكومة 

الربية.

صحة البلقاء تستعد إلطالق حملة 
رقابية على االسواق برمضان

  
*السلط 

ال�شتعداد  البلقاء  مبحافظة  ال�شحية  ال�شوؤون  مديرية  اأنهت 
يف  التجارية  ال�شواق  على  مكثفة  وتوعوية  رقابية  حملة  لإط��الق 
باملديرية  العامة  ال�شحة  لفرق  ميدانية  زيارات  خالل  من  املحافظة 

خالل �شهر رم�شان.
وقال مدير ال�شوؤون ال�شحية يف البلقاء الدكتور خالد عبدالفتاح، 
ال�شاعات  خالل  ال�شحيني  للمراقبني  مناوبات  برنامج  و�شع  مت  انه 
جميع  يف  والتفتي�س  الرقابة  ل�شمان  بالعمل  للمن�شاآت  فيها  امل�شموح 
مناطق والوية املحافظة، م�شريًا اإىل �شدور تعليمات م�شددة للمراقبني 
ال�شحيني ب�شرورة تقدمي التوعية للتجار جلهة اللتزام بالتعليمات 
العدوى  نقل  من  للحد  والحرتازية  الوقائية  والج��راءات  ال�شحية 

بفريو�س كورونا .
عمليات  خ��الل  من  بواجبها  ال�شحية  الفرق  قيام  اأهمية  واأك��د 
فريو�س  من  املواطنني  حلماية  اجراءات  من  وغريها  الوبائي  التق�شي 
كورونا مع ت�شديد الرقابة ال�شحية وزياده اعداد الزيارات الدورية 
تت�شبب  والتي  احلرارة  درجات  ارتفاع  مع  خا�شة  التجارية،  للمحال 

بت�شريع عملية تلف املواد الغذائية .
واكد عبد الفتاح �شرورة منع ا�شحاب املحال التجارية وال�شواق 
من عر�س عبوات املياه واملواد التموينية حتت ا�شعة ال�شم�س املبا�شرة 
وتلفها  ال�شرورية  الكيمائية  العنا�شر  بع�س  بفقدانها  تت�شبب  والتي 
�شامة  ملواد  وحتويلها  للتلف  البال�شتيكية  العبوات  لتعر�س  بالإ�شافة 

و�شارة.
جميع  ومن  للمياه  عينات  جمع  على  املديرية  حر�س  واأك��د  كما 
دوري  وب�شكل  عليها  ال�شرورية  الفحو�س  لإجراء  باملحافظة  امل�شادر 
الفوري  البالغ  اإىل  داعيا  للمواطنني،  ال�شحية  املياه  و�شول  ل�شمان 
اتخاذ  ليتم  ملنازلهم  الوا�شلة  املياه  على  تغيريات  مالحظة  حال  يف 

الجراءات ال�شحية ال�شريعة ومعاجلة اخللل.

تنفيذ مبادرة شباب الكوفيد 
للحد من انتشار الكورونا

  
*الزرقاء 

�شباب  ملديرية  التابعة  ال�شحي  التطوعي  العمل  فرق  قامت 
املطعوم  لتلقي  للمراجعني  امل�شاعدة  بتقدمي  الزرقاء  حمافظة 
التطعيم  وم��رك��ز  ال��ظ��ل��ي��ل  و���ش��اب��ات  ���ش��ب��اب  م��رك��ز  م��ن  ك��ل  يف 
"�شباب  مبادرة  �شمن  وذل��ك  حممد،  م��ري  الأ مدينة  يف  املعتمد 

." الكوفيد 
وقال مدير مديرية �شباب الزرقاء الدكتور عمر الغويري لوكالة 
م�شاعدة  امل�شاندة ت�شمنت كذلك  اأعمال  ان  الأردنية )برتا(،  الأنباء 
بياناتهم،  وت�شجيل  للمراجعني،  ال��دور  تنظيم  يف  الطبية  ال��ك��وادر 
والتباعد  والحرتازية  ال�شحية  بالإجراءات  التزامهم  من  والتاأكد 

