
رئيس الوزراء يهنئ بعيد 
االستقالل الرابع والسبعين

االنباط-عمان

ال��رزاز  ال��دك��ت��ور عمر  ال����وزراء  رئي�س  هن�أ 

وال�سبعني  ال��راب��ع  اململكة  ا���س��ت��ق��ال  بعيد 

الذي ي�سادف ام�س االثنني املوافق للخام�س 

والع�سرين من اأيار.

ال��رزاز خال من�سور عرب ح�ساباته  وق��ال 

ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي ال��ي��وم 

االثنني : “�ستبقى راياتك يا اأردن تخفق يف 

القمة”.

التفا�صيل �ص »3«

 رئيس هيئة األركان يشارك نشامى القوات 
المسلحة فرحتهم ثاني أيام العيد

 مجلس األعيان: انجاز مرحلة ما بعد االستقالل

االنباط-عمان

  

ال��ل��واء  امل�سرتكة  االأرك����ان  هيئة  رئي�س  زار 

الركن يو�سف اأحمد احلنيطي ام�س االإثنني، 

اإح����دى وح���دات  امل��ل��ك��ي��ة،  امل����درع����ات/1  كتيبة 

امل��ن��ط��ق��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة ال���و����س���ط���ى، وك������ان يف 

ا�ستقباله لدى و�سوله قائد املنطقة.

اإيجاز  اإىل  الركن احلنيطي  اللواء  وا�ستمع 

ع�سكري قدمه قائد الكتيبة حول �سري االأمور 

العملياتية والتدريبية واللوج�ستية، وخطط 

االأدوار  للكتيبة، وعن كافة  امل�ستقبلية  العمل 

الركن  اللواء  لها.والتقى  امل�سندة  والواجبات 

لهم حتيات  ونقل  الكتيبة  احلنيطي مرتبات 

وتربيكاته  وتهنئته  االأع��ل��ى،  القائد  ج��ال��ة 

الوطني  وبالعيد  ال�سعيد،  الفطر  بعيد  لهم 

عيد ا�ستقال اململكة االأردنية الها�سمية.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

  

الها�سمية  االأردن��ي��ة  اململكة  ا�ستقال  �سكل 

1946، نقطة حتول يف امل�سرية الربملانية  عام 

امل��ج��ل�����س��ني، وظ���ه���ور م�سطلح  ن��ظ��ام  ب��ت��ب��ن��ي 

د���س��ت��ور  يف  م���رة  الأول  االعيان”  “جمل�س 
ال�����س��ل��ط��ة  اأن������اط  ال�����ذي   ،1947 اال����س���ت���ق���ال 

الت�سريعية بامللك وجمل�س االأمة، الذي ي�سم 

النواب”،  “جمل�س  منتخب  االأول  جمل�سني، 

والث�ين معينّ “جمل�س االأعيان”.

واأخذ د�ستور عام 1952 بهذا التوجه وافرد 

جمل�سي  بني  العاقة  لتنظيم  خا�سا  ف�سا 

االأع��ي��ان وال��ن��واب ���س��واًء م��ن حيث الوظائف 

الع�سوية  ���س��روط  اأو  والرقابية  الت�سريعية 

لكل منهما.

وي���ع���د جم��ل�����س االع����ي����ان ج������زءاً ه���ام���اً من 

ال�����س��ل��ط��ة ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة، ي���رف���ده���ا ب���امل���ه���ارات 

واخل��������������ربات، ال�����ت�����ي ت�����ع�����زز احل�����������وار ح����ول 

مع  تكاملي  منهج  وف��ق  املختلفة  الت�سريعات 

ال��وط��ن��ي��ة،  امل�سلحة  ي��ح��ق��ق  ال���ن���واب  جم��ل�����س 

ف�سًا عن دوره بتطوير ال�سيا�سات بناًء على 

املجل�س للحكومة،  التي يقدمها  االقرتاحات 

ويف ال�سياق ال�سيا�سي العام من خال متثيل 

واالقت�سادية  االجتماعية  ال�سرائح  خمتلف 

وال�سيا�سية والثقافية يف املجتمع االأردين.

التفا�صيل �ص »2«

اجواء ربيعية معتدلة في أغلب مناطق 
المملكة

االنباط-عمان

ح�سب تقرير دائرة االأر�ساد اجلوية، يطراأ 

اآخر على درجات احلرارة وتكون  غدا ارتفاع 

اأجواء ربيعية  حول معدالتها االعتيادية مع 

املناطق، وح��ارة يف االأغ��وار  اأغلب  معتدلة يف 

وال��ع��ق��ب��ة، كما تظهر غ��ي��وم ع��ال��ي��ة، وال��ري��اح 

يف  تن�سط  ال�سرعة  معتدلة  �سرقية  جنوبية 

�ساعات امل�ساء وتوؤدي اإىل اإثارة الغبار خا�سة 

يف جنوب و�سرق اململكة.

معتدلة  ربيعية  االأرب��ع��اء  االأج����واء  وتبقى 

اأغلب املناطق، وحارة يف االأغوار والعقبة،  يف 

والرياح  العالية،  الغيوم  لبع�س  تواجد  مع 

ت��وؤدي  قد  ال�سرعة  معتدلة  �سرقية  جنوبية 

اإىل اإث�����ارة ال��غ��ب��ار خ��ا���س��ة يف ج��ن��وب و���س��رق 

اململكة تتحول بعد الظهر اإىل �سمالية غربية 

معتدلة ال�سرعة.

الثالثاء  3 �شوال  1441 هـ  - املوافق    26  اأيار   2020 م - العدد  5345  - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

 الملك يوجه كلمة إلى األردنيين بمناسبة عيد االستقالل

الملك: هذه الدولة التي أصبحت مسيرتها 
قصة نجاح ال تزال تدهش اآلخرين

االنباط-عمان

عيد  ان  ا�ستثمارية،  ر�سمية  فعاليات  اك��دت 

اال���س��ت��ق��ال م��ن��ا���س��ب��ة ج��ل��ي��ل��ة ي�����س��ت��ذك��ر فيها 

االأردنيون عزمية الرجال االأوائل الذين بذلوا 

ال��ذي  ال��وط��ن  م�سرية  ل��دمي��وم��ة  الت�سحيات، 

�سكل حالة فريدة من البناء والتطور واالإجناز 

يف املنطقة.

خالد  الدكتور  اال�ستثمار  هيئة  رئي�س  وق��ال 

ال������وزين مب��ن��ا���س��ب��ة اح���ت���ف���االت امل��م��ل��ك��ة بعيد 

ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ج��ال��ة  روؤى  اإن  اال���س��ت��ق��ال، 

الثاين جعلت من االأردن بيئة ا�ستثمارية جاذبة 

والدولية  االإقليمية  للجهات  اإهتمام  وحم��ط 

تاأهيل  يف  ج��ال��ت��ه  دور  اأن  اإىل  م�����س��رياً  ك��اف��ة، 

ل��ه االث��ر  ك���ان  اال���س��ت��ث��م��اري��ة للمملكة  ال��ب��ي��ئ��ة 

ب��رام��ج االإ����س���اح االق��ت�����س��ادي  االك���رب بتعزيز 

تنمية  وحتقيق  اخلا�س  القطاع  دور  وتعظيم 

على  تعمل  م�ستدامة  واقت�سادية  اجتماعية 

الوطن  الأب��ن��اء  املنا�سبة  العمل  ف��ر���س  ت��وف��ري 

وتاأمني م�ستوى معي�سي اأف�سل لهم.

واأك��د، ان اململكة ما كانت لتحقق االجن��ازات 

االق��ت�����س��ادي��ة ال��ك��ب��رية ل����وال اجل���ه���ود امل��ل��ك��ي��ة 

ال�����س��ام��ي��ة يف ت��وج��ي��ه احل��ك��وم��ة وال���ت���ي وف���رت 

جعلتها  مناف�سة  ا���س��ت��ث��م��اري��ة  وح���واف���ز  م��زاي��ا 

منطقة جاذبة لا�ستثمارات لكربيات ال�سركات 

التحتية  البنى  وتهيئة  وال��ع��امل��ي��ة،  االإقليمية 

وال��ت�����س��ري��ع��ات امل���ح���ف���زة ل��ل��ن��م��و االق��ت�����س��ادي 

وامل�سجعة للم�ستثمرين فيها.

اقت�سادياً  تطوراً  حقق  االأردن  اأن  اىل  واأ�سار 

امللك عبد  كبرياً يف عهد جالة  وزخماً  مميزاً 

اهلل ال��ث��اين ب��ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ب��رام��ج االإ���س��اح 

االق��ت�����س��ادي وو���س��ع االأ���س�����س احل��دي��ث��ة لقيام 

اق��ت�����س��اد م��ت��ني م���ن خ����ال ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة 

والتنموية  ال�سناعية  املناطق  واإقامة  املتطورة 

واحلرة .

اأب��ن��ائ��ه  ب��ع��زمي��ة  ا���س��ت��ط��اع  االأردن  اأن  وب����ني، 

اال�ستقرار  ع��وام��ل  وبفعل  الها�سمية  وقيادته 

اجناز  امل�سرية  رافقت  التي  واالأمني  ال�سيا�سي 

التقدم  ط��ري��ق  على  ومتميزة  ك��ب��رية  خ��ط��وات 

االق��ت�����س��ادي وت��ن��ف��ي��ذ امل�����س��روع��ات ال��ن��اج��ح��ة، 

ت�ساعف  حيث  االق��ت�����س��ادي،  ال��رخ��اء  لتحقيق 

االإنتاج املحلي وزاد دخل الفرد .

الدكتور  قال  ودوره��ا،  االإ�ستثمار  هيئة  وعن 

اإن ه��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��ار وب��ت��وج��ي��ه��ات  ال�������وزين، 

ال��واق��ع  حت�سني  اىل  ت�سعى  مبا�سرة  حكومية 

اجل��اذب  املناخ  وتهيئة  اململكة،  يف  اال�ستثماري 

عجلة  بدفع  ي�ساهم  مما  لا�ستثمار،  واملنا�سب 

تواجه  التي  للتحديات  حلول  واإيجاد  التنمية 

اإيجاباً  ينعك�س  اأن  �ساأنه  م��ن  م��ا  امل�ستثمرين، 

على توطني وجذب املزيد من اال�ستثمارات.

القائمة  االإ�ستثمارات  بتمكني  يتعلق  وفيما 

ظل  يف  امل�ستقبلية  االإ���س��ت��ث��م��ار  ه��ي��ئ��ة  وخ��ط��ة 

التوجيهات  اأن  ال����وزين  ق���ال  ك���ورون���ا،  ج��ائ��ح��ة 

للحكومة  املبا�سرة  ال�سامية  امللكية  واملتابعة 

�ساهمت بتوجيه اأنظار العديد من دول العامل 

فريو�س  مع  التعامل  على  بقدرته  االأردن  اإىل 

ومن  االإ�ستثمار  هيئة  يف  قمنا  لذلك  ك��ورون��ا، 

خال ت�ساركنا مع جميع اجلهات يف القطاعني 

وم��ب��ادرة  عمل  خطط  بو�سع  واخل��ا���س  ال��ع��ام 

االإقت�ساد  حمركات  واإ�ستدامة  االإ�ستثمار  ملنعة 

اإ���س��ت��ث��م��ارات  تت�سمن حم���اور ع���دة ت��رك��ز ع��ل��ى 

ريادية واعدة.

التفا�صيل �ص »5+4«

 االستقالل...رافعة لالستثمار والبناء واالنجاز والتطور

 العقبة الخاصة تعلن عن إجراءات وخطة  
العودة للعمل بعد العيد 

 الخرابشة يتفقد جاهزية الحراج في 
محطة اشتفينا

 في ذكرى االستقالل
مفاهيم التباعد االجتماعي تقفز إيجابا 

لصدارة المشهد الثقافي
االنباط-عمان

اأع����ل����ن����ت ����س���ل���ط���ة م���ن���ط���ق���ة ال���ع���ق���ب���ة 

االقت�سادية اخلا�سة ام�س االثنني، خطة 

عملها واإجراءات العودة اىل العمل �سمن 

دي��وان اخلدمة  وكتاب  االر�سادي  الدليل 

اي��ار   20 ت��اري��خ   3588/12/4 رق��م  املدنية 

2020 با�ستئناف كافة اخلدمات الرئي�سية 

كاملة  ال�سلطة  تقدمها  والتي  والثانوية 

بعد العيد مبا�سرة.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

تفقد وزير البيئة ووزير الزراعة املكلف 

الدكتور �سالح اخلراب�سة ام�س االثنني، 

حم���ط���ة ح������راج ا���س��ت��ف��ي��ن��ا يف حم��اف��ظ��ة 

�سلمان  يرافقه حمافظ عجلون  عجلون 

حلماية  امللكية  االدارة  وم��دي��ر  ال��ن��ج��ادا 

البيئة وال�سياحة.

وا�ستمع اخلراب�سة اليجاز من م�ساعد 

رائد  املهند�س  احلرجية  للرثوة  االم��ني 

العدوان .

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

ق��ف��زت م��ف��اه��ي��م وم�����س��ط��ل��ح��ات مثل” 

التباعد االجتماعي، وااللتزام الطوعي” 

ال��ث��ق��ايف  امل�����س��ه��د  وغ���ريه���ا اإىل �����س����دارة 

حالة  ن�سر  يف  لت�ساهم  م��ل��ح��وظ،  ب�سكل 

الو�سع  م��ع  اي��ج��اب��ي��ا  تتكيف  اجتماعية 

الراهن لاأ�سرة.

وان��ت��ج��ت ه���ذه احل��ال��ة حم��ت��وى ثقايف 

اأ�سبح موئًا لاأعمال الفنية والثقافية، 

وك��ث��ري م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات واالأن�����س��ط��ة التي 

�ساهمت يف اأثراء امل�سهد مبختلف �سنوف 

االب�����داع، و���س��ه��دت ت��ف��اع��ا م��ن مثقفني 

وفنانني، وكتاب، و�سعراء.

ويف ظل الظروف اال�ستثنائية، وانت�سار 

الثقافة  وزارة  �سكلت  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س 

جل��ن��ة ال��ت��ث��ق��ي��ف وال��ت��وع��ي��ة يف م��واج��ه��ة 

احلكومي  الفريق  م�ساندة  بهدف  الوباء 

وال��ت��وع��ي��ة،  االإع��ام��ي��ة  باملتابعة  امل��ك��ل��ف 

ورف����ع ال����روح ال��وط��ن��ي��ة ل���دى امل��واط��ن��ني 

واالل���ت���ف���اف ح����ول ه����دف وط��ن��ي واح����د، 

وزيادة الثقة العامة.

وق����ال وزي����ر ال��ث��ق��اف��ة ال��دك��ت��ور با�سم 

ال��وزارة عملت على تكييف  اإن  الطوي�سي 

ن�����س��اط��ت��ه��ا م���ع ال���و����س���ع ال����راه����ن ال���ذي 

وم��ع تطبيق  امل��ن��ازل،  تطلب اجللو�س يف 

ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي، ح��ي��ث ���س��ع��ت الأن 

ت���ك���ون ردي����ًف����ا ف���اع���ًا يف خ��ط��ة ال���دول���ة 

االأردنية يف مواجهة خطر اجلائحة التي 

�سملت  اإبداعية  مب�ساريع  العامل،  جتتاح 

لتطوير  االأردين  املجتمع  ف��ئ��ات  جميع 

فرتة  يف  االإبداعية  واإمكاناتهم  قدراتهم 

ح��ظ��ر ال��ت��ج��ول، وال��ع��زل��ة ال��ت��ي فر�سها 

اأطلقت  ال����وزارة  اإن  واأ���س��اف  ال��ف��ريو���س. 

والثانية  االأوىل  الثقايف  التكيف  حزمة 

التي ت�سمل برامج ثقافية واإبداعية.

التفا�صيل �ص »3«

 ولي العهد يشارك األردنيين 
في رفع العلم بمناسبة

 عيد االستقالل
االنباط-عمان

ع��ب��داهلل  ب��ن  احل�����س��ني  االأم����ري  �سمو  ن�سر 

فيديو  االث��ن��ني،  ام�����س  العهد،  ال��ث��اين، ويل 

احتفااًل  اإن�ستغرام  موقع  على  �سفحته  على 

بعيد اال�ستقال.

وظ��ه��ر ���س��م��ّوه يف ال��ف��ي��دي��و ي��راف��ق��ه �سمو 

ال��ث��اين يرفعان  ع��ب��داهلل  ب��ن  االأم���ري ها�سم 

حملة  االأردن��ي��ني  وي�ساركان  االأردين،  العلم 

بعيد  لاحتفال  تاأتي  التي  عال”  “علمنا 
اال����س���ت���ق���ال ال����راب����ع وال�������س���ب���ع���ني، يف ظ��ل 

الظروف اال�ستثنائّية التي متر بها اململكة.

التفا�صيل �ص »2«



20

 جوجل تشارك االردن احتفاله 
بعيد االستقالل

االنباط-عمان  

����ش���ارك حم���رك ب��ح��ث )ج���وج���ل( االردن 

احتفاله بعيد ا�شتقالله ال74 من خالل و�شع 

�شعار يت�شمن علم االردن.

ومب��ج��رد ال�����ش��غ��ط ع��ل��ى ال�����ش��ع��ار، تظهر 

باالحتفال  املتعلقة  االخبار  اه��م  للم�شتخدم 

بعيد اال�شتقالل ا�شافة اىل التغريدات التي 

تتعلق باملنا�شبة.

االنباط-عمان

ن�شر �شمو االأمري احل�شني بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، ام�س االثنني، فيديو على �شفحته على موقع 

اإن�شتغرام احتفاالً بعيد اال�شتقالل.

وظهر �شمّوه يف الفيديو يرافقه �شمو االأمري ها�شم بن عبداهلل الثاين يرفعان العلم االأردين، وي�شاركان 

الظروف  وال�شبعني، يف ظل  الرابع  اال�شتقالل  بعيد  تاأتي لالحتفال  “علمنا عال” التي  االأردن��ي��ني حملة 

اال�شتثنائّية التي متر بها اململكة، مع انت�شار جائحة فريو�س كورونا امل�شتجد. وختم �شمّوه الفيديو بر�شالة 

مكتوبة قال فيها “خافق يف املعايل واملنى، عربي الظالل وال�شنا”.

الثالثاء  2020/05/26

الملك: هذه الدولة التي أصبحت مسيرتها قصة نجاح ال تزال تدهش اآلخرين

االنباط-عمان

الثاين، من  امللك عبداهلل  وّجه جاللة 

ل��الأردن��ي��ني  كلمة  ال��ع��ام��ر،  رغ����دان  ق�شر 

مب���ن���ا����ش���ب���ة ع����ي����د اال�����ش����ت����ق����الل ال����راب����ع 

االث��ن��ني،  ام�����س  ���ش��ادف  ال���ذي  وال�شبعني 

ال��رح��م��ن  اهلل  “ب�شم  ن�����ش��ه��ا:  ي��ل��ي  ف��ي��م��ا 

الرحيم اأيها االإخوة واالأخوات، املواطنون 

االأع���������زاء، ال�������ش���الم ع��ل��ي��ك��م ورح���م���ة اهلل 

املباركة من  وبركاته وبعد، يف هذه االأيام 

ذك��رى  علينا  حت��ّل  ال�شعيد،  الفطر  عيد 

نعي�س  ونحن  احلبيبة،  مملكتنا  ا�شتقالل 

�شكل  نغرّي  اأن  ا�شتدعى  ا�شتثنائياً،  ظرفاً 

املعتاد. احتفالنا 

وال��ي��وم، اأحت����ّدث اإل��ي��ك��م، وك��اأن��ن��ي اأرى 

وج���وه���ك���م امل�������ش���رق���ة، ي����ا وج������وه اخل����ري، 

ت��ق��ول��ون ن��ح��ن ه��ن��ا. ح���ا����ش���رون ب��ال��روح 

واالإميان والفرح، حا�شرون بروح االأردين 

ال��واث��ق ب��اهلل ووط��ن��ه وق��درت��ه، حا�شرون 

باالإميان املطلق اأن القادم اأف�شل واأن بعد 

عيد  يف  بفرحكم  حا�شرون  ي�شراً،  الع�شر 

الوطن، فاال�شتقالل هو اأنتم، وال�شابقون 

م���ن االآب�����اء واالأج�������داد، يف ب��ن��اء ال���دول���ة، 

ون�����ش��ام��ى ال����ق����وات امل�����ش��ل��ح��ة واالأج����ه����زة 

االأمنية، حماة الوطن واال�شتقالل.

م�شريتها  اأ�شبحت  التي  ال��دول��ة،  ه��ذه 

ق�����ش��ة جن���اح، ال ت���زال ت��ده�����س االآخ��ري��ن، 

رغم كل ما اأحاط بها من ظروف اإقليمية 

يف  قلة  اأو  �شعبة،  اقت�شادية  اأو  ا�شتثنائية 

اأ�شعب  االإ���ش��رار،  بكل  امل���وارد، وجت���اوزت 

االختبارات.

“كورونا”  م����ع  م��ع��رك��ت��ن��ا  ت���ك���ن  ومل 

التي  ال�شعبة  االخ��ت��ب��ارات  ه��ذه  اأح���د  اإاّل 

اأظهرت كفاءة الدولة، ومتانة موؤ�ش�شاتها، 

وقّوة جي�شها واأجهزتها االأمنية.

ت��ب��اع��دن��ا اج��ت��م��اع��ي��اً، لكننا  ل��ق��د  ن��ع��م، 

ننجح.  ل��ك��ي  واأه��داف��ن��ا،  بقلوبنا  ت��ق��ارب��ن��ا 

وقد مّن اهلل علينا بو�شوح الروؤية وحكمة 

اإجراءات ا�شتباقية  القرار، عندما اّتخذنا 

اجلميع  اأخاف  الذي  الوباء،  هذا  ملواجهة 

على اأقرب النا�س اإليهم، اأبنائهم واآبائهم.

اجل���م���ي���ع  ي���ت���ح���م���ل  اأن  م�����ن  ُب��������ّد  وال 

اإاّل  ب����االأردين  َع��ه��ُدن��ا  وم��ا  م�شوؤولياتهم، 

الوفاء واالنتماء لهذا الوطن، الذي ننعم 

ف��ي��ه ب���االأم���ن واال���ش��ت��ق��رار، ل��ن��ج��ع��ل ه��ذه 

التي  االأزمة واحدة من املحطات الكربى 

اإىل عنا�شِر  اأخطارها  جتاوزناها، وحّولنا 

قوٍة ومنعٍة.

اأي���ه���ا االإخ�����وة ال��ن�����ش��ام��ى وال��ن�����ش��م��ي��ات، 

ل���ت���ك���ن ق�������ش���ة ه�����ذا ال���ع���ي���د، ال�������ذي خ��ال 

م���ن زي������ارات االأق�������ارب واالأح�����ب�����اب، وم��ن 

واالأحياء  ال�شاحات  يف  االأط��ف��ال  �شحكات 

وظ���ل���ت ت��ع��م��ر ال���ب���ي���وت، ق�����ش��ة ن��روي��ه��ا 

الأب��ن��ائ��ن��ا واأح��ف��ادن��ا، ع��ن وط��ن وق��ف فيه 

ب��ق��وة حل��م��اي��ة حياتهم  االآب����اء واالأم���ه���ات 

وم�شتقبلهم.

وال��ع��اف��ي��ة،  ال�شحة  دوام  ل��ك��م  واأمت��ن��ى 

وامل�شي قدما، لتحقيق ما تطمحون اإليه.

اأعاد اهلل علينا هذا العيد، وعلى االأردن 

اإن����ه �شميع  ب��ال��ي��م��ن وال���ربك���ات،  ال���غ���ايل، 

وال�شالم  واأن��ت��م بخري  ع��ام  وك��ل  جم��ي��ب. 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته”.

وك�����ان يف ا���ش��ت��ق��ب��ال ج��الل��ت��ه ت��راف��ق��ه 

جاللة امللكة رانيا العبداهلل لدى و�شوله 

ال��ه��ا���ش��م��ي، �شمو االأم��ري  امل��ل��ك��ي  ال��دي��وان 

العهد،  ويل  الثاين،  عبداهلل  بن  احل�شني 

ورئي�س  الها�شمي،  امللكي  الديوان  ورئي�س 

هيئة االأركان امل�شرتكة.

وج����رت جل���الل���ة امل���ل���ك ل����دى و���ش��ول��ه 

حيث  ر�شمية،  م��را���ش��م  االأح��م��ر،  ب��امل��وك��ب 

طلقة  وع�شرين  اإح��دى  املدفعية  اأطلقت 

حت��ي��ة جل��الل��ت��ه، وح��ي��ت��ه ث��ل��ة م��ن ح��ر���س 

امللكي  ال�شالم  املو�شيقى  وعزفت  ال�شرف، 

االأردين.

وا���ش��ت��ع��ر���س ج��الل��ت��ه ح��ر���س ال�����ش��رف 

الذي ا�شطف لتحيته.

 الملك يوجه كلمة إلى األردنيين بمناسبة عيد االستقالل

  الملك: لتكن قصة هذا العيد قصة نرويها ألبنائنا وأحفادنا عن 

وطن وقف فيه اآلباء واألمهات بقوة لحماية حياتهم ومستقبلهم
 الملك: لم تكن معركتنا مع كورونا إال أحد االختبارات الصعبة التي أظهرت 

كفاءة الدولة ومتانة مؤسساتها وقوة جيشها وأجهزتها األمنية
  الملك: مّن اهلل علينا بوضوح الرؤية وحكمة القرار عندما اتخذنا 

إجراءات استباقية لمواجهة هذا الوباء
 الملك: لنجعل هذه األزمة واحدة من المحطات الكبرى التي تجاوزناها 

وحّولنا أخطارها إلى عناصر قوة ومنعة
 الملك: تباعدنا اجتماعيا لكننا تقاربنا بقلوبنا وأهدافنا لكي ننجح

 الملك: ما َعهُدنا باألردني 
إّلا الوفاء واالنتماء لهذا 

الوطن الذي ننعم فيه باألمن 
واالستقرار

 الملك: االستقالل هو أنتم 
والسابقون من اآلباء 

واألجداد في بناء الدولة 
ونشامى القوات المسلحة 

واألجهزة األمنية حماة 
الوطن واالستقالل

 ولي العهد يشارك األردنيين 
في رفع العلم بمناسبة

 عيد االستقالل

  االنباط-عمان

�شكل ا�شتقالل اململكة االأردنية الها�شمية عام 1946، نقطة حتول يف امل�شرية 

الربملانية بتبني نظام املجل�شني، وظهور م�شطلح “جمل�س االعيان” الأول مرة 

يف د�شتور اال�شتقالل 1947، الذي اأناط ال�شلطة الت�شريعية بامللك وجمل�س االأمة، 

الذي ي�شم جمل�شني، االأول منتخب “جمل�س النواب”، والثاين معنّي “جمل�س 

االأعيان”.

واأخ��ذ د�شتور عام 1952 بهذا التوجه واف��رد ف�شال خا�شا لتنظيم العالقة 

بني جمل�شي االأعيان والنواب �شواًء من حيث الوظائف الت�شريعية والرقابية اأو 

�شروط الع�شوية لكل منهما.

ويعد جمل�س االعيان جزءاً هاماً من ال�شلطة الت�شريعية، يرفدها باملهارات 

واخل��ربات، التي تعزز احلوار حول الت�شريعات املختلفة وفق منهج تكاملي مع 

جمل�س النواب يحقق امل�شلحة الوطنية، ف�شاًل عن دوره بتطوير ال�شيا�شات بناًء 

على االقرتاحات التي يقدمها املجل�س للحكومة، ويف ال�شياق ال�شيا�شي العام من 

خالل متثيل خمتلف ال�شرائح االجتماعية واالقت�شادية وال�شيا�شية والثقافية 

يف املجتمع االأردين.

ويتاألف جمل�س االأعيان، مبا فيه الرئي�س، من عدد ال يتجاوز ن�شف عدد 

جمل�س النواب، يتم تعيينهم من قبل امللك �شمن �شروط حددها الد�شتور، وتبلغ 

مدة ع�شوية املجل�س مدة جمل�س النواب وهي 4 �شنوات، ويجوز اإعادة تعيني من 

انتهت مدة ع�شويته منهم، اأما الرئي�س فمدته �شنتان ويجوز اعادة تعيينه، كما 

يتكون املجل�س من جلان دائمة متخ�ش�شة، واأخرى لالأخوة وال�شداقة.

وي�شرتط الد�شتور يف ع�شو جمل�س االأعيان، اأن يكون قد اأمت االأربعني �شنة، 

ومن اأحد الطبقات التالية: روؤ�شاء الوزراء والوزراء احلاليون وال�شابقون، ومن 

النواب،  وروؤ���ش��اء جمل�س  املفو�شني،  وال���وزراء  ال�شفراء،  �شابقاً مبنا�شب  عمل 

وال�شرعية،  النظامية  اال�شتئناف  وحماكم  التمييز  حمكمة  وق�شاة  وروؤ���ش��اء 

وال�شباط املتقاعدين من رتبة اأمري لواء ف�شاعداً، والنواب ال�شابقني الذين 

انتخبوا للنيابة ال اقل من مرتني، ومن ماثل هوؤالء ال�شخ�شيات احلائزين على 

ثقة ال�شعب واعتماداً باأعمالهم وخدماتهم لالمة والوطن.

