سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود
لترى الصفحة كاملة

االربعاء  25ربيع الأول  1442هـ  -املوافق  11ت�شرين الثاين  2020م  -العدد  - 5509ال�سعر  250فل�سا  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

رغم انف كورونا  ..االردن ينتخب

الملك يعزي هاتفيًا الرئيس الفلسطيني
بوفاة الدكتور صائب عريقات

االنباط عمان

�أج��رى جاللة امللك عبداهلل الثاين،
ام�س الثالثاء ،ات�صا ًال هاتفياً مع �أخيه
ال��رئ�ي����س الفل�سطيني حم�م��ود عبا�س،

2
ق ��دم خ�لال��ه ال �ت �ع��ازي ب��وف��اة ال��دك �ت��ور
�صائب ع��ري�ق��ات ،رح�م��ه اهلل� ،أم�ي�ن �سر
ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة مل�ن�ظ�م��ة ال�ت�ح��ري��ر،
ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح.

سمو األمير الحسين بن عبداهلل الثاني ولي العهد
يهاتف وزير المياه والري للتعزية بوفاة والدته
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العيسوي ينقل تعازي الملك الى عائلة
الالال و عائلة شردم

2

 91وفاة و 5996إصابة

كورونا ٠٠رقم مرعب بالوفيات وتصاعد مقلق باالصابات
االنباط -عمان

االنباط -عمان

�أع�ل�ن��ت وزارة ال�صحة ع��ن ت�سجيل 91
وفاة و� 5996إ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستج ّد
يف اململكة ال �ي��وم ال �ث�لاث��اء ،ل�يرت�ف��ع ال�ع��دد
الإجمايل �إىل  1386وفاة ،و� 120982إ�صابة.
وت��و ّزع��ت الإ�صابات اجلديدة على 2987
ح��ال��ة يف ع � ّم��ان ،و 1062ح��ال��ة يف ال��زرق��اء،
و 511حالة يف �إربد ،منها  24حالة يف الرمثا،
و 274حالة يف البلقاء ،و 266حالة يف الكرك،
و 253حالة يف العقبة،
التفا�صيل �ص «»2

اع �ل��ن امل��رك��ز ال��وط �ن��ي لل��أم��ن و�إدارة
الأزم� � � ��ات ان � �ص�لاح �ي��ة م �ن��ح ال �ت �� �ص��اري��ح
ل�ل�م��واط�ن�ين اث �ن��اء ف�ت�رة احل �ظ��ر ال���ش��ام��ل
م��ن اخ�ت���ص��ا���ص احل��اك��م االداري وح���س��ب
اخت�صا�صه وتقت�صر على احلاالت الطارئة.
وب�ح���س��ب امل��رك��ز ي�ستثنى ك��اف��ة ال �ك��وادر
واخلا�ص
الطب ّية العاملة يف القطاعني العام
ّ
م��ن ق ��رار احل �ظ��ر وب��احل��د الأدن � ��ى لإدام ��ة
العمل.
التفا�صيل �ص «»4

مواطنون يثمنون دور االجهزة االمنية
في التعامل مع الناخبين
االنباط -حمافظات

ث �م��ن ن ��اخ� �ب ��ون ادل � � ��وا ب ��أ� �ص ��وات �ه ��م يف
االن �ت �خ��اب��ات ال �ن �ي��اب �ي��ة ال �ت��ي ج� ��رت ام����س
الثالثاء ،دور االجهزة االمنية احل�ضاري يف
تعاملهم مع املواطنني .ففي الطفيلة قدر
ناخبون �شاركوا يف االنتخابات يف خمتلف
م��راك��ز االق �ت��راع ب��اجل �ه��ود امل �ب��ذول��ة التي
قدمتها الأجهزة الر�سمية واللجان الإدارية
االنتخابية والأجهزة الأمنية يف اجناح جميع

�أعلن نادي الأ�سري الفل�سطيني  ،الثالثاء،
ا�ست�شهاد الأ�سري املري�ض كمال �أبو وعر ،داخل
م�شفى �آ��س��اف هاروفيه وامل�صادر ت�ؤكد وجود
حالة ا�ستنفار �شديدة ت�سود ال�سجون
ويذكر �أن � ،سلطات االحتالل الإ�سرائيلي
قد اعتقلت الأ�سري كمال جنيب �أمني �أبو وعر
( 46عاما) بتاريخ  15يناير ،2003وهو من �سكان
بلدة قباطية ق�ضاء جنني ،وتعر�ض ل�صنوف
خمتلفة م��ن ال�ت�ع��ذي��ب اجل���س��دي والنف�سي،
و�أ�صدرت احدى املحاكم الع�سكرية الإ�سرائيلية
بحقه حكماً بال�سجن امل�ؤبد 6مرات ،بالإ�ضافة

رئيس الوزراء يدلي بصوته باالنتخابات
النيابية بالدائرة الثالثة في اربد

�إىل (� )50سنة
وخ�ل�ال وج� ��وده يف ال���س�ج��ن ع��ان��ى امل��ر���ض
وتعر�ض للإهمال الطبي ومل يتلقى الرعاية
الطبية الالزمة ،ويف العام املا�ضي  2019ك�شفت
ادارة ال�سجون الإ�سرائيلية عن ملفه الطبي
و�أعلنت ا�صابته ب��ورم �سرطاين يف احلنجرة،
وهو يعاين من تدهور خطري يف �صحته جراء
هذا الورم ال�سرطاين الذي يزداد حجمه ب�شكل
م�ستمر مع ظهور ورم جديد ،يف ظل االهمال
الطبي املتعمد وغياب الرعاية الطبية الالزمة
والعالج املنا�سب،
التفا�صيل �ص «»6

العجارمة :النائب المدان بجرم شراء االصوات
تسقط عضويته
االنباط-عمان

مراحل العملية االنتخابية .و�أ��ش��ار املختار
جمال الربابعة واملحامي عمر القطاط�شة
وم�ساعد رئي�س جمل�س حمافظة الطفيلة
�إي ��اد احل �ج��وج وال�ن��ا��ش��ط الإع�ل�ام��ي �صالح
ال �ع��وران �إىل اجل�ه��ود ال�ت��ي قدمتها جميع
ال �ك��وادر امل���ش��ارك��ة يف العملية االنتخابية،
مثلما �سطر رج ��ال االم ��ن وال � ��درك �صور
م�شرقة من الدعم وامل�ساندة للناخبني.
التفا�صيل �ص «»4

استشهاد األسير المريض
كمال أبو وعر في سجون
االحتالل
االنباط-وكاالت

ادارة االزمات توضح الجهات المستثناة
من قرار الحظر الشامل
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ق� ��ال ال ��وزي ��ر اال� �س �ب��ق ورئ �ي ����س دي� ��وان
الت�شريع وال� ��ر�أي ال�سابق ال��دك�ت��ور نوفان
العجارمة� ،إن املر�شح الذي يعلن فوزه وتتم
ادانته بجرم �شراء اال�صوات ،فان احلكم عليه
م��ن ��ش��أن��ه �أن ي� ��ؤدي اىل ا��س�ق��اط ع�ضويته
�سندا (  )٧٥من الد�ستور الن مدة العقوبة
اكرث من �سنة �سندا الحكام (  )٥٩من قانون
االنتخاب ل�سنة ٢٠١٦

وتن�ص املادة  59على:
�أ .يعاقب بالأ�شغال مدة ال تقل عن ثالث
�سنوات وال تزيد على �سبع �سنوات كل من:
� .1أعطى ناخبا مبا�شرة �أو ب�صورة غري
مبا�شرة �أو اقر�ضه �أو عر�ض عليه �أو تعهد
ب��أن يعطيه مبلغا من امل��ال �أو منفعة �أو �أي
مقابل �آخر من �أجل حمله على االقرتاع .
التفا�صيل �ص «»2

 5رؤساء لم يهنئوا بايدن بالفوز ..صمت يبوح بالكثير
االنباط -وكاالت

مل يهنئ عدد من زعماء العامل الرئي�س
الأم�يرك��ي املنتخب جو ب��اي��دن ،بعد فوزه
يف االن�ت�خ��اب��ات ال�ت��ي ح�سمت ال�سباق �إىل
ال �ب �ي��ت الأب �ي ����ض م� ��ؤخ ��را ،م�ن�ه�ي��ا حقبة
دون��ال��د ت��رام��ب .وم��ن ب�ين �أب��رز الزعماء
الذين مل يهنئوا بايدن بعد ،ر�ؤ�ساء رو�سيا
فالدميري بوتن ،وال�صني �شي جني بينغ،
وتركيا رج��ب طيب �أردوغ ��ان ،وال�برازي��ل
ج��اي��ر ب��ول �� �س��ون��ارو ،وامل�ك���س�ي��ك �أن��دري ����س
م��ان��وي��ل ل��وب�ي��ز �أوب � ��رادور .وح���س��ب �شبكة
“�سي �إن �إن” الإخبارية الأمريكية ،ف�إن
“�صمت” ه ��ؤالء ال��ر�ؤ��س��اء حتى اللحظة
“يبوح بالكثري” ،الأمر الذي قد ينعك�س

على عالقتهم مع بايدن م�ستقبال
ف�ل�ادمي�ي�ر ب��وت�ين يف ع ��ام  ،2016ه�ن��أ
الكرملني ت��رام��ب بالفوز بالرئا�سة بعد
�ساعات من �إعالن نتائج االنتخابات ،لكن
الرئي�س الرو�سي مل يوجه نف�س الر�سالة
�إىل بايدن .وقال املتحدث با�سم الكرملني
دميرتي بي�سكوف ،يوم االثنني� ،إن مو�سكو
�ستنتظر نتائج االنتخابات الر�سمية قبل
التعليق على النتيجة احلالية
وخ�ل�ال ف�ت�رة رئ��ا��س�ت��ه ،خ��ال��ف ت��رام��ب
ال�سيا�سة الأم�يرك�ي��ة القائمة منذ فرتة
ط��وي �ل��ة م ��ع رو�� �س� �ي ��ا ،م ��ن خ �ل�ال م��دح��ه
املتكرر لبوتني.
التفا�صيل �ص «»6

املحلي
االربعاء

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى الأخبار «املحلية» يف املوقع االلكرتوين
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الملك يعزي هاتفيًا الرئيس
الفلسطيني بوفاة الدكتور
صائب عريقات
االنباط عمان

�أج����رى ج�لال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين،
ام�����س ال��ث�لاث��اء ،ات�����ص��ا ًال هاتفياً م��ع �أخيه
الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س ،قدم
خ�لال��ه ال���ت���ع���ازي ب���وف���اة ال���دك���ت���ور ���ص��ائ��ب
ع��ري��ق��ات ،رح��م��ه اهلل� ،أم��ي�ن ���س��ر ال��ل��ج��ن��ة
التنفيذية ملنظمة التحرير ،ع�ضو اللجنة
املركزية حلركة فتح.
و�أع���رب ج�لال��ة امل��ل��ك ،خ�لال االت�����ص��ال،

سمو األمير الحسين بن عبداهلل الثاني ولي العهد
يهاتف وزير المياه والري للتعزية بوفاة والدته
االنباط-عمان

�أجرى �سمو الأمري احل�سني بن عبداهلل
الثاين ،ويل العهد ات�صاال هاتفيا مع وزير
امل��ي��اه وال����ري ال��دك��ت��ور معت�صم ���س��ع��ي��دان
للتعزية واملوا�ساة بوفاة والدته .
ع�ّب� وزي��ر امل��ي��اه وال��ري ع��ن االمتنان
و رّ
وال��ت��ق��دي��ر ل��لّ��ف��ت��ة ���ص��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي

ع��ن �أح��ر ال��ت��ع��ازي للرئي�س عبا�س و�أ���س��رة
ال����دك����ت����ور ع���ري���ق���ات ال���ك���رمي���ة وال�����ش��ع��ب
الفل�سطيني ال�شقيق بهذا امل�صاب� ،سائال
اهلل العلي القدير �أن يتغمد الفقيد بوا�سع
رح��م��ت��ه وي�����س��ك��ن��ه ف�����س��ي��ح ج���ن���ان���ه .و�أ����ش���اد
ج�لال��ت��ه مب��واق��ف ال��ف��ق��ي��د ،ال����ذي �أم�����ض��ى
ح��ي��ات��ه يف خ��دم��ة الق�ضية الفل�سطينية،
وال��دف��اع ع��ن ح��ق��وق ال�شعب الفل�سطيني
وق�ضاياه العادلة.