الجتماعي.
واو�شح، ان املبادرة التي تنفذها وزارة ال�شباب، تهدف اىل م�شاندة 
اجلهود الوطنية للوقاية والتوعية واحلد من انت�شار فريو�س كورونا، 
الر�شائل  ن�شر  خ��الل  من  اأو  امليدان  يف  �شواًء  ال�شباب،  دور  وتفعيل 
التوعوية داخل جمتمعاتهم بكيفية الوقاية واللتزام بالإجراءات 
ال�شحية والحرتازية وبيان اأهمية املطعوم لكبار ال�شن ب�شكل خا�س 

واملجتمع ب�شكل عام.
اإىل  للو�شول  للمطعوم،  الت�شجيل  يف  م�شاعدتهم  اىل  تهدف  كما 
فرق  ت�شكيل  خالل  من  القريب،  امل�شتقبل  يف  املجتمعي  التعايف  حالة 
يف  الطبية  القطاعات  ت�شاند  وموؤهلة  مدربة  تطوعية  �شبابية 

امليدان .

*البقعة 
للبحوث  الوطني  باملركز  اليوم  اختتم 
متقدمة  تدريبية  دورة  فعاليات  الزراعية 
املركز  بالتعاون مع  الغذائية  البقوليات  يف 
املناطق  يف  ال��زراع��ي��ة  للبحوث  ال����دويل 

اجلافة - ايكاردا.
للمركز  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م�شاعد  وق���ال 
ال��وط��ن��ي ل��ل��ب��ح��وث ال���زراع���ي���ة ل�����ش��وؤون 
هذه  ان  فريجات  ن�شال  املهند�س  امل��راك��ز 
عدد  وتدريب  تاأهيل  بهدف  تاأتي  ال��دورة 
ووزارة  الوطني  امل��رك��ز  م��ن  الباحثني  م��ن 
الزراعة باخلربات الفنية والتحديات التي 
وكيفية  الغذائية  البقوليات  قطاع  تواجه 
ال���ذراع  امل��رك��ز  يعد  حيث  عليها،  التغلب 
البحث  وب��واب��ة  ال��زراع��ة  ل���وزارة  العلمي 

العلمي الزراعي وحا�شنة نقل التكنولوجيا 
من  العديد  يف  خ��رباء  خالل  من  احلديثة 

العلوم الزراعية.
بني  ي��ح��ي��ى  امل��ه��ن��د���س  ب��ني  ب����دوره   
خ��ل��ف م��دي��ر م��رك��ز ال��رم��ث��ا ل��ل��ب��ح��وث 
الأمن  تعزيز  م�شروع  ومن�شق  الزراعية 
هذه  اأهمية  العربية  الدول  يف  الغذائي 
امل�شاركني  خ��ربات  �شقل  جلهة  ال���دورة 
تواجه  التي  التحديات  على  واطالعهم 
ن���ت���اج ال��ب��ق��ول��ي��ات واإي���ج���اد احل��ل��ول  اإ
اأهم  على  التدريب  اإىل  اإ�شافة  املنا�شبة، 
واملتكيفة  اجليدة  الزراعية  العمليات 
الإنتاجية  لتعظيم  املناخي  التغري  مع 
وت��ع��زي��زا ل��الأم��ن ال��غ��ذائ��ي وا���ش��ت��دام��ة 
خلف،  بني  واأ���ش��اف  ال��زراع��ي.  القطاع 

اإىل  يهدف  ال��غ��ذائ��ي  الأم���ن  م�شروع  اأن 
امل��زارع��ني  اإىل  حلديثة  التقنيات  نقل 
وتدريبهم  البقولية  الزراعات  جمال  يف 
وزي��ادة  التحديات  من  للحد  وتاأهيلهم 
خالل  من  القطاع  بهذا  ال�شتثمار  فر�س 
لتحقيق  امل��ن��ت��ج  ع��ل��ى  امل�����ش��اف��ة  القيمة 
امل�شتدامة  والتنمية  ال��غ��ذائ��ي  الأم���ن 

الزراعي. بالقطاع  والنهو�س 
ا�شتملت  ال��دورة  اأن  خلف،  بني  واأ�شار 
البقوليات  قطاع  تهم  التي  املوا�شيع  على 
الدورة  �شمن  البقوليات  اإدخ��ال  خالل  من 
واإدخ��ال  املحا�شيل،  من  للعديد  الزراعية 
اإىل  اإ�شافة  لالأمرا�س،  متحملة  اأ�شناف 
والعمليات  ال��ب��ق��ول��ي��ات  ح�����ش��اد  مكننة 

الزراعية.