اأع�شاء،  االأول 1947، من 10  االأول، يف 24 ت�شرين  االأعيان  وت�شكل جمل�س 

وا�شتمر برئا�شة توفيق اأبو الهدى اإىل 20 ني�شان 1950، كما تراأ�س اأبو الهدى 

املجل�س الثاين، الذي ا�شتمر اإىل 30 اأيار 1951.

وتراأ�س اإبراهيم ها�شم رئا�شة املجل�س الثالث منُذ االأول من اأيلول 1951، حتى 

منت�شف املجل�س اخلام�س، الذي �شارك برئا�شته �شعيد املفتي، وا�شتمر اإىل 31 

ت�شرين االأول 1959، حيث اأ�شبحت مدة الع�شوية مبجل�س االأعيان 4 �شنوات بداًل 

من 8 �شنوات.

ويف املجل�س اخلام�س، الذي ت�شارك برئا�شته �شعيد املفتي و�شمري الرفاعي، 

ا�شتقال جميع اأع�شاء املجل�س يف 28 ت�شرين الثاين 1962، واأعيد ت�شكيله بعد يوم 

واحد من اال�شتقالة، وا�شتمر اإىل 31 ت�شرين االأول 1963.

وبقي �شعيد املفتي رئي�شاً للمجال�س املتعاقبة حتى العا�شر، الذي انتهى يف 23 

ت�شرين الثاين 1974، وقد و�شل عدد اأع�شاءه اإىل 30 ع�شًوا، ليبقي عدد االأع�شاء 

ذاته يف املجل�شني احلادي ع�شر والثاين ع�شر، اللذان تراأ�شهما بهجت التلهوين، 

واأنتهى االأخري يف 20 كانون الثاين 1983، وبداأ بعد ذلك املجل�س الثالث ع�شر، 

الذي تراأ�شه اأحمد الطراونة وا�شتمر مدة عام تقريًبا.

وت�شلم اأحمد اللوزي رئا�شة املجل�س الرابع ع�شر، الذي ت�شكل يف 12 كانون 

الثاين 1984، وعدد اأع�شاءه 30، وا�شتمر اإىل املجل�س ال�شابع ع�شر، واأكمل مدته 

الد�شتورية يف 22 ت�شرين الثاين 1997، حيُث و�شل عدد اأع�شاءه اإىل 40 ع�شًوا.

وارتفع جمدداً عدد اأع�شاء جمل�س االأعيان اإىل 55 منذ املجل�س الثامن ع�شر، 

الذي ت�شكل يف 23 ت�شرين الثاين1997، وتراأ�شه زيد الرفاعي وكذلك املجال�س، 

التي تلته وحتى املجل�س الثاين والع�شرين، الذي ا�شتمر يف 17 كانون االأول 2009.

وتراأ�س طاهر امل�شري املجل�س الثالث والع�شرين، وا�شتمر برئا�شة املجل�شني 

60 ع�شًوا،  اإىل  املجل�س حينها  اأع�شاء  والع�شرين، وزاد عدد  الرابع واخلام�س 

وا�شتمر امل�شري حتى 25 ت�شرين االأول 2013، بعد اأن مت حل املجل�س ومل يكمل 

مدته الد�شتورية.

وو�شل عدد االعيان يف املجل�س ال�شاد�س والع�شرين، الذي تراأ�شه عبدالروؤوف 

الروابدة اإىل 75 ع�شواً، وا�شتمر بالعمل اإىل اأن مت حّل املجل�س يف 27 اأيلول 2016، 

برئا�شة في�شل  والع�شرين(  )ال�شابع  املجل�س احل��ايل  ذل��ك م�شرية  بعد  لتبداأ 

الفايز، الذي يبلغ عدد اأع�شاءه 65 ع�شًوا.

 مجلس األعيان: انجاز مرحلة ما بعد االستقالل

74 عامًا على االستقالل: إنجاز وإصالح ونهضة وعطاء

املحلي



ظروف �سائدة حكمتنا بها حرب بيولوجية “ حمقاء” بني القوى الكربى ، فا�ستغلت 

هذه احلرب �سيا�سيا يف تغيري خرائط بع�ض الأقاليم و الدول و ال�سيطرة و الإ�ستبداد هنا 

و التخفيف و الرتاخي هناك حلني تكوين عامل جديد بنهج �سيا�سي خمتلف و هذا ما 

�سنلم�سه م�ستقبال، و اأي�سا ا�ستغلت هذه احلرب اقت�ساديا و جنح يف ذلك دول ب�سكل وا�سح 

يعرف عنا كل  ب�سبب فريو�ض  كل هذا  اأخرى.  دول  اإعالميا يف  و مل ينجح” ظاهريا” و 

�سيء وي�سحك �ساخرا و خ�سو�سا اأنه يعلم اأن القالئل من  يعرفون عنه ، ليقف العامل 

اأمامه تقديرا و تبجيال خوفا منه ، فب�سببه ارتاأت بع�ض دول العامل اأن تغلق على نف�سها 

داخليا و متنع الدخول و اخلروج اإليها ، و منها من حظر التجول و اوقفت احلياة اأياما و 

�سهورا ، بالرغم من اأن هذا الفريو�ض لي�ض خطريا باحلد الذي هوله الإعالم ال�سيا�سي و 

لي�ض اأخطر من التبعات ال�سحية والنف�سية املرتتبة على احلظر املتبع يف كثري من الدول 

اأدى اإىل كثري من امل�ساكل النف�سية  اأو اجلزئي املتبع يف بع�ض البالد  .. احلظر ال�سامل 

التي مل يتحملها الكثري ، منهم من اأ�سيب باكتئاب نف�سي ، و اأعداد كبرية عامليا انتحرت و 

�سجلت حالت انتحار من القطاع الطبي اي�سا ، و منهم من �ساءت حالتهم املر�سية ب�سبب 

احلالة النف�سية ال�سيئة التي تنعك�ض على احلالة املر�سية و درجة �سفاءها  ، و كثريون 

التوا�سل  و�سائل  اأدم��ن على  و منهم من   ، الإنف�سام  و مر�ض  نف�سية  ب�سدمات  اأ�سيبوا 

الإجتماعي و هذا خطري للغاية ، و كثريون اأدمنوا الكحول و املخدرات و املهدئات حول 

العامل ، و كثريون من املر�سى النف�سيني �ساءت حالتهم كثريا ب�سبب ال�سغوطات النف�سية  

. فكل هوؤلء األي�سوا �سحايا ال�سيا�سات العاملية املتبعة؟ األي�سوا موتى وهم على قيد احلياة 

و منهم من قتلوا اأنف�سهم؟ لذلك على كل �سخ�ض متزن اأن يراجع طبيبا نف�سيا اأو مر�سدا 

نف�سيا يعاجله من تبعات احلظر و اأعرا�سه، لأنه  �سيجد نف�سه بعد انتهاءه اإن�سانا اآخر 

الإجهاد  نتيجة  �سلبية  اإىل  اإيجابية  �سلوكيات  و  مفاهيم  لديه  �ستتغري  و  ي�سعر  اأن  دون 

النف�سي الذي �سببه احلظر، فاأمتنى اأن ننتزع مفهوم العيب و اخلجل من زيارة الطبيب 

النف�سي و نلتفت للتغيري القادم على نف�سياتنا و اإن�سانيتنا و طبيعتنا.

د.حنين عبيدات

»الحظر و الحالة النفسية 
في زمن الكورونا«

 اللوزي: النقل العام مستثنى من نظام الفردي 
والزوجي ومشمول بمنع التنقل بين المحافظات

 االنباط-عمان 

تنظيم قطاع  ه��ي��ئ��ة  ع���ام  م��دي��ر  اأك����د 

النقل الربي بالوكالة �سالح اللوزي، اأن 

العمل  من  م�ستثناة  العام  النقل  و�سائل 

بنظام الفردي والزوجي، لكنها م�سمولة 

بقرار منع التنقل بني املحافظات.

النقل  اإن و�سائل  ام�ض الثنني،  وقال 

بعد  بالعمل  م�ستمرة  تنوعها  على  العام 

ال��ي��وم  م�����س��اء  تنتهي  ال��ت��ي  ال��ع��ي��د  عطلة 

ال�سالمة  لتدابري  العمل  اإج���راءات  وفق 

وال��وق��اي��ة ال�����س��ح��ي��ة امل��ت��ب��ع��ة ل��ل��ح��د من 

ان��ت�����س��ار ف��ريو���ض ك���ورون���ا ال��ت��ي اأق��رت��ه��ا 

يزيد  ل  اأن  واأب��رزه��ا  م�سبقا،  احل��ك��وم��ة 

ع����دد ال���رك���اب ب��احل��اف��ل��ة ال����واح����دة عن 

ال��ك��ل��ي املرخ�ض  ال��ع��دد  م��ن  ب��امل��ئ��ة   50
ل��ه��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ب��اع��د اجل�������س���دي بني 

حتميل  لغايات  التوقف  وع��دم  ال��رك��اب، 

احلافلة،  م�سري  اأث��ن��اء  ال��رك��اب  وت��ن��زي��ل 

ل���الأي���دي  اإىل ج���ان���ب وج�����ود م��ع��ق��م��ات 

الوقاية  با�ستخدام م�ستلزمات  واللتزام 

ال�سخ�سية مثل الكمامات والقفازات من 

قبل الركاب وال�سائق.

م��ط��ال��ب��ات بعمل  ه��ن��اك  ان  واأ����س���اف 

الفردي  نظام  وف��ق  ال��ع��ام  النقل  و�سائل 

وال����زوج����ي ن���ظ���را لإج���������راءات ال��ت��ب��اع��د 

اجل�سدي املتبعة وقلة اأعداد الركاب.

العام  النقل  و�سائل  اأن  اللوزي  وتابع 

ب���ق���رار منع  اآخ����ر  اإ���س��ع��ار  م�����س��م��ول��ة اإىل 

التنقل بني املحافظات بالرغم من عودة 

والقطاع اخلا�ض  العام  القطاع  موظفي 

يوم غد  اعتبارا من �سباح  اأعمالهم  اإىل 

الثالثاء.

رئيس الوزراء يهنئ بعيد االستقالل 
الرابع والسبعين

 رئيس هيئة األركان يشارك نشامى القوات 
المسلحة فرحتهم ثاني أيام العيد

مفاهيم التباعد االجتماعي تقفز إيجابا لصدارة المشهد الثقافي

االنباط-عمان

ه��ن��اأ رئ��ي�����ض ال������وزراء ال��دك��ت��ور عمر 

ال��راب��ع  اململكة  ا���س��ت��ق��الل  بعيد  ال����رزاز 

الثنني  ام�ض  ي�سادف  الذي  وال�سبعني 

اأيار. املوافق للخام�ض والع�سرين من 

وق�����ال ال�������رزاز خ����الل م��ن�����س��ور ع��رب 

ح�������س���اب���ات���ه ع���ل���ى م�����واق�����ع ال���ت���وا����س���ل 

“�ستبقى   : الث��ن��ني  ال��ي��وم  الجتماعي 

راياتك يا اأردن تخفق يف القمة”.

واح��داً  �سّفاً  وقفنا  “وكما  وا���س��اف: 

خ��ل��ف ق��ي��ادت��ن��ا ال��ه��ا���س��م��ي��ة يف م��واج��ه��ة 

�سّفاً  الأب���د،  واإىل  ال��ي��وم،  نقف  ال��وب��اء، 

الأردن،  ا����س���ت���ق���الل  ل��ن��ح��م��ي  واح��������داً 

وهويته ومنعته، ونحافظ عليه”.

“ كل   : ال��رزاز من�سوره قائال  وختم 

املعطاء  و�سعبنا  ال��غ��ايل  وال��وط��ن  ع���ام 

وق��ي��ادت��ن��ا ال��ه��ا���س��م��ي��ة احل��ك��ي��م��ة ب��األ��ف 

خري”.

ك��م��ا ���س��ارك رئ��ي�����ض ال����وزراء مب��ب��ادرة 

وزارة  اأطلقتها  ال��ت��ي  عال”  علمنا   “
الثقافة احتفاء بذكرى ال�ستقالل من 

خالل رفع العلم الأردين على منزله.

وجت�����س��ي��داً مل��ع��ن��ى ال���س��ت��ق��الل ال��ت��ي 

ي�����س��ت��ذك��ر ف��ي��ه��ا الأردن������ي������ون م�����س��رية 

وال�ستمرار  وال��ب��ن��اء  وال��ت��ق��دم  الإجن���از 

الأف�سل  امل�ستقبل  نحو  ثابتة  بخطى 

ل����الأردن، ك��ان رئ��ي�����ض ال����وزراء ال��دك��ت��ور 

ر�سميا  ال����رزاز ق��د ا���س��در ب��الغ��اً  ع��م��ر 

على  اململكة  علم  رف��ع  ب�سرورة  يق�سي 

ج��م��ي��ع ال������وزارات وال���دوائ���ر ال��ر���س��م��ي��ة 

والأماكن  العامة  والهيئات  واملوؤ�س�سات 

العامة واملنازل احتفاء بعيد ال�ستقالل 

اليوم  ي�سادف  ال��ذي  وال�سبعني  الرابع 

والع�سرين  للخام�ض  امل��واف��ق  الث��ن��ني، 

من اأيار �سنة 2020.

االنباط-عمان  

امل�����س��رتك��ة  زار رئ��ي�����ض ه��ي��ئ��ة الأرك������ان 

اأح��م��د احلنيطي  ي��و���س��ف  ال��رك��ن  ال���ل���واء 

امللكية،  املدرعات/1  كتيبة  الإثنني،  ام�ض 

اإح��������دى وح��������دات امل���ن���ط���ق���ة ال��ع�����س��ك��ري��ة 

الو�سطى، وكان يف ا�ستقباله لدى و�سوله 

قائد املنطقة.

اإىل  احلنيطي  ال��رك��ن  ال��ل��واء  وا�ستمع 

حول  الكتيبة  قائد  قدمه  ع�سكري  اإيجاز 

���س��ري الأم������ور ال��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة وال��ت��دري��ب��ي��ة 

امل�ستقبلية  العمل  وخطط  واللوج�ستية، 

وال��واج��ب��ات  الأدوار  ك��اف��ة  وع��ن  للكتيبة، 

امل�سندة لها.

وال���ت���ق���ى ال�����ل�����واء ال����رك����ن احل��ن��ي��ط��ي 

مرتبات الكتيبة ونقل لهم حتيات جاللة 

لهم  وتربيكاته  وتهنئته  الأع��ل��ى،  القائد 

الوطني  وبالعيد  ال�سعيد،  الفطر  بعيد 

عيد ا�ستقالل اململكة الأردنية الها�سمية، 

ومتابعة  بهمة  ق��وي  الأردن  اأن  م�سيفاً 

م�سيداً  الأعلى،  القائد  جاللة  ومعنويات 

باملعنويات العالية التي تتمتع بها مرتبات 

وب��ال��دور  ال��و���س��ط��ى،  الع�سكرية  املنطقة 

واملتمثل  عاتقها  على  القي  ال��ذي  الكبري 

املحجورين  ومتابعة  ا�ستقبال  ب��اج��راءات 

�سحياً يف منطقة البحر امليت.

امل�سرتكة  الأرك��ان  زار رئي�ض هيئة  كما 

وكان  امللكية،  الطبية  اخلدمات  مديرية 

الطبية  ا�ستقباله مدير عام اخلدمات  يف 

امللكية.

عام  م��دي��ر  ق��دم��ه  اي��ج��از  اإىل  وا�ستمع 

اخل���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة ح���ول واق����ع اخل��دم��ة 

ال���ط���ب���ي���ة وال����ع����الج����ي����ة ال�����ت�����ي ق���دم���ت 

للمواطنني بكافة ا�سكالها يف ظل ظروف 

انت�سار فريو�ض كورونا امل�ستجد للحد من 

للعمل  العودة  وخطة  اآلية  وعن  انت�ساره، 

بعد عطلة عيد الفطر.

عدد  يف  احلنيطي  الركن  اللواء  وجال 

من اأق�سام مدينة احل�سني الطبية، واطلع 

والعالجية  الطبية  اخلدمات  واق��ع  على 

فيها، وقام بافتتاح وحدة غ�سيل الكلى يف 

م�ست�سفى امللكة رانيا لالأطفال.

امل�سرتكة  الأرك���ان  هيئة  رئي�ض  وا���س��اد 

املديرية  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  بكافة 

للمواطنني يف خمتلف الظروف، وبالدور 

الفاعل واحلا�سم الذي تقوم به باعتبارها 

فايرو�ض  مواجهة  يف  الأول  ال��دف��اع  خ��ط 

كورونا للحد من انت�ساره.

وتهنئة  مل�����س��ارك��ة  ال���زي���ارت���ني  وج�����اءت 

عيد  مبنا�سبتي  امل�سلحة  القوات  مرتبات 

اململكة  ا�ستقالل  وع��ي��د  ال�سعيد  الفطر 

الأردنية الها�سمية الرابع وال�سبعني.

االنباط-عمان  

قفزت مفاهيم وم�سطلحات مثل” التباعد الجتماعي، واللتزام 

ملحوظ،  ب�سكل  ال��ث��ق��ايف  امل�سهد  ���س��دارة  اإىل  وغ��ريه��ا  الطوعي” 

لت�ساهم يف ن�سر حالة اجتماعية تتكيف ايجابيا مع الو�سع الراهن 

لالأ�سرة.

وانتجت هذه احلالة حمتوى ثقايف اأ�سبح موئاًل لالأعمال الفنية 

اأثراء  يف  �ساهمت  التي  والأن�سطة  الفعاليات  من  وكثري  والثقافية، 

مثقفني  م��ن  ت��ف��اع��ال  و���س��ه��دت  الب�����داع،  ���س��ن��وف  مبختلف  امل�سهد 

وفنانني، وكتاب، و�سعراء.

�سكلت  كورونا،  فريو�ض  وانت�سار  ال�ستثنائية،  الظروف  ظل  ويف 

بهدف  ال��وب��اء  مواجهة  يف  والتوعية  التثقيف  جلنة  الثقافة  وزارة 

والتوعية،  الإعالمية  باملتابعة  املكلف  احلكومي  الفريق  م�ساندة 

ورفع الروح الوطنية لدى املواطنني واللتفاف حول هدف وطني 

واحد، وزيادة الثقة العامة.

عملت  ال���وزارة  اإن  الطوي�سي  با�سم  الدكتور  الثقافة  وزي��ر  وق��ال 

الذي تطلب اجللو�ض يف  الراهن  الو�سع  ن�ساطتها مع  على تكييف 

املنازل، ومع تطبيق التباعد الجتماعي، حيث �سعت لأن تكون رديًفا 

التي  اجلائحة  الأردن��ي��ة يف مواجهة خطر  ال��دول��ة  فاعاًل يف خطة 

جتتاح العامل، مب�ساريع اإبداعية �سملت جميع فئات املجتمع الأردين 

التجول،  حظر  ف��رتة  يف  الإب��داع��ي��ة  واإمكاناتهم  قدراتهم  لتطوير 

والعزلة التي فر�سها الفريو�ض.

واأ�ساف اإن الوزارة اأطلقت حزمة التكيف الثقايف الأوىل والثانية 

التي ت�سمل برامج ثقافية واإبداعية ت�سل اإىل جميع فئات املجتمع 

التي  والإبداعية  الثقافية  امل�ساريع  من  جمموعة  و�سمت  الأردين 

تطال جميع فئاته، اإذ قدمت م�سابقة )موهبتي من بيتي( على مدى 

والت�سامن  الجتماعي  “التكيف  دليل  واأ���س��درت  ا�سابيع،  ثمانية 

من  احل����ّد  يتطلبها  ال��ت��ي  امل��م��ار���س��ات  يت�سمن  ال����ذي  الن�ساين” 

عالوة  للمحافظات،  قرب  من  الثقافة  وبرنامج  الفريو�ض،  انت�سار 

)�سغفي(،  الثقافية  وال�سناعات  الفنون  تدريب  اإطالق من�سة  على 

زمن  يف  اليوميات  كتابة  وجائزة  )الكتبا(،  املجانية  الكتب  ومن�سة 

وب��اء ك��رون��ا )ي��وم��ي��ات ك��ل م��ر �سيمر(، وق��دم��ت من��اذج م��ن ال��رتاث 

الثقايف الوطني الأردين من ار�سيف وزارة الثقافة واملكتبة الوطنية 

الرقمي  الإر���س��ي��ف  واإط����الق  وال��ف��ن��ون،  للثقافة  وم��ه��رج��ان ج��ر���ض 

ملجالت وزارة الثقافة.

  وب���ني ال��ط��وي�����س��ي اأن ال�����وزارة اط��ل��ق��ت ب��رن��ام��ج ل���ق���اءات احل���وار 

الوطني حول اولويات العمل الثقايف 2024-2020 مع خمتلف 

الثقافية،  ال�سناعات  يف  والعاملني  املختلفة،  الثقافية  القطاعات 

ال�ساأن  يف  متخ�س�سة  اأع��م��ال  م�سرعة  اأول  اإط��الق  اتفاقية  ووقعت 

ملكتبة  اإ�سدارتها  100عنوان من  ح��وايل  ال��وزارة  وقدمت  الثقايف، 

لدورهما  تقديرا  ال�سعودية  ال��دم��ام  جامعة  ومكتبة  الإ�سكندرية، 

الثقايف التنويري، وذلك مع نهاية فعاليات معر�ض القاهرة للكتاب 

اأطلقت م�سابقة ت�سميم �سعار خا�ض مبئوية تاأ�سي�ض  2020، كما 
جميع  يف  ���س��ي��دخ��ل  ال����ذي   )1921-2021( الأردن����ي����ة  ال���دول���ة 

العنا�سر والرموز واأ�سكال التعبري التي �ستتناولها الحتفالية العام 

املقبل.

ودعمها  رعايتها  املا�سي من خالل  العام  ال��وزارة خالل  وكانت    

اأبرزها  من  والربامج  امل�سروعات  من  جملة  اطلقت  الثقايف  للفعل 

الأردن��ي��ة،  الثقافة  ال��وي��ة  امل���دن/  وم�سروع  ال���س��رة،  مكتبة  م�سروع 

وا�سدار الكتب، كما جنحت يف ت�سجيل النخلة يف القائمة التمثيلية 

امل��ادي لليون�سكو، بعد جناحها يف ت�سجيل فن  الثقايف غري  للرتاث 

�سمن  الأدب��ي��ة  الأع��م��ال  م��ن  ع���ددا  ترجمت  كما  الأردين،  ال�سامر 

اللغة  اىل  المريكية  ن�سر جامعة ميت�سجن  دار  وقعت مع  اتفاقية 

الجنليزية.

اجلميلة  الفنون  تدريب  معهد  برامج  حتديث  على  عملت  كما 

ال��ت��اب��ع ل���ل���وزارة امل��خ��ت�����ض يف ت��دري��ب امل��و���س��ي��ق��ى، وامل�����س��رح، وال��ف��ن 

الثقافية  “التنمية  م�سروع  ووا�سلت  العربي،  واخل��ط  الت�سكيلي، 

الأردنية  الوطنية  اللجنة  واإ�سهار  والتاأهيل”،  الإ�سالح  مراكز  يف 

لرتاث العامل املعنية بتوثيق الذاكرة الوطنية الأردنية، وغريها من 

الن�ساطات.

الدكتور  الوطنية  املكتبة  دائ��رة  عام  قال مدير  ال�سياق،  ذات  ويف 

على  املحافظة  ه��ي  املكتبة  ر���س��ال��ة  اإن  ل���)ب��رتا(  العيا�سرة  ن�سال 

لالأجيال  ونقلها  وحمايتها  و�سيانتها  واإدامتها  الوطنية  ال��ذاك��رة 

امل��وؤل��ف،  ق��ان��ون حماية ح��ق  اإن��ف��اذ  املكتبة يف  ال��ق��ادم��ة، مبينا جهود 

اإىل  اإ���س��اف��ة  اخل�����س��و���ض،  ب��ه��ذا  معها  التعامل  مت  ال��ت��ي  والق�سايا 

ب�سيغة   2018 للعام  الأردن��ي��ة  الوطنية  الببلوغرافيا  اإ���س��داره��ا 

التعريف  بهدف  للمملكة  الفكري  النتاج  تت�سمن  التي  اإلكرتونية 

بالإنتاج الفكري والإبداعي املن�سور داخل اململكة وخارجها.

واأو�سح اأن امل�سنفات التي ح�سلت على ارقام اإيداع يف عام 2019 

وم��واد  ك��ت��ب،  خم��ط��وط��ات  ب��ني  م��ا  م�سنفا   )6450( اإىل  و�سلت 

�سمعية، ومواد �سمعية وب�سرية، واعمال الر�سم والت�سوير، وغريها، 

العام  خ��الل  تعامل  املا�سي  العام  املوؤلف  حق  حماية  مكتب  اأن  كما 

وفك  زخرفية  ت�ساميم  ب��ني  م��ا  تنوعت  ق�سيًة   113 م��ع  املا�سي 

وبرجمة  ودو�سيات  وكتب  ليزرية  وا�سطوانات  ف�سائي  وبث  ت�سفري 

يف ج��م��ي��ع حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة، ت��ل��ق��ى ال��ع��دي��د م���ن ال���س��ت��ف�����س��ارات 

وال�ست�سارات القانونية املتعلقة بحق املوؤلف.

“كتابك  حمالت  م��ن  حملة   )54( نفذت  املكتبة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

وق��ام��ت  وق�����س��ة،  ك��ت��اب��اً   )77330( خ��الل��ه��ا  وزع����ت  �سديقك” 

باإهداء )1262( كتاباً، وجمع ق�سم الوثائق احلكومية وثائق من 

الوزارات والدوائر واملوؤ�س�سات احلكومية الوثائق ذات البعد الوطني 

والتاريخي، ومت جمع )1489( �سورة و)376( وثيقة من الوثائق 

 )257447( ال�سور  الق�سم من  مقتنيات  وبلغ جمموع  اخلا�سة، 

�سورة ومن الوثائق اخلا�سة )18067( وثيقة.

ووفقا للعيا�سرة مت رقمنة الكتب واجلريدة الر�سمية واخلطابات 

كتاباً   )6982( رق��م��ن��ة  مت  ح��ي��ث  ال��ث��ق��اف��ي��ة  والت��ف��اق��ي��ات  امللكية 

قرابة  املكتبة  وا�ست�سافت  الر�سمية،  اجلريدة  من  ع��ددا  و)129( 

)314( ن�ساطاً ثقافيا.

التعاون والتفاهم مع  املكتبة وقعت ع��ددا من مذكرات  اإن  وق��ال 

واثراء  بتقدمي خدماتها  التو�سع  اجل  واإقليمية من  جهات حملية 

اإىل  اإ�سافة  الأف�����س��ل،  وت��ق��دمي اخل��دم��ات  ال��وث��ائ��ق،  م��ن  مقتنياتها 

املعلومات، وحماية  ون��دوات ح��ول حق احل�سول على  ور���ض  تنظيم 

ذك��رى  ومنها:  املختلفة  الوطنية  املنا�سبات  يف  وم��ع��ار���ض  امل��وؤل��ف، 

معركة الكرامة، وذكرى الثورة العربية الكربى، وعيد ال�ستقالل .

بدوره، قال رئي�ض احتاد النا�سرين الأردنيني جرب اأبو فار�ض، اإن 

فيها  و�سطر  الأردنيني  قلوب  على  عزيزة  ال�ستقالل  عيد  منا�سبة 

بناء  يف  حتول  ونقطة  الت�سحيات،  اأ�سمى  وال�سعب  العربي  اجلي�ض 

واح��رتام  العربية  والقومية  احلرية  مبادئ  على  الأردن��ي��ة  ال��دول��ة 

وال��ث��ورة  النه�سة  م��ب��ادئ  واك��دت��ه��ا  ال��ت��ي ر�سختها  الن�����س��ان  ح��ق��وق 

تاأ�سي�ض  ومنذ  الأردن��ي��ة  احلكومات  اأن  اإىل  لفتا  الكربى،  العربية 

الثقافية الأردنية حيث كانت  الإم��ارة كانت �سباقة يف دعم احلركة 

التوجيهات امللكية ال�سامية يف كل حقبة تركز على دعم املنجز الثقايف 

الأردين والعربي من خالل كتب التكليف ال�سامي لكل حكومة.

برعاية جاللة  ا�ست�ساف يف عمان  الحت���اد  اأن  ف��ار���ض  اأب��و  وب��ني 

امللكة رانيا العبداهلل، املوؤمتر الإقليمي لالحتاد الدويل للنا�سرين، 

ال��ع��رب��ي،  ال��ع��امل  م�ستقبل  يف  ال���ق���راءة  دور  ع��ل��ى  ال�����س��وء  لت�سليط 

امل��دار���ض  ال��ق��راء، مب��ا يف ذل��ك طلبة  اإىل  وحت��دي��ات و���س��ول الكتب 

والالجئني، بح�سور نخبة من قادة �سناعة الن�سر العامليني، و�سناع 

القرار، وقادة الفكر واأبرز املوهوبني واملوؤثرين فى قطاعات الن�سر 

والتعليم.