الكاللدة :ألول مرة تنخفض نسب اقتراع االناث
عن الذكور وكبار السن عن الشباب
االنباط-عمان

�أعلن رئي�س جمل�س مفو�ضي الهيئة
امل�����س��ت��ق��ل��ة ل�لان��ت��خ��اب خ���ال���د ال��ك�لال��دة
اغ�ل�اق �صناديق االق�ت�راع عند ال�ساعة
التا�سعة من م�ساء الثالثاء ،وذل��ك بعد
فتح ب��اب االق�ت�راع �أم���ام الناخبني متام
ال�ساعة � 7صباحاً.
وب��ل��غ ع���دد ال��ن��اخ��ب�ين ب��ح�����س��ب �أرق����ام
الهيئة حل�ين اغ�لاق �صناديق االق�تراع
ن��ح��و  1387688ن��اخ��ب وب��ن�����س��ب��ة اق�ت�راع
كلي و�صلت �إىل .%29.90
وبح�سب الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب
�أدىل  749618ناخباً ب�أ�صواتهم وبن�سبة
 ،%34.12ف��ي��م��ا �أدل�����ت  638070ن��اخ��ب��ة
ب�صوتها وبن�سبة .%26.11
ووج������ه ال���ك�ل�ال���دة ال�������ش���ك���ر ل��و���س��ائ��ل
االع������ل�����ام يف ال�����ن�����ج�����اح ال����������ذي حت��ق��ق
باالنتخابات النيابية ،واجلهات الأمنية
التي مت ارهاقها من العملية االنتخابية
و����ض���ب���ط ال�������ش���خ�������ص���ي���ات ال����ظ����اه����رة يف
الفيديوهات التي يتم تداولها.
وق�����ال ال���ك�ل�ال���دة �إن�����ه ورغ�����م ق��وان�ين
ال����دف����اع مل ي���ت���م ال���ت���غ���ول ع���ل���ى ق���ان���ون
االنتخاب ومت االلتزام باملدد القانونية،
و�أن ال ت�ؤثر فرتات احلظر ال�شامل على

املدد القانونية.
و�أ���ض��اف �أن اخل��ي��ارات كانت ام��ا عودة
ال�برمل��ان املنحل� ،أو اللجوء لقوانني �أو
ال��ط��وارئ� ،أو ت�أجيل االنتخابات ل�شهر
كانون الثاين و�شباط وه��و ما ك��ان �أحد
يعلم ك��ي��ف �سيكون ال��و���ض��ع ال��وب��ائ��ي يف
ذل����ك احل��ي�ن ،ل��ذل��ك مت حت��دي��د اق��ام��ة
االن����ت����خ����اب����ات ب�����ش��ه��ر ت�������ش���ري���ن ال���ث���اين
احلايل.
وب�ي�ن �أن����ه مل ي��ت��م ت�����س��ج��ي��ل �أي خ��رق

���ص��ح��ي يف م����راك����ز االق����ت���راع وال����ف����رز،
مو�ضحاً �أن الفئات العمرية التي �شاركت
باالنتخاب ولأول م��رة انخف�ضت ن�سبة
االناث عن الذكور وانخفا�ض ن�سب كبار
ال�سن عن �صغار ال�سن.
وك���������ش����ف ع������ن ت�������س���ج���ي���ل خ�����روق�����ات
وجت���اوزات مت التعامل م��ع مثيالت لها
ما ع��دا انتحال ال�شخ�صية ،ومت حتويل
 13حالة للجهات املخت�صة منها حاالت
ان��ت��ح��ال ���ش��خ�����ص��ي��ة ،وت�����ص��وي��ر ب��ط��اق��ات

االنتخاب ،و 13فيديو م�سجل مت تداولها
على مواقع التوا�صل االجتماعي.
و�أكد �أن اللجان كانت تطالب بتمديد
االقرتاع ل�ساعتني كون هناك �أعداد غري
قليلة بعد م�شاهدة �سري العملية ب�أمان
امتلكوا اجلر�أة وال�شجاعة لالنتخاب.
ولفت �إىل �أن الأردنيني جنحوا اليوم
يف العملية االنتخابية.
وب�ي�ن �أن���ه مت ت�شكيل  3جل���ان خا�صة
يف االق��ال��ي��م ال��ث�لاث��ة وذل���ك ال���س��ت��خ��راج
ن��ت��ي��ج��ة ك���ل ق��ائ��م��ة وع����دد امل��ق��اع��د لكل
قائمة.
و�أ�شار �إىل �أنه جمرد �أن تظهر النتيجة
على باب تكون النتائج قد �أعلنت ،وما ي�أتي
بعدها هي جمرد اجراءات تدقيق وفنية.
اللجان اخلا�صة لل�شمال :القا�ضية
اح�سان بركات بهجت ال��ع��دوان الدكتور
�أجمد القا�ضي الدكتور ابراهيم البدور
اللجنة اخلا�صة يف الو�سط :القا�ضي
م��ن�����ص��ور احل���دي���دي ،ح�����س�ين ب���ن ه���اين،
مي�سم عكرو�ش ،ح�سني حمادين� ،سمرية
الديات ،وعيان ابو ح�سان
ال��ل��ج��ن��ة اخل��ا���ص��ة ل��ل��ج��ن��وب :حممد
العجارمة ،مكرم ق�سو�س ،معاذ املومني،
وحممد امللكاوي
وي�ساند اللجان فريق من الفنيني.

االم����ي���ر احل�������س�ي�ن ب�����ن ع�����ب�����داهلل ال���ث���اين
ويل ال��ع��ه��د ،وه����و م���ا ت����رك �أط���ي���ب الأث����ر
يف التخفيف م��ن م�صابنا ال��ك��ب�ير بوفاة
فقيدتنا
داعيا اهلل �سبحانه وتعاىل �أن يطيل يف
عمر �صاحب اجلاللة الها�شمية امللك عبد
اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم وويل عهده
االمني وميدهم بالعزم والقوة .

العيسوي ينقل تعازي الملك
الى عائلة الالال و عائلة شردم
االنباط-عمان

مندوبا عن جاللة امللك عبداهلل الثاين،
نقل رئي�س الديوان امللكي الها�شمي يو�سف
ح�سن العي�سوي ،تعازي جاللة امللك �إىل
عائلة ال�ل�اال ،ب��وف��اة ال�شيخ ك��ام��ل ال�لاال،
مقرئ وم�ؤذن اململكة الأردنية الها�شمية.
و�أعرب العي�سوي ،يف ات�صال هاتفي ،عن
ت��ع��ازي��ه وم��وا���س��ات��ه لأ���س��رة الفقيد� ،سائال
اهلل �أن يتغمده بوا�سع رحمته ور���ض��وان��ه،
و�أن يلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان.
و نقل رئي�س ال��دي��وان امللكي الها�شمي
ي��و���س��ف ح�����س��ن ال��ع��ي�����س��وي ،ت���ع���ازي ج�لال��ة

امللك �إىل عائلة �آل ���ش��ردم ،ب��وف��اة احلاجة
�أم��ي��ن��ة ع��م��ر ���ش��ردم �أرم���ل���ة امل���رح���وم احل��اج
عدنان مولود كلمات “�شكاخوا”.
و�أعرب العي�سوي يف ات�صال هاتفي ،عن
تعازيه وموا�ساته لأ���س��رة الفقيدة� ،سائال
اهلل �أن يتغمدها بوا�سع رحمته ور�ضوانه،
و�أن يلهم �أهلها وذويها ال�صرب وال�سلوان.
وان��ت��ق��ل��ت احل���اج���ة �أم��ي��ن��ة ع��م��ر ���ش��ردم
�أرملة املرحوم احلاج عدنان مولود كلمات
“�شكاخوا”� ،إىل رحمة اهلل تعاىل الثالثاء
 24رب��ي��ع الأول  1442امل��واف��ق  10ت�شرين
ال��ث��اين  ،2020و�شيع جثمانها بعد �صالة
ظهر الثالثاء �إىل مقربة �سحاب.