*إربد 
"الجراءات  ب��ع��ن��وان  ن���دوة  ناق�شت 
خدمة  جلنة  نظمتها  رم�شان"  يف  ال�شحية 
اأم�س  الريموك  جامعة  يف  املحلي  املجتمع 
وال�شلوكيات  الج���راءات  اأه��م  اخلمي�س، 
ال�شهر  خ���الل  وال��روح��ان��ي��ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
الف�شيل، وذلك عرب تقنية الت�شال املرئي 

)زووم( وعرب من�شات كلية الأعالم.
اجلامعة  رئ��ي�����س  ال��ن��دوة  يف  و���ش��ارك 
الدكتور نبيل الهيالت وعميد كلية العالم 
عمر  وال��دك��ت��ور  الطاهات  خلف  الدكتور 
واخ�شائي  الف��ت��اء  دائ���رة  م��ن  ال��رو���ش��ان 
الدكتور  وال�شكري  الباطنية  الم��را���س 

م���راد ال�����ش��ط��ن��اوي، وادارت���ه���ا ال��دك��ت��ورة 
خدمة  جلنة  رئي�شة  ج��وي��ن��ات  مار�شيل 
اأهمية  الرو�شان،  الدكتور  واأك��د  املجتمع. 
بالتباعد  املجتمع  �شرائح  جميع  ال��ت��زام 
الوقائية  الج��راءات  واتباع  الجتماعي، 
ال�شالمية؛  ال�شريعة  عليها  حثت  التي 

حماية للنف�س الب�شرية و�شونها.
التي  املظاهر  اأبرز  اإىل  الرو�شان  واأ�شار 
الف�شيل،  ال�شهر  خالل  عنها  البتعاد  يجب 
ومنها اإقامة التجمعات يف الأماكن املرتبطة 
مثل  العتيادية،  الرم�شانية  بالأن�شطة 
وال��ولئ��م  اجل��م��اع��ي��ة  الإف���ط���ار  جل�شات 
ونقاًل  فتكًا  الأكر  العوامل  اأهم  باعتبارها 

لفريو�س كورونا.
اأهمية  ال�شطناوي  الدكتور  اأكد  بدوره، 
تطبيق الجراءات ال�شحية والربتوكولت 
�شهر  اأن  اإىل  م�شريًا  رم�����ش��ان،  يف  الطبية 
على  للحفاظ  فر�شة  يعد  املبارك  رم�شان 
التي  الأمرا�س  من  ووقايته  اجل�شد  �شحة 

ميكن اأن ت�شيبه نتيجة للعادات اخلاطئة.
بالتباعد  اللتزام  �شرورة  على  و�شدد 
اجل�����ش��دي ون��ظ��اف��ة ال��ي��دي��ن وا���ش��ت��خ��دام 
ظل  يف  رم�شان  يف  التجمع  وعدم  الكمامات 
وادوات  كو�شائل  اجلائحة  انت�شار  ا�شتمرار 
�شحة  على  وحتافظ  املجتمع  مناعة  تعزز 

و�شالمة الفراد.

*عجلون 
حمافظة  يف  �شبابية  م��راك��ز  ن��ف��ذت 
العديد  )زووم(،  تطبيق  وع��رب  عجلون 
العمرية  للفئات  التوعوية  ال��ربام��ج  م��ن 
بجائحة  للتوعية  خطتها  و�شمن  املختلفة 

فريو�س كورونا وكيفية التعامل معها.
الدكتور  املحافظة  �شباب  مدير  وق��ال 

الردنية  الن��ب��اء  لوكالة  العقيلي  حمزه 
مراكزها  خالل  ومن  املديرية  ان  )ب��رتا(، 
املنت�شرة يف خمتلف مناطق عجلون، توا�شل 
خطتها  �شمن  التثقيفية  براجمها  تنفيذ 
تهم  التي  الق�شايا  من  بالعديد  للتوعوية 
املجتمع وال�شباب وتنمي معارفهم يف كيفية 
التعامل معها. واأ�شار اىل اأن الربامج ا�شتملت 

على ور�س وحما�شرات عن الت�شوير بتقنية 
اإيقاف احلركة نفذها مركز �شباب كفرجنة 
�شمن  الردن  نهر  موؤ�ش�شة  م��ع  بالتعاون 
الجتماعي،  البتكار  حا�شنات  م�شروع 
�شناعة  اأ�شا�شيات  على  التدريب  مت  حيث 
الأفالم عن طريق الت�شوير املتكرر باأب�شط 

الأدوات املتوفرة لديهم.