كما نظم الحت��اد، بح�سب رئي�سه، معر�ض عمان الدويل للكتاب 

اأقيم  الثاين وال��ذي  امللك عبداهلل  التا�سع ع�سر حتت رعاية جاللة 

فيه  و�ساركت  فل�سطني”،  عا�سمة  “القد�ض  �سعار  وحمل  عمان  يف 

22 دول��ة، ومت خالل  350 دار ن�سر عربية وحملية واأجنبية من 
هذه الدورة: تكرمي الروائي وال�ساعر الأردين الراحل اأجمد نا�سر 

الفائز بجائزة الدولة التقديرية لعام 2019، وكانت �سيف ال�سرف 

لهذه الدورة جمهورية تون�ض ال�سقيقة التي �ساركت بربنامج ثقايف 

ال��ك��ت��اب والأدب������اء التون�سيني يف  مم��ي��ز ومب�����س��ارك��ة جم��م��وع��ة م��ن 

ندواتها الثقافية.

الن�سر  ق��ط��اع  ب��رام��ج  ك��ورون��ا على  ت��داع��ي��ات جائحة  اإىل  ول��ف��ت 

الن�ساطات  املزيد من  تنفيذ  اأع��اق عمل الحت��اد من  يف الردن مما 

ال��ث��ق��اف��ي��ة، وح���ال دون ت����داول وت�����س��وي��ق ال��ك��ت��اب ال��ورق��ي لأن���ه من 

الأردن  القطاع يف  اأ�سبح  لهذا  ونتيجة  للفريو�ض،  الناقلة  الو�سائل 

يعاين من اأزمة اقت�سادية خانقة، داعيا ل�سرورة دعمه بو�سفه اأحد 

�سناع الثقافة الأردنية.
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والوحده  والبناء  واالنتماء  النماء  معاين  يج�سد  الها�سميه  االأردن��ي��ة  اململكة  ال�ستقالل   ٧٤ الذكرى   

االأردن  فاأ�سبح  التاريخيه  الها�سميه  وقيادتنا  للوطن  وخمل�ص   ومثقف  واع  اردين  �سعب  من  والتفاف 

منوذجا يف االأمن واال�ستقرار والبناء والنماء يف كافة امليادين التنمويه ويف بناء االإن�سان وتنفيذ �سعار رفعه 

جاللة امللك املغفور له احل�سني رحمه اهلل  فلننب هذا البلد ولنخدم هذه االأمه  االإن�سان اغلى ما منلك  

وقال جاللة امللك املغفور له احل�سني رحمه اهلل يف اللقاء التنموي عام ١٩٨٧  )ان كل حجر رفعناه يحكي 

ق�سة كفاح ( فالعلم رمز �سامخ لوطن ودوله را�سخه قويه متجذره يحميها كل مواطن بالدم والروح ومنه 

جي�ص عربي م�سطفوي واأجهزة امنيه فم�سرية النماء والبناء تعززت يف عهد جاللة امللك عبد اهلل الثاين 

املعظم وكل ال�سعب خلف جاللته قال ويقول ب�سوت واحد وقلب واحد   )ال للوطن البديل وال للتوطني وال 

للم�سا�ص يف الو�ساية الها�سميه على االأماكن املقد�سه يف القد�ص(  فم�سرية اال�ستقالل م�سرية عمل واجناز 

وبناء وحرية ود�ستور وت�سامح وحكمه وعدل واالنت�سار على التحديات واالنت�سار على االعداء فجي�سنا 

تعرفه فل�سطني والقد�ص واللطرون وباب الواد وجنني ويعبد وال�سموع و�سع�سع   والكرامه فهو درع الوطن 

فاال�ستقالل هو  كبار  �سعب  امل�سلحه وقرة عني  للقوات  االأعلى  القائد  وا�ستقراره وقرة عني  امنه  و�سياج 

املجد والعز والكرامه والقدرة على مواجهة التحديات ومهما كانت �سعبه واال�ستقالل  لي�ص يوما عاديا 

ويوما يف العام نحتفل فيه فقط بل كل يوم هو اال�ستقالل حتى غدا االأردن ا�سما ور�سما عاليا  ويبقى العلم 

يرفرف يف القلوب والعقول والعمل واالإجناز  واالحتاد وبقوة اجلبهه الداخليه اأمنيا و�سيا�سيا  واقت�ساديا 

واجتماعيا   ومن يقرتب �سنتيمرتا واحدا �سيت�سدى كل ال�سعب الأنه كله جي�ص واأجهزة اأمنيه فهنا نعي�ص 

وهنا منوت  وهذه بلدنا وما بنخون عهودها  ووطني االحلى  وقود امل�سريه يا قائد  ويف عهد اال�ستقالل 

ودائما نرفع الراأ�ص باننا اردنيون يجمعنا الوالء واالنتماء للوطن والقيادة الها�سميه التاريخيه  حمى اهلل 

الوطن وال�سعب واجلي�ص واالأجهزة االمنيه بقيادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم

د. مصطفى محمد عيروط

االستقالل

االنباط-عمان  

ابانت االإج��راءات الوقائية واالحرتازية التي اتخذت للحد 

من انت�سار فريو�ص كورونا ومنها حظر التجوال ال�سامل وغلق 

املحال التجارية واالأماكن العامة خالل ايام عيد الفطر، عن 

عيد  بحلول  لالحتفاء  م��وروث��ة  طقو�سا  ا�ستدعت  مكنونات 

الفطر ال�سعيد.

و�سكلت االجراءات فر�سة مواتية امام الكثري من ال�سيدات 

ومنها  بعيد،  زم��ن  منذ  ميار�سنها  مل  اأ�سياء  لعمل  االردن��ي��ات 

مما  اال���س��رة  اف��راد  مب�ساركة  منازلهن  يف  العيد  كعك  �سناعة 

العيد  امل�سهد طقو�ص  ليعيد  لقلوبهم  وال�سرور  البهجة  ادخ��ل 

املتوارثة .

العيد  ك��ع��ك  ت�سنع  مل  ان��ه��ا  اح��م��د،  ام  الثالثينية  وت��ق��ول 

والدتها يف  ت�ساعد  �سنوات طويلة، حيث كانت  يف منزلها منذ 

االع���داد ل�سناعة كعك ومعمول العيد يف االأي���ام االأخ���رية من 

ت��و���س��ف حينما  ان��ه��ا وج���دت متعة ال  �سهر رم�����س��ان، م�����س��رية 

قامت بتجهيز املكونات الالزمة من ال�سميد وال�سمنة وغريها 

ا�ستخدامها  وي�سهل  ت�سبح متما�سكة  امل��واد وعجنها حتى  من 

وح�سوها  ال���دائ���ري  وب��خ��ا���س��ة  اال���س��ك��ال  مبختلف  وت�سكيلها 

بح�سوات خمتلفة اف�سلها العجوة واملك�سرات.

وت�ستدرك ام احمد، انها اعتادت على �سراء الكعك واملعمول 

ول��ك��ن وحلر�سها  ال�سابقة  االع��ي��اد  اال����س���واق يف  م��ن  اجل��اه��ز 

الفرح  ادخ���ال  ع��دم االخ��ت��الط ورغ��ب��ة منها يف  وعائلتها على 

وبهجة العيد اىل قلوب ا�سرتها، فقد عمدت اىل �سناعة كعك 

ما  املنزيل  الفرن  با�ستخدام  وخبزه  املنزل  يف  العيد  ومعمول 

العيد وفرحته عندما كانت طفلة واتاحة  اعادها اىل طقو�ص 

الفر�سة بذلك امام ا�سرتها للتعاي�ص مع تلك االوقات اجلميلة.

وتقول نوف النا�سر، انها ورغم انها اعتادت على �سناعة كعك 

العيد يف منزلها كنوع من الطقو�ص التي توارثتها عن ا�سرتها، 

الوطن  بها  ال��ت��ي مي��ر  ال��ظ��روف  ان��ه��ا �سممت ويف ظ��ل  حيث 

والعامل جراء جائحة كورونا وللوقاية من العدوى وحر�سها 

على التباعد وعدم االختالط، فقد قامت باإعداد كميات كبرية 

واالق���ارب  اجل���ريان  على  لتوزيعها  العيد  ومعمول  كعك  م��ن 

وبالتايل  التجارية  امل��ح��ال  م��ن  منها  اجل��اه��ز  ���س��راء  ولتجنب 

املر�ص  والوقاية من  االحرتازية  ال�سلوكيات  بتعزيز  امل�ساهمة 

والتباعد وعدم االزدحام. وترى ال�ستينية ام ح�سني، اأن �سناعة 

كعك العيد يبقى من ابهج اللحظات واف�سل العادات يف العيد 

والتي ابتعد عنها الكثري من النا�ص خالل ال�سنوات االخرية، 

لها  امل��ت��زوج��ات  بناتها  م�ساعدة  على  اع��ت��ادت  انها  اىل  م�سرية 

على �سناعة كعك العيد وتقدميه للزوار وال�سيوف واملهنئني 

واجل��ريان  االق���ارب  على  منه  كميات  وت��وزي��ع  العيد  مبنا�سبة 

للم�ساهمة يف ادخال البهجة وال�سرور اىل نفو�سهم وبخا�سة مع 

تزامن عيد الفطر مع االج��راءات االحرتازية والوقائية التي 

املواطنني و�سحتهم وكنوع من  اتخذت للحفاظ على �سالمة 

التعبري عن التعا�سد والتكاتف بني االقارب واجلريان.

وت�سري الع�سرينية نور بني الدومي اىل ان كعك العيد، هو 

من اأبرز معامل الفرح وال�سرور بقدوم عيد الفطر واالحتفال 

به، حيث انها تعمد اىل حت�سري املكونات الالزمة الع��داده يف 

اخر ايام �سهر رم�سان املبارك، فهي ترى بان املعمول والكعك 

هو ما مييز عيد الفطر، مثلما االأ�سحية من اأبرز معامل عيد 

االأ�سحى.

وتقول، ان الكثري من اقاربها وجريانها اعتادوا على املعمول 

والكعك الذي تقوم بتح�سريه وخبزه يف املنزل، وهي حتر�ص 

على ذلك النه م�سدر فرح وبهجة جلميع افراد ا�سرتها.

وال ينكر �ساحب احد حمال بيع احللويات يف مدينة اربد 

ال��ت��ي فر�ستها  ال�سحية  ال��ظ��روف  ت��اأث��ري  ال��ع��ف��وري،  ع��دن��ان 

اجلهود االحرتازية والوقائية ملواجهة انت�سار فريو�ص كورونا 

التباعد  وخ�سية غالبية اال�سر من االختالط وحر�سهم على 

�سلباً  ذل��ك  انعك�ص  حيث  ال��ع��دوى،  م��ن  للوقاية  االج��ت��م��اع��ي 

والتي  العيد  حلويات  وبخا�سة  احللويات  حمال  مبيعات  على 

يف�سلن  البيوت  ورب���ات  االردن��ي��ات  ال�سيدات  م��ن  الكثري  ب��ات 

وغالبية حمال  ان حمله  اىل  منازلهن، م�سريا  حت�سريها يف 

احللويات تتخذ كافة االج��راءات ال�سحية الالزمة عند اعداد 

احللويات وعند بيعها للزبائن.   

 االجراءات الوقائية لكورونا تستدعي طقوسا 
موروثة لالحتفال بعيد الفطر

االنباط-عمان  

ام�ص  اخلا�سة  االقت�سادية  العقبة  منطقة  �سلطة  اأعلنت 

االثنني، خطة عملها واإجراءات العودة اىل العمل �سمن الدليل 

االر�سادي وكتاب ديوان اخلدمة املدنية رقم 35٨٨/١2/٤ تاريخ 

والثانوية  الرئي�سية  اخلدمات  كافة  با�ستئناف   2020 اي��ار   20

والتي تقدمها ال�سلطة كاملة بعد العيد مبا�سرة.

وق����ال اأم����ني ع���ام ال�����س��ل��ط��ة م��ف��و���ص اجل���م���ارك وال�����س��وؤون 

االداري�����ة ال��دك��ت��ور حم��م��ود خ��ل��ي��ف��ات يف ت�����س��ري��ح �سحفي ان 

اخل���ط���ة ت��ت�����س��م��ن م��راج��ع��ة ك���اف���ة اخل���دم���ات ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا 

وامل�ستثمرين من خالل  املواطنني  ال�سلطة خلدمة  مديريات 

تفعيل اخلدمات االلكرتونية كاملة واملوؤمتتة جزئيا واعطائها 

االولوية الق�سوى بالتن�سيق مع مديرية انظمة املعلومات يف 

ال�سلطة.

وا�ساف انه مت اعداد قائمة باخلدمات االلكرتونية الكاملة 

واجل��زئ��ي��ة واالع�����الن وال���رتوي���ج ل��ه��ا وال��ت��وا���س��ل م��ع متلقي 

اخل��دم��ة ع��ن ط��ري��ق خم��ت��ل��ف ال��و���س��ائ��ط ق��ب��ل ب��داي��ة ال����دوام 

ومديرية  لل�سلطة  االع��الم��ي  امل��رك��ز  م��ع  بالتن�سيق  الر�سمي 

انظمة املعلومات ووحدة التطوير املوؤ�س�سي.

ولفت اىل ان كل مديرية �ستقوم باأعداد خطة تبني حجم 

والكيفية  باحلجم  وتوثيقها  العمل  وبرنامج  الب�سرية  امل��وارد 

ال��ت��ي ت�سمن ت��ق��دمي اخل��دم��ات على اك��م��ل وج��ه مب��ا ي�سمن 

ال�سالمة العامة وحماية املوظف ومتلقي اخلدمة �سواء كانت 

اخلدمة بالعمل عن بعد او احل�سور مكان العمل وفق النمادج 

املر�سلة اليهم وح�سب طبيعة عمل كل مديرية بالتن�سيق مع 

مديرية املوارد الب�سرية ووحدة التطوير املوؤ�س�سي.

وامل��راف��ق  امل��ب��اين  كافة  ا�ستكمال جتهيز  ان��ه مت  اىل  واأ���س��ار 

وزارة  ا�سرتاطات  وف��ق  العامة  ال�سالمة  مبتطلبات  واملكاتب 

ال�����س��ح��ة )ال��ن��ظ��اف��ة وال��ت��ع��ق��ي��م و���س��م��ان ال��ت��ب��اع��د اجل�����س��دي 

لكل مديرية وو�سع الفتات  ....ال���خ(  واالي��دي  الفم  وواقيات 

ار�سادية على املداخل وحيثما توجب وتعد كل مديرية ك�سف 

باملتطلبات بالتن�سيق مع املديرية االإدارية.

وقال انه �سيتم التاكيد على التعليمات ال�سابقة التي تتعلق 

والزيارات  العامة  االجتماعات  جتنب  مثل  العامة  بال�سالمة 

امل��ك��ت��ب��ي��ة وال���ت���واج���د يف غ���ري م��ك��ان ال��ع��م��ل وع����دم ا���س��ت��خ��دام 

الورقية  االج����راءات  م��ن  ال�����س��روري(  احل��د  اىل  التقليل  )او 

وا�ستخدام الربيد االلكرتوين واالنظمة املحو�سبة بدل ذلك 

علما بانه �سيتم اعادة تفعيل جلنة مراقبة الدوام لعمل جوالت 

اليها(  ال�سحية  الرقابة  من  مندوب  ا�سافة  )بعد  تفتي�سية 

للتاكد من االلتزام باالجراءات املطلوبة وتزويد املدير املعني 

او مفو�سه مبالحظاتهم من خالل تقرير عن كل جولة.

واأ�سار اىل ان كل مديرية �ستعلن عن حزمة من اج��راءات 

العمل  دق���ة  ت�سجع  ���س��رك��ائ��ه��ا  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ع��م��ل  تب�سيط 

و�سرعته والعمل عن بعد مثل)اطالة مدد الرخ�ص / تو�سيل 

مع  التعاقد  او  ال�سلطة  موظفي  طريق  عن  ملتلقيها  اخلدمة 

قاعة  وجتهيز  االردين/  ال��ربي��د  مثل  املتخ�س�سة  املوؤ�س�سات 

مع  /ات��ف��اق��ي��ات  ال���دور  ت�سجيل  خ��دم��ة   / بعد  ع��ن  اجتماعات 

�سركاء ال�سلطة لتفعيل دورهم يف تب�سيط اخلدمة.

وفيما يخ�ص دوام املوظفني قال املفو�ص خليفات انه �سيتم 

التعامل معه وفق تعليمات اخلدمة املدنية والدليل االر�سادي 

امل�سار اليهما اعاله مع مالحظة ان ال�سلطة يف امل�ستوى االخري 

من مراحل العودة اىل العمل وان الدوام �سيكون اعتياديا من 

ال�ساعة الثامنة �سباحا وحتى الثالثة ظهرا با�ستثناء املديريات 

التي تقت�سي طبيعة عملها غري ذلك بحيث يتم تقدمي كافة 

واي  اخل��دم��ة  ومتلقي  املوظفني  �سالمة  وي�سمن  اخل��دم��ات 

املعني  املدير  بتن�سيب من  يتم  العمل  يقت�سيه طبيعة  تعديل 

وموافقة مفو�سه وتوثيقه يف خطة املديرية وتزويد مديرية 

املوارد الب�سرية والتطوير املوؤ�س�سي بن�سخة من اخلطة.

 العقبة الخاصة تعلن عن إجراءات وخطة  العودة للعمل بعد العيد 

االنباط-عمان

ت��ف��ق��د وزي����ر ال��ب��ي��ئ��ة ووزي�����ر ال����زراع����ة املكلف 

االثنني، حمطة  ام�ص  اخلراب�سة  �سالح  الدكتور 

ح�����راج ا���س��ت��ف��ي��ن��ا يف حم��اف��ظ��ة ع��ج��ل��ون ي��راف��ق��ه 

االدارة  ومدير  النجادا  �سلمان  عجلون  حمافظ 

امللكية حلماية البيئة وال�سياحة.

وا�ستمع اخلراب�سة اليجاز من م�ساعد االمني 

حول  ال��ع��دوان  رائ���د  املهند�ص  احلرجية  ل��ل��روة 

ك��وادر ومعدات احل��راج وخطة مكافحة  جاهزية 

احلرائق واالع��ت��داءات حيث بني العدوان انه قد 

مت جتهيز خ��ط��وط ال��ن��ار وال��ط��رق واالج�����راءات 

املعدة يف اخلطه باال�سافة اىل الت�ساركية التامة 

م��ع جميع اجل��ه��ات املخت�سة م��ن ح��ك��ام اداري���ني 

البيئة  حلماية  امللكية  واالدارة  امل���دين  وال��دف��اع 

واالدارة املحلية.

واطلع اخلراب�سة على اجراءات ت�سيري طائرات 

بدون طيار )دراون( ملتابعة احلماية من احلرائق 

واالعتداءات على الروة احلرجية.

واك�����د ع��ل��ى �����س����رورة ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ة م��ك��اف��ح��ة 

احلرائق �سمن ت�ساركية مع كافة اجلهات املخت�سة 

وبث  للغابات  املجاور  املحلي  املجتمع  اىل  ا�سافة 

مع  التعامل  لكيفية  واالر����س���اد  التوعية  ر���س��ائ��ل 

كافة  احل��راج يف  لكوادر  الرقابة  وتكثيف  الغابات 

لو�سول  االت�سال  و�سائل  وا�ستخدام كل  االوق��ات 

املعلومة يف الوقت املنا�سب.

االنباط-عمان

ح��ذر وزي��ر املياه وال��ري املهند�ص رائ��د اب��و ال�سعود 

من خطورة ا�ستمرار م�سل�سل االعتداءات املتكررة على 

م�سادر املياه يف خمتلف املحافظات واملناطق، وخا�سة 

منظومة مياه الدي�سي اال�سرتاتيجية التي توؤمن 50 

باملئة من مياه ال�سرب.

ونبه ابو ال�سعود بح�سب بيان للوزارة ام�ص االإثنني، 

ا�ستنزاف  زي���ادة  على  ال�سلبي  االإع���ت���داءات  ت��اأث��ري  اىل 

الأغ��را���ص  وبخا�سة  اأ���س��ال،  امل�ستنزفة  امل��ي��اه  م�����س��ادر 

ال�سرب والتي ت�سكل عائقا كبريا اأمام تاأمني املواطنني 

تفقده  خ��الل  ال�سعود  اأب��و  وا�ستهجن  واحتياجاتهم. 

�سري اعمال ا�سالح خط مياه الدي�سي يف منطقة �سبعة 

ي��راف��ق��ه ع��دد م��ن م�����س��وؤويل ال�����وزارة عمليات ا�سالح 

“لن  ال���وزارة  اأن  االع��ت��داء الكبري يف املنطقة، م��وؤك��دا 

اأم���ام ه��ذه االأخ��ط��ار املرتتبة  تقف مكتوفة” االأي���دي 

نتيجة ا�ستمرار االعتداءات على خطوط املياه بطرق 

غري �سرعية.

واأ�سار اأبو ال�سعود اإىل اأن ذلك ي�سكل خطرا كبريا 

ت�سهد  ال��ت��ي  اجل��وف��ي��ة  امل��ي��اه، وبخا�سة  م�����س��ادر  على 

ا�ستنزافا متزايدا جراء ال�سحب الزائد من االآب��ار، ما 

عمليات  �سري  على  ونوعيتها.واطلع  دميومتها  يهدد 

ال�سيانة التي تنفذها كوادر ال�سركة امل�سغلة وال��وزارة 

و�سركة مياهنا، م�سددا على �سرورة اال�سراع باجنازها 

يف الوقت املحدد.

واأو���س��ح خ��ط��ورة ه��ذه االع��ت��داءات على اخلطوط 

ال��رئ��ي�����س��ة وال��ف��رع��ي��ة ل�����س��ب��ك��ة م��ي��اه ال�����س��رب وال����ري 

وامل�سطحات املائية لل�سدود وقنوات الري وكان اخرها 

ان��ت��ه��اك��ا �سارخا  ال��ك��ب��ري، ح��ي��ث �سكل  ه���ذا االع���ت���داء 

املواطنني  واعتداء على حقوق  املائي،  االردن  مل�ستقبل 

وع��دم  التوزيع  ب��ربام��ج  ل��الإخ��الل  اأدت  وال��ت��ي  املائية، 

و�سول املياه للمواطنني يف مناطق وا�سعة.

والوطنية  املهنية  امل�سوؤولية  ان  ال�سعود  اأب��و  وق��ال 

وخطورة الو�سع املائي، تتطلب من اجلميع اجراءات 

�سريعة حلماية م�سادر ومرافق املياه، ليت�سنى للوزارة 

القيام بواجباتها وتقدمي خدمتها للمواطنني باأف�سل 

اأبو ال�سعود ان تطبيق العقوبات بحق  الطرق.واعترب 

املعتدين الإنقاذ قرار منع االعتداءات على م�سادر املياه، 

الذي جاء تعبريا عن احرتام القانون وحتقيقا للعدالة، 

وانطالقا من اأن اجلميع حتت القانون، �سيكون الرادع 

لكل من ت�سول له نف�سه امل�سا�ص باملقدرات املائية. وحذر 

من اأن ا�ستمرار هذه املمار�سات غري امل�سوؤولة والرعناء؛ 

تهدد االأمن املائي االأردين والذي يعترب جزءا ا�سا�سيا 

م���ن االأم�����ن ال��وط��ن��ي، م���ا يتطلب ت���ع���اون م��وؤ���س�����س��ات 

الدولة املعنية كافة وبجدية وا�سحة؛ التنفيذية وغري 

التنفيذية، مبا فيها موؤ�س�سات املجتمع املدين واالعالم 

واملواطنني لت�سكيل راأي عام يرف�ص جميع املمار�سات 

غري القانونية، و�سلب حق النا�ص من املياه. و�سدد ابو 

ال�سعود على دور املواطن يف حماية حقوقه املائية من 

عبث امل�ستهرتين باالبالغ عنهم ملحا�سبتهم قانونيا.

 الخرابشة يتفقد جاهزية الحراج 
في محطة اشتفينا

 وزير المياه : الوزارة تبذل قصارى جهدها 
لضمان األمن المائي

74 عامًا على االستقالل: إنجاز وإصالح ونهضة وعطاء

الثالثاء  2020/05/26

املحلي

استعراض ألهم األرقام واإلنجازات التي حققها القطاع السياحي بالعام الماضي
االنباط-عمان

ال�سياحي،  املنتج  يف  كبرياً  االأخ���رية، تطوراً  ال�سنوات  ال�سياحي يف  القطاع  �سهد 

التجارية،  وامل���والت  واملطاعم  والفنادق  التحتية،  كالبنية  له  املرافقة  واخل��دم��ات 

وو�سائل النقل املتطورة، والكوادر العاملة املدربة وذات اخلربة.

ويعد القطاع ال�سياحي من اأهم القطاعات الرافدة لالقت�ساد االأردين، حيث بلغ 

الدخل ال�سياحي بح�سب بيانات البنك املركزي العام املا�سي ٨ر5 مليار دوالر م�سجاًل 

ارتفاعاً عن عام 20١٨ بن�سبة 2ر١0 باملئة.

و�سهدت اململكة ارتفاعاً يف اأعداد الزوار خالل العام املا�سي بن�سبة ٩ باملئة، لي�سل 

اىل ٤ر5 مليون زائر، مقارنة مع ٩ر٤ مليون زائر يف عام 20١٨.

املا�سي،  العام  ا�ستقبااًل لل�سياح خالل  ال�سياحية واالأثرية االكر  املواقع  وكانت 

مدينة البرتا التي احتفلت بالزائر املليون و�سهدت ارتفاعاً غري م�سبوق يف اأعداد 

ال���زوار، حيث بلغ عدد زواره��ا ١35ر١ مليون زائ��ر، فيما و�سل عدد زوار جبل نيبو 

ح��وايل 6٧0 األ��ف زائ��ر، وع��دد زوار كني�سة اخلريطة مباأدبا ٤6٧ األ��ف زائ��ر، ومدينة 

جر�ص ٤٧5 األف زائر، ووادي رم 36٤ األف زائر، واملغط�ص ١٨3 األف زائر، والكرك ٤٩ 

األف زائر.

ومن �سمن االإجراءات احلكومية يف ال�سنوات املا�سية لتطوير املنتج ال�سياحي يف 

االردن، مت اإعادة ت�سكيل املجل�ص الوطني لل�سياحة يف عام 20١٧، برئا�سة وزير ال�سياحة 

واالآث��ار، وع�سوية العديد من ال�سركاء من القطاعني العام واخلا�ص وممثلني عن 

املجتمعات املحلية والعاملني بالقطاع ال�سياحي من ذوي اخلربة، والذي بدوره يقدم 

خططا متكاملة ومدرو�سة للنهو�ص بالقطاع ال�سياحي.

اخلطط  واق���رار  ال��ع��ام��ة،  ال�سيا�سات  ور���س��م  الت�سريعات  بو�سع  املجل�ص  وي��ق��وم 

والربامج الالزمة لتنفيذها، وتطوير املواقع ال�سياحية، وكل ما هو من �ساأنه تطوير 

ال�سياحة يف االردن.

ويعمل املجل�ص اأي�ساً على و�سع �سيا�سات التعليم والتدريب والتاأهيل ال�سياحي، 

والتو�سية بتحديد املواقع ال�سياحية يف اململكة، واقرتاح م�ساريع القوانني واالنظمة 

املتعلقة بال�سياحة، وو�سع اأ�س�ص ترخي�ص وت�سنيف املهن ال�سياحية، باالإ�سافة اىل 

و�سع اأ�س�ص حتديد ا�سعار اخلدمات ال�سياحية.

وقدمت احلكومة جمموعة من احلوافز واالعفاءات اجلمركية ملدخالت االإنتاج، 

وذلك لتحفيز اال�ستثمار يف القطاع ال�سياحي، وزيادة التناف�سية، وتخفيف الكلف التي 

�ستنعك�ص على املواطن.

كما عملت احلكومة على ت�سهيل دخول اجلن�سيات املقيدة اىل اأرا�سي اململكة عرب 

منح تاأ�سريات من خالل البعثات الدبلوما�سية االأردنية يف اخلارج اأو املراكز احلدودية 

مبا�سرة، بهدف زيادة اأعداد القادمني اإىل االأردن، وا�ستقطاب املزيد من ال�سياح من 

اخلارج دون اأية معيقات.

امل�ستثمرين  ت�سجيع  على  اال�ستثمار  هيئة  مع  بالتعاون  ال�سياحة  وزارة  وتعمل 

لالإ�ستثمار بالقطاع ال�سياحي، حيث مت اإدراج م�سروعات تنموية من قبل الهيئة تهم 

القطاع ال�سياحي، كاإن�ساء مدينة ترفيهية وخميمات بيئية ومركز موؤمترات يف بع�ص 

املناطق ال�سياحية.

فر�ص  وتوفري  املحلية  املجتمعات  ومتكني  الداخلية  ال�سياحة  تن�سيط  وبهدف 

العمل لالأردنيني، اأطلقت وزارة ال�سياحة واالآثار بالتعاون مع هيئة تن�سيط ال�سياحة 

العام املا�سي، برنامج “اأردننا جنة” املدعوم من الوزارة بن�سبة ٤0 باملئة من تكاليف 

الطعام وال�سراب واالإقامة، والنقل املّجاين عرب حافالت �سياحية حديثة.

األف  ويوفر الربنامج، ال��ذي بلغ عدد امل�ستفيدين منه باملرحلة االوىل نحو ٨0 

مواطن، اأمناطاً �سياحية متنوعة وخمتلفة، وجتربة �سياحية فريدة تتحملها موازنة 

العائلة االأردنية، ويت�سمن زيارات حلوايل ٤5 وجهة �سياحية واأثرية يف اململكة، ف�ساًل 

عن اإمكانية املبيت مبجموعة من الفنادق البيئية واملخّيمات ال�سياحية، باأ�سعار يف 

متناول العائلة االأردنية.