مليون و 387ألفا و 698مقترعا
لحظة اغالق الصناديق بنسبة %29.9

 91وفاة و 5996إصابة

كورونا ٠٠رقم مرعب بالوفيات وتصاعد مقلق باالصابات
االنباط -عمان

�أع��ل��ن��ت وزارة ال�����ص��ح��ة ع���ن ت�سجيل
 91وف��اة و� 5996إ�صابة بفريو�س كورونا
امل�����س��ت��ج�� ّد يف امل��م��ل��ك��ة ال���ي���وم ال���ث�ل�اث���اء،
لريتفع العدد الإجمايل �إىل  1386وفاة،
و� 120982إ�صابة.
وت����و ّزع����ت الإ����ص���اب���ات اجل����دي����دة على
 2987ح��ال��ة يف ع���مّ���ان ،و 1062ح��ال��ة يف
ال���زرق���اء ،و 511ح��ال��ة يف �إرب����د ،منها 24
حالة يف الرمثا ،و 274حالة يف البلقاء،
و 266ح��ال��ة يف ال���ك���رك ،و 253ح��ال��ة يف
العقبة ،و 176حالة يف م�أدبا ،و 158حالة
يف الطفيلة ،و 104حاالت يف معان ،منها
 6ح��االت يف البرتا ،و 80حالة يف جر�ش،
و 67حالة يف عجلون ،و 58حالة يف املفرق.
و�أ���ش��ار امل��وج��ز الإع�لام��ي ال�����ص��ادر عن
رئ��ا���س��ة ال�����وزراء ووزارة ال�����ص��ح��ة �إىل �أن
ع��دد احل��االت التي �أُدخِ ��ل��ت اليوم للعالج
يف امل�ست�شفيات املعتمدة بلغ  281حالة،
فيما غ��ادرت  216حالة امل�ست�شفيات بعد
�شفائها.
ول��ف��ت �إىل �أن �إج���م���ايل ع���دد احل���االت
التي تتلقّى العالج يف امل�ست�شفيات حال ّياً
ب��ل��غ  1931ح���ال���ة ،م��ن��ه��ا  422ح��ال��ة على
�أ�س ّرة العناية احلثيثة.
ك��م��ا �أ����ش���ار امل��وج��ز �إىل �إج�����راء 27324

االنباط-عمان

�أدىل مليون و � 387أل��ف��ا و698
ن���اخ���ب���ا ون���اخ���ب���ة ب����أ����ص���وات���ه���م يف
االن���ت���خ���اب���ات ال���ن���ي���اب���ي���ة الخ��ت��ي��ار
اع�����ض��اء جم��ل�����س ال���ن���واب ال��ت��ا���س��ع
ع�شر ،حتى حلظة اغالق �صناديق
االق��ت��راع ع��ن��د ال�����س��اع��ة ال��ت��ا���س��ع��ة
م�ساء ،بن�سبة و�صلت �إىل .%29.90
بلغ عدد الناخبني بح�سب �أرقام

الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب حلظة
اغ�ل�اق ���ص��ن��ادي��ق االق�ت�راع بن�سبة
اقرتاع كلية
وكانت بلغ عدد املقرتعني حتى
ال�����س��اع��ة ال��ث��ام��ن��ة م�����س��اء م��ل��ي��ون
و� 346أل��ف��ا و ،318منهم � 723ألفا
و 439ناخباً ذكرا وبن�سبة ،%32.93
ف��ي��م��ا ب��ل��غ ع��دد امل��ق�ترع��ات االن��اث
� 622أل���ف���ا و 879ن��اخ��ب��ة وب��ن�����س��ب��ة
.%25.49

انطالق قمة الشراكة العالمية
االفتراضية االثنين المقبل
ف��ح�����ص��اً خم�ب�ريّ���اً ،لي�صبح �إج��م��ايل ع��دد
الفحو�صات التي �أجريت منذ بدء الوباء
وحتى الآن  2095700فح�ص ،الفتا �إىل �أن
ن�سبة الفحو�صات الإيجاب ّية لهذا اليوم

و�صلت �إىل  9ر 21باملئة.
ودعت الوزارة اجلميع يف ّ
ظل ا�ستمرار
ت�����س��ج��ي��ل ح������االت �إ����ص���اب���ة حم���ل���يّ���ة� ،إىل
االل��ت��زام ب���أوام��ر ال�� ّدف��اع ،واتّ��ب��اع معايري

ال�سالمة وال��وق��اي��ة ،وارت���داء الك ّمامات،
وع���دم �إق���ام���ة ال��ت��ج��مّ��ع��ات لأك�ث�ر م��ن 20
���ش��خ�����ص��اً ،وا���س��ت��خ��دام تطبيقي “�أمان”
و”�صحتك”.

العجارمة :النائب المدان بجرم شراء االصوات تسقط عضويته
االنباط-عمان

ق���ال ال��وزي��ر اال���س��ب��ق ورئ��ي�����س دي���وان
الت�شريع والر�أي ال�سابق الدكتور نوفان
العجارمة� ،إن املر�شح ال��ذي يعلن فوزه
وت���ت���م ادان����ت����ه ب���ج���رم ����ش���راء اال�����ص����وات،
ف���ان احل��ك��م ع��ل��ي��ه م���ن ���ش���أن��ه �أن ي����ؤدي
اىل ا���س��ق��اط ع�ضويته �سندا (  )٧٥من
الد�ستور الن مدة العقوبة اكرث من �سنة
�سندا الحكام (  )٥٩من قانون االنتخاب
ل�سنة ٢٠١٦
وتن�ص املادة  59على:
�أ .يعاقب ب��الأ���ش��غ��ال م��دة ال تقل عن
ثالث �سنوات وال تزيد على �سبع �سنوات

كل من:
� .1أع��ط��ى ن��اخ��ب��ا م��ب��ا���ش��رة �أو ب�صورة
غري مبا�شرة �أو اقر�ضه �أو عر�ض عليه
�أو ت��ع��ه��د ب�����أن ي��ع��ط��ي��ه م��ب��ل��غ��ا م���ن امل���ال
�أو منفعة �أو �أي م��ق��اب��ل �آخ���ر م��ن �أج��ل
حمله على االق�تراع على وجه خا�ص �أو
االمتناع عن االقرتاع �أو للت�أثري يف غريه
لالقرتاع �أو االمتناع عن االقرتاع.
 .2ق��ب��ل �أو ط��ل��ب م��ب��ا���ش��رة �أو ب�صورة
غري مبا�شرة مبلغا من املال �أو قر�ضا �أو
منفعة �أو �أي مقابل �آخر لنف�سه �أو لغريه
بق�صد �أن يقرتع على وجه خا�ص �أو �أن
ميتنع ع��ن االق�ت�راع �أو ل��ي���ؤث��ر يف غريه
لالقرتاع �أو لالمتناع عن االقرتاع).

االنباط -عمان

ي������ن������ط������ل������ق االث����������ن�����ي����ن امل�����ق�����ب�����ل
م�����ؤمت����ر «ق���م���ة ال�������ش���راك���ة ال��ع��امل��ي��ة
االف�ترا���ض��ي��ة» ،بالتزامن م��ع اليوم
ال����دويل ل��ل��ت�����س��ام��ح ال����ذي اع��ت��م��دت��ه
الأمم املتحدة  ،بتنظيم م��ن رئي�س
وم���ؤ���س�����س ط�لال �أب��وغ��زال��ه العاملية
الدكتور طالل ابو غزاله .
وح�����������س�����ب ب������ي������ان ������ص�����ح�����ايف ع���ن
جم����م����وع����ة اب�������و غ�����زال�����ه ال���ع���امل���ي���ة
ام�����س ال��ث�لاث��اء ف��ق��د وج���ه م��ن��ت��دى
ال��ت��ح��دي��ات ال��ع��امل��ي��ة ،ال����ذي �أ���س�����س��ه
ال����دك����ت����ور �أب�����وغ�����زال�����ه م���ن���ذ ع�����ش��ر
���س��ن��وات ،ر���س��ائ��ل م��ف��ت��وح��ة لأم��ري��ك��ا
وال�������ص�ي�ن م��ق�ترح��ا ����ش���راك���ة ع��امل��ي��ة
مبنية على �إرث �أن�سون بريلينغيم.
ودع����������ا �أب�������وغ�������زال�������ه ال����دول����ت��ي�ن
�إىل م���������ش����ارك����ة م�������ص���احل���ه���م���ا م��ع
ب��ق��ي��ة ال����ع����امل ،ب���ع���د �إع���ل��ان ن��ت��ائ��ج
االن��ت��خ��اب��ات الأم��ري��ك��ي��ة ال��رئ��ا���س��ي��ة،
وجت�����������اوز امل�������خ�������اوف وال����ت����وق����ع����ات
ال�سابقة واملتعلقة بزيادة التوترات
بني الدولتني.

وق�����ال « الج����ل ذل����ك �أط���ل���ق ق��م��ة
ال�������ش���راك���ة ال���ع���امل���ي���ة االف�ت�را����ض���ي���ة
يف ال�����������س�����اد������س ع���������ش����ر م������ن ����ش���ه���ر
ت�����ش��ري��ن ال��ث��اين احل���ايل م��ن خ�لال
امل������وق������ع الإل���������ك����ت����روين www.
USChinaTolerance.
 ،comم�������ش�ي�را �إىل �أن ال��ق��م��ة
وم�����ن�����ت�����دى ال����ت����ح����دي����ات ال���ع���امل���ي���ة
���س��ي��ع��م�لان ع���ل���ى م�����دار ع�����ام ك��ام��ل
ك�����ش��ري��ك ت��ن�����س��ي��ق��ي ،وال���ع���م���ل ع��ل��ى
دع����وة ق����ادة ك���ل ال�����دول وامل��ن��ظ��م��ات
ال���ع���امل���ي���ة وال�������ش���رك���ات وامل����ؤ����س�������س���ات
ال���ع���امل���ي���ة والأف������������راد يف ك����ل م���ك���ان
لالن�ضمام �إىل عملية �إن�شاء �شراكة
ع���امل���ي���ة ج�����دي�����دة ل���ل���ق���رن احل������ادي
والع�شرين.
وب�ين ال��دك��ت��ور �أب��وغ��زال��ه �أن قيم
الت�سامح بحاجة �إىل مرونة عاملية
و�إي�����ج�����اد من������اذج ل��ت��م��ك�ين ال�����ش��ب��اب
ل��ق��ي��ادة التنمية امل�����س��ت��دام��ة ،لنكون
�ضمن عنا�صر فعالة ملبادرة ال�شراكة
ال����ع����امل����ي����ة .وق��������ال« :ه�������ذه الأم�������ور
باعتقادي �أن جميع من لديهم �إرادة
حقيقة �سيوافقون عليها
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ادارة االزمات توضح الجهات المستثناة من قرار الحظر الشامل
االنباط -عمان