*العقبة 
البيئة  حلماية  امللكية  واجلمعية  العامة  الآث���ار  دائ��رة  وقعت 
ال��رتاث  خدمة  بهدف  م�شرتكة  تعاون  مذكرة  العقبة  يف  البحرية 
يف  والتاريخية  الأثرية  املواقع  حول  واملعرفة  الوعي  ون�شر  القومي 
والتاريخي  الثقايف  ال��رتاث  حلماية  ال�شعي  اإط��ار  ويف  العقبة  مدينة 
على  واحلفاظ  ا�شتدامته  تكفل  التي  الأن�شطة  وتنفيذ  والبحري 

املواقع املختارة.
وقال مدير عام الدائرة بالوكالة اأحمد ال�شامي ان التفاقية تاأتي 
والقت�شادية  الجتماعية  للتنمية  الثقافية  امل�شارات  م�شروع  �شمن 
الأوروب��ي من خالل  املمول من الحتاد  املتو�شط  امل�شتدامة يف حو�س 
اإىل  يهدف  ال��ذي  املتو�شط،  حلو�س  احل���دود  ع��رب  التعاون  برنامج 
تعزيز التنمية القت�شادية والجتماعية يف منطقة البحر الأبي�س 
على  الرتكيز  مع  امل�شتدامة،  ال�شياحة  ممار�شات  وتعزيز  املتو�شط، 
ال�شياحية،  التناف�شية  زي��ادة  اإىل  اإ�شافة  امل�شرتكة،  وامل��وارد  الإرث 

وجاذبية الوجهات الأقل �شهرة.
منذ  الأردن  يف  العامة  الآث��ار  دائ��رة  اأهمية  اإىل  ال�شامي  واأ�شار 
املوروث  على  احلفاظ  يف  به  تقوم  الذي  وال��دور   1923 عام  تاأ�شي�شها 
الإن�شاين، م�شيدا بالدعم الذي يقدم من خمتلف املوؤ�ش�شات �شواء كانت 
على �شكل دعم لوج�شتي او مايل اأو فني اأو اإعالمي، ما �شاهم يف دعم 
الإن�شاين  امل��وروث  على  واحلفاظ  واأهدافها  روؤيتها  بتحقيق  الدائرة 
ل�شرق  الإقليمي  املكتب  من  احلموري  حممد  لفت  ب��دوره   . الأردين 
اأهمية  اىل  املتو�شط  حلو�س  احل��دود  عرب  التعاون  لربنامج  املتو�شط 
امل�شاريع التي ميولها الربنامج التي تخدم خمتلف القطاعات وال�شرائح، 
موؤكدا اأن هذه امل�شاريع تعمل على تعزيز التعاون بني القطاعني العام 
امل�شاريع  ه��ذه  من  املزيد  ل�شتدراج  اأك��رب  اأهمية  واإي���الء  واخل��ا���س، 
للجمعية  التنفيذي  املدير  باأعمال  القائم  اأكد  جانبه،  من  ل��الأردن. 
امللكية حممد �شامل الطواها اأنه �شيتم العمل بهذه التفاقية من خالل 
اآيلة  مدينة  البيزنطية،  الكني�شة  العقبة،ت�شمل  يف  رئي�شية  مواقع   4
خالل  و�شيتم  العقبة  وقلعة  الأث��ري  اخلليفة  تل  موقع  الإ�شالمية، 
ال�شنتني القادمتني وباإ�شراف من دائرة الآثار العامة �شيانة وتركيب 
لوحات اإر�شادية وتف�شريية للمواقع امل�شار اإليها، بالإ�شافة اإىل �شيانة 

بع�س املواقع وتنفيذ حمالت تنظيف م�شتمرة لها.
تدريبي  برنامج  بتنفيذ  �شتقوم  اجلمعية  اأن  الطواها  واأ���ش��اف 
اأبناء املجتمع املحلي لتطوير مهاراتهم ال�شياحية  متخ�ش�س لعدد من 
الإجنليزية  اللغة  ت�شمل  والتي  املو�شوعات،  من  عدد  ويف  والأثرية، 
للمناطق  املمار�شات  اأف�شل  والتوا�شل،  الت�شال  امل�شتويات،  مبختلف 
التوا�شل  وو���ش��ائ��ل  الت�شويق  ال��ف��وت��وغ��رايف،  الت�شوير  الأث��ري��ة، 

الجتماعي، ال�شياحة وال�شيافة امل�شتدامة.