واأطلقت الوزارة نظاماً اإلكرتونياً ي�سمى بالتذكرة املوحدة، يعد االأول عربياً، وهو 

عبارة عن موقع اإلكرتوين متطور ومتخ�س�ص، تتاح فيه عملية �سراء تذكرة الدخول 

اىل االأردن بي�سر و�سهولة من قبل الزوار من جميع اأنحاء العامل، حيث جاء لت�سهيل 

حركة دخول الزوار اىل املواقع ال�سياحية، وتوفري املال والوقت واجلهد.

ويتيح نظام التذكرة املوحدة زيارة العديد من املواقع االثرية والتاريخية واملتاحف 

يف اململكة �سمن تذكرة �ساملة وب�سعر ٧0 ديناراً ما يعادل ٩٩ دوالراً.

وتعد التذكرة املوحدة التي جتاوزت مبيعاتها خالل العام املا�سي 2٤٧ األف تذكرة، 

بطاقة مرور ت�سمح حلاملها بزيارة اأكر من ٤0 موقعاً �سياحياً واأثرياً داخل اململكة، 

مبا يف ذلك زي��ارة مدينة البرتا، وتعفى االأف��واج ال�سياحية واالأ�سخا�ص من جميع 

اجلن�سيات من دفع ر�سوم تاأ�سرية الدخول اىل اململكة، �سرط �سراء الزائر التذكرة 

املوحدة قبل الدخول، وتاأكيد اإقامته ملدة ال تقل عن ثالث ليال متتالية.

ال��زوار، حيث تغطي هذه  وتت�سمن التذكرة ثالث فئات لتنا�سب اختيار جميع 

الفئات جميع مناطق اجلذب ال�سياحي يف اململكة، وي�ستطيع الزائر اختيار الباقة 

املف�سلة للرحلة التي تنا�سبه، وذلك من خالل الن�سرات التعريفية للمواقع ال�سياحية 

املوجودة على املوقع. ويعترب االأردن اأح��د اأه��م مناطق اجل��ذب ال�سياحي يف ال�سرق 

االأو�سط، ووجهة �سياحية مميزة ومق�سداً لل�سّياح والزّوار من خمتلف اأنحاء العامل 

اأمني، وفوق  وا�ستقرار  �سياحي متنوع وفريد،  لتمتعه مبنتج  وذل��ك  ال�سنة،  ط��وال 

ذلك ح�سن ال�سيافة عند �سعبها وكرمه، حيث تعمل احلكومة جاهدة على تذليل 

التحديات التي تواجه القطاع، وت�سهيل رحلة ال�سياح، والعمل على تطوير االأمناط 

ال�سياحية كال�سياحة العالجية والدينية.

افتتاح مكتب  “العالجية”، مت  واال�ست�سفائية  ال�سحية  ال�سياحة  وفيما يخ�ص 

لل�سياحة ال�سحية والتعايف يف مطار امللكة علياء ال��دويل، والعمل جار على افتتاح 

اململكة، وذل���ك لت�سهيل  امل��ط��ارات يف  وب��اق��ي  املعابر احل��دودي��ة  اأخ���رى على  مكاتب 

اجراءات قدوم املر�سى الراغبني بالعالج يف اململكة وخلدمتهم.

اهتماماً  ال�سياحة  ب��وزارة  الدينية، تويل احلكومة ممثلة  ال�سياحة  وبخ�سو�ص 

والت�سويق  للرتويج  �ساملة  وخطة  مكثفة  جهود  وه��ن��اك  امل�سيحي،  باحلج  ك��ب��رياً 

ال�سياحة  وزارة  ب��ني  للتعاون  ب��االإ���س��اف��ة  م��ك��اور،  ومنطقة  نيبو  وج��ب��ل  للمغط�ص 

ووزارة االأوق��اف واللجنة امللكية الإعمار امل�ساجد، لت�سجيع ال�سياح من بع�ص الدول 

كاإندوني�سيا وغريها بزيارة املواقع االإ�سالمية يف االأردن.

اأ�سرحة  االإ�سالمية، حيث يوجد على ترابه  االآث��ار  االأردن بالعديد من  ويزخر 

وم�ساجد ومقامات الإنبياء عا�سوا اأو مّروا على ترابه، مثل مقام النبي �سعيب والنبي 

نوح والنبي ه��ارون، ومقام النبي اأي��وب، وكهف اأهل الكهف، باالإ�سافة اإىل مقامات 

�سحابة الر�سول حممد)�سلى اهلل عليه و�سلم(.

ومتثل اأر�ص االأردن بالن�سبة للم�سيحيني املوجودين يف املنطقة، والقادمني من 

اأماكن بعيدة، املكان املثايل الإحياء املراحل واحلقب املختلفة يف الكتاب املقد�ص، كما 

تقع على االأر�ص االأردنية الكثري من االأماكن املقد�سة املتمثلة مبواقع احلج امل�سيحي 

كاملغط�ص، جبل نيبو، مكاور، كني�سة �سيدة اجلبل يف عنجرة، كنائ�ص مار اليا�ص.
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حتتفل ال�سعوب باأوطانها عرب حمطات من دروة ت�سكيلها التاريخي وهذه �سمة �سادت مفهوم الدولة 

ل�سنا  ولأننا  الوطنية،  او  القومية  ب�سيغتها  الدولة  وت�سكل  النه�سة  بعد ع�سر  فيما  مبفهومها احلديث 

ا�ستثناء من هذا التكوين، وبعيدا عن الكثري من التفا�سيل التي ل يت�سع لها املقال واملنا�سبة، فقد جاء 

ت�سكيل الدولة الأردنية ب�سكلها احلديث كبقية من حلم اكرب متثل بحلم الدولة العربية الكربى ولي�س 

ادل على من علم الأردن الذي ورث علم ذاك احللم، ذاك احللم املغدور على مذبحة ما بعد احلرب الكونية 

الأوىل وتقا�سم املنت�سرين اإرث املهزومني ،ولأن املنت�سر كان غادرا يتطلع يف كل �سيا�ساته انذاك اإىل هدف 

واحد متثل ب�سمان حتقيق احللم ال�سهيوين على تلك النقا�س، فكانت التق�سيم والدويالت والو�ساية 

اأكرب لكنهم يف الواقع  ي��رواد الرجال، الرجال احلاملنب مبا هو  والنتداب، ومن بني كل ذلك بقي احللم 

الكرب،  للحلم  الغدر  عانونه من  ملا  ال�سعب  بالواقع  فقبلوا  واهدافهم،  اإرادتهم  اأ�سعف من فر�س  كانوا 

فكانت الإمارة تتارجح يف ت�سكيلها بني الغرب اخلادع وال�سرق )الواقع( الغائب املغيب منذ قرون، لت�سمد 

كاليتيم على مائدة لئيم، فتتالقى الرغبات الوطنية لرجال �سدقوا مع بع�س الأهداف القائمة فتكون 

الدولة بقية من حلم مغدور، يفيق على نهايات كابو�س النكبة حيث يت�سارع الكبار على ق�سعة مت تفريغ 

م�سمونها وثقافتها وتاريخها لقرون خلت. فكانت الدولة املنتزعة من على املائدة املق�سمة حيث ل حول 

ول قوة لأهلها بقادم اأيامهم، فال حرب حترير ولكن حرب اإرادات، وحيث ل قرع اأ�سلحة ولكن قرع فراغ 

ل ذنب لنا به ومل نكن من �سناعه. نعم كانت الدولة بقية حلم �ساغتة احالم الرجال الذين غنوا لل�سام 

اأكرب واأك��رب، كانت الدولة  وبغداد وفل�سطني واأث��ر من �سيخ احللم املنطلق من مكة حاملا وطاحما ملا هو 

على موعد اأراده املنت�سر كيانا عازل واأراده رجالة كيانا ثابتا وجاء المتحان الأول بعد ثالث اأعوام تلت، 

امل�ستعمر  واأداء مل يحتمله  وب�سكل  بدوا وح�سرا  ال�ساحل  واللطرون ومدن  ال��واد  باب  الرجال يف  ف�سمد 

والتاأ�سي�س  الأمثل  بالد�ستور  تتويجة  مت  الإرادة  �سراع  من  ل�سنوات  لتد�سن  امل�سوؤوم،  الوعد  يف  امل�ستثمر 

ملنطق الدولة غري املرغوب، فت�ستمر امل�سرية باحلفيد ال�ساب بالغ العمق يف قراءة امل�سهد الذي �سارع بت�سارع 

التبدلت والنقالبات  واإن كانت اكرث واقعية يف زمن  الفكرة الأوىل  األغام وتفا�سيل مل تن�سى  يف حقول 

كل مف�سل مل  ويف  بانيا،  اأ�سبح  وقد  لي�سيب  ال�ساب  ،في�سمد  الإذاع���ات  الع�سكرية عرب  املار�سات  واح��الم 

يتجاوز خطا احمرا دون علو يف ال�سعارات، فكانت حزيران املفرو�سة اأمريكيا والكرامة ثاأرا عربيا ويف كل 

مرة تتيهة البو�سلة تبقى الدولة اكرث ا�ستقرارا وزنة، وحتى لو مل ترتقي مل�ستوى احللم الكري، ال انها 

�سارعت للنموذح الأ�سغر، بحجم بع�س الورد، فتتكون املوؤ�س�سات وتتاأ�سل رغم �سح اإمكاناتها، باأف�سل من 

قريناتها حيث تعلو الإمكانيات. فكان الأردن، وطنا ي�سري بخطى ثابتة ل تخلوا من عرثات، خطى ثابتة 

لبناء الدولة دون الدخول يف �سراعات الدم والثاأر والثاأر املتبادل، و�سطية وت�سامح قل مثيله يف حميطه، 

اأكان من  اأمنة يلوذ بها كل لجىء وطريد  بل واأكرث من ذلك موئال لكل نتاج كارثة وم�سيبة، كحديقة 

الغرب او ال�سرق او ال�سمال، وبذلك مل يكن وطن مالئكة، لكنه مل يكن يوما �سيطانا، وت�ستمر امل�سرية 

ب�سعب وقيادة وموؤ�س�سات تخطو خطوات البناء يف الداخل ومل تغفل عيونها عن حميطها وما يحاك، فكنا 

يف اجلولن والبوابة ال�سرقية والكرامة كما كان الأجداد يف اللطرون وباب الواد وال�سموع. واليوم تتعزز 

املوؤ�س�سات رغم ما �ساب بع�سها من هفوات واأعرا�س وت�سر الدولة على جتديد نف�سها بهذه الأداة او تلك 

�سنة من  التدافع  امل�سرح لن  اإ�سالح هنا وهناك ويتدافع الردنيني على هذا  وتختلف الجتهادات حول 

�سنن الكون، يختلفون ويجتهدون يف كثري من التفا�سيل، لكنهم ل يختلفون على الوطن، ول يتنازعون 

الرايات، ول يجتهدون يف �سرعية �سيا�سية لراأ�س الدولة ممثال بالها�سميني حيث العقد الجتماعي الأول ، 

فالوطن بالن�سبة لهم هو الأردن وطنا نهائيا ومنوذج وان كانت قلوبهم معلقة باجلوار حيث دماء الأجداد 

الدماء والت�سحيات يف ال�سحراء  باركتها  الراية مبا تعني وحتمل من معاين  وت�سحياتهم، والراية هي 

الها�سمية مبا حتمل من عمق ودللة دميومة  القيادة  باأ�سواأرها، والقيادة هي  والبادية والأري��اف واملدن 

وا�ستمرار، عبق من نبوة وارث طويل، حيث حلم ال�سريف الذي غدره املنت�سر، وتعلقنا به لنبقيه حا�سرا 

يف دولة احللم الأ�سغر يف اجلغرافيا ، الكبرية وال�سامية باهدافها ونهجهها. واليوم ونحن نعي�س اللحظة 

والعقد الثامن يف م�سارف منت�سفه، حق لنا ان نتم�سك باحللم والراية والقيادة، حيث ل انف�سام بني كل 

القد�س حيث رفات مطلق احللم  الأخ��رى حا�سرة يف وجداننا وحا�سرتها الأغلى  ذلك لتبقى احلوا�سر 

ومفجرة، وحيث الراية عالية ب�سموها وحيث ال�سعب الذي وان ا�سغلته تفا�سيل احلياة وجمرياتها، ما زال 

قلبه معلقا مبا تعلقت به ارواح واأهداف وخطوات الأجداد، معززا كل ذلك بعقد اإجتماعي حازته القيادة 

اإ�سمه وم�سطفوبا يف مهجته. اخريا، لنا وطن  ومزنرين ذلك بجي�س حمل الوطن يف قلبه والعروبة يف 

حق لنا نفخر به، وارثا وجب املحافظة عليه، واجنازات نبني عليها، وحقول األغام علينا جتاوزه يف اأقليم 

كان وما زال ملتهبا و�سيبقى حلني عودة احلق لأهله والتخل�س من ع�سال اأمل بجواره. حفظ اهلل الوطن 

قيادة و�سعبا وموؤ�س�سات ورحم اهلل اأولئك البناة املوؤ�س�سني الأوائل واأبناءهم من الأباء ممن �ساغوا لبنات 

هذا البناء باأيديهم وعقولهم وبنادقهم وما زال ابناءهم كذلك يفعلون، قيادة و�سعبا وجي�سا. وهلل الأمر 

من قبل ومن.

م. عامر الحباشنة

موجة بحر: في يوم اإلستقالل

االنباط -عمان

اأن دوام موظفي القطاع العاّم يبداأ  اأو�سحت احلكومة 

اع��ت��ب��اراً م��ن ���س��ب��اح ال��ي��وم ال��ث��الث��اء، م��ن ال�����س��اع��ة 8:30 

الذي  الإر�سادي  الدليل  وفق  م�ساًء،   3:30 وحّتى  �سباحاً 

واملوؤ�ّس�سات  وال��دوائ��ر  ال����وزارات  جميع  على  تعميمه  مّت 

احلكومّية.

رئا�سة  عن  ال�سادر  الإعالمي  املوجز  بح�سب  واأ���س��ارت 

يجوز  اأن���ه  اإىل  الث��ن��ني،  ام�����س  ال�����س��ح��ة  ووزارة  ال�����وزراء 

للمرجع املخت�ّس يف املوؤ�ّس�سة اأو الدائرة احلكومّية تعديل 

�ساعات الّدوام الر�سمي بح�سب ما يراه منا�سباً.

كما �ستكون الأولوّية يف الدوام للموظفني القاطنني يف 

نف�س املحافظة التي تتواجد فيها الدائرة احلكومّية، ويف 

موظفني  تواجد  �سرورة  العمل  احتياجات  تطّلبت  حال 

من حمافظات اأخرى يتّم اإ�سدار ت�ساريح لهم من خالل 

الوزير اأو املرجع املخت�ّس.

اأما املوظفون القاطنون يف املحافظات التي يطّبق فيها 

ال��ذي��ن تتطّلب  ال��ف��ردي وال��زوج��ي،  امل��رك��ب��ات  ن��ظ��ام �سري 

اأ�سار  دوائرهم،  يف  يومي  ب�سكل  تواجدهم  عملهم  طبيعة 

ل��ه��م م��ن خ��الل  ت�����س��اري��ح  اإ���س��دار  اأن���ه �سيتّم  اإىل  امل��وج��ز 

الوزير اأو املرجع املخت�ّس.

وحتديداً  اخلا�ّس،  القطاع  يف  بالعاملني  يتعلق  وفيما 

اأو���س��ح  طاقتها،  بكامل  بالعمل  لها  امل�سموح  القطاعات 

ي��وم دوام ر�سمي، نظراً  ه��و  ال��ث��الث��اء  غ��ٍد  ي��وم  اأن  امل��وج��ز 

الأمور  �ستبقى  فيما  ال�سعيد،  الفطر  عيد  عطلة  لنتهاء 

لها  امل�����س��ّرح  غ��ري  ال��ق��ط��اع��ات  ع��ل��ي��ه بخ�سو�س  ه��ي  ك��م��ا 

بالعمل حتى الآن، بانتظار ما يتقّرر لحقاً وفقاً لتطّورات 

الوبائّية. احلالة 

االنباط -عمان 

العامة لل�سمان الجتماعي عن بدئها  املوؤ�س�سة  اأعلنت 

ا�ستقبال املراجعني يوم الحد املقبل، واأنها �ستطلق من�سة 

ملراجعة  مواعيد  وحتديد  بتقدمي  متخ�س�سة  اإلكرتونية 

وذلك  ومديرياتها،  لفروعها  عليهم  املوؤمن  اأو  املواطنني 

ح��ف��اظ��اً ع��ل��ى �سحة و���س��الم��ة اجل��م��ي��ع يف ظ��ل الأو���س��اع 

الراهنة للوقاية من فريو�س كورونا.

ودع����ت امل��وؤ���س�����س��ة يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي ج��م��ي��ع امل��واط��ن��ني 

اإىل ال���س��ت��ف��ادة م��ن اخل��دم��ات  وج��م��ه��وره��ا ب�سكل خ��ا���س 

الل��ك��رتون��ي��ة امل��ت��وف��رة ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا الل���ك���رتوين من 

اأو بدلت  املتعلقة بال�سرتاك الختياري  الأفراد  خدمات 

ال��ر���س��ي��د الدخ����اري  ال��ع��م��ل وال�����س��رف م��ن  التعطل ع��ن 

اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��واح��دة  الدفعة  وتعوي�س  الأم��وم��ة  وب��دل 

تقدمي  ميكنهم  واأن��ه  باملن�ساآت،  املتعلقة  اخل��دم��ات  كافة 

الت�سال  ط��ري��ق  ع��ن  اإل��ك��رتون��ي��ا  امل��ت��وف��رة  غ��ري  طلباتهم 

مبركز اخلدمات على الأرقام 065502626 و 065502615 

على  والج��اب��ة  طلباتهم  ا�ستقبال  يتم  خالله  من  ال��ذي 

مبينًة  املوؤ�س�سة،  لدى  معامالتهم  ومتابعة  ا�ستف�ساراتهم 

اأن مراجعتها �ستكون حم�سورة يف حالت حمدودة �سيتم 

توفريها على املن�سة املنوي اإطالقها خالل الأيام املقبلة.

والتوا�سل  الت�سال  ق��ن��وات  اأن  على  املوؤ�س�سة  واأك���دت 

مبركز  الت�سال  اأي�سا  خالل  من  للجميع  متاحة  لديها 

اأو خ��ل��وي على  الت�����س��ال ال��وط��ن��ي م��ن اأي ه��ات��ف اأر���س��ي 

امل��وؤ���س�����س��ة  ب��ري��د  خ���الل  م��ن  5008080/06(اأو   ( ال��رق��م 

اأو   ،)webmaster@ssc.gov.jo( الل��ك��رتوين 

�سفحة املوؤ�س�سة على الفي�س بوك اأو تويرت اأو ان�ستغرام.

االنباط -عمان

����س���رح ال���ن���اط���ق الإع�����الم�����ي ب��ا���س��م 

ك�����وادر  اأن  ال�����ع�����ام،  الأم��������ن  م���دي���ري���ة 

الإط��ف��اء والإ���س��ع��اف يف م��دي��ري��ة دف��اع 

م��دين غ��رب ع��م��ان تعاملت م��ع ح��ادث 

على  مركبتني  ب��ني  وق��ع  �سري/ت�سادم 

اإ�سابة  احل��ادث  عن  ،نتج  املطار  طريق 

يف  ور�سو�س  بجروح  اأ�سخا�س  خم�سة 

اإحدى  وا�ستعال  اأنحاء اجل�سم  خمتلف 

ال�����س��ي��ارات ن��ت��ي��ج��ة ارت��ط��ام��ه��ا ب��ع��ام��ود 

كهرباء.

واأ����س���اف ب����اأن ف���رق الإط���ف���اء عملت 

فرق  تولت  بينما  احل��ري��ق  اإخ��م��اد  على 

الإ���س��ع��اف ت��ق��دمي الإ���س��ع��اف��ات الأول��ي��ة 

اإىل  ون���ق���ل���ه���م  ل��ل��م�����س��اب��ني  ال�����الزم�����ة 

و�سفت  ،ح��ي��ث  ال�����س��الم  دار  م�ست�سفى 

باملتو�سطة. حالتهم 

الحكومة توّضح بشأن دوام موظفي القطاعين العام والخاّص اليوم

الضمان تبدأ استقبال المراجعين يوم األحد المقبل

إصابة خمسة أشخاص إثر حادث سير في محافظة العاصمة

74 عامًا على االستقالل: إنجاز وإصالح ونهضة وعطاء

الثالثاء  2020/05/26

املحلي

 االستقالل...رافعة لالستثمار والبناء واالنجاز والتطور
االنباط-عمان  

اكدت فعاليات ر�سمية ا�ستثمارية، ان عيد ال�ستقالل منا�سبة جليلة ي�ستذكر 

لدميومة  الت�سحيات،  بذلوا  الذين  الأوائ���ل  ال��رج��ال  الأردن��ي��ون عزمية  فيها 

م�سرية الوطن الذي �سكل حالة فريدة من البناء والتطور والإجناز يف املنطقة.

وقال رئي�س هيئة ال�ستثمار الدكتور خالد الوزين مبنا�سبة احتفالت اململكة 

اإن روؤى جاللة امللك عبداهلل الثاين جعلت من الأردن بيئة  بعيد ال�ستقالل، 

م�سرياً  كافة،  والدولية  الإقليمية  للجهات  اإهتمام  وحمط  جاذبة  ا�ستثمارية 

اإىل اأن دور جاللته يف تاأهيل البيئة ال�ستثمارية للمملكة كان له الثر الكرب 

بتعزيز برامج الإ�سالح القت�سادي وتعظيم دور القطاع اخلا�س وحتقيق تنمية 

اجتماعية واقت�سادية م�ستدامة تعمل على توفري فر�س العمل املنا�سبة لأبناء 

الوطن وتاأمني م�ستوى معي�سي اأف�سل لهم.

واأكد، ان اململكة ما كانت لتحقق الجنازات القت�سادية الكبرية لول اجلهود 

ا�ستثمارية  وح��واف��ز  م��زاي��ا  وف��رت  وال��ت��ي  احلكومة  توجيه  يف  ال�سامية  امللكية 

الإقليمية  ال�سركات  لكربيات  لال�ستثمارات  جاذبة  منطقة  جعلتها  مناف�سة 

القت�سادي  للنمو  امل��ح��ف��زة  والت�سريعات  التحتية  البنى  وتهيئة  وال��ع��امل��ي��ة، 

وامل�سجعة للم�ستثمرين فيها.

واأ�سار اىل اأن الأردن حقق تطوراً اقت�سادياً مميزاً وزخماً كبرياً يف عهد جاللة 

امللك عبد اهلل الثاين بالرتكيز على برامج الإ�سالح القت�سادي وو�سع الأ�س�س 

احلديثة لقيام اقت�ساد متني من خالل البنى التحتية املتطورة واإقامة املناطق 

ال�سناعية والتنموية واحلرة .

عوامل  وبفعل  الها�سمية  وقيادته  اأبنائه  بعزمية  ا�ستطاع  الأردن  اأن  وب��ني، 

ال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني التي رافقت امل�سرية اجناز خطوات كبرية ومتميزة 

الرخاء  لتحقيق  الناجحة،  امل�سروعات  وتنفيذ  القت�سادي  التقدم  على طريق 

القت�سادي، حيث ت�ساعف الإنتاج املحلي وزاد دخل الفرد .

ال�ستثمار  هيئة  اإن  ال���وزين،  الدكتور  ق��ال  ودوره����ا،  الإ�ستثمار  هيئة  وع��ن 

وبتوجيهات حكومية مبا�سرة ت�سعى اىل حت�سني الواقع ال�ستثماري يف اململكة، 

التنمية  عجلة  بدفع  ي�ساهم  مما  لال�ستثمار،  واملنا�سب  اجل��اذب  املناخ  وتهيئة 

واإيجاد حلول للتحديات التي تواجه امل�ستثمرين، ما من �ساأنه اأن ينعك�س اإيجاباً 

على توطني وجذب املزيد من ال�ستثمارات.

وفيما يتعلق بتمكني الإ�ستثمارات القائمة وخطة هيئة الإ�ستثمار امل�ستقبلية 

ال�سامية  امللكية  واملتابعة  التوجيهات  اأن  ال��وزين  ق��ال  ك��ورون��ا،  جائحة  ظل  يف 

الأردن  اإىل  العامل  دول  العديد من  اأنظار  بتوجيه  �ساهمت  للحكومة  املبا�سرة 

بقدرته على التعامل مع فريو�س كورونا، لذلك قمنا يف هيئة الإ�ستثمار ومن 

خالل ت�ساركنا مع جميع اجلهات يف القطاعني العام واخلا�س بو�سع خطط 

حماور  تت�سمن  الإقت�ساد  حمركات  واإ�ستدامة  الإ�ستثمار  ملنعة  ومبادرة  عمل 

قائمة  حتديات  تواجه  واإ�ستثمارات  واع��دة  ريادية  اإ�ستثمارات  على  تركز  ع��دة 

وم�ستقبلية واإ�ستثمارات قائمة ومر�سحة للتو�سع والنفاذ املحلي واخلارجي.

بالتعاون مع  قامت  ك��ورون��ا  اأزم���ة  ح��دوث  وقبل  الإ�ستثمار  هيئة  اإن  وق���ال، 

اجلهات احلكومية كافة وبدعم مبا�سر من رئي�س ال��وزراء باإطالق 68 فر�سة 

ا�ستثمارية بحجم ا�ستثمار ي�سل اإىل 5ر4 مليار دولر، حيث كان هناك توجيهات 

من رئي�س الوزراء وحر�س وا�سح من احلكومة على اأن تكون هذه ال�ستثمارات 

اأث��ر بتحقيق التنمية املحلية على  موزعة على مناطق اململكة كافة ملا لها من 

يف  التنمية  ب��اإي��الء  ال�سامية  امللكية  للتوجيهات  تنفيذاً  املحافظة،  م�ستوى 

والو�سع  واخلدمي  التنموي  بواقعها  للنهو�س  الق�سوى  الولوية  املحافظات 

املعي�سي خ�سو�ساً لفئة ال�سباب، وهذا ما ن�سعى لتنفيذه يف امل�ستقبل .

اإقت�سادات العامل بفعل  اأنه ونظراً لالآثار التي تعر�ست لها اأغلب  واأ�ساف، 

جائحة كورونا ولتغري و�سائل التوا�سل والرتويج، قمنا و�سمن اخلطة احلكومية 

ال�ساملة التي و�سعتها الدولة الأردنية وبتوجيهات مبا�سرة من رئي�س الوزراء يف 

هيئة الإ�ستثمار بعقد لقاءات ت�ساورية مع ممثلي العديد من القطاعات اخلا�سة 

وال�سناعة  وال��زراع��ة  ال�سحة  قطاعات  على  الأوىل  املرحلة  يف  الرتكيز  ومت 

من  املقرتحة  الإ�ستثمارية  الفر�س  اأه��م  ملعرفة  وذل��ك  املعلومات  وتكنولوجيا 

الظروف  الفر�س من خالل و�سائل تتالئم مع  لتلك  بالرتويج  للبدء  قبلهم 

العاملية احلالية وذلك للبدء بالرتويج من خالل و�سائل التوا�سل الإجتماعي 

وزيادة التعاون مع ال�سفارات الأردنية يف اخلارج، اإ�سافة اإىل فتح مكاتب متثيلية 

لهيئة الإ�ستثمار ببع�س الدول امل�ستهدفة.

اأث��رت على جمريات الإقت�ساد  التي  انه ورغ��م الظروف ال�سحية  واأ���س��اف، 

لهيئة  ي��رد  زال  ك��ورون��ا، فما  ال��ع��امل ج��راء جائحة  اأن��ح��اء  والإ�ستثمار بجميع 

الإ�ستثمار اإهتمامات واإت�سالت من رجال اأعمال يرغبون يف التعرف على اآليات 

الإ�ستثمار والتعاون امل�سرتك. حيث قامت الهيئة بعقد لقاءات ترويجية عن بعد 

مع رجال اعمال بدولة �سنغافورة ومع رجال اعمال اردنيني مغرتبني يف اخلارج، 

وهذا اللقاءات كان لها اآثار اإيجابية ناأمل بروؤى نتائجها يف القريب العاجل.

ومعنية  امل�ستثمر  و�سوت  بيت  الإ�ستثمار  هيئة  اأن  ال���وزين،  الدكتور  واك��د 

بتمكني الإ�ستثمارات القائمة وجذب اإ�ستثمارات نوعية م�ستهدفة.

احل��رة  للمناطق  الردن��ي��ة  املجموعة  ادارة  جمل�س  رئي�س  اأك��د  جانبه،  م��ن 

واملناطق التنموية الدكتور خلف الهمي�سات ان املناطق احلرة والتنموية العاملة 

الإ�ستقالل  اقت�سادية ج�ّسدت معاين  �سّكلت �سروحاً  اململكة  مبختلف مناطق 

وفخاره باإجنازاتها املتعددة وا�سهاماتها الوطنية املختلفة بدعم ورفد القت�ساد 

الوطني، فكانت عند ح�سن ظن الها�سميني الذي هم بناة الإ�ستقالل ورعاته 

على مر الأزمنة والع�سور.