اع �ل��ن امل��رك��ز ال��وط �ن��ي لل��أم��ن و�إدارة
الأزم � � ��ات ان � �ص�لاح �ي��ة م �ن��ح ال �ت �� �ص��اري��ح
ل�ل�م��واط�ن�ين اث �ن��اء ف�ت�رة احل �ظ��ر ال���ش��ام��ل
م��ن اخ�ت���ص��ا���ص احل��اك��م االداري وح�سب
اخت�صا�صه وتقت�صر على احلاالت الطارئة.
وبح�سب امل��رك��ز ي�ستثنى ك��اف��ة ال �ك��وادر
ال �ط �ب � ّي��ة ال �ع��ام �ل��ة يف ال �ق �ط��اع�ي�ن ال �ع��ام
واخلا�ص من ق��رار احلظر وباحلد الأدن��ى
ّ
لإدام� � ��ة ال �ع �م��ل ،وف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال �ك��وادر
االداري��ة العاملة يف القطاع ال�صحي يجب
تزويدهم بكتاب ر�سمي �أو بطاقة تعريفية
ت�ث�ب��ت ذل ��ك م��ن امل�ست�شفى ال �ت��ي يعملون
لديها.
كما ي�سمح للمختربات اخلا�صة املعتمدة
م��ن ق �ب��ل وزارة ال���ص�ح��ة لإج � ��راء فح�ص
ك��ورون��ا ( )PCRب��احل��رك��ة خ�ل�ال ف�ترة
احلظر ال�شامل �شريطة حركتهم ب�سيارة
حت�م��ل ��ش�ع��ار امل�خ�ت�بر ،و�أن يحملوا (ب��اج)
املخترب ،وك�شفا م�صدقا من املخترب ،وكتاب
االعتماد من وزارة ال�صحة.
وا��ش��ار امل��رك��ز اىل ان ورق��ة اخل��روج من
امل�ست�شفى تعتمد كت�صريح م ��رور خ�لال
ف�ت�رة احل �ظ��ر ال���ش��ام��ل ل�ك��ل م��ن امل��ري����ض
وال �� �س��ائ��ق ف �ق��ط ��ض�م��ن ت��وق �ي �ت��ات حم��ددة
وح �� �س��ب م��وع��د اخل � ��روج وم �ك��ان ال���س�ك��ن،
كما ي�صرح ملر�ضى غ�سيل الكلى ومر�ضى
ال���س��رط��ان ب��ال��ذه��اب �إىل امل�ست�شفيات من
خالل حمل البطاقات ومواعيد املراجعة،
وي�سمح لإخ �ل�اءات امل�ست�شفيات ومنطقة
البحر امليت باحلركة من خالل ابراز ورقة
قرار اخلروج من امل�ست�شفى او مكان العزل،
اىل جانب اعتماد ورق��ة امل��راج�ع��ة /املوعد
كت�صريح مرور خالل فرتة احلظر ال�شامل
ل �ك��ل م��ن امل��ري ����ض وال �� �س��ائ��ق ف �ق��ط �ضمن
ت��وق�ي�ت��ات حم��ددة وح���س��ب م��وع��د مراجعة
امل�ست�شفى.
وي�ستثنى م��ن ال �ق��رار ك��ذل��ك� ،أ��ص�ح��اب

ال �� �ص �ي��دل �ي��ات ل �ل �ق �ي��ام ب�ع�م�ل�ي��ة ال�ت��و��ص�ي��ل
امل �ن��زيل ل�ل��أدوي ��ة ال �� �ض��روري��ة وال �ط��ارئ��ة
�شريطة اظ�ه��ار (ال �ب��اج) اخل��ا���ص بالنقابة
وي�سمح لهم بفتح �صيدلياتهم من ال�ساعة
� 10صباحاً اىل ال�ساعة  6م�سا ًء يومياً،
ومينع البيع املبا�شر مهما كانت الأ�سباب
وي �ق �ت �� �ص��ر ت ��واج ��ده ��م ع �ل��ى �أخ � ��ذ ال � ��دواء
وتوزيعه ،وي�سمح باحلركة ل�سيارات توزيع
ا�سطوانات ال�غ��از ال�ب�ترويل امل�سال املنزيل
ل �ت��وزي��ع ا� �س �ط��وان��ات ال� �غ ��از م ��ن ال �� �س��اع��ة
ال�ساد�سة �صباحاً ولغاية ال�ساعة ال�ساد�سة
م�ساءً.
وي�سمح باحلركة كذلك ل�شاحنات نقل
ا� �س �ط��وان��ات ال �غ��از ال� �ب�ت�رويل امل �� �س��ال من
حم�ط��ات التعبئة اىل م�ستودعات تخزين
اال�سطوانات على مدار ال�ساعة ،و�صهاريج
ن �ق��ل ال �غ ��از ال� �ب�ت�رويل امل �� �س��ال و� �ص �ه��اري��ج
املحروقات على م��دار ال�ساعة ،كما ي�سمح
ل�صهاريج نقل املياه العادمة و�صهاريج نقل
املياه ال�صاحلة لل�شرب بالعمل من ال�ساعة
� 10صباحاً وحتى ال�ساعة  4م�سا ًء من كل

يوم من �أيام احلظر ال�شامل.
وي���س�ت�ث�ن��ى م ��ن ال� �ق ��رار ك ��ذل ��ك ،جميع
الأ��ش�خ��ا���ص امل�ت��واج��دي��ن داخ��ل عملهم من
قرار احلظر ال�شامل ،وي�سمح لهم بالعمل
داخل هذه املن�ش�آت �شريطة عدم مغادرتها
لأي �سبب ك��ان وح�ت��ى االن�ت�ه��اء م��ن موعد
احل � �ظ ��ر ،ك �م��ا ي �� �س �م��ح مل��وظ �ف��ي ال �ف �ن��ادق
ب ��احل ��رك ��ة خ�ل��ال ال� �ف�ت�رة (م� ��ن ال �� �س��اع��ة
ال�ساد�سة م�ساء ول�غ��اي��ة ال�ساعة العا�شرة
م�ساء) ي��وم اخلمي�س امل��واف��ق  12ت�شرين
ال �ث��اين ل�غ��اي��ات ت�ب��دي��ل ال���ش�ف�ت��ات �شريطة
اب ��راز (ب ��اج) ال�ف�ن��دق ،وك �ت��اب م��ن الفندق
ي�ضم ك�شف اال��س�م��اء وم���ص��دق م��ن وزارة
ال�سياحة والآثار.
واو�ضح املركز انه ي�صرح ملزارعي الزيتون
بنقل منتجاتهم ب��اجت��اه معا�صر الزيتون
�شريطة ح�صولهم على ا�ستثناء م��ن قبل
م��دي��ري��ة زراع ��ة امل�ح��اف�ظ��ة وي�ت��م ت�صديقه
م��ن ق �ب��ل احل��اك��م االداري ،ك �م��ا ي�ستثنى
�أ�صحاب معا�صر الزيتون والعاملون فيها
ح�سب الك�شوفات الواردة من وزارة الزراعة

والتي متت امل�صادقة عليها يف كتاب املركز
الوطني للأمن و�إدارة الأزمات.
وي�صرح لأ�صحاب حمالت طيور الزينة
و�أ�سماك الزينة وحمالت تربية احليوانات
الأليفة باحلركة من ال�ساعة الثانية ظهراً
ولغاية ال�ساعة الرابعة ع�صراً يومي�أ وطيلة
اي��ام احل�ظ��ر ال�شامل م��ن �أم��اك��ن �إقامتهم
�إىل حمالتهم �شريطة �إب��راز رخ�صة املهن
ال���ص��ادرة ع��ن �أم��ان��ة ع�م��ان �أو البلديات �أو
رخ�صة املحل ال�صادرة عن وزارة الزراعة،
ويف ح��ال ق�ي��ام �شخ�ص �آخ ��ر غ�ير �صاحب
املن�ش�أة بخدمة ه��ذه الطيور �أو الأ�سماك
�أو احليوانات الأليفة �ضرورة �أن يكون معه
الرخ�صة ال��ورق�ي��ة اال�صلية ال���ص��ادرة من
وزارة الزراعة ولي�ست �صورة عنها.
وي�سمح ملوظفي �شركات الأمن واحلماية
ب��احل��رك��ة خ�ل�ال ال �ف�ت�رة م ��ن ال �� �س��اع��ة 8
� �ص �ب��اح �اً اىل ال �� �س��اع��ة  12ظ� �ه ��راً ي��وم��ي
(اخلمي�س املوافق  12ت�شرين الثاين ويوم
ال�سبت املوافق  14ت�شرين الثاين) لغايات
ت �ب��دي��ل ال �� �ش �ف �ت��ات ف �ق��ط ،ع �ل��ى �أن يحمل
امل��وظ��ف (ب��اج /بطاقة ال�شركة) وبحوزته
ك�شف خم�ت��وم ومعتمد م��ن ال���ش��رك��ة التي
يعمل لديها.
وي���س�ت�ث�ن��ى م��ن ق ��رار احل �ظ��ر ال���ش��ام��ل،
ال�ق��ادم�ين ع�بر امل�ع��اب��ر ال�بري��ة اىل اململكة
االردن �ي��ة الها�شمية� ،شريطة اظ�ه��ار ختم
ال � �ق� ��دوم ع �ل ��ى اجل � � ��واز وب �ح �� �س��ب ت ��اري ��خ
القدوم ،يف حني يتم منح ت�صريح احلركة
للمغادرين من خالل هذه املعابر اىل دول
اجلوار من خالل احلاكم االداري ،وتعتمد
تذكرة الطائرة كت�صريح مرور خالل فرتة
احلظر ال�شامل لكل من امل�سافر وال�سائق
فقط �ضمن توقيتات حمددة وح�سب موعد
الطائرة ومكان �سكن امل�سافر وال�سائق.
وب�ين امل��رك��ز ان��ه ي�سمح ل�ستة �أ�شخا�ص
من ذوي املتوفى باحلركة لإمتام اجراءات
الوفاة والدفن خالل �أي��ام احلظر ال�شامل
�شريطة وجود بالغ الوفاة من امل�ست�شفى.

إحالة  9اشخاص بدائرة اربد الثانية إلى المدعي العام لمحاولتهم التزوير
االنباط� -إربد

�أح � ��ال رئ �ي ����س جل �ن��ة ان �ت �خ��اب ال ��دائ ��رة
الثانية ب�إربد ،مازن املومني ،ام�س الثالثاء،

 9ا�شخا�ص من الناخبني �إىل املدعي العام
الت�خ��اذ الإج ��راءات القانونية بحقهم �إث��ر
حم��اول�ت�ه��م امل���ش��ارك��ة ب��االق�ت�راع بطريقة
غ�ي�ر م���ش��روع��ة يف امل ��راك ��ز االن �ت�خ��اب �ي��ة يف

الدائرة.
وق � ��ال امل ��وم �ن ��ي �إن  7ا� �ش �خ��ا���ص م��ن
املخالفني من لواء الرمثا حاولوا التزوير
يف عملية االقرتاع من خالل انتحال �صفة

ا�شخا�ص �آخ��ري��ن ،ام��ا احلالتان املتبقيتان
ف�ك��ان�ت��ا م��ن ل ��واء ب �ن��ي ك �ن��ان��ة ح �ي��ث ح��اول
��ش�خ���ص��ان ت���ص��وي��ر دف�ت�ر االق �ت��راع داخ��ل
املعزل

النسب النهائية لالقتراع في الدوائر االنتخابية في المملكة
االنباط -عمان

اعلنت الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب ،ن�سب
االقرتاع النهائية يف الدوائر االنتخابية يف
اململكة حتى اغالق ال�صناديق عند ال�ساعة
التا�سعة م�ساء.

وجاءت الن�سب على النحو التايل:عمان
االوىل 83ر 14ب��امل �ئ��ة ،ع �م��ان ال �ث��ان �ي��ة
87ر 13ب��امل�ئ��ة ،ع�م��ان الثالثة 66ر11
باملئة ،عمان الرابعة  25.59باملئة ،عمان
اخلام�سة 05ر  17باملئة.
�إربد االوىل  28.48باملئة� ،إربد الثانية

 45.37ب��امل�ئ��ة� ،إرب ��د ال�ث��ال�ث��ة 09ر39
باملئة� ،إربد الرابعة 77ر 43باملئة .
البلقاء 27ر 36باملئة ،الكرك 54.58
باملئة ،معان  50.2باملئة ،الزرقاء االوىل
72ر 15باملئة ،الزرقاء الثانية 27.99
ب��امل �ئ��ة ،امل �ف��رق  45.36ب��امل �ئ��ة ،الطفيلة

26ر 49ب��امل�ئ��ة ،م��ادب��ا 08ر 45ب��امل�ئ��ة،
ج��ر���ش 86ر 50ب��امل�ئ��ة ،عجلون 41ر49
ب��امل �ئ��ة ،ال �ع �ق �ب��ة 76ر 37ب��امل �ئ��ة ،دائ� ��رة
ب��دو ال���ش�م��ال  56.69ب��امل�ئ��ة ،دائ ��رة ب��دو
الو�سط  56.69باملئة ،دائرة بدو اجلنوب
74ر 65باملئة.