*عجلون 
حمافظة  يف  التطوعية  والهيئات  املوؤ�ش�شات  من  العديد  اأطلقت 
عجلون العديد من امل�شاريع واملبادرات مل�شاندة اجلهود التي تبذل من 

قبل اجلهات املعنية ملواجهة جائحة كورونا.
بهدف  املجتمعية  الريادية  امل�شاريع  ان�شاء  على  املبادرات  وركزت 
وال�شباب  امل��راأة  دور  تعزيز  طريق  عن  كورونا  جائحة  اآث��ار  مواجهة 
وال�شعبة  ال�شتثنائية  احلالية  الظروف  ظل  يف  العمل  فر�س  وتوفري 

التي يعي�شها الوطن نتيجة جائحة كورونا.
وا�شار املدير التنفيذي ل�شركة مفاتيح للتنمية امل�شتدامة الدكتور 
ثابت النابل�شي، اأنه مت افتتاح م�شروع ملتقى �شيدات عبني عبلني الذي 
يهدف اإىل دعم م�شاريع �شيدات املجتمع املحلي والت�شبيك معهم وذلك 

لرتويج منتجاتهن الغذائية والعمل على متكينهن.
الفر�س  وا�شتثمار  الن�شاء  ت�شجيع  اىل  ي�شعى  امللتقى  اأن  وب��ني 
على  للعمل  الإم��ارات،  دولة  اإىل  واخلربات  املعرفة  ونقل  وال�شتدامة 
دعم الأ�شر على الإنتاج الذاتي وتكوين ال�شتقاللية املادية واحلرفية. 
اإن  فريحات،  يزن  املحامي  الردنية  البيئة  جمعية  رئي�س  نائب  وقال 
احلايل  العام  بداية  منذ  تطوعية  مبادرات  بتنفيذ  با�شرت  اجلمعية 
توعوية  ودورات  ور���س  منها  الإل��ك��رتوين  الت�شال  و�شائل  خالل  من 
وتدريبية �شمن ال�شرتاطات ال�شحية والوقائية والتباعد اجل�شدي. 
والقفازات  املعقمات  لتوزيع  حمالتها  توا�شل  اجلمعية  اأن  اىل  وا�شار 
املتاحة  امل��وارد  بكل  البيئي  الوعي  لن�شر  املواطنني  على  والكمامات 
والتن�شيق مع اجلهات  بالتعاون  املجتمع  الوباء على  اآثار  للتخفيف من 
تكفل  التي  الوقاية  وطرق  الوباء  انت�شار  بتداعيات  واملهتمة  املعنية 
ال�شند�س  رئي�شة منتدى  املجتمع. وبينت  احلفاظ على �شحة و�شالمة 
الأخ�شر فاتن الغزو، اأن املنتدى اطلق مبادرة بعنوان "كن عونا لأخيك 
امل�شاب" حيث مت �شراء ا�شطوانات اك�شجني ومولدات ومنظم o2 ما�شك 
ومت التربع بها ملركز �شحي حالوة. وقال ع�شو منتدى رايات البداعية 
اأن املنتدى نفذ منذ بداية كورونا العديد من الربامج  رامي اجلنيدي، 
الت�شال  تقنيات  عرب  التوعوية  الر�شائل  وبث  واملبادرات  التثقيفية 
مع اجلائحة وتعريف  التعامل  ال�شليمة يف  بعد حول الج��راءات  عن 

املواطنني بطرق انتقاله وكيفية تالفيه.