وال�سناعة  التجارة  لقطاعات  واع��دة  انطالقة  �سكل  ال�ستقالل  ان  وق��ال، 

املناطق  اروق��ة  يف  والتطور  والإنتاج  العمل  لقيم  وتكري�ساً  الردنية  وال�سياحة 

اوىل  ولدة  الإ�ستقالل  ف�سهد  مواقعها،  مبختلف  التنموية  واملناطق  احل��رة 

امل��ه��ام  ب��ه��ا جملة م��ن  ل��ت��ن��اط  ال��ع��ام 1973  امل��ن��اط��ق احل���رة مب��دي��ن��ة العقبة يف 

لذلك  الالزمة  واملن�ساآت  التخزين  م�ستودعات  اإن�ساء  اأب��رزه��ا  من  والواجبات 

وادارة وا�ستثمار املناطق احلرة وتطويرها وو�سعها بخدمة القت�ساد الوطني 

وتنمية املبادلت التجارية الدولية وجتارة الرتانزيت وال�سناعات الت�سديرية، 

وايذاناً  الردين  واع��دة لالقت�ساد  انطالقة  نحو  قاعدة  املنطقة  ولتكون هذه 

بنه�سة تنموية اقت�سادية عمت خمتلف مناطق اململكة ارادها احل�سني طيب اهلل 

ثراه وقادها جاللة امللك املعزز عبداهلل الثاين .

اأن ي���وم ال���س��ت��ق��الل ي��اأت��ي ���س��ن��وي��اً ليعيد ل���الأذه���ان الجن����ازات  وا���س��ار اإىل 

لالإنتاج  الوطنية  اجلهود  وب��ذل  للعمل  عنوان  وليكون  الكبرية،  القت�سادية 

والبناء يف دولة بني ها�سم الذين ما برحوا عنوانا لالإ�ستقالل ورعاته على مر 

التقدم والنه�سة  املزيد من  �سنوياً  الأزمنة والع�سور، فيوم ال�ستقالل ي�سهد 

التنموية  وامل��ن��اط��ق  احل���رة  امل��ن��اط��ق  اأن  الهمي�سات،  وب��ني  امل��ج��الت.  مبختلف 

الردنية �سهدت بعهد جاللة امللك عبداهلل الثاين تقدما على �سعيد التو�سع 

والندماج بهدف جذب ال�ستثمارات الرائدة واملوفرة لفر�س العمل، وت�سهيل 

عملها وحثها على خلق نه�سة تنموية يف اماكن انت�سار املناطق احلرة والتنموية، 

اىل  و���س��وًل   1983 ال��ع��ام  يف  ال��زرق��اء  مبدينة  احل���رة  باملنطقة  كانت  فالبداية 

املنطقة احلرة مبطار امللكة علياء الدويل مروراً باملناطق التنموية بالبحر امليت 

ومنطقة عجلون التنموية، ف�سال عن 28 منطقة حرة خا�سة مت اإن�ساوؤها عام 

1997 ي�ساف اإليها ثالث مناطق حرة خا�سة تعمل مبنطقة العقبة القت�سادية 

اخلا�سة، كلها تعمل يف ظل توجيه ملكي ودعم حكومي منقطع النظري ملوا�سلة 

العمل والإنتاج وا�ستقطاب الإ�ستثمارات وتوفري املناخ المن لها عرب �سن املزيد 

من القوانني والت�سريعات الناظمة لت�سهيل عملها بالتعاون مع خمتلف اجلهات 

الر�سمية واخلا�سة.

وقال الهمي�سات، اأن ا�سهامات املناطق احلرة واملناطق التنموية بتعزيز معاين 

الإ�ستقالل وجت�سيدها متعددة، حيث انربت اىل و�سع اخلطط والإ�سرتاتيجيات 

حملياً  مناف�ساً  اليوم  ا�سبح  ال��ذي  الردين  واملنتج  هوية  جتذير  اىل  الرامية 

الإ�ستثماري مبناطقها  العمل  كافة م�سببات جناح  ودولياً عرب توفري  وعربياً 

احلرة والتنموية والت�سهيل على امل�ستثمرين مبختلف الظروف وجتاوز العقبات 

الإ�ستثمارات والتي جت��اوز عدد  الأك��رب لهذه  كافة لت�سكل املجموعة احلا�سن 

امل�ستثمرين فيها 2637 م�ستثمرا بحجم ا�ستثمار يقارب 470 مليون دينار، المر 

الذي اثمر �سادرات و�سلت نهاية العام املا�سي اىل نحو 4 مليارات دولر .

وعرب الهمي�سات عن فخره واعتزازه بجهود املناطق احلرة والتي حافظت 

ال��ظ��روف التي م��رت بها اململكة  ادام���ة عجلة الن��ت��اج وموا�سلتها خ��الل  على 

والعامل جراء جائحة كورونا، حيث مت ت�سغيل اأعمال كافة املناطق احلرة العامة 

واخلا�سة ال�سرورية التي كانت ل تتحمل التاأجيل �سمن كوادرها الت�سغيلية 

الإن��رتن��ت، ا�سافة اىل ت�سيري عمليات تخزين،  ال���الزم/ وع��رب  الأدن���ى  باحلد 

واإخراج الب�سائع واملواد الغذائية والطبية والأجهزة ذات ال�سلة لل�سوق املحلية 

�سواء للم�ست�سفيات، اأو لوزارة ال�سحة واجلهات الأخرى ذات ال�سلة.

واكد همي�سات حر�س املجموعة على امل�سي قدماً نحو حتقيق اهدافها عرب 

خمتلف مناطقها احلرة والتنموية ويف حمافظات واقاليم اململكة وذلك برفد 

القت�ساد الوطني وتعزيز دعائمه من خالل احلركة القت�سادية الن�سطة التي 

اآخ��ر توفري فر�س العمل  تديرها املجموعة يف اململكة من جانب، ومن جانب 

واملجتمعية  التنموية  النه�سة  وموا�سلة  والبطالة  الفقر  ظاهرتي  من  للحد 

التي حتدثها املناطق احلرة والتنموية مبختلف املحافظات.

بدورها، اأكدت �سركة املدن ال�سناعية الردنية، اأن الإ�ستقالل �سكل انطالقة 

واعدة لل�سناعة الردنية وتكري�ساً لقيم العمل والإنتاج والتطور يف اروقة املدن 

ال�سناعية  امل��دن  اوىل  ولدة  الإ�ستقالل  ف�سهد  مواقعها،  مبختلف  ال�سناعية 

الردنية يف �سحاب/ مدينة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني ال�سناعية التي 

تف�سل جاللة امللك احل�سني بن طالل طيب اهلل ثراه اآنذاك بافتتاحها بتاريخ 

اأي��ار عام 1984 لتكون قاعدة نحو انطالقة واعدة  الرابع والع�سرين من �سهر 

مناطق  خمتلف  عمت  اقت�سادية  تنموية  بنه�سة  واي��ذان��اً  الردن��ي��ة  لل�سناعة 

اململكة ارادها احل�سني طيب اهلل ثراه وقادها جاللة امللك املعزز عبداهلل الثاين.

وقال املدير العام لل�سركة عمر جويعد، اأن منا�سبة عيد الإ�ستقالل ما متر 

�سنوياً ال وتعيد اىل الأذه��ان تلك الحتفالت الوطنية اإيذاًنا باإنطالقة املدن 

للعطاء والإنتاج والبناء يف دولة  الإ�ستقالل رم��زاً  ال�سناعية يف الردن ليكون 

الها�سميني الذين كانوا وما زالوا هم بناة الإ�ستقالل ورعاته على مر الأزمنة 

والنه�سة مبختلف  التقدم  املزيد من  وي�سهد  ال  والع�سور، فما من عام مير 

�سرحاً  ا�سحت  ال��ت��ي  خا�سة  ال�سناعية  امل���دن  �سعيد  وع��ل��ى  ع��ام��ة،  امل��ج��الت 

اقت�سادياً وطنياً يج�سد معاين ال�ستقالل وفخاره.

امللك  ح��الل��ة  بعهد  �سهدت  الردن��ي��ة  ال�سناعية  امل���دن  اأن  ج��وي��ع��د،  وك�سف 

عبداهلل تقدماً على �سعيد التو�سع الأفقي والعامودي يف ان�ساء املدن ال�سناعية 

امل�ستقطبة لال�ستثمارات ال�سناعية واملوفرة لفر�س العمل والعاملة على احداث 

امل��دن، فمن مدينتني  انت�سار هذه  اماكن  نه�سة تنموية مبختلف جوانبها يف 

�سناعيتني يف �سحاب واربد عام 1999 اىل ع�سر مدن �سناعية عام 2020 عمت 

منقطع  حكومي  ودع���م  ملكي  توجيه  ظ��ل  يف  اململكة  وم���دن  مناطق  خمتلف 

النظري ملوا�سلة العمل والإنتاج وا�ستقطاب الإ�ستثمارات وتوفري املناخ المن لها 

عرب �سن املزيد من القوانني والت�سريعات الناظمة لت�سهيل عملها بالتعاون مع 

خمتلف اجلهات الر�سمية واخلا�سة.

الإ�ستقالل  م��ع��اين  بتعزيز  ال�سناعية  امل���دن  ا���س��ه��ام��ات  اأن  ج��وي��ع��د،  وب���ني 

الرامية اىل  وجت�سيدها متعددة فانربت اىل و�سع اخلطط والإ�سرتاتيجيات 

جتذير هوية ال�سناعة الوطنية واملنتج الردين الذي ا�سبح اليوم مناف�ساً حملياً 

وعربياً ودولياً عرب توفري م�سببات جناح العمل الإ�ستثماري مبدنها ال�سناعية 

لت�سكل  العقبات  كافة  وجت��اوز  الظروف  مبختلف  امل�ستثمرين  على  والت�سهيل 

املدن ال�سناعية الردنية احلا�سن الأكرب لهذه الإ�ستثمارات والتي جتاوز عددها 

اليوم 840 �سركة �سناعية.

وعرب جويعد عن فخره واعتزازه بجهود ال�سركات ال�سناعيه العامله يف املدن 

ال�سناعيه والتي حافظت على ادامة عجلة النتاج وموا�سلتها خالل الظروف 

التي مرت بها اململكة والعامل جراء جائحة كورونا يف خمتلف مدنها ال�سناعية 

ت�سنعها  ال��ت��ي  الأ�سا�سية  وال�سلع  املنتجات  مبختلف  املحلي  ال�سوق  لتزويد 

امل��دن  م��واق��ع  مبعظم  وذل���ك  احلظر  ق���رار  م��ن  امل�ستثناة  ال�سناعية  ال�سركات 

ال�سناعية الردنية العاملة يف كل من �سحاب واملوقر وارب��د والكرك والعقبة، 

املدن  ال�سركة ملختلف مواقع  اإدارة  وتعقيم قررتها  ر�س  بالتزامن مع عمليات 

بالتن�سيق مع خمتلف اجلهات الر�سمية للحفاظ على دميومة الإنتاج وتوفري 

متطلبات ال�سوق املحلي من ال�سلع واملواد الغذائية والطبية التي ت�سنع يف املدن 

ال�سناعية.

وجدد جويعد �سعي ال�سركة وامل�سي قدما نحو حتقيق اهدافها عرب خمتلف 

برفد  وذل���ك  اململكة  واق��ال��ي��م  حم��اف��ظ��ات  مبختلف  العاملة  ال�سناعية  امل���دن 

القت�ساد الوطني وتعزيز دعائمه من خالل احلركة القت�سادية الن�سطة التي 

اآخ��ر توفري فر�س  امل��دن ال�سناعية يف اململكة من جانب، ومن جانب  تديرها 

العمل للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة وموا�سلة خمتلف جوانب النه�سة 

التنموية واملجتمعية التي حتدثها املدن ال�سناعية يف خمتلف املحافظات من 

حتريك لعجلة الإنتاج يف خمتلف القطاعات امل�ساندة لعمل ال�سركات ال�سناعية.

يذكر، ان املدن ال�سناعية العاملة والتي تتبع لل�سركة تقع يف كل من �سحاب 

واربد والكرك والعقبة واملفرق واملوقر فيما يجري جتهيز مدن �سناعية جديدة 

�ستبا�سر عملها قريبا يف كل من ال�سلط والطفيلة وماأدبا.

 في ذكرى اإلستقالل
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دبي - العربية

اأع���ل���ن ويل ع��ه��د دب����ي رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س 

بن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  التنفيذي، 

احل��رك��ة  ا�شتئناف  ب��دء  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ش��د 

اأي��ام  راب���ع  لن�شاطها  دب��ي  يف  االق��ت�����ش��ادي��ة 

املبارك، حيث �شتكون احلركة  عيد الفطر 

م��ت��اح��ة يف االإم������ارة ب�����دءاً م���ن ال�����ش��اع��ة 6 

�شباحاً وحتى ال�شاعة 11 لياًل اعتباراً من 

يوم االأربعاء 27 مايو اجلاري.

جاء ذلك خالل تروؤ�شه اجتماع اللجنة 

دبي  يف  وال���ك���وارث  االأزم����ات  الإدارة  العليا 

االت�شال  تقنية  ع��ر  ُبعد  ع��ن  ُعقد  ال��ذي 

املرئي.

واأك����د ويل ع��ه��د دب���ي خ���الل االج��ت��م��اع 

ال���ت���ق���اري���ر  ع���ل���ى  ب����ن����اًء  ج�����اء  ال�����ق�����رار  اأن 

ت�شمنته  وما  العليا  اللجنة  من  املرفوعة 

م�����ن ت���ق���ي���ي���م دق����ي����ق ل���ل���م���وق���ف ال����راه����ن 

واالق��ت�����ش��ادي��ة  ال�شحية  اأب��ع��اده  مبختلف 

امل�������ش���ت���ج���دات  �����ش����وء  واالج����ت����م����اع����ي����ة، يف 

على  العاملية  التوجهات  وك��ذل��ك  املحلية، 

وع��دم  احل��ي��اة  ا�شتمرارية  ي�شمن  اأ���ش��ا���س 

تهاون  دون  االأ�شا�شية،  القطاعات  تعطيل 

االإج����راءات  ملختلف  ال��دق��ي��ق  التطبيق  يف 

حالياً  بها  املعمول  والوقائية  االح��رازي��ة 

وم��ن اأه��م��ه��ا ارت����داء ال��ك��م��ام��ات واحل��ف��اظ 

ع��ل��ى ال��ت��ب��اع��د امل���ك���اين ب���ن االأ���ش��خ��ا���س 

مب�����ش��اف��ة ال ت��ق��ل ع��ن م��ري��ن وا���ش��ت��خ��دام 

غ�شل  على  احلفاظ  وكذلك  املعقمة  امل��واد 

ال��ي��دي��ن ب��امل��اء وال�����ش��اب��ون ل��ف��رة ال تقل 

يف  اإم��ع��ان��ا  ذل��ك  تي�شر  كلما  ثانية   20 ع��ن 

والوقاية. احلماية 

و����ش���دد ع��ل��ى �����ش����رورة م��وا���ش��ل��ة ك��اف��ة 

يف  جلهودها  دبي  اإم��ارة  يف  املعنية  اجلهات 

الواجب  املجتمع حول االحتياطات  توعية 

ع��ل��ى اجل��م��ي��ع ات��ب��اع��ه��ا ب��ك��ل دق����ة ���ش��واء 

االأوق���ات،  كافة  ويف  املقيمن  اأو  املواطنن 

�شاحب  اأر���ش��اه  ال��ذي  املبداأ  على  والتاأكيد 

مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 

للمرحلة املقبلة، اأن “اجلميع م�شوؤول عن 

ي��ج��ب على  ال���ذي  ال�����ش��ع��ار  اجلميع” وه���و 

م�شمونه  ا�شتيعاب  املجتمع  اأف���راد  �شائر 

اإن  بكل عناية، حيث  والعمل على تطبيقه 

املقومات  اأه��م  من  يعتر  التعليمات  اتباع 

ال���ت���ي ���ش��ت�����ش��اع��د ع���ل���ى ا����ش���ت���ع���ادة احل���ي���اة 

لطبيعتها يف اأقرب فر�شة.

م��دى  “ندرك  دب����ي:  ع��ه��د  ويل  وق����ال 

قطاعات  لها  تعر�شت  ال��ت��ي  ال�شغوطات 

ت�شبب  التي  العاملية  االأزم��ة  ج��راء  عديدة 

ولكن  امل�����ش��ت��ج��د...  ك��ورون��ا  ف��رو���س  فيها 

جمتمع االإمارات يظل دائما اأقوى من كل 

التاأثر  عمق  م��دى  وتابعنا  التحديات... 

ال����ذي ت��رك��ت��ه ه���ذه اجل��ائ��ح��ة ع��ل��ى اأغ��ل��ب 

قدرتنا  هو  مييزنا  ما  لكن  ال��ع��امل...  دول 

ع��ل��ى ال��ت��ع��اط��ي ب��اإي��ج��اب��ي��ة م��ع امل��ت��غ��رات، 

اأداء  وامل����رون����ة ال��ك��ب��رة ال��ت��ي ي��ت�����ش��م ب��ه��ا 

للمقومات  وامتالكنا  قطاعاتنا..  اأغ��ل��ب 

ال��ت��ي ت��ع��ي��ن��ن��ا ع��ل��ى ال��ت��ك��ي��ي��ف م��ع خمتلف 

ذلك...  كل  على  نعّول  ونحن  الظروف... 

وعلى ثقتنا يف التزام جميع اأفراد املجتمع 

�شفاً  االأزم���ة  لهذه  الت�شدي  يف  بالتعاون 

واحداً لنتمكن من جتاوزها يف اأ�شرع وقت 

ممكن«.

واط���ل���ع خ����الل االج���ت���م���اع ع��ل��ى اأح����دث 

امل�����ش��ت��ج��دات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب����االأزم����ة ال��راه��ن��ة 

ومدى ا�شتعداد خمتلف القطاعات يف دبي، 

ال���ش��ي��م��ا ال��ق��ط��اع ال�����ش��ح��ي، ل��ل��ت��ع��اط��ي مع 

�شتى االحتماالت خالل املرحلة املقبلة، يف 

�شوء ما مت اتخاذه من اإجراءات ا�شتباقية 

وم���ن اأه��م��ه��ا رف���ع ال��ط��اق��ة اال���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة 

الوثيق  التعاون  خ��الل  من  للم�شت�شفيات 

م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���س، اإ���ش��اف��ة اإىل اإق��ام��ة 

التجاري  دبي  امليداين يف مركز  امل�شت�شفى 

ال���ع���امل���ي، وال�������ذي م����ن امل���م���ك���ن ال���و����ش���ول 

مع  �شرير،   3000 اإىل  اال�شتيعابية  بطاقته 

اإمداده بكافة التجهيزات والكوادر الطبية 

احلاجة  ح��ال  بالكامل  لت�شغيله  ال��الزم��ة 

لذلك ال قدر اهلل.

ك��م��ا اط���ل���ع ع��ل��ى اإم���ك���ان���ات امل�����ش��ت�����ش��ف��ى 

ال�شيخ  بتوجيهات  بناوؤه  مت  الذي  امليداين 

ع��ه��د  ويل  ن���ه���ي���ان،  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 

اأب���وظ���ب���ي ن���ائ���ب ال��ق��ائ��د االأع���ل���ى ل��ل��ق��وات 

ريزورت�س”  اآن��د  بارك�س  “دبي  يف  امل�شلحة 

ونفذته  مربع،  مر  األ��ف   29 م�شاحة  على 

����ش���رك���ة اأب����وظ����ب����ي ل���ل���خ���دم���ات ال�����ش��ح��ي��ة 

1200 مري�س. “�شحة” وي�شتوعب 

االنباط-عمان

ل��ل��م��رة  امل���ج���ال  ال��ع��م��ل  وزارة  اأت���اح���ت    

مبغادرة  الوافدة  للعمالة  ال�شماح  الثانية 

���ش��ره��م 
ُ
ال��ب��الد وال��ع��ودة اإىل دول��ه��م ه��م واأ

)ال���وال���دي���ن، االب����ن����اء، ال����زوج/ال����زوج����ة(، 

http:// من�شة  عر  بالت�شجيل  وذل��ك 

اأم�س  اعتباراً من يوم   Hemayeh.jo
فر�س  ملحدودية  نظرا  �شهر،  ومل��دة  االأح��د 

اإىل  واحل��اج��ة  ك��ورون��ا  اأزم���ة  ب�شبب  العمل 

بالعمالة  االح��ت��ف��اظ  ع��ل��ى  ف��ق��ط  ال��رك��ي��ز 

مل�����ش��اع��دة ا���ش��ح��اب  االردن���ي���ة دون غ��ره��ا 

العمل على تخفي�س كلفهم.

يف  البطاينة  ن�شال  العمل  وزي���ر  واك���د 

ت�شريح �شحفي االثنن، ا�شتمرارية اإعفاء 

غ��رام��ات  م��ن  وا���ش��ره��م  امل�شجلن  ال��ع��م��ال 

االقامة او اي مبالغ ترتب عليهم كر�شوم 

تقديرا  اخرى،  ر�شوم  واي  العمل  ت�شاريح 

لظروفهم يف ظل االأزمة احلالية.

الوافدة  العمالة  ان  البطاينة،  وا�شاف 

اأ���ش��ره��م م��ا زال  ب��امل��غ��ادرة برفقة  ال��راغ��ب��ة 

م�شتحقاتها  ���ش��ح��ب  اي�����ش��اً  ب��ا���ش��ت��ط��اع��ت��ه��ا 

املالية لدى موؤ�ش�شة ال�شمان االجتماعي.

با�شتفادة  اأمله  العمل، عن  وزير  واعرب 

حتمل  ال��ت��ي  او  املخالفة  ال��واف��دة  العمالة 

ت�����ش��اري��ح م��ن��ت��ه��ي��ة م���ن ه����ذه االإج�������راءات 

للمغادرة بعد الت�شجيل على املن�شة، وذلك 

يف ظ��ل احل��ال��ة االإن�����ش��ان��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 

�شتكون  ال�شفر  اإجراءات  اأن  علما  والعاملية، 

الوقائية  واالإج��راءات  املعاير  الأعلى  وفقا 

واالح������رازي������ة ل�������ش���م���ان ح���م���اي���ت���ه���م م��ن 

االإ�شابة بفرو�س كورونا امل�شتجد.

دبي تستأنف حركة االقتصاد 
في هذا الموعد

العمل تسمح للعمالة الوافدة  
بمغادرة البالد والعودة إلى دولهم

 الثالثاء   26 /  5  / 2020 

 االنباط-عمان

ارت���ف���ع���ت اأ����ش���ع���ار امل�����ش��ت��ق��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة 

ع��امل��ي��ا خ���الل اال���ش��ب��وع ال��ث��ال��ث م���ن �شهر 

اأي���ار احل���ايل م��ق��ارن��ة م��ع م��ع��دل اأ���ش��ع��اره��ا 

اأعلنتها  ب��ي��ان��ات  بح�شب  ال��ث��اين  ل��الأ���ش��ب��وع 

وزارة الطاقة والرثوة املعدنية االثنن.

اأوكتان  البنزين  �شجل  للبيانات  ووفقا 

مقابل  للطن  دوالر  2ر292  بلغ  �شعرا   90

وبن�شبة  ال��ث��اين  االأ���ش��ب��وع  يف  دوالر  8ر248 

�شعر  وارتفع  كما  باملئة  4ر17  بلغت  ارتفاع 

البنزين اأوكتان 95 من 6ر273 دوالر للطن 

 16 بلغت  ارتفاع  وبن�شبة  دوالر  5ر317  اىل 

باملئة.

4ر231  اأما �شعر الديزل فقد ارتفع من 

وبن�شبة  دوالر  2ر278  اىل  ل��ل��ط��ن  دوالر 

2ر20 ب��امل��ئ��ة ك��م��ا وارت���ف���ع ���ش��ع��ر ال��ك��از من 

دوالر  3ر259  اىل  ل��ل��ط��ن  دوالر  3ر194 

5ر33 باملئة. وبن�شبة ارتفاع 

اأم���ا �شعر زي��ت ال��وق��ود ف��ق��د ارت��ف��ع من 

من  الثاين  االأ�شبوع  يف  دوالر/ط��ن  1ر144 

ال�شهر اىل 7ر182 دوالر يف االأ�شبوع الثالث 

8ر26باملئة. وبن�شبة ارتفاع بلغت 

م���ن ج���ان���ب اآخ�����ر، ا���ش��ت��م��ر ���ش��ع��ر ال��غ��از 

ال���ب���رويل امل�����ش��ال ل�����ش��ه��ر اأي�����ار ع��ن��د 340 

امل�شجل  ���ش��ع��ره  م��ع  م��ق��ارن��ة  للطن  دوالرا 

2ر245  بلغ  وال��ذي  املا�شي  ني�شان  �شهر  يف 

دوالر.

وك�����ان ���ش��ع��ر خ����ام ب���رن���ت ق���د ارت���ف���ع يف 

للرميل  دوالر  6ر33  اىل  الثالث  االأ�شبوع 

الثاين  لالأ�شبوع  �شعره  معدل  مع  مقارنة 

والبالغ 7ر27 دوالر.

االنباط-برتا

املعدنية  ال��ط��اق��ة وال���رثوة  ق��ال��ت وزي���رة 

الطاقة  ق��ط��اع  اإن  زوات����ي،  ه��ال��ة  امل��ه��ن��د���ش��ة 

وال�����رثوة امل��ع��دن��ي��ة ح��ق��ق اجن�����ازات ع��دي��دة 

خ����الل االأع��������وام امل���ا����ش���ي���ة، ج�����اءت ن��ت��ي��ج��ة 

ل��ت��خ��ط��ي��ط وت��ن��ف��ي��ذ م����ن ك�������وادر ال��ق��ط��اع 

جاللة  روؤي��ة  لتعزيز  ت�شعى  والتي  املتميزة 

امللك عبد اهلل الثاين باأن الطاقة هو ع�شب 

االإقت�شادية. العملية 

واك����دت زوات����ي اأه��م��ي��ة ق��ط��اع ال��ت��ع��دي��ن 

وم�����ش��اه��م��ت��ه يف  االق��ت�����ش��اد  ب��ت��ع��زي��ز  ودوره 

ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي االج����م����ايل، ل��ل��و���ش��ول اىل 

واال�شتغالل  بالطاقة  ال��ت��زود  اأم��ن  حتقيق 

ت�شاركي  وبنهج  الطبيعة  ل��ل��م��وارد  االم��ث��ل 

م���ع ج��م��ي��ع اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ومب���ا ي��ت��واف��ق 

القطاع  وال��ت��زام��ات   2025 االردن  روؤي��ة  م��ع 

االنتاج  دولة  النه�شة �شمن  بخطة  الواردة 

ودولة التكافل .

نحتفل مبنا�شبة  “ونحن  زواتي:  وقالت 

ع���ي���د اال����ش���ت���ق���الل، ن�����ش��ع��ى ل��ت��ع��ظ��ي��م ه���ذه 

االجن�������ازات م�����ش��ت��ق��ب��ال م���ن خ����الل خ��ط��ط 

تتمحور حول االعتماد على الذات لتحقيق 

على  االعتماد  وزي��ادة  بالطاقة  التزود  اأم��ن 

امل�������ش���ادر امل��ح��ل��ي��ة وخ��ف�����س ك��ل��ف��ة ال��ط��اق��ة 

واال�شتدامة، ا�شافة اىل زيادة االإ�شتثمار يف 

املعدنية«. الرثوات 

وبينت ان وزارة الطاقة والرثوة املعدنية 

التي  العديدة  التحديات  من  الرغم  وعلى 

اىل  ادت  اجن���ازات  حققت  مواجهتها،  مت��ت 

مبحور  االوىل  امل��رت��ب��ة  اىل  االردن  اي�����ش��ال 

اي�������ش���ال ال���ك���ه���رب���اء ل��ل�����ش��ك��ان وف���ق���ا مل��وؤ���ش��ر 

االجنازات  تلك  ادت  كما  العاملي،  التناف�شية 

يف  االوىل  امل���رت���ب���ة  االردن  ي��ح��ت��ل  ان  اىل 

وال�شاد�شة  افريقيا  و�شمال  االو�شط  ال�شرق 

 2019 �شكوب  كالميت  لتقرير  وفقا  عامليا 

امل��ت��ج��ددة،  ال��ط��اق��ة  يف  اال�شتثمار  جم��ال  يف 

وح�شول االردن على املرتبة االأوىل بح�شة 

الفرد من اال�شتطاعة من الطاقة املتجددة 

ك��م��ا متكن  ال��ع��رب��ي��ة،  ال���دول  م�شتوى  ع��ل��ى 

ال��ت��زود  ت���اأم���ن  م���ن  ال���ع���ام  االأردن وط�����وال 

 100 بن�شبة  اململكة  يف  النفطية  بامل�شتقات 

باملئة.

اأما يف قطاع الرثوة املعدنية، فقد �شكلت 

2019 ما  ال��ق��ط��اع يف ع���ام  ب��ه��ذا  ال�����ش��ادرات 

و  االردن  ���ش��ادرات  م��ن  باملئة   19.7 ن�شبته 

7.6 باملئة من الناجت املحلي االجمايل.