الكيالني :دوام الصيدليات خالل ايام الحظر من  10صباحا ولغاية  6مساء
االنباط -عمان

ق ��ال ن �ق �ي��ب ال �� �ص �ي��ادل��ة ال��دك �ت��ور

زي��د الكيالين ان دوام ال�صيدليات
يف �أي��ام احلظر ال�شامل �سيكون من
ال�ساعة � 10صباحا ولغاية ال�ساعة

 6م�ساء.
و�أ�ضاف يف بيان ام�س الثالثاء ،ان
عمل ال�صيدليات �سيكون من خالل

تو�صيل الأدوية يف احلاالت الطارئة
للمنازل ومينع ا�ستقبال املواطنني
يف ال�صيدليات مهما كانت الأ�سباب.

وفد البرلمان العربي يشيد بكفاءة إدارة العملية االنتخابية
االنباط -عمان

ا�� �ش ��اد وف� ��د ال �ب�رمل ��ان ال �ع��رب��ي مل��راق �ب��ة
االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات ،ب� �ك� �ف ��اءة �إدارة ال �ع �م �ل �ي��ة
االن �ت �خ��اب �ي��ة يف الأردن ،وب ��الأج ��واء ال�ت��ي

�أ�سهمت يف اجناح االنتخابات رغم الظروف
ال�صعبة التي يعي�شها االردن والعامل ب�سبب
جائحة كورونا.
وا��ش��ار رئي�س ال��وف��د احمد عبدالواحد
ر�� �س�ل�ان� ،إىل �أن ال ��وف ��د ��س�ي�ع��ر���ض ك��اف��ة

التفا�صيل املتعلقة �ضمن تقرير �سي�صدره،
مقدرا اجلهود التي بذلتها الهيئة امل�ستقلة
لالنتخاب.
وك� ��ان ال��وف��د ال�ب�رمل ��اين ال �ع��رب��ي و��ص��ل
اململكة ،رغم القيود املفرو�ضة على حركة

ال �ت �ن �ق��ل ب���س�ب��ب ج��ائ �ح��ة ك ��ورون ��ا ،ح��ر��ص��ا
على امل�شاركة يف متابعة ه��ذا اال�ستحقاق
االنتخابي املهم ،ودعما للمملكة وم�سرية
التطور الدميقراطي التي ت�شهدها بح�سب
رئي�س الوفد ر�سالن.

مواطنون يثمنون دور االجهزة االمنية في التعامل مع الناخبين

االنباط -حمافظات

ث� �م ��ن ن ��اخ� �ب ��ون ادل� � � ��وا ب� ��أ�� �ص ��وات� �ه ��م يف
االنتخابات النيابية التي جرت ام�س الثالثاء،

دور االجهزة االمنية احل�ضاري يف تعاملهم
مع املواطنني .
ف�ف��ي الطفيلة ق ��در ن��اخ�ب��ون � �ش��ارك��وا يف
االن �ت �خ��اب��ات يف خم�ت�ل��ف م ��راك ��ز االق �ت��راع

ب��اجل �ه��ود امل �ب��ذول��ة ال �ت��ي ق��دم�ت�ه��ا الأج �ه��زة
ال��ر��س�م�ي��ة وال �ل �ج��ان الإداري� � � ��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة
والأج �ه��زة الأم�ن�ي��ة يف اجن��اح جميع مراحل
العملية االن�ت�خ��اب�ي��ة .و�أ� �ش��ار امل�خ�ت��ار جمال

الربابعة واملحامي عمر القطاط�شة وم�ساعد
رئ �ي ����س جم �ل ����س حم��اف �ظ��ة ال �ط �ف �ي �ل��ة �إي� ��اد
احلجوج والنا�شط الإعالمي �صالح العوران
�إىل اجل �ه��ود ال �ت��ي ق��دم�ت�ه��ا ج�م�ي��ع ال �ك��وادر
امل�شاركة يف العملية االنتخابية ،مثلما �سطر
رجال االمن والدرك �صور م�شرقة من الدعم
وامل�ساندة للناخبني.
ويف �إرب � ��د� ،أ� �ش��اد م��واط �ن��ون ب ��الإج ��راءات
الأمنية املتبعة من قبل �أجهزة الأم��ن العام،
م�شريين �إىل �أن ن�شامى ون�شميات الأمن العام
وم�ن��ذ ال�صباح الباكر ق��ام��وا بحفظ الأم��ن
يف كافة املراكز االنتخابية وتعاملوا ب�صورة
ح�ضارية مع املرت�شحني والناخبني.
وق��ال امل��واط��ن عاطف ال�شياب ان ن�شامى
االمن العام انق�سموا اىل ق�سمني داخل املراكز
االنتخابية وخارجها حيث عملوا على تب�سيط
كافة الإجراءات اخلا�صة بالعملية االنتخابية.
وبني املواطن علي الطاهات �أن رجال الأمن
العام �ساعدوا العديد من ال��رج��ال والن�ساء
وكبار ال�سن على قطع الطريق و�إي�صالهم اىل
�صناديق االقرتاع اخلا�صة بهم.