افتتاح مركز اتصال زين 
لخدمات الزبائن في جرش

*جرش 
الهناندة، م�شروع  اأحمد  والريادة،  الرقمي  القت�شاد  وزير  افتتح 
هذا  وياأتي  جر�س.  حمافظة  يف  الزبائن  خلدمات  زين  ات�شال  مركز 
الدولة  تاأ�شي�س  مبئوية  اململكة  احتفالت  مع  بالتزامن  الفتتاح 
التنفيذي ل�شركة زين الأردن فهد اجلا�شم،  الأردنية، بح�شور الرئي�س 
واأمني عام وزارة التخطيط والتعاون الدويل بالوكالة مروان الرفاعي، 
وحمافظ  عبيدات،  زياد  املهند�س  املهني  التدريب  موؤ�ش�شة  عام  ومدير 
القطاع  دور  اأهمية  الهناندة  واأكد  قاعود.  اأبو  فرا�س  الدكتور  جر�س 
املنتجة  املختلفة  وال�شتثمارية  الإنتاجية  امل�شاريع  اإقامة  يف  اخلا�س 
الت�شغيل وخف�س  اإىل زيادة  التي تهدف  العمل  للدخل واملوفرة لفر�س 
دور  ُمثمنُا  املحافظات،  يف  ال�شباب  فئة  لدى  والفقر  البطالة  معدلت 
خالل  من  ال�شباب  ومتكني  الجتماعية  التنمية  عملية  يف  زين  �شركة 
تلك  لنقل  داعيا  املحافظات،  يف  لل�شباب  والتدريب  العمل  فر�س  توفري 
التنفيذي  الرئي�س  عرب  ب��دوره،  اململكة.  حمافظات  لبقية  التجربة 
يتزامن  ال��ذي  امل�شروع  بهذا  زين  �شركة  فخر  عن  الأردن  زين  ل�شركة 
افتتاحه مع الحتفال مبئوية الدولة الأردنية، هذه املنا�شبة التي تبعث 
يف النفو�س م�شاعر الفخر والعتزاز، وحتّفز للمزيد من العمل والبذل 
خمتلف  يف  والأردن��ي��ني  الأردن  وخلدمة  الإجن���ازات  ملراكمة  والبناء 
املجالت. واأ�شاف اأن هذا امل�شروع كان نتاجًا للتعاون املثمر بني ال�شركة 
واحلكومة خلدمة املجتمع املحلي وامل�شاهمة يف تنمية املحافظات عرب 
يف  وت�شهم  حمافظاتهم،  يف  لل�شباب  العمل  فر�س  توفر  حيوية  م�شاريع 
لتقنيات  مواكبتها  خالل  من  املحافظات  يف  الأعمال  منظومة  تطوير 
والتقني  الفني  الدعم  خدمات  املركز  �شيقدم  حيث  احلديثة،  العمل 
والإجابة على ا�شتف�شارات م�شرتكي زين على مدار ال�شاعة، مما �شيوفر 
جتربة مميزة للعاملني فيه لتطوير مهاراتهم وخرباتهم يف هذا املجال. 
بالوكالة،  الدويل  والتعاون  التخطيط  وزارة  اأمني عام  من جانبه، قال 
اإن هذا امل�شروع يهدف لدعم املجتمع املحلي يف حمافظة جر�س ويركز 
اأبناء املنطقة ودعم املجتمع املحلي، حيث يوفر  على تدريب وتوظيف 

امل�شروع 13 فر�شة عمل جديدة لل�شباب يف املحافظة.

اآلثار العامة والبيئة البحرية توقعان مذكرة 
تعاون خاصة بالمواقع األثرية في العقبة

مشاريع ومبادرات تطوعية 
لمواجهة كورونا

البحوث الزراعية يختتم دورة 
تدريبية في البقوليات الغذائية

ندوة باليرموك تناقش 
السلوكيات الصحية في رمضان

برامج توعوية عن كيفية 
التعامل مع جائحة كورونا



العنوان :  عمان / شارع الملكه رانية )الصحافه سابقا(رئيس التحرير : خالد خازر الخريشا هاتـــف : 5154001  فاكس : 5166065
NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

األخيرة األحد )11( نيسان 2021
العدد )1878( 8

تتقدم اسرة مجلة 

نجوم واضواء العربية

)حسين الشاعر (
بالتهنئة من سعادة الشيخ

»ابو محمد حفظه اهلل ورعاه«

عبدالغني 
محمد الصفار 

تهنئة بسالمة الوصول 
حمدا هلل على سالمتكم 

وذلك بسالمة العودة 

من رحلته العالجية 

الرض الوطن 

دولة قطر الشقيقة 
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