واأ�شارت زواتي اىل اأنه ويف جمال القطاع 

امل�شتهلكن  ت��زوي��د  ا�شتمر  ف��ق��د  ال��ن��ف��ط��ي، 

ب��ج��م��ي��ع امل�����ش��ت��ق��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة وذل�����ك م��ن 

خ�����الل ���ش��ل�����ش��ل��ة ال���ت���زوي���د وال����ت����ي ت�����ش��م��ل 

ت�شويق  و�شركات  االردنية  البرول  م�شفاة 

امل��ح��روق��ات وج��م��ي��ع امل��ح��ط��ات امل��ن��ت�����ش��رة يف 

امل��م��ل��ك��ة، وب��ه��دف ت��ن��وي��ع م�����ش��ادر ا���ش��ت��راد 

العراقي  النفط  ت��زوي��د  ع��اد  اخل���ام  النفط 

خ��الل  م���ن  وذل����ك   2019 ع����ام  االأردن  اىل 

اتفاقا  العراقي  اجلانب  مع  االردن  توقيع 

من  يوميا  برميل  اآالف   10 ا���ش��ت��راد  على 

التفاهم  م��ذك��رة  مب��وج��ب  ال��ع��راق��ي  النفط 

وال��ع��راق��ي،  االردين  اجلانبن  ب��ن  املوقعة 

908 االف برميل  وقد مت نقل ما جمموعه 

اال�شتراد يف  بدء  العراقي منذ  النفط  من 

اأيلول وحتى نهاية العام 2019.

واو����ش���ح���ت ان�����ه وان���ط���الق���ا م����ن ���ش��ع��ي 

ال�����وزارة اىل زي����ادة اأم���ن ال��ت��زود ب��ال��ط��اق��ة، 

فقد مت افتتاح مرافق عمان اال�شراتيجية 

 300  -250  ( ب�����ش��ع��ة  ال��ن��ف��ط��ي��ة  للم�شتقات 

طن  و8000  نفطية  م�����ش��ت��ق��ات  ط��ن  األ���ف   )

غ����از ب�����رول م�������ش���ال، وت���ق���ع ه����ذه امل���راف���ق 

يف م��ن��ط��ق��ة امل��ا���ش��ون��ة وت���ه���دف اىل ت��وف��ر 

للم�شتقات  اال�شراتيجي  املخزون  وتعزيز 

بتعزيز  ت�شب  مهمة  ا�شافة  وهي  النفطية، 

مفهوم اأمن الطاقة يف االأردن.

ال��ط��ب��ي��ع��ي وت��ع��زي��زا  ال���غ���از  ويف جم����ال 

ل��الع��ت��م��اد ع��ل��ى ال�����ذات، ف��ق��د مت يف ال��ع��ام 

2019 زي����ادة ان��ت��اج ح��ق��ل ال��ري�����ش��ة ال��غ��ازي 

 )49(  ،)48( رق����م  ال��ري�����ش��ة  ب���ئ���ري  ب��ح��ف��ر 

وربطهما مع االبار املنتجة يف حقل الري�شة 

بئر منتج يف  اأي  يتم حفر  الغازي، فيما مل 

الري�شة منذ عام 2011 ، ويقدر معدل قدرة 

 19 ح��وايل  الغازي  الري�شة  حقل  اأب��ار  اإنتاج 

مليون قدم مكعب يوميا مما �شاهم بتوليد 

الطاقة الكهربائية خالل هذه الفرة.

ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل  االردن  ان  وق���ال���ت 

وتطوير النظام الكهربائي االردين وتنويع 

خ��ل��ي��ط ال���ط���اق���ة امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف ت��ول��ي��د 

الغاز  م�شاهمة  ن�شبة  بلغت  حيث  الكهرباء 

حمطات  يف  ال��ك��ه��رب��اء  ت��ول��ي��د  يف  الطبيعي 

التوليد التقليدي 87 باملئة وبلغت م�شاهمة 

13 ب��امل��ئ��ة يف ن��ه��اي��ة ع��ام  ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة 

متجددة  طاقة  باملئة   11 مع  مقارنة   2019

89 باملئة غاز طبيعي عام 2018.

وا�����ش����ارت اىل ان����ه ي��ت��م ال�����ش��ع��ي ل���زي���ادة 

م�����ش��اه��م��ة م�����ش��ادر ال��ط��اق��ة امل��ح��ل��ي��ة، حيث 

مل�شاريع  امل��رك��ب��ة  الكلية  اال�شتطاعة  بلغت 

ت��ول��ي��د ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة م���ن م�����ش��ادر 

ميجاواط   1558 ح��وايل  امل��ت��ج��ددة  الطاقة 

امل�شاريع  وتنتج هذه   ،2019 عام  نهاية  حتى 

اأك����رث م��ن 13 ب��امل��ئ��ة م��ن اإج���م���ايل ال��ط��اق��ة 

الكهربائية املولدة يف اململكة.

التجاري  الت�شغيل  مت  انه  زوات��ي  وقالت 

با�شتطاعة  ال��ري��اح  لطاقة  الفجيج  مل�شروع 

والت�شغيل   ،2019 مت���وز  يف  م��ي��ج��اواط   89

ال����ت����ج����اري مل�������ش���روع اخل����الي����ا ال�����ش��م�����ش��ي��ة 

ب��ا���ش��ت��ط��اع��ة   )AM Solar( ل�����ش��رك��ة 

مبنطقة  ال�����ش��ه��ر  ن��ف�����س  يف  م���ي���ج���اواط   40

مل�شروع  ال��ت��ج��اري  والت�شغيل  ع��م��ان،  ���ش��رق 

للطاقة  الري�شة  ل�شركة  ال�شم�شية  اخلاليا 

50 م���ي���ج���اواط يف  ال�����ش��م�����ش��ي��ة ب��ا���ش��ت��ط��اع��ة 

م��ن��ط��ق��ة ال���ري�������ش���ة. ك��م��ا مت ت��ن��ف��ي��ذ ورب���ط 

با�شتخدام اخلاليا  الكهرباء  م�شروع توليد 

ال�شم�شية يف االأزرق با�شتطاعة 5 ميجاواط 

، واالنتهاء من تنفيذ وربط م�شروع توليد 

ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ب��ا���ش��ت��غ��الل ال��ط��اق��ة 

منطقة  يف  ميجاواط   40 بقدرة  ال�شم�شية 

جنوب عمان.

على  باالعتماد  ال��دول��ة  م�شاعي  و�شمن 

حاليا  العمل  يتم  املحلية  الطاقة  م�شادر 

ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ م�������ش���روع ل��ت��ول��ي��د ال��ك��ه��رب��اء 

ويتوقع  ال��زي��ت��ي  لل�شخر  املبا�شر  ب��احل��رق 

 470 اأن ي��ب��داأ ال��ت��ول��ي��د م��ن امل��ح��ط��ة ب��ق��درة 

ميجاواط من الكهرباء يف عام 2020 والذي 

االأردن  يف  ن��وع��ه  م��ن  االأول  امل�����ش��روع  يعتر 

وامل��ن��ط��ق��ة ح��ي��ث و���ش��ل��ت ن�����ش��ب��ة االجن����از يف 

امل�شروع 89 باملئة حتى نهاية 2019.

التكافل  دولة  مبادرات  �شمن  انه  وبينت 

يف خطة النه�شة مت اطالق مبادرة جديدة 

ت���ه���دف اىل ت��خ��ف��ي��ف ال����ع����بء ع����ن اال����ش���ر 

املعونة  ���ش��ن��دوق  م��ن  وامل�شتفيدة  العفيفة 

ت��رك��ي��ب   2019 ع����ام  خ����الل  ومت  ال��وط��ن��ي��ة 

ال�شبكة  مع  مرتبطة  �شم�شية  طاقة  انظمة 

ح�شاب  على  كيلوواط   2 بقدرة  الكهربائية 

فل�س الريف حيث مت البدء باجناز املرحلة 

 2،213 �شملت  وال��ت��ي  امل�����ش��روع  م��ن  االوىل 

عام  بنهاية  باملئة   80 اجن���از  بن�شبة  م��ن��زال 

ال��ث��ان��ي��ة  امل��رح��ل��ة  ع��ط��اء  ط���رح  ومت   ،2019

انظمة  وتركيب  منزال   3،316 ت�شمل  والتي 

ال�شبكة  م��ع  مرتبطة  غ��ر  �شم�شية  خ��الي��ا 

من ح�شاب فل�س الريف ل� 16 موقعا.

وال�����رثوة  ال���ط���اق���ة  وزارة  م���ن  وامي����ان����ا 

املعدنية باهمية الطاقة املتجددة ودورها يف 

فقد  احلكومية  املباين  عن  العبء  تخفيف 

ال��ط��اق��ة  ت�شجيع  ���ش��ن��دوق  خ���الل  وم���ن  مت 

انظمة  تركيب  الطاقة  وتر�شيد  امل��ت��ج��ددة 

خ��الي��ا ���ش��م�����ش��ي��ة ل����دور ال��ع��ب��ادة )امل�����ش��اج��د 

والكنائ�س(؛ ل� 522 م�شجدا و9 كنائ�س حتى 

امل��ب��ادرة  م�شروع  وتنفيذ   ،2019 ع��ام  نهاية 

 128 يف  احلكومية  امل��دار���س  لتدفئة  امللكية 

واالن��ت��ه��اء   ،2019 ع��ام  نهاية  حتى  م��در���ش��ة 

م���ن ت��رك��ي��ب اأن���ظ���م���ة اخل���الي���ا ال�����ش��م�����ش��ي��ة 

بتمويل كامل من ال�شندوق بقدرة اجمالية 

تقدم  التي  للجمعيات  وذلك   ،kWp  247

خدمة عمل عام ورعاية خا�شة .

بدعم  يتعلق  فيما  ان��ه  زوات���ي  وا���ش��اف��ت 

القطاع الزراعي، فقد ا�شتمر دعم املزارعن 

لركيب اأنظمة اخلاليا ال�شم�شية ملزارعهم 

ب��ت�����ش��دي��د ف���وائ���د ال��ق��رو���س ب��ال��ت��ع��اون مع 

عدد  بلغ  حيث  الزراعي،  االقرا�س  موؤ�ش�شة 

امل���زارع���ن امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن م��ن ال��رن��ام��ج 97 

مزارعا يف 79 مزرعة.

الطاقة  ا�شتهالك  بر�شيد  يتعلق  وفيما 

بتنفيذ  ال�����وازرة  ت��ق��وم  ك��ف��اءت��ه��ا،  وحت�����ش��ن 

ا�شتهالك  ل��ر���ش��ي��د  ال��رام��ج  م��ن  ال��ع��دي��د 

الطاقة وحت�شن كفاءتها ت�شتهدف خمتلف 

ال���ق���ط���اع���ات، وت�����ش��م��ل ج��م��ي��ع حم��اف��ظ��ات 

اململكة.

وق���ال���ت ان ����ش���ن���دوق ت�����ش��ج��ي��ع ال��ط��اق��ة 

امل���ت���ج���ددة وت��ر���ش��ي��د ال���ط���اق���ة ي��ع��م��ل ع��ل��ى 

ت��ن��ف��ي��ذ ب��ع�����س ه����ذه ال����رام����ج م���ن خ���الل 

بال�شراكة  خمتلفة،  متويلية  واأط��ر  برامج 

م��ع امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��دول��ي��ة امل��ان��ح��ة وال��ب��ن��وك 

القطاعية  واملظالت  واملوؤ�ش�شات  التجارية 

قامت  حيث  املحلية،  التنموية  واجلمعيات 

لتبديل وح��دات  م�����ش��روع  ب��اط��الق  ال����وزارة 

االن�����ارة ال��ق��دمي��ة وت��رك��ي��ب وح�����دات اإن����ارة 

لكل منزل  5 وحدات  بواقع  للطاقة  موفرة 

للمرحلة  وح���دة  ال��ف   150 اإج��م��ايل  وب��ع��دد 

اأنظمة  ع��دد   2019 ع��ام  يف  وو���ش��ل  االأوىل، 

تركيبها  مت  ال��ت��ي  ال�����ش��م�����ش��ي��ة  ال�����ش��خ��ان��ات 

 50 بدعم  �شم�شي  �شخان  ال��ف   20 للمنازل 

 2448 تركيب  وكذلك  ال�شندوق،  من  باملئة 

من  باملئة   100 وبدعم  �شم�شي  �شخان  نظام 

الطاقة  ت�شجيع  �شندوق  من  النظام  كلفة 

اال�شر  مل�شاكن  ال��ط��اق��ة  وتر�شيد  امل��ت��ج��ددة 

العفيفة.

610 انظمة  انه مت تركيب  وقالت زواتي 

ال��ت��ي  ال��ف��ق��رة  ل��الأ���ش��ر  �شم�شية  ���ش��خ��ان��ات 

ت��ت��ل��ق��ى امل��ع��ون��ة ال��وط��ن��ي��ة ومب��ن��ح��ة ك��ام��ل��ة 

من  باملئة   50( النظام  كلفة  من  باملئة   100

من  باملئة  و50  امل��ت��ج��ددة،  الطاقة  �شندوق 

وزارة التخطيط والتعاون الدويل(.

واكدت انه وبهدف دعم قطاع ال�شياحة، 

الطاقة  كفاءة  تطبيقات  ا�شتخدام  دعم  مت 

والعقبة  وماأدبا  البراء  باإقليم  فنادق   8 يف 

وا�شتالم درا�شات التدقيق الطاقي النهائية 

4 فنادق يف ماأدبا، وتنفيذ اإجراءات كفاءة  ل� 

الطاقة ل� 4 فنادق يف البرا.

ال��ك��ه��رب��ائ��ي ق��ال��ت  ال���رب���ط  ويف جم����ال 

زوات�������ي، مت جت���دي���د ع��ق��د ت���ب���ادل ال��ط��اق��ة 

– امل�شري ،والتوقيع على اتفاقية  االردين 

احلدود  على  الرامة  حتويل  حمطة  اإن�شاء 

م   2x80 با�شتطاعة  الفل�شطينية  االردن��ي��ة 

احمال  ت��زوي��د  لغايات  ك.ف   33/132 ف.اأ 

بالطاقة  القد�س  حمافظة  كهرباء  �شركة 

 80 ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ورف���ع ق���درة ال��ت��زوي��د اىل 

�شادرات  زي��ادة  يف  ي�شهم  وال��ذي  ميجاواط 

ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ل��ف��ل�����ش��ط��ن، ك��م��ا مت 

توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ م�شروع الربط 

 400 ال�����ش��رق��ي(  )امل���م���ر  ال��ع��راق��ي  االردين 

توقيع  مت  وك��ذل��ك  مرحلتن،  وع��ل��ى  ك.ف 

م��ذك��رة ت��ف��اه��م مل�����ش��روع ال��رب��ط ال��ث��الث��ي ) 

اخلليجي، االردين ، امل�شري(.

اأم����ا يف جم����ال ك��ه��رب��ة ال���ري���ف ا���ش��اف��ت 

الطاقة  اي�شال  ج��ه��ود  وا�شلت  ال���وزارة  ان 

والتجمعات  النائية  القرى  اىل  الكهربائية 

ال�����ش��ك��ان��ي��ة ال��ري��ف��ي��ة واال����ش���ر ال��ف��ق��رة من 

يف  امل�شروع  �شاهم  حيث  الريف  فل�س  خالل 

القطاعات  ودع��م  املحلية  املجتمعات  تنمية 

املختلفة، ا�شافة لت�شجيع ا�شتخدام م�شادر 

الطاقة املتجددة با�شتخدام انظمة اخلاليا 

ال�����ش��م�����ش��ي��ة غ���ر امل��رت��ب��ط��ة ع��ل��ى ال�����ش��ب��ك��ة 

مناطق  يف  وامل�����زارع  ال�����ش��ك��ان��ي��ة  للتجمعات 

الريف.

وب��ل��غ ع���دد ال��ط��ل��ب��ات امل��ق��دم��ة الي�����ش��ال 

الريف  فل�س  ح�شاب  على  الكهربائي  التيار 

 3063 تت�شمن  طلباً   )2124(  2019 للعام 

منزال.

وق��ال��ت ان ال�����وزارة ع��م��ل��ت خ���الل ال��ع��ام 

االج�������راءات  م���ن  ع����دد  ات���خ���اذ  ع��ل��ى   2019

على خمتلف  الطاقة  كلفة  تخفي�س  بهدف 

ا�شتطاعة  تخ�شي�س  حيث  م��ن  القطاعات 

ال�شبكة  وع��ل��ى  م��ي��ج��اواط،   100 م��ق��داره��ا 

ال�شغرة  ال�شناعات  ل�شالح  الكهربائية 

وامل��ت��و���ش��ط��ة ،واع��ف��اء ال�����ش��ن��اع��ات اجل��دي��دة 

ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ال��ت��ح��ول اإىل ا���ش��ت��خ��دام ال��غ��از 

املفرو�شة  اخلا�شة  ال�شريبة  من  الطبيعي 

ع��ل��ي��ه مل�����دة ث�����الث ����ش���ن���وات، ك���م���ا مت م��ن��ح 

للم�شتثمرين  ال��غ��از  اأ���ش��ع��ار  على  ام��ت��ي��ازات 

يف خم���ت���ل���ف ال�������ش���ن���اع���ات امل���ح���ل���ي���ة وذل����ك 

املنتج  تناف�شية  وزي����ادة  ال��ك��ل��ف  لتخفي�س 

بحجز  امل�شتهلكن  لكبار  وال�شماح  املحلي، 

ال�شم�شية  الطاقة  م�شاريع  من  ا�شتطاعات 

تخفي�س  مت  ك��م��ا  ا�شتهالكاتهم.  لتغطية 

ال�شناعي  القطاع  على  الكهربائية  التعرفة 

10 فل�شات لكل كيلوواط/  املتو�شط مبقدار 

كانون  �شهر  م��ن  االأول  م��ن  اع��ت��ب��ارا  �شاعة 

الثاين 2020 .

البدء  مت  املعدنية،  ال���رثوات  جم��ال  ويف 

التحتية  للبنية  ال�����ش��ي��ان��ة  اع��م��ال  بتنفيذ 

يف ح��ق��ل ح��م��زه ال��ن��ف��ط��ي، ومت و���ش��ع خطة 

ت��ن��ف��ي��ذي��ة ال���ش��ت��ك��م��ال خ��ط��ة ت��ط��وي��ر حقل 

حمزة.

وب����ه����دف ج������ذب اال����ش���ت���ث���م���ار ل��ق��ط��اع 

تق�شيم  م���ن  االإن���ت���ه���اء  مت  ف��ق��د  ال��ت��ع��دي��ن 

 21  ( ال��زي��ت��ي  لل�شخر  امل��ف��ت��وح��ة  امل��ن��اط��ق 

م��ن��ط��ق��ة ل��ل��ت��ق��ط��ر ال�����ش��ط��ح��ي، م��ن��ط��ق��ة 

واحدة للتقطر العميق( واإعداد اخلارطة 

لالإ�شتثمار. املفتوحة  للمناطق  النهائية 

ال���ت���ن���ق���ي���ب ع��ن  ال���ع���م���ل يف  وا����ش���ت���م���ر 

ال��ع��ن��ا���ش��ر االأر����ش���ي���ة ال����ن����ادرة وال��ث��م��ي��ن��ة 

وامل�����ش��ع��ة ا���ش��اف��ة اىل ا���ش��ت��م��رار ال��ع��م��ل يف 

�شخور  يف  الليثيوم  عن�شر  ع��ن  التنقيب 

امليت. البحر 

وت����ق����وم خم����ت����رات ال���������وزارة ب��ت��ق��دمي 

خدماتها من خالل اجراء كافة التحاليل 

والفحو�شات الكيميائية واملعدنية لعينات 

للقطاعن  املختلفة  الطبيعية  ال�شخور 

العام واخلا�س، حيث بلغ عدد الفحو�شات 

جم��ال  يف  ف��ح�����ش��ا   49373 امل��ا���ش��ي  ال���ع���ام 

وحتاليل  واملعدنية  الكيميائية  التحاليل 

مكانيكا  وحتاليل  الع�شوية  اجليوكيمياء 

الربة وال�شخور وتركيز اخلامات 

ارتفاع أسعار النفط والمشتقات النفطية عالميا في 
األسبوع الثالث من أيار

زواتي: الطاقة عصب االقتصاد وعنوان ميز مسيرتنا
 العام الماضي



االنباط-وكاالت

بللداأت دول عدة بتخفيف اإجللراءات الإغللاق التي فر�ضها 

املا�ضية، حيث  ال�ضهور  تف�ضي فريو�س كورنا اجلديد خال 

بع�ضها  فتحت  فيما  تدريجيا،  للعمل  املللرافللق  بع�س  عللادت 

الآخللللر الأجللللللواء و�ضمحت بلللللدان ملللواطللنلليللهللا بلللاخللللروج اإىل 

املتنزهات وال�ضواطئ.

ومع اأن بع�س الدول مل تخفف الإجراءات اإىل احلد الذي 

يبغيه املواطنون، فاإنها تظل خطوة جيدة تبعث على التفاوؤل، 

اأمللا للدول الأخللرى باأنه ميكن مكافحة الفريو�س  ومتنح 

اإن�ضان، وت�ضبب  5.6 مايني  اأكللر من  اأ�ضاب  الللذي  القاتل، 

بوفاة اأكر من 347 األفا.

نيوزيلندا

ميكن القول اإن نيوزيلندا ت�ضكل واحدة من اأف�ضل ق�ض�س 

النجاح يف جمال مكافحة فريو�س كورونا اجلديد، اإذ كانت قد 

و�ضعت خطة �ضارمة من 4 م�ضتويات ملكافحة الوباء، و�ضاعد 

ال�ضعب يف حتقيق هذا النجاح من خال اللتزام باخلطة.

وام�س، اأعلنت نيوزيلندا اأنها تعتزم تخفيف القيود املتعلقة 

مبكافحة وباء كوفيد-19 من خال زيللادة احلجم الأق�ضى 

للتجمعات من 10 اأ�ضخا�س اإىل 100 �ضخ�س.

اأرديلللرن، لل�ضحفيني يف  اللللوزراء جا�ضيندا  وقالت رئي�ضة 

ويلينغتون ام�س الثنني، اإن التغيريات �ضتدخل حيز التنفيذ 

بدءا من منت�ضف نهار يوم اجلمعة املقبل.

احلللالت  ت�ضتمر  عاملية.  جائحة  يف  زلنا  “ما  واأ�للضللافللت: 

بالتزايد يف اخلارج، ول يزال لدينا اأنا�س يعودون اإىل الباد. 

لكن يف الغالب، العديد من جوانب احلياة ميكن ويجب اأن 

ت�ضبح طبيعية اأكر”، وفقا لفران�س بر�س.

اليابان

واإىل ال�ضمال من نيوزيلندا، ولكن يف قارة اآ�ضيا، وحتديدا 

اآبلللي، يوم  الياباين �ضينزو  الللللوزراء  اأعلللللن رئي�س  اللليللابللان،  يف 

الثنني، اأنه �ضيتم رفع حالة الطوارئ يف جميع اأنحاء الباد، 

واأن طوكيو جنحت يف ال�ضيطرة على انت�ضار فريو�س كورونا 

خال اأقل من �ضهرين.

وخففت ال�ضلطات اإجراءات التباعد الجتماعي يف معظم 

اأنحاء الباد يف 14 من مايو مع تراجع الإ�ضابات اجلديدة، 

لكن احلكومة اأبقت طوكيو و4 مناطق اأخرى حتت املراقبة، 

بح�ضب ما ذكرت رويرتز.

العامل،  اقت�ضاد يف  اأكللر  ثالث  الللدولللة، �ضاحبة  و�ضجلت 

اأكر من 16600 اإ�ضابة و839 وفاة حتى الآن بالفريو�س.

ال�ضني

بلللداأ تف�ضي  اللل�للضللني، حيث  اأي  اللليللابللان،  الللغللرب مللن  واإىل 

الفريو�س يف اأواخر دي�ضمر املا�ضي، بداأت العديد من نواحي 

احلياة تعود اإىل طبيعتها، اقت�ضاديا واجتماعيا، حيث اأعلنت 

يف وقت �ضابق من اأبريل عن عودة الرحات اجلوية الداخليةل، 

وكذلك ا�ضتاأنفت القطارات عملها العتيادي.

الليلية، و�ضط  الأندية  ن�ضاط  عللودة  اأعلنت عن  وموؤخرا، 

متت  بللاأنلله  متزايد  ب�ضكل  بارتياح  وروادهللللا  اأ�ضحابها  �ضعور 

ال�ضيطرة علللللى الللفللريو�للس، حللتللى مللع ا�للضللتللخللدام املللطللهللرات 

اأمور  والكمامات، وهي  واحللدة  ملرة  ت�ضتخدم  التي  والكوؤو�س 

اأ�ضبحت جزءا ل يتجزاأ من الو�ضع داخل تلك املاهي.

الهند

الللرحللات  ا�ضتوؤنفت  اآ�للضلليللا،  قلللارة  اأيلل�للضللا، يف  الللغللرب  واإىل 

اجلللويللة الللداخللللليللة جللزئلليللا يف الللهللنللد، مللا خللفللف مللن تللدابللري 

الإغللاق املتعلقة بفريو�س كورونا رغم ت�ضجيل الباد اأكر 

من 6000 اإ�ضابة جديدة.

ففي مطار “اإنديرا غاندي الدويل” بالعا�ضمة نيودلهي، 

وقف ركاب ارتللدوا كمامات اأو بزات حماية كاملة يف �ضفوف 

طويلة لإظهار بطاقات الهوية لأفللراد الأمللن الذين وقفوا 

خلف حواجز با�ضتيكية، بينما نقلت ال�ضلطات اآلت واأجهزة 

املطار  قللام موظفو  اخللللارج، حيث  اإىل  الإلكرتونية  التذاكر 

بتعقيم احلقائب، واأك�ضاك التخزين.

وجاء ذلك بعد اأن اأمرت املحكمة العليا يف الهند بتطبيق 

املللطللارات، وخللال الرحات  التباعد الجتماعي يف  معايري 

اجلوية، ما اأجر �ضركات الطريان على اإبقاء املقاعد الو�ضطى 

�ضاغرة.

وتللزامللنللت الللزيللادة يف احللللالت اجلللديللدة مللع علللودة بع�س 

الأن�ضطة وحركة ال�ضفر يف اإطار مرحلة جديدة من تخفيف 

الللقلليللود املللفللرو�للضللة لحللتللواء فللريو�للس كللورونللا على م�ضتوى 

الباد، بح�ضب ما ذكرت الأ�ضو�ضيتد بر�س.

الركاب واأطقم الطائرات يف مطار نيودلهي  وقال بع�س 

اليوم الثنني اإن اجلو ال�ضائد يت�ضم بالتجهم اإذ تفر�س قوات 

الركاب  وي�ضع  ال�ضارمة  الجتماعي  التباعد  قواعد  الأمللن 

الكمامات.

اليونان

ا�ضتاأنفت اليونان، يوم الثنني، خدمات  اأوروبللا،  ويف قارة 

املطاعم  علللادت  بينما  اجللللزر،  واإىل  مللن  املنتظمة  الللعللبللارات 

واحلانات اإىل العمل مرة اأخرى، حيث قامت الدولة بت�ضريع 

اجلهود لإنقاذ مو�ضمها ال�ضياحي.

وكانت ال�ضلطات اليونانية حظرت ال�ضفر اإىل اجلزر منذ 

تللدابللري الإغللللاق الللتللي فر�ضتها يف اأواخللللر مللار�للس لحللتللواء 

يتمكن  لوباء كوفيد-19، حيث مل  امل�ضبب  كللورونللا،  فريو�س 

�ضوى موردي ال�ضلع واملقيمني الدائمني من الو�ضول اإليها.

لكن معدل الإ�ضابة املنخف�س يف الباد جراء الفريو�س 

دفع احلكومة اإىل بدء مو�ضم العطات قبل 15 يونيو كما كان 

متوقعا.

التباعد  لللوائللح  ا�ضتمر فر�س  الإجلللللراءات،  ومللع تخفيف 

الجتماعي والقيود على ركوب العبارات ويف املطاعم، بينما 

على  الللدولللة  تديرها  التي  ال�ضحية  اخلللدمللات  تو�ضيع  يتم 

اجلزر، مع توفري م�ضاحة للعناية املركزة يف خم�س جزر هي: 

لي�ضبو�س، و�ضامو�س، ورود�س، وزاكينثو�س، وكورفو، بالإ�ضافة 

اإىل املرافق املوجودة يف جزيرة كريت.

اأملانيا

اأظهر  اأملللانلليللا،  حيث  اللليللونللان،  مللن  الغربي  ال�ضمال  واإىل 

ا�ضتطاع للراأي، الثنني، اأن ثقة ال�ضركات الأملانية انتع�ضت 

اأكلللر هبوط على الإطلللاق امل�ضجل  يف مللايللو، متعافية مللن 

الرفع  ال�ضركات يف ظل  تفاوؤل  تنامي  ال�ضابق مع  ال�ضهر  يف 

التدريجي للقيود املفرو�ضة لإبطاء تف�ضي فريو�س كورونا، 

بح�ضب ما ذكرت وكالة رويرتز.

اأن احلكومة  يبدو  اأخلللرى،  املنطلق ومعطيات  هللذا  ومللن 

الحتادية الأملانية تو�ضي باأن تخفف الوليات بع�س قواعد 

التباعد الجتماعي اعتبارا من 6 يونيو، مع ال�ضتمرار بو�ضع 

قيود على حجم التجمعات، بحيث ل تزيد على 20 �ضخ�ضا 

يف الهواء الطلق و10 يف الأماكن املغلقة، كما اأفادت �ضحيفة 

بيلد الأملانية.