االنتخابات النيابية في
زمن الكورونا
اللواء المتقاعد مروان العمد
بتاريخ  10اي��ار عام � 2020صدرت االرادة امللكية ال�سامية بف�ض ال��دورة العادية
الرابعة واالخ�يرة ملجل�س النواب االردين الثامن ع�شر  .هذا املجل�س ال��ذي انعدم
مادحوه وكرث �شاكوه واملطالبني بحله حتى قبل ان يكمل مدته الد�ستورية  .وكما
يف العرف الد�ستوري كان من املفرت�ض ان ت�صدر االرادة امللكية ال�سامية بحل هذا
املجل�س اث��ر ف�ض ال��دورة االخ�يرة وال��دع��وة النتخابات عامة جديدة جت��ري خالل
اربعة ا�شهر من حله والتي �ستكون نهايتها متزامنة مع انتهاء مدته يف نهاية �شهر
ايلول  .ولكن وب�سبب جائحة كورونا فانه مل يتم حله والدعوة النتخابات جديدة
على امل ان يتم ذلك لدى حت�سن الو�ضع الوبائي  .وهنا بد�أت التكهنات تقول ان
الهدف من عدم حل املجل�س هو التمديد له ملدة �سنة او �سنتني على االكرث  .واخذت
االق�لام التي ال تريد ان ترى هذا املجل�س م�ستمراً لفرتة اخ��رى والتي ت�ستعجل
رحيله ورحيل حكومة دول��ة عمر ال��رزاز يف انتقاد التمديد وتطالب ب�ضرورة حل
املجل�س واجراء االنتخابات .
كما وظهرت الكثري من املطالبات باتباع احلل الد�ستوري والذي ين�ص على �إجراء
االنتخابات خالل اربعة ا�شهر التي تلي انتهاء عمر املجل�س م�ستبعدة حل جمل�س
ي�سلم جمل�س  .وكانت كل هذه املطالبات ال ت�أخذ يف ح�سبانها انت�شار الوباء وزيادة
اعداد امل�صابني فيه امنا كان االهم عندها هو حل املجل�س و�إجراء انتخابات جديدة.
وب�سبب عدم حت�سن الو�ضع الوبائي وبنف�س الوقت عدم معرفة الوقت الذي �سوف
يتح�سن به  ،ولأن امل�ؤ�شرات تدل ان هذا الوباء �سوف يبقى يعي�ش بيننا لفرتة طويلة
ورمبا ن�صل اىل مرحلة ا�سوء من التي منر بها الآن فقد اختار جاللة امللك املعظم
حل املجل�س قبل انتهاء عمره  ،و�صدرت االرادة امللكية ال�سامية بحله بتاريخ / 27
 2020 / 9لينهي بذلك اجلدل الدائر حوله  .وعلى اثر ذلك حددت الهيئة العليا
لالنتخابات موعد �إج��راء االنتخابات للمجل�س التا�سع ع�شر يف . 2020 / 11 / 10
وقد لقيت هذه القرارات ترحيباً وا�سعاً بالرغم من الزيادات التي كانت تطر�أ على
اعداد امل�صابني بالوباء  ،واخذت االنظار تتجه اىل ا�ستقالة احلكومة عم ً
ال بالن�ص
الد�ستوري الذي ين�ص على ا�ستقالة احلكومة التي يحل يف عهدها جمل�س النواب
خالل ا�سبوع من احلل وم�ستعجلني رحيلها  .وقد قدمت هذه احلكومة ا�ستقالتها
يف اليوم االخ�ير من هذا اال�سبوع وبتاريخ  . 2020 / 10 / 3وبنف�س اليوم �صدرت
االرادة امللكية ال�سامية بقبول ا�ستقالتها مع تكليفها بت�صريف االعمال حلني اختيار
رئي�س الوزراء وت�شكيل احلكومة اجلديدة  .وهنا انطلقت التف�سريات والتحليالت
لهذا التكليف حيث ابدى الكثريون خ�شيتهم ان يعني ذلك ان ت�ستمر حكومة دولة
عمر الرزاز كحكومة ت�صريف اعمال حلني اجراء االنتخابات النيابة وهذا هو كان
تخوفهم اكرث من ارق��ام اال�صابات التي اخذت تتزايد  .اال انه وبتاريخ / 10 / 12
� 2020صدرت االرادة امللكية ال�سامية بت�شكيل احلكومة اجلديدة برا�سة دولة ب�شر
اخل�صاونه  .ثم ان�شغل اجلميع باحلديث عن هذه احلكومة وانتقاد ت�شكيلتها مع
الرتكيز على بع�ض اال�سماء التي ت�ضمنتها من غري ان يجري حديث عن االنتخابات
وربطها بالوباء .
اال ان��ه وك�م��ا ه��ي ال�ع��ادة فقد انطلقت اال� �ص��وات ال�ت��ي دائ�م��ا م��ا ت��دع��وا ملقاطعة
االنتخابات بالرغم م��ن االجت��اه للم�شاركة الوا�سعة بها ه��ذا ال�ع��ام  .وال�ت��ي بلغت
رقماً قيا�سياً يف عدد املرت�شحني اليها وبعدد قيا�سي من ال�سيدات املرت�شحات وعدد
قيا�سي يف القوائم االنتخابية ويف االحزاب التي اعلنت م�شاركتها حيث بلغ عددها
اربعون حزباً باال�ضافة اىل العديد من ال�شخ�صيات التقدمية والتي متثل املعار�ضة
البناءة .
وم��ع اح�ترام��ي حل��ق اي م��واط��ن اردين ب ��أن يعلن موقفه املعار�ض لالنتخابات
والدعوة ملقاطعتها ال�سباب �سيا�سية او اقت�صادية او عقائدية اال ان بع�ضهم ظهرت
تناق�ضات يف ت�صرفاته واقواله ومثال ذلك ان اثنان من اكرث معار�ضي االنتخابات
والداعني ملقاطعتها باعتباره واجباً قومياً كانا قد تر�شحا يف االنتخابات املا�ضية
يف حمافظتني خمتلفتني و�ضمن القائمة احلزبية نف�سها ومل يحالفهما احلظ
بالنجاح مع ان الظروف هي نف�سها والنظام هو نف�سه .
وق��د ا�ستغل دع��اة مقاطعة االنتخابات جائحة الوباء للقول ان االنتخابات هي
ال�سبب وراء هذا االرتفاع الهائل يف اعداد اال�صابات والوفيات من خالل التجمعات
التي ح�صلت يف املقرات االنتخابية لبع�ض املر�شحني  ،وان��ا وان كنت اقر واعرتف
انها احد ا�سباب زيادة هذه اال�صابات اال انها لي�ست الوحيدة  ،بل ان التجمعات التي
يقوم بها بع�ض املواطنون وعدم تقيدهم بلب�س الكمامات والقفازات وعدم وعيهم
باهمية فعل ذلك هي ال�سبب الرئي�سي لزيادة اال�صابات  .كما ان فقدان هذا الوعي
هو وراء جتمع من جتمع امام املقرات االنتخابية غري مقدرين خطورة ذلك عليهم
وعلى غريهم  .اال ان اعداداً كبرية من املواطنني قد ان�ساقت وراء هذه املطالب وقد
هالها كرثة اال�صابات والوفيات واعتربوا ان ت�أجيل االنتخابات هو �ضرورة ق�صوى
بالرغم من اننا كنا قد قطعنا �شوطاً كبرياً يف امل�سار االنتخابي قد يعر�ضنا للعودة
اليه من بداياته اىل خ�سائر اكرب واكرث من التي وقعت  .وبالرغم من ان الكثري من
الدول قد اجرت انتخاباتها خالل اجلائحة كا�ستحقاق د�ستوري .
والآن وبعد ان قد اغلقت احلكومة املقرات االنتخابية والتجمعات ام��ام منازل
امل�تر��ش�ح�ين وا��ص�ب�ح��ت االن �ت �خ��اب��ات ع�ل��ى ب�ع��د ��س��اع��ات ف�ق��ط  ،وات �خ��ذت احل�ك��وم��ة
�إج��راءات م�شددة من �ش�أنها حماية املواطنني من اال�صابة بالعدوى اثناء امل�شاركة
فيها م��ن حيث منع التجمعات ام��ام امل��راك��ز االنتخابية وع��دم ال�سماح ب��دخ��ول اي
ناخب ال يرتدي الكمامات والقفازات ومن ال يرتديها ميكنه احل�صول عليها من
املراكز االنتخابية  ،كما ان الناخب �سوف يعر�ض بطاقته ال�شخ�صية على م�شريف
هذه املراكز عن بعد حيث يتم الت�أكد من حمتوياتها من غري مل�سها ثم يعطى له قلم
خا�ص به ال�ستخدامه بتعبئة ورقة االنتخاب  .ثم ي�ضع ورقة االنتخاب يف ال�صندوق
اخلا�ص دون ح�صول اي مالم�سة بينه وبني اي �شخ�ص �أخر  .حتى ان احلرب الذي
�سيو�ضع على ا�صبعه �سيكون ع��ن ط��ري��ق التنقيط  .وب��ام�ك��ان��ه عند خ��روج��ه نزع
القفازات وان يلقي بها يف اماكن خم�ص�صة لذلك  .كما ان فر�ض احلظر ال�شامل
من ال�ساعة العا�شرة م�ساء يوم االنتخابات ول�صباح يوم االحد رغم �صعوبته �سوف
يحول دون حدوث التجمعات ملباركة النواب الناجحني بنجاحهم وخماطر ذلك من
انت�شار الوباء بينهم  ،فقد ا�صبح لزاماً علينا ممار�سة حقنا الد�ستوري بامل�شاركة
بهذه االنتخابات .
ان احلديث عن اي ت�أجيل لالنتخابات الآن قد فات اوانه لأن الت�أجيل لب�ضعة ا�سابيع
ال ي�ضمن حت�سن الو�ضع الوبائي يف البالد بل ميكن ان يكون الو�ضع قد زاد �سوءاً  ،ولأن
ذلك �سوف يعني عودة املجل�س ال�سابق بكل ما لديكم من انتقادات عليه بتاريخ / 1 / 27
 2020بحكم الد�ستور اذا مل تكن قد جرت االنتخابات قبل هذا التاريخ .
ل��دي�ن��ا ف��ر��ص��ة ي ��وم ال �غ��د ب� ��أن ن��ذه��ب ل���ص�ن��ادي��ق ل�ل�اق�ت�راع مت�سلحني ب��ال��وع��ي
وا إلج��راءات الوقائية الالزمة  ،على ان نح�سن االختيار وانتخاب املر�شح اال�صلح
والقادر ب�أن يقوم بواجبه النيابي مبا فيه خدمة االردن

المنطقة العسكرية تحبط محاولة
تهريب مواد مخدرة
االنباط -عمان

احبطت املنطقة الع�سكرية ال�شمالية
وبالتن�سيق م��ع �إدارة مكافحة امل �خ��درات،
الإث�ن�ين ،وعلى �إح��دى واجهاتها ،حماولة
ت�ه��ري��ب ك�م�ي��ة ك �ب�يرة م��ن امل� �خ ��درات ،من
الأرا�ضي ال�سورية �إىل الأرا�ضي الأردنية.
و�� �ص ��رح م �� �ص��در ع �� �س �ك��ري م �� �س ��ؤول يف
ال�ق�ي��ادة العامة للقوات امل�سلحة الأردن�ي��ة
 اجلي�ش ال�ع��رب��ي� ،أن��ه مت تطبيق قواعداال�� �ش� �ت� �ب ��اك م� ��ا �أدى �إىل �إ�� �ص ��اب ��ة �أح� ��د

الأ��ش�خ��ا���ص وت��راج�ع�ه��م �إىل داخ ��ل العمق
ال�سوري ،وبعد تفتي�ش املنطقة ،مت �ضبط
 279ك��ف ح�شي�ش ،و 12ال��ف ح�ب��ة خم��درة
ن��وع الري �ك��ا ،و 12017ح�ب��ة ج��ال�يري�ك��ا ،و6
االف ح�ب��ة ك �ب �ت��اج��ون ،و 2ك �ي �ل��وغ��رام من
م��ادة كري�ستال ،مت حتويلها �إىل اجلهات
املخت�صة.
و�أك � � ��د امل� ��� �ص ��در �أن ال � �ق� ��وات امل���س�ل�ح��ة
�ستتعامل ب�ك��ل ق��وة وح��زم م��ع �أي��ة عملية
ت�سلل �أو حماولة تهريب من �أج��ل حماية
املواطن و�أمن حدود اململكة.

املحلي
االربعاء
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العايد :األردن أثبت قدرته على إجراء االنتخابات النيابية رغم جائحة كورونا
االنباط -عمان

�أك��د وزي��ر ال��دول��ة ل���ش��ؤون الإع�ل�ام
ال�ن��اط��ق الر�سمي با�سم احل�ك��وم��ة علي
العايد �أن الأردن ورغم التحديات التي
مي��ر ب�ه��ا نتيجة ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا� ،أث�ب��ت
قدرته على �إجراء االنتخابات النيابية.
و�أ�ضاف خالل م�شاركته يف التغطية
اخل��ا� �ص��ة ل�لان �ت �خ��اب��ات ال �ن �ي��اب �ي��ة ع�ل��ى
� �ش ��ا� �ش ��ة ال� �ت� �ل� �ف ��زي ��ون الأردين ام ����س
ال� �ث�ل�اث ��اء� ،أن امل �م �ل �ك��ة ت��دخ��ل امل �ئ��وي��ة
الثانية م��ن عمر ال��دول��ة وه��ي حتافظ
ع �ل��ى الأع � ��راف ال��د� �س �ت��وري��ة وال �ع��ادات
الرا�سخة التي قامت عليها من خالل
�إج ��راء اال�ستحقاق ال��د��س�ت��وري املتعلق
ب��ان �ت �خ��اب��ات جم �ل ����س ال� �ن ��واب ال �ت��ا� �س��ع
ع�شر.
ول �ف��ت ال �ع��اي��د �إىل �أن ن���س�ب��ة اق �ب��ال
ال �� �ش �ب��اب ع �ل��ى امل �� �ش ��ارك ��ة يف ال �ع �م �ل �ي��ة
االن �ت �خ��اب �ي��ة و�إدالء �أ�� �ص ��وات� �ه ��م ت�ع��د
م �� �ش �ج �ع��ة وم� ��ؤ�� �ش ��را ع �ل��ى رغ �ب �ت �ه��م يف
�إحداث التغيري الإيجابي.
وق � ��ال يف ه ��ذ ال� ��� �ص ��دد�“ :إذا اردن� ��ا

التغيري علينا �أن ن�ق��وم ب��واج�ب�ن��ا جت��اه
وط�ن�ن��ا م��ن خ�ل�ال امل �� �ش��ارك��ة يف عملية
االنتخاب ،وال�شباب عليهم دور كبري يف
�إحداث التغيري الإيجابي”.
ك� �م ��ا �أك � � ��د �أن احل� �ك ��وم ��ة م �ل �ت��زم��ة
ب�سيا�سة ال�شفافية عند اتخاذ قراراتها
وتو�ضيح �أ�سبابها للمواطنني وو�سائل
الإع�ل�ام ،وال ي�ضريها �أن ت�تراج��ع عن
�أي ق� ��رار �إذا ك ��ان ال�ت�راج ��ع ي �� �ص��ب يف
م�صلحة املواطنني و�سالمتهم.
و�أ�شار العايد �إىل �أن احلكومة تعول
على وعي املواطنني يف ا�ستقاء الأخبار
م� ��ن م� ��� �ص ��ادره ��ا ال ��ر�� �س� �م� �ي ��ة وجت �ن��ب
الإ� �ش��اع��ات والأخ� �ب ��ار ال �ك��اذب��ة ،ق��ائ�لا:
“مواطننا واع وقادر على التمييز بني
الغث وال�سمني”.
و�أ� � �ش� ��اد ب � ��دور و�� �س ��ائ ��ل الإع � �ل ��ام يف
ت �غ �ط �ي��ة االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال �ن �ي��اب �ي��ة ون �ق��ل
الأح ��داث املتعلقة ب�ه��ا �إىل جميع دول
العامل ،م�شيدا �أي�ضا بدورها التوعوي
والتثقيفي ح��ول خ�ط��ورة وب��اء ك��ورون��ا
وح ��ث امل��واط �ن�ين ع �ل��ى االل� �ت ��زام ب�سبل
الوقاية منه.

تضامن تثني على جهود الهيئة المستقلة لالنتخاب لحلها جميع المالحظات الرقابية
االنباط -عمان

�شكرت الرئي�سة التنفيذية جلمعية معهد ت�ضامن الن�ساء
الأردين وم�ست�شارة م�شروع “عني على الن�ساء” املحامية
�أ�سمى خ�ضر الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب على تعاونها التام
يف متابعة وح��ل جميع املالحظات املتعلقة بعملية االق�تراع
التي ر�صدتها اجلمعية من خالل م�شروعها يف الرقابة على
االنتخابات النيابية يف خمتلف مناطق اململكة.
ولفتت ،خ�ضر يف م�ؤمتر �صحفي عقدته اجلمعية وحتالف
عني على الن�ساء للرقابة على االنتخابات  2020من منظور
النوع االجتماعي،اليوم الثالثاء ،عرب تقنية االت�صال املرئي،
�إىل �أن عملية ال��ر��ص��د ال�ت��ي ق��ام��ت ب�ه��ا اجلمعية ت ��ؤك��د ان
ترتيبات الهيئة امل�ستقلة جيدة ،و�أن ا�ستعداداتها ال�صحية
وال�سالمة العامة مهي�أة عموما بال�شكل ال�صحيح.
وقالت خ�ضر� ،أنه ورد اجلمعية مالحظات تتعلق بالت�أثري
ب��امل��ال ع�ل��ى �إرادة ال�ن��اخ�ب�ين وال �ن��اخ �ب��ات ،ومت �إي �� �ص��ال ه��ذه
املالحظات اىل الهيئة امل�ستقلة فور و�صولها؛ علما �أن معظم
هذه احلاالت ت�ستهدف الن�ساء والفتيات.
ولفتت �إىل �أن هناك تفاوتا بالتعامل مع املراقبني ،وعدم
تفهّم لدورهم وحقوقهم يف بع�ض املراكز االنتخابية ،حيث مت
تذليل املعوقات و�إبالغ الهيئة وحل بع�ضها.
ب� ��دوره ،ق� �دّم املن�سق ال �ع��ام مل���ش��روع “عني ع�ل��ى الن�ساء”

الدكتور �أحمد العجارمة جملة �أخ��رى من املالحظات التي
ر�صدها املراقبون واملراقبات ،والبالغ عددهم  1200مراقب
يف خمتلف مناطق اململكة ،حيث مت رفعها اىل الهيئة امل�ستقلة
لالنتخاب.
وبالن�سبة لفتح �صناديق الإق�تراع� ،أ�شار العجارمة �إىل �أن
ما ن�سبته  97باملئة من مراكز االقرتاع يف اململكة ،بد�أت عملية
فتح ال�صناديق وبدء االقرتاع يف الوقت املحدد ،و�أق�صى وقت
لفتح بع�ض ال�صناديق و�صل �إىل ال�ساعة  7و 22دقيقة �صباحا.
ووفقا للعجارمة ،ف ��إن جل��ان الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب
ح�ضرت يف وقتها املحدد ،و�أن الو�صول �إىل مراكز االق�تراع
ك��ان �سهال وم� ّي���س��را بن�سبة  97ب��امل�ئ��ة ،و��ص�ن��ادي��ق االق�ت�راع
مطابقة للموا�صفات من حيث ال�شفافية ،و�إتاحة الفر�صة
يتفح�صوا خلو ال�صناديق ،الفتا
للمراقبني واملراقبات ب��أن ّ
�إىل ت�ع��اون الهيئة با�ستقبال م�لاح�ظ��ات حت��ال��ف ع�ين على
الن�ساء ،وت�صحيح العديد منها يف خمتلف املراكز.
وق��ال ال�ع�ج��ارم��ة ان��ه مت ر��ص��د يف بع�ض م��راك��ز االق�ت�راع
باملدار�س عدم التزام الناخبني بالتباعد اجل�سدي م�شريا �إىل
وج��ود بع�ض �صناديق االق�تراع بالطوابق العليا يف مدار�س
ل��واء ال�شونة اجلنوبية م��ا ي�شكل عائقا �أم��ام كبار ال�سن يف
ممار�سة حقهم االنتخابي .
و�أ�ضاف العجارمة انه ر�صد وجود �أن�صار لبع�ض املر�شحني
مي��ار� �س��ون ال��دع��اي��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة يف ح��رم ع��دد م��ن امل��دار���س

للت�أثري على �إرادة الناخبني م�شريا �إىل وجود يافطات و�صور
املر�شحني والقوائم على �أ�سوار املدار�س ومداخلها و�أحيانا
تغطي على ي��اف�ط��ات �إر� �ش��ادات الهيئة امل�ستقلة يف العملية
االنتخابية.
وف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق مب��راك��ز االق�ت��راع امل�ه�ي�ئ��ة ل ��ذوي الإع��اق��ة
احل��رك�ي��ة� ،أ��ش��ار العجارمة �إىل �أن�ه��ا مهي�أة م��ن حيث وج��ود
مم ��رات خم�ص�صة للكرا�سي امل�ت�ح��رك��ة ،ووج ��ود ال�صناديق
بالطوابق الأر�ضية ملراكز الإق�تراع الأر�ضي� ،إ ّال �أنه للأ�سف
يتم االعتداء عليها من قبل املواطنيني من خالل ا�صطفاف
��س�ي��ارت�ه��م ع�ل��ى م��داخ��ل امل �م��رات املخ�ص�صة ل ��ذوي الإع��اق��ة
احلركية .
و�أث� �ن ��ى ال��دك �ت��ور ال �ع �ج��ارم��ة ع �ل��ى ال �ت �ع��اون ال �ك �ب�ير من
ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء اللجان فيما يتعلق بالتعاون لت�صويت ذوي
الإعاقة وكبار وكبريات ال�سن وتي�سري اقرتاعهم  ،كما �أثنى
على اهتمام وا�ستجابة الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب جلميع
مالحظات حتالف عني على الن�ساء يف االنتخابات والتعامل
معها �أوال ب�أول.
وقدّم الناطق الإعالمي مل�شروع عني على الن�ساء الزميل
ال�صحفي يا�سني القي�سي ملحة عن م�شروع عني على الن�ساء،
الفتا �إىل �أن التحالف �سيعقد م�ؤمترا �صحفيا �أخر عن بعد
وعرب من�صة الفي�سبوك اخلا�صة بجمعية ت�ضامن مبا�شرة
هذا اليوم يف ال�ساعة الثامنة م�ساء.

التدابير الوقائية تهيمن على المشهد
االنتخابي للحد من كورونا
االنباط-عمان

هيمنت التدابري والإج� ��راءات الوقائية
التي اتخذتها االجهزة الر�سمية على م�شهد
االنتخابات للحد من انت�شار فريو�س كورونا،
ول�ضمان �سالمة و�صحة الناخبني والكوادر
العاملة يف املراكز االنتخابية.
واب � ��دى ن��اخ �ب��ون ال �ت��زام��ا ب��اال��س�ت�ح�ق��اق
ال ��د�� �س� �ت ��وري م ��ن ج ��ان ��ب ،وال� �ت ��زام ��ا �آخ ��ر
ب � ��الإج � ��راءات ال���ص�ح�ي��ة وال��وق��ائ �ي��ة للحد
م��ن انت�شار ال�ف�يرو���س ،م��ؤك��دي��ن ان اج��راء
االنتخابات يف موعدها لي�س ا�ستثناء اردنيا،
فالعديد من دول العامل اج��رت انتخاباتها
و�سط هذا الظرف اال�ستثنائي.
وق ��ال ��وا ان وع ��ي ال �ن��اخ �ب�ين وال �ت��زام �ه��م
ب ��اال�� �ش�ت�راط ��ات ال �� �ص �ح �ي��ة ال �ت��ي و��ض�ع�ت�ه��ا
االجهزة الر�سمية يجنبنا االنت�شار املتزايد
للفريو�س ،معتربين ان االنتخابات فر�صة
لت�أكيد وع��ي املواطنني وال�سيما انهم خط
الدفاع االول يف جمابهة الوباء.
بدورهم فر�ض القائمون على االنتخابات
م��ن �أج �ه��زة �أم�ن�ي��ة وك ��وادر الهيئة امل�ستقلة
لالنتخاب ،اجراءات وقائية م�شددة من حيث
ارتداء الكمامات الطبية والقفازات والتباعد
اجل�سدي ،ا�ضافة اىل االج ��راءات الوقائية

االخرى املتخذة داخل مراكز االقرتاع .
وقال ناخبون يف الدائرة الثالثة بعمان ان
كورونا مل مينعنا من اخلروج الداء دورنا يف
انتخاب ممثلينا يف جمل�س النواب ،م�ؤكدين
ان ��ش�ب��ح ال �ف�يرو���س ل��ن يخيفينا م��ا دم�ن��ا
متح�صنني ب�سبل الوقاية منه.
وعرب املهند�س هاين عا�شور عن تقديره
لالجراءات املتبعة يف عملية االقرتاع والتي
تتم بنظام والتزام بال�شروط املحددة من قبل
الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب حلماية �صحة
و�سالمة املواطنني.
و�أ�شار �إىل �أن عملية االقرتاع تتم ب�سهولة
وي�سر ووقت ق�صري ال يتجاوز ب�ضعة دقائق،
داعيا املواطنني للم�شاركة يف عملية االقرتاع
واختيار الأن�سب لتمثيلهم يف جمل�س النواب.
وعرب عن �أمله بان تفرز النتائج قيادات
ق��ادرة على التعاطي مع الظروف التي متر
على اململكة �سواء كانت �صحية او اقت�صادية
او اج �ت �م��اع �ي��ة ،م �� �ش��ددا ع �ل��ى �� �ض ��رورة ان
يكون ال�ش�أن االقت�صادي مبقدمة �أول��وي��ات
املجل�س املقبل وامل�ساهمة بتجاوز ال�صعوبات
ومبقدمتها الفقر والبطالة .ودع��ا عا�شور
اىل �إع��ادة النظر بقانون لالنتخاب احلايل
مبا يلبى الطموحات وي�ساعد على �إح��داث
التغيري احلقيقي ملوا�صلة م�سرية الإ�صالح