اإ�ضبانيا

الإ�ضبانية  ال�ضواطئ  عللادت  الأوروبلليللة،  الللقللارة  ويف غربي 

ل�ضتقبال الرواد، كما بداأ تخفيف تدابري الإغاق يف مدريد 

وبر�ضلونة اعتبارا من ام�س الثنني.

رواد  عللدد  مللن  باحلد  الإ�ضبانية  ال�ضحة  وزارة  وتو�ضي 

ال�ضواطئ وفر�س م�ضافة بينهم واإبعاد املظات بفارق 4 اأمتار.

اأما يف مدريد وبر�ضلونة، فاأ�ضبح باإمكان ال�ضكان اعتبارا 

مللن الثللنللني، اللللتللقللاء يف جمللمللوعللات مللن 10 اأ�للضللخللا�للس يف 

منازلهم اأو على اأر�ضفة احلانات واملطاعم.

ريي�س  الإ�ضبانية  ال�ضياحة  وزيللرة  اأعلنت  اأي�ضا،  والثنني 

ماروتو اإنه ميكن لل�ضياح الأجانب حجز عطاتهم يف اإ�ضبانيا 

الللذاتللي ملدة  ال�ضحي  �ضيكون احلجر  مللن يوليو حيث  بللدءا 

تعليقه  اخلللارج قد مت  القادمني من  للم�ضافرين  اأ�ضبوعني 

غالبا بحلول ذلك املوعد.

 دول تخفف إجراءات اإلغالق المفروضة بسبب كورونا

 هجوم بسكين في القدس وإصابة 
منفذه بالرصاص        

االنباط-وكاالت

حلللاول رجلللل طللعللن �للضللرطللي اإ�للضللرائلليلللللي يف 

الللقللد�للس الللغللربلليللة، املل�للس الثلللنلللني، قللبللل اأن 

قللوات  بللر�للضللا�للس  بالغة”  “بجروح  يلل�للضللاب 

الإ�ضرائيلية. الأمن 

وقلللللللللللال امللللللتلللللحلللللدث بلللللا�لللللضلللللم اللللل�للللضللللرطللللة 

الإ�للضللرائلليللللليللة، ملليللكللي روزنلللفلللللللد، لللفللرانلل�للس 

يف  �ضابط  طعن  حللاول  “اإرهابيا  اإن  بللر�للس: 

الللنللار عليه  بللاإطللاق  اللل�للضللرطللة ورد الأخلللري 

من  يتحدر  املهاجم  اأن  مو�ضحا  واإ�ضابته”، 

ال�ضرقية. القد�س 

ووقع الهجوم عند نقطة تفتي�س لل�ضرطة 

ال�ضتيطاين،  هانات�ضيف  اأرمللللون  حللي  بللني 

وقرية جبل املكر يف القد�س ال�ضرقية.

اأن  الإ�للضللرائلليللللليللة  اللل�للضللرطللة  بلليللان  واأورد 

اأ�ضيب  عاما   30 عمره  يناهز  الللذي  املهاجم 

اإىل  ونللقللل  بللالللر�للضللا�للس،  بالغة”  “بجروح 
القد�س. م�ضت�ضفى يف 

النار  ال�ضرطي  “اأطلق  املتحدث  واأ�ضاف 

على مهاجم كان يرك�س يف اجتاههم حاما 

وهاتفا”. �ضكينا 

االنباط-وكاالت

خال 10 اأيام فقط، جنحت مدينة ووهان 

البالغ  �ضكانها  ثلثي  نحو  فح�س  يف  ال�ضينية 

عددهم 11 مليونا بوا�ضطة اختبارات فريو�س 

كورونا، باعتبار ذلك و�ضيلة للتاأكد من خلوها 

العامل  تف�ضي يف  الللذي  الفتاك  الفريو�س  من 

من هذه املدينة.

ووفقا ملا ذكرته مفو�ضية ال�ضحة يف مدينة 

ووهان، مركز اإقليم هوبي و�ضط ال�ضني، فقد 

اأجللللرت املللديللنللة اأكلللر مللن 6.5 مللللليللون اختبار 

لفريو�س كورونا خال 10 اأيام.

املفو�ضية، يف من�ضور على موقعها  وطلبت 

الإلللكللرتوين، من اأي �ضخ�س مل يفح�س بعد 

التقدم واخل�ضوع له بنهاية غد الثاثاء.

ومل تعلن حالت اإ�ضابة جديدة بالفريو�س، 

بللللداأت حملة  امل�ضبب لللوبللاء كللوفلليللد-19، مللنللذ 

الأ�ضخا�س  بع�س  نتائج  اأن  رغللم  اأيللام  الع�ضرة 

اللللذيلللن مل تللظللهللر عللللليللهللم الأعللللرا�للللس جلللاءت 

اإيجابية.

وكلللانلللت امللللديلللنلللة قلللد اأجللللللرت قللبللل احلللملللللة 

اخلللتلللبلللارات وفللحللو�للس لأكلللللر ملللن 3 مللايللني 

ال�ضينية  �ضينخوا  وكللالللة  اأفلللادت  كما  �ضخ�س، 

لاأنباء.

فح�س  اإىل  املللديللنللة  يف  ال�ضلطات  وت�ضعى 

من  �ضل�ضلة  اأثللللللارت  اأن  بللعللد  �للضللكللانللهللا  جللملليللع 

احلالت اجلديدة خماوف من موجة ثانية من 

العدوى، خ�ضو�ضا بعد اكت�ضاف جمموعة من 6 

حالت يف جممع �ضكني واحد.

 ي�ضار اإىل اأن مدينة ووهان، حيث يعتقد اأن 

اجلائحة العاملية بداأت اأواخر العام املا�ضي، كانت 

بالإ�ضابات  ال�ضني،  يف  ت�ضررا  الأكللر  املدينة 

والوفيات، بح�ضب ما ذكرت الأ�ضو�ضيتد بر�س.

ويوم الثنني، اأعلنت جلنة ال�ضحة الوطنية 

جديدة  اإ�للضللابللة  حللالللة   11 ت�ضجيل  ال�ضني  يف 

ملللوؤكلللدة بلللللفللريو�للس كلللورونلللا اجللللديلللد يف الللر 

الرئي�ضي حتى يوم الأحد بزيادة 3 حالت عن 

يوم ال�ضبت.

وقلللاللللت اللللللجللنللة يف بلليللان اإن كلللل احلللللالت 

اجلديدة مل�ضافرين قادمني من اخلللارج، منها 

10 يف منغوليا الداخلية وحالة واحدة يف اإقليم 

�ضي�ضوان بجنوب غربي ال�ضني.

واأعلنت اللجنة اأي�ضا عن 40 حالة جديدة ل 

تظهر عليها اأعرا�س مقابل 36 حالة قبل يوم، 

وفقا لرويرتز.

وبلللذللللك، يللبلللللغ اللللعلللدد الإجللللمللللايل حللللالت 

الإ�ضابة بكورونا يف الر الرئي�ضي 82985 حالة 

بينما ظل عدد الوفيات دون تغيري عند 4634.

 ووهان تفحص 6.5 مليون نسمة من كورونا في 10 أيام

 مصر.. »حزمة إجراءات« لحماية 
األطقم الطبية

تشكيل الكابينت األضخم
 في تاريخ »إسرائيل« 

 الصين تخطط لمهمة فضائية.. 
والهدف »الكوكب األحمر”

االنباط-وكاالت

اأكدت وزارة ال�ضحة وال�ضكان امل�ضرية، ام�س الثنني، اتخاذ حزمة من الإجراءات لأجل حماية الأطقم 

الطبية، نظرا اإىل ممار�ضة عملهم يف خط الدفاع الأول �ضد فريو�س كورونا امل�ضتجد )كوفيد 19(.

وقالت الوزارة اإنها وفرت خمزونا كافيا من امل�ضتلزمات الوقائية يف امل�ضت�ضفيات الباد، ف�ضا اإجراء 19 

األف اختبار كورونا لاأطقم الطبية حتى الآن.

وذكرت وزيرة ال�ضحة وال�ضكان امل�ضرية، هالة زايد، اأنه منذ بداية جائحة فريو�س كورونا امل�ضتجد، 

حر�ضت الللوزارة على تخ�ضي�س دور يف كل م�ضت�ضفى عزل ب�ضعة 20 �ضرير لعاج امل�ضابني من الأطقم 

الطبية.

واأ�ضارت وزيرة ال�ضحة وال�ضكان، اإيل اإ�ضابة 291 من الأطقم الطبية مب�ضت�ضفيات احلميات وال�ضدر 

والعزل، من بينهم 69 طبيب وطبيبة، لفتة اإيل وفاة 11 من الأطقم الطبية وذلك منذ بداية اجلائحة 

وحتى اليوم، موؤكدة اأن جميع امل�ضابني يتلقون العاج والرعاية الطبية الازمة بامل�ضت�ضفيات.

واأكدت وزيرة ال�ضحة وال�ضكان، اأن الوزارة تتخذ كافة الحتياطات والإجراءات حلماية اأطقمها الطبية 

من الإ�ضابة، حيث يتم اإجراء حتليل لكافة الأطقم عند دخولهم امل�ضت�ضفى لقيامهم مبهام عملهم، واأي�ضا 

عند خروجهم منه بعد انتهاء عملهم منها بواقع 14 يوم عمل، و14 يوم اإجازة.

ف�ضا عن ذلك، يتم اإجللراء حتليل فوري ملن يظهر عليه اأى اأعرا�س، اأثناء تاأدية عمله، حيث قامت 

الوزارة بتكثيف اإجراء التحاليل الدورية لأطقمها الطبية حيث مت اإجراء 19 األف و578 حتليل بالكا�ضف 

ال�ضريع، وPCR 8913، حتى الآن.

وذكرت الوزيرة، اأن فرق مكافحة العدوي بامل�ضت�ضفيات تقوم ب�ضفة يومية مبراجعة خمزون امل�ضتلزمات 

الوقائية، وتتاأكد من التزام الأطقم الطبية باتباع بروتوكول مكافحة العدوى املعمول به فى هذا ال�ضاأن 

للحد من اإ�ضابة اأي من الأطقم الطبية بالفريو�س.

ونوهت اإىل اأن فرق الدعم النف�ضي مب�ضت�ضفيات العزل تقوم ب�ضفة دورية بتقدمي كافة �ضبل الدعم 

لاطقم الطبية �ضواء للعاملني او امل�ضابني، لفتة اإىل اأن مديري مدريات ال�ضوؤون ال�ضحية باملحافظات 

يقومون بالتوا�ضل املبا�ضر مع الأطقم الطبية من امل�ضابني لتقدمي كافة �ضبل الدعم لهم.

ووجهت وزيرة ال�ضحة وال�ضكان، ال�ضكر لكافة الأطقم الطبية واأ�ضرهم باعتبارهم خط الدفاع الأول يف 

مواجهة فريو�س كورونا امل�ضتجد، م�ضيدة بجهودهم ومايبذلونه من ت�ضحيات غالية حلماية �ضعب م�ضر.

االنباط-وكاالت

�لللضلللادقلللت حللكللومللة الحللللتللللال اأملل�للس 

الأحللللللد علللللى تلل�للضللكلليللل املللجللللل�للس الأملللنلللي 

تاريخ  يف  الأ�ضخم  “الكابينت”  امل�ضغر 

“اإ�ضرائيل” واملكون من 16 وزيراً، وذلك 
يف  املن�ضوية  الأحلللزاب  عللدد  اإىل  بالنظر 

اإطار الئتاف احلكومي وعدد احلقائب 

الوزارية التي و�ضلت اىل 35 حقيبة.

اأن  اللللعلللري   ”0404“ مللوقللع  وذكللللر 

على  جلللاءت  اجلللديللد  الكابينت  تركيبة 

النحو التايل :

1.     رئي�س الكابينت – رئي�س حكومة 

الحتال بنيامني نتنياهو.

2.     رئي�س احلكومة البديل ، وزير 

اجلي�س بيني غانت�س

3.     وزير اخلارجية غابي اأ�ضكنازي.

4.     وزير املالية ي�ضرائيل كات�س.

5.     وزيللللر الأملللللن اللللداخلللللللي اأملللري 

اوحنا.

6.     وزير الغدل اآيف ني�ضكورن.

7.     الوزير يويل اأدلت�ضاين.

األللكللني ) �ضيعمل  8.     الللوزيللر زئيف 

بلللاللللتلللنلللاوب مللللع وزيللللللر اللللطلللاقلللة يلللوفلللال 

�ضتاينت�س كل 6 اأ�ضهر(.

9.     الوزير ميخال بيتون.

10.   الوزير يواآف جالنت.

11.   الوزير اآرية درعي.

12.   الوزير يوعاز هندل.

13.   الوزير عامري بريت�س.

14.   الوزيرة اأوريت فرك�س.

15.   الوزيرة مريي ريغيف.

16.   الوزير األون �ضو�ضرت.

اآخرين  اأع�ضاء  تعيني  جللرى  حني  يف 

ب�ضفة مراقب وهم:

1.     الوزير ت�ضاحي هنغبي.

2.     الوزير اإيلي كوهن.

3.     الوزير رايف بريت�س.

4.     الوزير يوفال �ضتاينت�س.

نتنياهو ت�ضكيل جمل�س  بينما يدر�س 

والللللذي  الللكللابلليللنللت  علللن  ملل�للضللغللر  وزاري 

�للضلليلل�للضللم عللللدد حملللللدود ملللن الأعللل�لللضلللاء 

لتللللخللللاذ اللللللقلللللرار بلل�للضللكللل �لللضلللريلللع حلللال 

التطورات والأحداث و�ضي�ضميه “املطبخ 

– همتبخون” وذلك  ال�ضيا�ضي  الأمني 

ي�ضمه  الللذي  الكبري  العدد  اىل  بالنظر 

الكابينت الأمر الذي �ضيحد من قدرته 

و�ضري  �ضريع  ب�ضكل  الأزمللات  اإدارة  على 

وفللعللال وذللللك يف ظللل ا�للضللتللمللرار ظللاهللرة 

ت�ضريب فحوى جل�ضات الكابينت.

االنباط-وكاالت

تخطط ال�ضني لإطاق مهمة اإىل 

اإنللللزال روبللوت  املللريللخ يف يوليو ت�ضمل 

�ضطح  على  بعد  عللن  فيه  التحكم  يتم 

الكوكب الأحمر، وفق ما اأعلنت ال�ضركة 

امل�ضوؤولة عن امل�ضروع.

وا�ضتثمرت بكني مليارات الدولرات 

يف بللرنللاجمللهللا الللفلل�للضللائللي يف حمللاولللة 

للللللحللاق بلللاللللوليلللات املللتللحللدة وتللاأكلليللد 

مللكللانللتللهللا كللقللوة عللامللليللة كلللرى يف هللذا 

امل�ضمار.

وتللعللد مللهللمللة امللللريلللخ ملللن امللل�للضللاريللع 

الف�ضائية اجلديدة التي ت�ضعى ال�ضني 

اإر�للضللال رواد  اإىل حتقيقها، ومللن بينها 

وامتاك  القمر  اإىل  �ضينيني  ف�ضاء 

حمطة ف�ضائية بحلول العام 2022.

املريخ  ملهمة  تخطط  بكني  وكللانللت 

منذ فرتة، لكن ال�ضركة ال�ضينية لعلوم 

بيان  يف  اأكللللدت  الللفلل�للضللاء  وتكنولوجيا 

الأحد اأنها قد تنفذ يف يوليو، ح�ضبما 

نقلت “فران�س بر�س”.

وهدف املهمة ال�ضينية “تيانوين” 

و�لللضلللع ملل�للضللبللار يف ملللللدار حللللول املللريللخ 

واإنللللللللزال روبللللللوت ل�للضللتللكلل�للضللاف �ضطح 

الكوكب ودرا�ضته.

و�للضلليلل�للضللتللغللرق الأمللللللر اأ�لللضلللهلللرا عللدة 

واملريخ  الأر�للللس  بللني  امل�ضافة  لتغطية 

اللللتلللي تللللقللللارب 55 مللللللليلللون كلليلللللومللرت 

ب�ضبب  با�ضتمرار  تتغري  والتي  تقريبا 

مداراتهما الكوكبية.

اإىل  مماثلة  مهمة  ال�ضني  ونللّفللذت 

 ،2019 يللنللايللر  اللل�للضللابللق، ويف  الللقللمللر يف 

اجلانب  على  �ضغرية  مركبة  و�ضعت 

املظلم من �ضطح القمر لت�ضبح الدولة 

الأوىل التي تقوم بذلك الأمر.

وتلللعلللتلللزم الللللوليللللات امللللتلللحلللدة الللتللي 

اإىل  ا�ضتك�ضافية  مركبات  اأربللع  اأر�ضلت 

امللللريلللخ، اإطللللاق مللركللبللة خللاملل�للضللة هللذا 

ال�ضيف من املفرت�س اأن ت�ضل اإليه يف 

فراير 2021.

العربية  الإملللللارات  دوللللة  وتخطط 

املتحدة لإطاق اأول م�ضبار عربي اإىل 

الكوكب الأحمر يف 15 يوليو القادم.
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التي  باخلطوات  ون�شمخ  ..ون��زه��و  اال�شتقالل  بذكرى  االغلى  الوطن  مع  نحتفل 

االغلى  الوطن  وبات  احلرية  �شم�س  وتنف�س  التبعية  من  حترر  ان  منذ  بلدنا  خطاها 

نهجهم  على  و�شار  البنيان  باعالء  �شاهموا  ممن  االوائ��ل  البناة  بخطى  ي�شري  ال��ذي 

اجلميل  الكيان  ه��ذا  م��ن  و�شنعوا  املجد  ���ش��روح  ا���ش��ادوا  ال��ذي��ن  امليامني  الغر  ال��ق��ادة 

..وطنا كبريا �شاخما عزيزا يحق لكل اردين ا�شيل تربى فوق ار�شه و�شرب من مائه 

وامان  امن  واحة  االردن  بات  ان  ..بعد  ويكرب  وي�شمخ  يفخر  ..ان  هوائه  وتنف�س من 

الذي احت�شن اجلميع ومل  ..وهو  به دوما  ان نفخر  لنا  وتاريخ واجناز يحق  وعطاء 

ان  اال�شقاء  من  ال��ظ��روف  عليهم  فر�شت  ممن  او  الوطن  ابناء  من  اح��د  على  يبخل 

يعي�شوا حتت افيائه ...

 .. ال�شبا  بواكري  بلدنا منذ  واكبنا م�شرية  الذين  الريا�شيني  كنا نحن مع�شر  وان 

الوطن يف  �شهدها  التي  والعطاء  التي ميزت م�شرية اخلري  النه�شة  وعاي�شنا �شروح 

كافة املجاالت  ..فان الريا�شة االردنية يف عهد اال�شتقالل �شهدت هي االخرى الكثري 

مالعب  من  الريا�شية  املن�شات  �شعيد  على  ك��ان  ..ان  والتقدم  التطور  خطوات  من 

و�شاالت متعددة والتي �شيدت يف العا�شمة ويف كل مدن وحمافظات الوطن ..خلدمة 

املختلفة  ال�شباب  ومراكز  واالندية  واجلامعات  املدار�س  يف  الكبري  الريا�شي  القطاع 

..او على �شعيد االجنازات الريا�شية التي حققتها منتخباتنا الوطنية كافة وانديتنا 

م�شاركاتهم  يف  امل��ج��د  م��رات��ب  اع��ل��ى  ابطالنا  بلغ  ..ح��ي��ث  ال��ري��ا���ش��ة  �شنوف  �شتى  يف 

معاناتها  رغم  االردنية  الريا�شة  باتت  ..بحيث  والعاملية  واال�شيوية  العربية  املتعددة 

على �شعيد االمكانات مناف�شة دائمة يف كل م�شاركاتها اخلارجية ...

واالزده��ار  التقدم  نحو  كبرية  خطوات  اململكة  ا�شتقالل  منذ  ريا�شتنا  قطعت  لقد 

..منذ عهد املغفور له جاللة امللك احل�شني طيب اهلل ثراه ..الذي كان يدرك اهمية 

..ف��ك��ان يعطيها  م��ن وقته  ال��ك��ث��ري  ف��ه��ي مت��ث��ل  امل��واط��ن االردين  ال��ري��ا���ش��ة يف ح��ي��اة 

كيف  يذكر  ..وكلنا  اخلطى  تتقدم  جعلها  ما  العناية  من  ويوليها  الكثري  واهتمامه 

منت�شف  عمان  يف  اقيمت  التي  القدم  لكرة  العرب  كا�س  بطولة  الكبري  الراحل  تابع 

املهمة  منتخبنا  مباراة  ملتابعة  عمان  �شتاد  اىل  املطار  من  ح�شر  ..وكيف  الثمانينات 

الريا�شة  ابطال  من  املبدعني  بتكرمي  اهتمامه  نغفل  ان  ..دون  �شوريا  منتخب  امام 

االردن��ي��ة يف ك��ل منا�شبة امي��ان��ا م��ن��ه ب��ان ال��ري��ا���ش��ة مت��ث��ل ال��ك��ث��ري ف��ه��ي ت��ع��د مبثابة 

الواجهة امل�شرقة للوطن ...

والن امللك املعزز عبد اهلل ابن احل�شني واكب رحلة التطور التي �شهدتها الريا�شة 

االردنية ..باعتباره احد فر�شانها وهو الذي مار�س �شتى �شنوفها ..فقد اوىل الريا�شة 

الد�شتورية  مهامه  ت�شلمه  ب��داي��ة  يف  ق��دم  ان��ه  ب��ل  ..ال  وال��دع��م  االهتمام  م��ن  الكثري 

املنتخب  ارتدى زي  ..عندما  للريا�شة  العزم على موا�شلة دعمه  اكدت  مل�شة جميلىة 

ال�شورة  يف  للعامل  ..وظهر   99 عام  الريا�شية  احل�شني  دورة  يف  القدم  لكرة  الوطني 

ال�شهرية وهو يرفع يديه حمتفال بالفوز التاريخي الذي حققه الن�شامى وقتها على 

املنتخب العراقي ال�شقيق يف املباراة النهائية ..وال نن�شى بالطبع ان ريا�شتنا يف عهد 

يف  االوىل  الذهبية  امليدالية  خ��الل  م��ن  العاملية  االجن���ازات  الم�شت  الريا�شي  امللك 

الدورات االوملبية التي حققها البطل احمد ابو غو�س ...

القادة  لعطاء  احرتاما  ..وننحني  �شعيد  كل  على  الوطن  ب��اجن��ازات  كثريا  نفخر 

امللهم  القائد  ..ونهنئ  املا�شية  الطويلة  االعوام  البنيان على مدى  �شاهموا يف  الذين 

وكل  واالزده��ا..  واملجد  العز  نحو طريق  يغذ اخلطى ومي�شي مب�شرية اخلري  ال��ذي 

عام والوطن وامللك بالف خري ..   

عوني فريج

 رياضتنا .. تزهو بعباءة 
االستقالل    

 مارتينيز يفضل االنتقال 
إلى برشلونة

 ورشة عمل لحكام دوري 
المحترفين

 
عوا�صم - وكاالت

اأك������دت م�������ش���ادر اإع���الم���ي���ة اإي��ط��ال��ي��ة 

رف�������س امل���ه���اج���م االأرج���ن���ت���ي���ن���ي ل���وت���ارو 

مارتينيز البقاء يف اإنرت ميالن االإيطايل 

واالنتقال اإىل بر�شلونة االإ�شباين. واأفاد 

يف  املخت�س  مريكاتو”  “كالت�شيو  موقع 

مارتينيز  باأن  الالعبني،  انتقاالت  �شوق 

رف�������س ع���ر����ش���اً ل��ت��م��دي��د ع���ق���ده ال����ذي 

 2023 ي��ن��ت��ه��ي م���ع ان����رت م��ي��الن يف ع����ام 

 111 بقيمة  ب��ن��د ج��زائ��ي  ع��ل��ى  وي��ح��ت��وي 

االإيطايل  الفريق  وعر�س  يورو.  مليون 

عقده  حت�شني  االأرجنتيني  املهاجم  على 

ال��رتف��ي��ع يف ع��ائ��دات��ه املالية  م��ن خ��الل 

اأن  اإال  اجل����زائ����ي  ال��ب��ن��د  ق��ي��م��ة  وزي�������ادة 

اأن  ويبدو  “ال”.   ق��ال  مارتينيز  ل��وت��ارو 

ه���ذه االأخ���ب���ار ت��وؤك��د ع���زم م��ه��اج��م اإن��رت 

م��واط��ن��ه ليونيل  ع��ل��ى جم����اورة  م��ي��الن 

ن��ادي  يف  ل��وت��ارو،  ب����اأداء  املعجب  مي�شي، 

 ”Olé “ �شحيفة  وح�شمت  بر�شلونة.  

اإىل  مارتينيز  انتقال  اأم��ر  االأرجنتينية 

“وهمية”  ل�����ش��ورة  بو�شعها  ب��ر���ش��ل��ون��ة 

ل���الع���ب ب��ق��م��ي�����س ال���ن���ادي ال��ك��ات��ال��وين 

و�شول  عند  �شتتم  ال�شفقة  ب��اأن  موؤكدة 

ماريا  جو�شيب  اإدارة  من  ر�شمي  عر�س 

فقد  ال��ذي  االإي��ط��ايل  للفريق  بارتوميو 

بالبقاء.  العبه  اقناع  اأ�شكال  كل  تقريباً 

وت�شري و�شائل االعالم االإ�شبانية اإىل اأن 

اإنرت قد ي�شطر بقبول بع�س من العبي 

ب��ر���ش��ل��ون��ة وت��خ��ف��ي�����س ال��ق��ي��م��ة امل��ال��ي��ة 

لتم�شك  ن��ظ��راً  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ل��ل��م��ه��اج��م 

االأخري باملغادرة.  

االنباط – عمان

اق���ام���ت دائ�����رة احل���ك���ام يف احت����اد ك��رة 

دوري  حل����ك����ام  ع���م���ل  ور������ش�����ة   ، ال�����ق�����دم 

امل���ح���رتف���ني، ب���ه���دف ����ش���رح ال��ت��ع��دي��الت 

االأخرية التى طراأت على قوانني اللعبة، 

ال�شهر  “فيفا”  ال��دويل  االحت��اد  واقرها 

احلكام  دائ���رة  م�����ش��وؤول  وح�شب  امل��ا���ش��ي. 

التى  الور�شة  ا�شرف على  دروي�س،  نا�شر 

ُبعد”  “عن  الفيديو  تقنية  عرب  اقيمت 

م�شت�شار الدائرة يورن الر�شن، باال�شافة 

ع���وين  االآ�����ش����ي����وي����ني  امل���ح���ا����ش���ري���ن  اىل 

وت�شمنت  احل����ايف.  وا���ش��م��اع��ي��ل  ح�����ش��ون��ة 

للتعديالت اجلديدة على  الور�شة �شرحاً 

و�شهدت   .2020 للعام  القدم  كرة  قوانني 

مبيدان  املتعلقة   1 للمادة  �شرحاً  الور�شة 

اللعب، واملادة 10 املتعلقة بتحديد نتيجة 

بالت�شلل،  املتعلقة  امل��واد  وكذلك  امل��ب��اراة، 

اليد،  ومل�شة  ال�شلوك،  و���ش��وء  واالخ��ط��اء 

وركالت اجلزاء، كما مت التطرق لتعديل 

بروتوكول ال� “VAR” اجلديد. واكد 

دروي�����س ان دائ����رة احل��ك��ام حت��ر���س على 

عقد املزيد من هذه املحا�شرات من اجل 

التوا�شل مع احلكام وزيادة الفائدة.

 
بر�صلونة - وكاالت

اأول  ب���ي���ع  يف  ب���ر����ش���ل���ون���ة  ن������ادي  ب������داأ 

ال��ك��م��ام��ات ال��واق��ي��ة اخل��ا���ش��ة ب��ه وال��ت��ي 

3 اأ����ش���ك���ال خم��ت��ل��ف��ة،  ���ش��ت��ك��ون م��ت��اح��ة ب�����

الر�شمية.  متاجرة  االثنني  من  اعتبارا 

ه���ذه  اأن  ال���ك���ت���ال���وين،  ال����ن����ادي  واأع����ل����ن 

ت�شنيعها  يتم  حمليا،  املنتجة  الكمامات 

الع�شوي  القطن  م��ن  خياطة  ور���ش��ة  يف 

100%، وتفي مبتطلبات ال�شالمة  بن�شبة 

والقواعد ال�شحية. وهذه كمامة �شحية 

نقل  من  وتقي  يوميا  ا�شتخدامها  ميكن 

يوؤكد  ح�شبما  امل�شتجد،  كورونا  فريو�س 

البار�شا، وتتحمل الغ�شيل لنحو 40 مرة، 

�شاعات   8 كل  بعد  با�شتخدامها  ويو�شي 

اإنتاج خط  وب��داأ  لها.  ا�شتخدام  اآخ��ر  من 

البار�شا  يعتزم  ت�شميمات   3 ب� الكمامات 

زيادتها يف حال وجود اإقبال كبري عليها. 

 3 عمر  من  لالأطفال  االأول  والت�شميم 

اإىل 6 اأعوام والثاين لالأطفال بني �شن 7 

و12 �شنة والثالث موحد للبالغني. ويبلغ 

يورو،   18 للجمهور  الكمامات  بيع  �شعر 

وي��ع��ت��زم ال���ن���ادي ط���رح ع��رو���س ���ش��روط 

العائلية  االح��ت��ي��اح��ات  تنا�شب  خمتلفة 

قريبا. كما يعتزم ت�شنيع كمامات اأخرى 

اأق����ل ك��ل��ف��ة وت��ن��ا���ش��ب اح��ت��ي��اج��ات اأخ���رى 

اأي�شا  توزيعها  اأج��ل  من  ب�شاطة،  واأك��ر 

خارج متاجره الر�شمية.

 االنباط – عمان

اأ���ش��در االحت���اد ال���دويل ل��ك��رة القدم 

ي��ق�����ش��ي  ق������رارا  االث����ن����ني،  “الفيفا” 
بفر�س عقوبة �شد نادي احل�شني اربد، 

الع��ب��ني  ت�شجيل  م��ن  م��ن��ع��ه  يف  ت��ت��م��ث��ل 

لثالث فرتات  واأج��ان��ب،  ج��دد حمليني 

على  القرار  ه��ذا  مقبلة.وجاء  ت�شجيل 

قرار  تنفيذ  النادي  التزام  عدم  خلفية 

�شابق للفيفا، بدفع مبلغ 21 األف دوالر 

فريق  يف  ال�شابق  الكرواتي  للمحرتف 

احل�شني اربد لكرة القدم اأدمري.

ال��ذي  حناينة  عماد  املحامي  واأع��ل��ن 

الكرواتي،  ال��الع��ب  ع��ن  ال��دف��اع  يتوىل 

ل )برتا( اأن الفيفا ار�شل قرار العقوبة 

ل��ك��رة  االأردين  االحت�������اد  اإىل  ر���ش��م��ي��ا 

اإىل  الفتا  ارب��د،  احل�شني  ون��ادي  القدم 

العقوبات  من  ملزيد  معر�س  النادي  اأن 

الفيفا.ولفت  ب��ق��رار  يلتزم  مل  ح��ال  يف 

�شبق  اأدم��ري،  املحرتف  اأن  اإىل  املحامي 

ارب��د يف  ن��ادي احل�شني  واأن اح��رتف يف 

برفع  ق���ام  ح��ي��ث   ،2019-2018 م��و���ش��م 

ع���دم ح�شوله  ب�����ش��ب��ب  ل��ل��ف��ي��ف��ا  ���ش��ك��وى 

الفيفا  ليحكم  املالية،  م�شتحقاته  على 

دون  ال��ف دوالر،   21 بدفع  ال��ن��ادي  على 

ارب��د،  احل�شني  م��ن  ا�شتجابه  يجد  اأن 

م��ا دف���ع االحت����اد ال����دويل ل��ك��رة ال��ق��دم 

ال�شدار قرار ر�شمي اليوم يق�شي مبنع 

جديد  الع���ب  اي  ت�شجيل  م��ن  ال��ن��ادي 

خ���الل ف����رتات ال��ت�����ش��ج��ي��ل امل��ق��ب��ل��ة، اإال 

م�شتحقات  ب�شداد  ال��ن��ادي  ق��ام  ح��ال  يف 

امل�شتكي.. الالعب 

 
عوا�صم - وكاالت

اإي����دون����ا  “�شيغنال  م���ل���ع���ب  ي��ح��ت�����ش��ن 

نارية  قمة  ال��ث��الث��اء  دورمت��ون��د  بارك” يف 

دورمت����ون����د  ب���ورو����ش���ي���ا  ب����ني  “�شامتة” 
يف  املت�شدر  ميونيخ  بايرن  و�شيفه  الثاين 

�شراعهما على اللقب وقد تلعب دورا كبريا 

املرحلة  يف  وذل��ك  البطل،  هوية  حتديد  يف 

ال��ث��ام��ن��ة وال��ع�����ش��ري��ن م��ن ال����دوري االأمل���اين 

“الكال�شيكر”  وي��ك��ت�����ش��ي  ال����ق����دم.  ل���ك���رة 

بالن�شبة  ك��ب��رية  اأه��م��ي��ة   )Klassiker(

موا�شلة  اإىل  ي�شعيان  ال��ل��ذي��ن  للفريقني 

على  الثالث  ال��ف��وز  وحتقيق  انت�شاراتهما 

ال���ت���وايل م��ن��ذ ا���ش��ت��ئ��ن��اف امل��ن��اف�����ش��ات ال��ت��ي 

فريو�س  ب�شبب  �شهرين  من  الأك��ر  توقفت 

ك���ورون���ا امل�����ش��ت��ج��د، وخ�����ش��و���س ب��ورو���ش��ي��ا 

جيدا  يدرك  االأ�شفر  فالفريق  دورمتوند. 

اأن اخل�شارة �شتبخر اآماله يف التتويج بلقب 

اأربع نقاط  هذا املو�شم كونه يتخلف بفارق 

عن النادي البافاري الذي �شي�شدد، يف حال 

اللقب  على  قب�شته  الثالث،  النقاط  ك�شبه 

الثامن تواليا. وا�شتاأنف الفريقان الدوري 

االأمل�����اين يف ن��ه��اي��ة االأ����ش���ب���وع ق��ب��ل امل��ا���ش��ي 

منت�شف  منذ  ت��وق��ف  بعد  مم��ي��زة  بطريقة 

“كوفيد-19”،  فريو�س  ب�شبب  اآذار/مار�س 

ف���دك دورمت���ون���د ���ش��ب��اك ج����اره ���ش��ال��ك��ه يف 

م����ب����اراة درب�����ي م��دي��ن��ة ال������رور ال�����ش��ن��اع��ي��ة 

يفوز على م�شيفه  اأن  برباعية نظيفة قبل 

ع��اد  ح��ني  يف  ن��ظ��ي��ف��ة،  بثنائية  ف��ول��ف�����ش��ب��وغ 

على  العا�شمة  من  بفوز  البافاري  الفريق 

اأن  ق��ب��ل  ب��ه��دف��ني نظيفني،  ب��رل��ني  اون��ي��ون 

ي��ك��رم وف���ادة اإي��ن��رتاخ��ت ف��ران��ك��ف��ورت 2-5.

مولر  توما�س  ميونيخ  ب��اي��رن  جن��م  و���ش��دد 

ع���ل���ى اأه���م���ي���ة م���واج���ه���ة ال����ث����الث����اء، وق����ال 

اأ�شبوع حا�شم جدا”. اإنه  لنا،  “بالن�شبة 

ع�شرة  قبل  البوند�شليغا  ا�شتئناف  ومنذ 

اأيام، خلف االأبواب املو�شدة ب�شبب فريو�س 

ا�شت�شافتها  من  الفرق  ت�شتفد  مل  كورونا، 

الفوز  فقط  فرق  ثالث  وحقق  ار�شها  على 

على �شيوفها مقابل 10 هزائم و5 تعادالت. 

وح��ده��ا اأن��دي��ة ب��اي��رن م��ي��ون��ي��خ وب��ورو���ش��ي��ا 

العالمة  حققت  ب��رل��ني  وه��رت��ا  دورمت��ون��د 

بعد  اقيمتا  ال��ل��ت��ني  امل��رح��ل��ت��ني  يف  ال��ك��ام��ل��ة 

بقيادة  ميونيخ  بايرن  وي�شعى  اال�شتئناف. 

�شل�شلة  موا�شلة  اإىل  فليك  هانزي  مدربه 

دورمتوند  على  تفوقه  وتاأكيد  االنت�شارات 

يف املوا�شم االأربع االأخرية حيث فاز النادي 

ال�شبع  املباريات  يف  مرات  خم�س  البارفاري 

اآخرها برباعية  االأخرية بينهما يف الدوري 

ال���ث���اين/ ت�����ش��ري��ن  ن��ظ��ي��ف��ة يف م��ي��ون��ي��خ يف 

املا�شي. نوفمرب 

 وع���������ادة م�����ا ت����ك����ون م�����درج�����ات م��ل��ع��ب 

بنحو  مم��ل��وءة  بارك”  اإي���دون���ا  “�شيغنال 
ميونيخ،  بايرن  زيارة  لدى  متفرج  األف   80

لكنها �شتكون فارغة الثالثاء.

وي��ع��ت��م��د ال��ف��ري��ق ال��ب��اف��اري ع��ل��ى ت��األ��ق 

م����ه����اج����م دورمت������ون������د ال���������ش����اب����ق ال������دويل 

ال��ب��ول��ن��دي روب����رت ل��ي��ف��ان��دوف�����ش��ك��ي ال���ذي 

املو�شم يف  ه��ذا  االأه���داف  م��ن  رف��ع ر�شيده 

27 يف �شعيه اإىل االقرتاب من  الدوري اىل 

ال��رق��م ال��ق��ي��ا���ش��ي امل��ط��ل��ق يف م��و���ش��م واح��د 

مولر  غ��ريد  “املدفعجي”  ب��ا���ش��م  امل�شجل 

اأن  كما   .1972-1971 مو�شم  هدفا   40 م��ع 

بايرن  م��ع  هدفا   27 �شجل  ليفاندوف�شكي 

انتقاله  منذ  دورمت��ون��د  مرمى  يف  ميونيخ 

اىل �شفوفه من االخري �شيف عام 2014.

ي����ع����ّول دورمت�����ون�����د ع��ل��ى  امل����ق����اب����ل،   يف 

اإرلينغ  الرنوجي  ال��دويل  الواعد  مهاجمه 

�شفوفه  اإىل  امل��ن�����ش��م  ع��ام��ا(   19( ه��االن��د 

يف ف���رتة االن��ت��ق��االت ال�����ش��ت��وي��ة ق��ادم��ا من 

����ش���ال���زب���ورغ ال��ن��م�����ش��وي وال�����ذي ���ش��ج��ل 10 

اأهداف ي 10 مباريات حتى االآن بالقمي�س 

االأ�شفر.

وي���اأم���ل دورمت���ون���د ت��ع��ايف ق��ط��ب دف��اع��ه 

اأخ��ي��ل  اإ���ش��اب��ة يف وت��ر  م��ات�����س هومل�س م��ن 

ت���ع���ر����س ل���ه���ا يف امل�����ب�����اراة االأخ���������رية ���ش��د 

ال�شوي�شري  مدربه  اأمل��ح  فيما  فولف�شبورغ، 

ل��و���ش��ي��ان ف��اف��ر اإىل اإم��ك��ان��ي��ة ب���دء ال���دويل 

 20( �شان�شو  ج��اي��دون  ال��واع��د  االن��ك��ل��ي��زي 

اأن دخ��ل  ب��ع��د  اأ���ش��ا���ش��ي��ا  ل���ل���م���ب���اراة  ع���ام���ا( 

�شالكه  �شد  االأخريتني  املباراتني  يف  بديال 

وفولف�شبورغ.

اأمام  �شعبة  مواجهة  اليبزيغ  وتنتظر   

���ش��ي��ف��ه ه��رت��ا ب��رل��ني االأرب����ع����اء. وا���ش��ت��ع��اد 

الي����ب����زي����غ االأح���������د امل�����رك�����ز ال����ث����ال����ث م��ن 

الكبري  ب��ف��وزه  ب��ورو���ش��ي��ا م��ون�����ش��ن��غ��الدب��اخ 

م�شتغال  5-�شفر  ماينت�س  م�شيفه  على 

باير  �شيفه  ام��ام  مون�شنغالدباخ  خ�شارة 

اليبزيغ  ال�شبت.ويتخلف   3-1 ليفركوزن 

ب���ف���ارق ���ش��ب��ع ن��ق��اط ع���ن ب���اي���رن م��ي��ون��ي��خ 

وث���الث ن��ق��اط ع��ن دورمت��ون��د وه��و ياأمل 

يف ف����وز االأخ�����ري ع��ل��ى ال���ن���ادي ال��ب��اف��اري 

اللقب.  على  املناف�شة  يف  حظوظه  لتعزيز 

وي��ح��ل ب��ورو���ش��ي��ا م��ون�����ش��ن��غ��الدب��اخ ال��راب��ع 

الذي  الثالثاء  برمين  ف��ريدر  على  �شيفا 

مع  ليفركوزن  باير  مباراتي  اأي�شا  ي�شهد 

مع  فرانكفورت  واإينرتاخت  فولف�شبورغ، 

فرايبورغ.

مع  هوفنهامي  اأي�شا  االأرب��ع��اء  ويلتقي 

�شالكه،  مع  دو�شلدورف  وفورتونا  كولن، 

واأوغ�شبورغ مع بادربورن، واأونيون برلني 

ماينت�س.                            مع 

 الفيفا يحرم نادي الحسين من تسجيل العبين

 كمامات برشلونة تطرح باالسواق

 دورتموند وبايرن ميونخ قمة نارية حاسمة
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االنباط-وكاالت

ح���������ذرت ع�����امل�����ة ����ص���ي���ن���ي���ة خم���ت�������ص���ة يف 

�ل���ف���رو����ص���ات، م����وؤخ����ر�، م���ن ظ���ه���ور �أوب���ئ���ة 

�لتعاون  �إىل  �لدويل  �ملجتمع  د�عية  جديدة، 

�لتي  �لأمر��ض  مكافحة  لأجل  كثيف  ب�صكل 

�أن تتف�صى م�صتقبال. ميكن 

تعرف  �لتي  زينغلي،  �صي  �لباحثة  وقالت 

وتلقب  �خلفافي�ض  على  �لطويلة  ببحوثها 

�إن �لفرو�صات �لتي يجري  باملر�أة �خلفا�ض، 

�صوى  لي�صت  �حل���ايل  �ل��وق��ت  يف  �ك��ت�����ص��اف��ه��ا 

�جل���زء �ل��ظ��اه��ر م��ن ج��ب��ل �جل��ل��ي��د �أي �أن��ه��ا 

جمرد “غي�ض من في�ض”.

و�أ����ص���اف���ت ن��ائ��ب��ة م���دي���ر م��ع��ه��د ووه����ان 

ل��ع��ل��م �ل���ف���رو����ص���ات، يف م��ق��اب��ل��ة م����ع ق��ن��اة 

در������ص����ة  �أن  �ل���ر����ص���م���ي���ة،   ”GCTN“
و�لتعاون من  �ل�صفافية  تتطلب  �لفرو�صات 

قبل �لعلماء و�حلكومات.

�ملرموقة  �ل�صينية  �لأك��ادمي��ي��ة  و�أ���ص��ارت 

ت�صيي�ض  �أن يجري  �ملوؤ�صف جد�  �أنه من  �إىل 

�لت��ه��ام��ات بني  ت��ب��ادل  �إىل  �إ���ص��ارة  �لعلم، يف 

بكني وبع�ض عو��صم �لعامل، ب�صبب �تهامات 

ل��ل�����ص��ني ب���ع���دم �ل��ك�����ص��ف ع���ن �ل���ف���رو����ض يف 

بد�ياته وحماولة �لتكتم عليه.

نحمي  �أن  �أردن�����ا  ح���ال  “يف  �أن����ه  و�أوردت 

معدية،  �أخ���رى  �أوب��ئ��ة  معاناة  م��ن  �لب�صرية 

�أن ن���در����ض ون��ب��ح��ث ب�����ص��اأن  ي��ت��وج��ب ع��ل��ي��ن��ا 

�ل����ف����رو�����ص����ات غ�����ر �مل����ع����روف����ة وحت��م��ل��ه��ا 

ت�صكل  لأنها  �لطبيعة  يف  �لربية  �حليو�نات 

حتذير�ت مبكرة.

�ملقابلة،  ه��ذه  �ل�صينية  �لباحثة  و�أج��رت 

بالكونغر�ض  يعرف  م��ا  �ن��ط��الق  م��ع  تز�منا 

�ل���وط���ن���ي يف �ل�������ص���ني، وه�����و ل���ق���اء ���ص��ن��وي 

�لآ�صيوي  �لبلد  م�صوؤويل  كبار  فيه  يجتمع 

بكني. بالعا�صمة 

و�صط  �ل�صنة،  ه��ذه  �لكونغر�ض  وينعقد 

�أن  يف  ت�صك  �ل��ت��ي  و��صنطن  م��ع  كبر  ت��وت��ر 

 )19 �مل�صتجد )كوفيد  يكون فرو�ض كورونا 

ق��د خ��رج م��ن خم��ت��رب م��دي��ن��ة ووه����ان، ب��وؤرة 

�ملر�ض. تف�صي 

�لتهامات  �ل�صني  رف�صت  ناحيتها،  من 

�خلفا�ض”  “�ملر�أة  وتقول  مر�ر�،  �لأمركية 

�لتي  للفرو�صات  �جلينية  �خل�صائ�ض  �إن 

كورونا  تتطابق مع فرو�ض  عليها ل  عملت 

�أ�صابت �أكرث  �لذي حتول �إىل جائحة عاملية 

من خم�صة ماليني ون�صف �ملليون �صخ�ض.

�لجتماعية،  للتو��صل  موقع  يف  وكتبت 

�أن���ه���ا ت��ق�����ص��م ب��ح��ي��ات��ه��ا �أن ف���رو����ض ك��ورون��ا 

كما  ووه��ان،  مبخترب  له  عالقة  ل  �مل�صتجد 

ي����روج �ل��ب��ع�����ض، وو���ص��ف��ت ه���ذه �لت��ه��ام��ات 

بـ”فربكة �صرفة”.

االنباط-وكاالت

ي�����ق�����دم �ل��������روب��������وت �جل����دي����د 

»ب���اري�������ص���ت���ا« �مل���������ص����روب����ات ب���اأح���د 

كوريا  يف  د�ي��غ��ون  مدينة  مقاهي 

و�صريع  مهذب  باأ�صلوب  �جلنوبية 

�لزبائن  نحو  طريقه  ي�صق  وه��و 

ب�صال�صة.

وي�����ه�����دف �ل������روب������وت ب��ح�����ص��ب 

�لأب���ح���اث  م���دي���ر  ب����اي  دوجن  يل 

�صيميكون”،  “فيجن  ���ص��رك��ة  يف 

م�����زودة ح���ل���ول �مل�����ص��ان��ع �ل��ذك��ي��ة 

“باري�صتا” بالتعاون  طورت  �لتي 

�ل��دول��ة،  ت��دي��ره  علمي  معهد  م��ع 

�حلفاظ  يف  �لنا�ض  م�صاعدة  �إىل 

ع���ل���ى �ل���ت���ب���اع���د �لج���ت���م���اع���ي يف 

�لعامة. �لأماكن 

ل  “نظامنا  دوجن:  و�أ�����ص����اف 

�لب�صر  م��ن  م��دخ��الت  �إىل  يحتاج 

�لت�صليم،  وحتى  �لطلب  من  بدء� 

وق�����د ج�����رى ت���رت���ي���ب �ل����ط����اولت 

�حل��رك��ة  ل�����ص��م��ان  م��ت��ن��اث��ر  ب�صكل 

�ل�����ص��ل�����ص��ة ل���ل���روب���وت���ات، وه����و م��ا 

ي���ت���ن���ا����ص���ب م����ع ح���م���ل���ة �ل���ت���ب���اع���د 

�حلالية يف �لبالد”، ح�صبما نقلت 

“رويرتز”.
وميكن للنظام، �لذي ي�صتخدم 

�لقهوة وروبوتا  �آلية ل�صنع  ذر�عا 

 60 ي�صنع  �أن  �ل��ط��ل��ب��ات،  لتقدمي 

ن��وع��ا خم��ت��ل��ف��ا م���ن �ل��ق��ه��وة، كما 

يف  للعمالء  �مل�صروبات  يقدم  �أن��ه 

مقاعدهم.

ونقل  �لتو��صل  �أي�صا  وميكنه 

�أخ������رى،  �أج����ه����زة  �إىل  �ل���ب���ي���ان���ات 

للقيادة  تقنية  على  يحتوي  كما 

�ل��ذ�ت��ي��ة حل�����ص��اب �أف�����ص��ل �ل��ط��رق 

�لتي ي�صلكها د�خل �ملقهى.

وت����ه����دف �ل�������ص���رك���ة �مل�����ص��ن��ع��ة 

للروبوت  �مل��ط��ّور  �لعلمي  و�ملعهد 

 30 ع���ن  ي���ق���ل  ل  م���ا  ت���زوي���د  �إىل 

مقهى بالروبوتات هذ� �لعام.

�ل���روب���وت،  �أد�ء  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��ا 

ق������ال������ت �إح��������������دى �ل������زب������ون������ات: 

�لأمر  وكان  ممتعة،  “�لروبوتات 
����ص���ه���ال لأن��������ك ل�������ص���ت م�����ص��ط��ر� 

ل����ل����ذه����اب و������ص����ت����الم ط���ل���ب���ك... 

�أي�صا  �لقلق  ببع�ض  �أ�صعر  لكنني 

ب�����ص��اأن ���ص��وق �ل��ع��م��ل لأن �ل��ع��دي��د 

بوظائف  يعملون  �أ�صدقائي  م��ن 

ب����دو�م ج��زئ��ي يف �مل��ق��اه��ي، وه��ذه 

�لروبوتات �صتحل حمل �لب�صر”.

ك����وري����ا  �أن  ب����ال����ذك����ر  ج�����دي�����ر 

�جلنوبية تنتقل ببطء من قو�عد 

�إىل  �مل�صددة  �لجتماعي  �لتباعد 

م���ا ت�����ص��م��ي��ه �حل��ك��وم��ة �إج������ر�ء�ت 

�ليومية”،  �حل��ي��اة  يف  “�لتباعد 
�حتو�ء  �أن متكنت من  بعد  وذلك 

�مل�صتجد  ك��ورون��ا  ف��رو���ض  تف�صي 

 11000 �لذي �أ�صاب ما يزيد على 

�صخ�ض و�أودى بحياة 267.

االنباط-وكاالت

�لهولندية، �م�ض  �لزر�عة  قالت وز�رة 

�أن��ه��ا  تعتقد  م��ا  �كت�صفت  �إن��ه��ا  �لث��ن��ني، 

كورونا  فرو�ض  فيها  ينتقل  حالة  ث��اين 

�مل�صتجد �إىل �لإن�صان بعد خمالطته �أحد 

حيو�نات “�ملينك” �مل�صابة بالفرو�ض.

يف  ���ص��وت��ن،  ك�����ارول  �ل���وزي���رة  و�أوردت 

�لوطني  �ملعهد  �أن  �ل��ربمل��ان،  �إىل  ر�صالة 

لل�صحة يعتقد �أن خطر �نتقال �لفرو�ض 

�لتي  �مل���ز�رع  خ��ارج  لالإن�صان  �ملينك  م��ن 

تعي�ض فيها هذه �حليو�نات “ل يذكر”.

ويف 26 �أبريل �ملا�صي، �أعلنت �حلكومة 

�ملينك يف مزرعة  �إ�صابة حيو�ن  �كت�صاف 

ج��ن��وب��ي �ل���ب���الد ب��امل��ر���ض، وه���و م���ا دف��ع 

�أو�صع �صمل مثل هذه  �إج��ر�ء حتقيق  �إىل 

�ملز�رع �لتي يربى فيها �حليو�ن من �أجل 

�حل�صول على فروه.

�أعلنت �حلكومة  �ملا�صي،  �لأ�صبوع  ويف 

�ك��ت�����ص��اف �أول ح��ال��ة لن��ت��ق��ال �ل��ف��رو���ض 

�ملينك لالإن�صان، و�صط  19( من  )كوفيد 

�لتطور، ح�صبما ذكرت  خماوف من هذ� 

“رويرتز”.
ويقول �لعلماء �إنهم ما ز�لو� يكت�صفون 

�أمور� جديدة ب�صاأن �لفرو�ض �لذي ظهر 

يف �ل�صني، �أو�خر �لعام �ملا�صي، ثم حتول 

�إىل جائحة عاملية �أ�صابت خم�صة ماليني 

ون�صف �ملليون �صخ�ض.

�حلايل  �لوقت  يف  �لتقدير�ت  وترجح 

قد  �مل�صتجد  ك��ورون��ا  ف��رو���ض  ي��ك��ون  �أن 

�نتقل من �حليو�ن �إىل �لإن�صان يف �صوق 

مبدينة ووهان �ل�صينية.

ويف وقت �صابق، �أعلنت �صلطات مدينة 

�لغريبة  �حليو�نات  تناول  حظر  ووه��ان 

للدعم  ب��رن��اجم��ا  وح�����ص��رت  �صيدها،  �أو 

بالعدول عن  �ملز�رعني  تقنع  �مل��ايل حتى 

زر�ع��ي��ة  �أن�صطة  �إىل  و�ل��ت��ح��ول  تربيتها 

�أخرى.

 هولندا تسجل عدوى جديدة 
بكورنا مصدرها حيوان »المينك«

 »المرأة الخفاش« في الصين تحذر من 
ظهور فيروسات جديدة

صور لروبوت يساهم في تطبيق التباعد 
بالمقاهي االجتماعي 

74 عامًا على االستقالل: إنجاز وإصالح ونهضة وعطاء
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�لثقيلة  �ل��ط��ائ��ر�ت  ل��ل��ط��ي��ار�ت ع��ل��ى م��ن ح��ام��ل��ة  �ل��ف��ن��ي  �ل��ت�����ص��غ��ي��ل   م��ي��ز�ت 

�لفني  و�لت�صغيل  �لغر�ض  كوزنت�صوف«.  �ل�صوفيتي  �لحت��اد  ��صطول  »�م���ر�ل 

�لت�صغيل  �مل�صممة ل�صمان  �ل�صفن  �نظمة   ، �لطائر�ت  �لطائرة على حاملة  ملكون 

خدمات  �لتنظيمي  �لهيكل   ، �ل�صفن  على  �لقائمة  �ل��ط��ائ��ر�ت  و�لرحلي  �لفني 

للر�أ�ض  و�لتوظيف  �لتنظيمي  و�لهيكل  �لطر�ن  ملجموعة  و�لطر�ن  �لهند�صة 

.6-БЧ لل�صفينة  �حلربي 

�ل�صفن  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ة  �ل��ط��ائ��ر�ت  �ل��ف��ن��ي  �لت�صغيل  م��ي��ز�ت  در����ص��ة  ���ص��ي��اق  يف 

�لتالية: �مليز�ت  على  �ل�صوء  ت�صليط  مت   ، �صفينة  ��صا�ض  على  لتكون  �مل�صممة 

و�صيانتها   ، �ل�صفن  من  على  �لطائر�ت  تثبيت  �صروط  ت�صمن  �ن  يجب   •
�لعالية  �لقتالية  جاهزيتها  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ   ، �ل�صفينة  م��ن  ع��ل��ى  و����ص��ت��ع��ادت��ه��ا 

�لقتالية  �خل��دم��ة  �ث��ن��اء  و�ل��ط��ر�ن  �لفنية  للعملية  و��صتقالليتها  وك��ف��اءت��ه��ا 

�لقائمة  �لطائر�ت  حاملة  جتهيز  مت   ، �لغاية  ولهذه  لل�صفينة.  �لمد  �لطويلة 

و�ملنا�صب  �لقيادة  ومر�كز   ، �لطائر�ت  �لالزمة  �لتقنية  باملعد�ت  �ملجموعة  على 

�ل�صفن  على  �لقائمة  �لطائر�ت  ل�صيانة  �لتقنية  و�ملعد�ت   ، �لطر�ن  لغر��ض 

�لع�صكرية  و�ل�صالحات  �لروتينية  �ل�صيانة  وم��ع��د�ت   ، وت�صغيلها  ومر�قبتها 

�ل�صفن. �ل�صفن يف ظروف  �لطائر�ت على من 

�لقتالية  �خل��دم��ة  ل��ف��رتة  لل�صفينة  و�ل��ط��ر�ن  �لهند�صة  خ��دم��ة  تتكون   •
للر�أ�ض  �حل��رب��ي  و�ل��ر�أ���ض  �ل��ط��ر�ن  ملجموعة  و�ل��ط��ر�ن  �لهند�صة  خ��دم��ة  م��ن 

يتم   ، ع�صكرية  وح��د�ت  م��ن  �ل��ط��ر�ن  هند�صة  خدمة  تتكون   .6-БЧ �حل��رب��ي 

خم�ص�صة  وه��ي   ، �ل�صفينة  �ىل  �ل�صفن  م��ن  ع��ل��ى  تعمل  �ل��ت��ي  �ل��ط��ائ��ر�ت  ن��ق��ل 

 6-БЧ �حل��رب��ي  �ل��ر�أ���ض  وترميمها.  �ل�صفن  على  �لقائمة  �ل��ط��ائ��ر�ت  ل�صيانة 

من  على  �ملحمولة  �لنظمة  �ع��د�د  عن  م�صوؤول  وهو  لل�صفينة  فرعي  ق�صم  هو 

 ، �مل��ن��ا���ص��ب  �ل��وق��ت  و�لت�صليم يف   ، �ل��ط��ر�ن  ل��دع��م  �ل��ط��ر�ن  �ل�����ص��ف��ن لغ��ر����ض 

للعتاد. و�ل�صرطية  و�جلودة 

�لطائر�ت على من  وهبوط  �قالع  توفر  �لتي  للطر�ن  �لتقنية  • �لو�صائل 
�ليها. �مل�صندة  �ملهام  باد�ء  لها  ي�صمح  ، مما  �ل�صفينة  على من  �ل�صفن 

م. عامر الدرابسه

ميزات التشغيل الفني 
للطائرات القائمة على 

السفن 