التي يقودها جاللة امللك عبداهلل الثاين.
وو�صفت رمي بدران امل�شاركة باالنتخابات
النيابية بانها واج ��ب وط �ن��ي ،وان اجلميع
م��دع��و ل�ل�م���ش��ارك��ة ف �ي��ه واخ �ت �ي��ار الأف �� �ض��ل
مل�صلحة ال��وط��ن رغ ��م ال �ظ��روف ال�صحية
اال�ستثنائية ال�ت��ي مت��ر بها اململكة ،م��ؤك��دة
ان م �� �ش��روع ق��ان��ون امل ��وازن ��ة ��س�ي�ك��ون اك�بر
حت��د ي��واج��ه املجل�س املقبل يف ظ��ل الو�ضع
احلايل واهمية ان ال ي�ؤثر ذلك على الو�ضع
االقت�صادي.
و� �ش ��ددت ب� ��دران ع�ل��ى � �ض ��رورة ان ي�ك��ون
املجل�س متعاونا لتخفيف الأعباء على القطاع
اخل��ا���ص وم���س��اع��دت��ه ل�ل�خ��روج م��ن الأزم ��ة
التي يعي�شها ج��راء تبعات جائحة ك��ورون��ا،
معربة عن �أملها بان تفرز االنتخابات فريقا
نيابيا اقت�صاديا قويا داخ��ل املجل�س يتفهم
الأزم��ة ال�صحية من الناحية االقت�صادية،
�إ�ضافة �إىل مراجعة العديد من الت�شريعات
والقوانني االقت�صادية.
ودعا ناخبون يف الدائرة الثالثة املواطنني
�إىل الإق �ب��ال ع�ل��ى االن �ت �خ��اب ،م ��ؤك��دي��ن ان
الإج� � ��راءات ت�ت��م ب�ك��ل ��س�ه��ول��ة وي���س��ر ،فيما
ت�شدد الإجراءات الوقائية وال�صحية املتخذة
يف م��راك��ز االق �ت��راع ع �ل��ى � �س�لام��ة و�صحة
املواطنني للوقاية من فريو�س كورونا.

وزير األشغال يتفقد مشروع إنشاء المستشفيات الميدانية

االنباط-عمان

تفقد وزي��ر الأ��ش�غ��ال ال�ع��ام��ة والإ��س�ك��ان
امل�ه�ن��د���س يحيى ال�ك���س�ب��ي ،ام����س ال�ث�لاث��اء،

م�شروع �إن���ش��اء امل�ست�شفيات امليدانية ال��ذي
يت�ضمن تنفيذ  3م�ست�شفيات يف �أق��ال�ي��م
ال�شمال والو�سط واجل�ن��وب ب�سعة �إجمالية
� 950سريرا ومب�ساحة  15850مرتا مربعا.

وت �ق��وم وزارة الأ� �ش �غ��ال ب�ت�ه�ي�ئ��ة م��واق��ع
هذه امل�ست�شفيات املمولة من خزينة الدولة
على ح�ساب “�صندوق مواجهة وباء كورونا
النفقات الطارئة” يف وزارة املالية.
و� �ش �دّد ال ��وزي ��ر ال�ك���س�ب��ي خ�ل�ال اجل��ول��ة
ع �ل ��ى � � �ض� ��رورة �إجن� � � ��از ال �ع �م ��ل يف ال ��وق ��ت
امل �ح��دد وب��ال���س��رع��ة امل�م�ك�ن��ة ن �ظ��راً للحاجة
امل ُ�ل� ّ�ح��ة وال �ظ��رف امل�ستعجل ال ��ذي يتطلب
�إجن� � ��از امل �� �ش ��روع يف �أق �� �ص��ر ف �ت�رة مم�ك�ن��ة،
وبالكفاءة الالزمة للتعامل مع تزايد عدد
احل��االت واحتوائها دون �أعباء �إ�ضافية على
م�ست�شفيات الدولة.
و�أ ّك��د حر�ص احلكومة على حت�سني واقع
ال �ن �ظ��ام ال���ص�ح��ي ورف � ��ده امل���س�ت�م��ر ب�ك��ل ما
يلزم لرفع كفاءته يف مواجهة �أزم��ة كورونا
وتداعياتها.

اﻷردن_ينتخب
د.محمد طالب عبيدات
يف يوم ا ﻹ��ستحقاق الد�ستوري ويوم احل�سم واحل�صاد للإنتخابات النيابية ،مطلوب من جميع ﻷا�ردنيني الذهاب
ل�صناديق ا ﻹ�قرتاع لتعظيم امل�شاركة يف �صنع القرار ولتعزيز املواطنة و�إفراز نواب الوطن؛ ومطلوب من ال�شباب �ص ّناع
امل�ستقبل و�أدوات التغيري فزعة وطن لزيادة ن�سبة م�شاركتهم ليكونوا �أدوات فاعلة يف الوطن ولهم دور طليعي لإختيار
الأكف�أ ومن يتب ّنى مطالبهم وتطلعاتهم ملجل�س النواب؛ ومطلوب �أي�ضاً من الرجل واملر�أة التوجّ ه للإدالء ب�أ�صواتهم
ليعبواعنمواطنتهمحيثامل�شاركةحقوواجبوم�س�ؤوليةوطنيةعلى�سبيلامل�ساهمةيفالإ�ستحقاقاتالوطنية�صوب
رّ
الإ�صالح والتغيري وخريطة الطريق التي ر�سمها جاللة امللك حفظه اهلل ورعاه:
 .1املطلوب من كل مواطن امل�شاركة والذهاب ل�صناديق ا ﻹ�نتخاب ملمار�سة حقه الد�ستوري والقيام بواجبه الوطني
و�إختيار من يراه الأن�سب والأكف�أ لتمثيل ال�شعب حتت القبة و�صناعة التغيري من قلب احلدث بد ًال من ترك املجال
للآخرينلإختيارمنميثلكم؛لغاياتفرزنوابميكنحما�سبتهمدومناهوادة؛ولي�ساهموام�ستقب ً
اليفمتابعةومراقبة
�أداء جمل�س النواب على �سبيل �إ�ستكمال �أ�ضالع مثلث م�ساءلة جمل�س النواب للحكومة وم�ساءلة ال�شعب ملجل�س النواب.
.2مطلوبمنالناخبنيامل�شاركةبحقهمالد�ستوري�أو ًال؛وحُ �سنالإختيارللأكف�أو�أ�صحابال�سريةاحل�سنةوالتاريخ
النا�صع والأقوياء والأمناء ثانياً؛ و�ضرورة تراتيبية معايري الكفاءة وفق امل�صلحة العام ال اخلا�صة ثالثاً؛ وجت�سيد
الوحدة الوطنية وال�سلوك الأخالقي رابعاً؛ واملحافظة على الأم��ن وال�صحة العامة وقانون الدفاع وامل��واءم��ة بني
الإ�ستحقاق الد�ستوري وامللف ال�صحي خام�ساً؛ وقبول النتائج بروح ريا�ضية �ساد�ساً.
.3املطلوب من كل مواطن �أن يح�سن ا ﻹ�ختيار �إبان الت�صويت ليكون اجلميع يف خندق الوطن؛ و�إعطاء ال�صوت ملن
ي�ستح ّقه دون عن�صرية �إو �إ�صطفافات ع�شائرية �أو �إقليمية؛ و�أن يكون الإختيار مبني على معايري وطنية تغ ّلب امل�صالح
العامة على اخلا�صة دومنا تخندق �أو �إ�صطفافات �أو متييز �أو عن�صرية.
 .4مطلوب عدم ا ﻹ�لتفات لل�شائعات والبعد عن ا ﻹ�حتقانات والت�أكيد على �إحرتام الر�أي والر�أي ﻵا�خر؛ فالوطن �أو ًال
وال ن�سمح ملزايد �أن ينتق�ص من �إجنازاته �أو ثوابته؛ ومن يطلق ال�شائعات �أو يتهم جزافاً ي�سعى للخراب وال ميكن �أن
ي�ساهم ولو قيد �أمنلة يف بناء جمتمع الوحدة الوطنية املثلى.
 .5مطلوب الت�أكيد على اللحمة الوطنية وعالقات الدم وامل�صاهرة وال�صداقة والقربى لغايات املحافظة على الن�سيج
ا ﻹ�جتماعي؛ فال تفرقنا �صناديق الإقرتاع ولنحرتم خيارات بع�ضنا حتى و�إن �إختلفنا يف الر�أي؛ فالإختالف يف الر�أي
ال يف�سد يف الود ق�ضية؛ و�سينتهي يوم الإقرتاع يف ظل تناف�سية �شريفة ونعود حلياتنا الطبيعية وعالقاتنا الإجتماعية
املتينة؛ فليكن تناف�سنا �شريفاً دومنا مهاترات �أو تخندق �أو عن�صرية.
 .6مطلوب ا ﻹ�ميان بحق املواطن با ﻹ�دالء ب�صوته و�أن هذا ال�صوت �أمانه ﻹ�ختيار القوي ﻷا�مني؛ قالت �إحداهما يا �أبت
�إ�ست�أجره �إن خري من �إ�ست�أجرت القوي الأمني؛ ولذلك فلنبحث عن الأف�ضل والقادر على مواجهة التحديات وخ�صو�صاً
الإقت�صادية منها لغايات ال�سعي لت�شغيل ال�شباب والإ�ستثمار بهم و�إيجاد فر�ص العمل للق�ضاء على البطالة والفقر؛
و�إختيار من ميتلك ر�ؤية التغيري والعمل اخلريي وحمبة النا�س و�إحرتامهم؛ ومن م�سريته وتاريخه م�شهود له فيه
بال�صدق و�إحرتام النا�س والتوا�ضع واحلكمة وم�ساعدة املحتاجني؛ ومن لديه قوة يف الثقافة ال�سيا�سية ليكون يف خندق
الوطن دوماً.
 .7مطلوب فزعة وطن لتلبية نداء الواجب للمحافظة على �أمن و�إ�ستقرار الوطن وتفويت الفر�ص على العابثني؛
خللق القومي وال�صرب والت�سامح ج ّل مهم يف هذا اليوم؛ ومطلوب عدم ا َ
ولذلك فالتحلي با ُ
حل َنق و�إ�ستيعاب الآخر وتعزيز
التناف�سيةال�شريفةوالروحالريا�ضيةالأ�صيلةعلىالأر�ض.
 .8مطلوب الت�صويت واملغادرة فوراً للمنازل منعاً لإنت�شار الوباء؛ ومطلوب قبول النتائج �أ ّنى كانت� ،سواء فائزين �أم
مل يحالفهم احلظ؛ فهذا م�ؤ�شر على �أن الروح الربا�ضية والتناف�سية ال�شريفة ت�سود؛ ومطلوب �أن يوجه املرت�شحون
�أن�صارهم لعدم التجمهر واملحافظة على الإن�ضباط يف ظل جائحة كورونا �سواء قبل �أو �إبان �أو بعد العملية الإنتخابية
خوفاً من �إنت�شار الفايرو�س ال �سمح اهلل تعاىل.
 .9مطلوب �أن نحافظ على العر�س الدميقراطي ّ
ونعظ على مكت�سباتنا ومنجزاتنا الوطنية بالنواجذ ،ونحافظ
على �سمعة الوطن؛ فنجاح العملية الإنتخابية يف ظل جائحة كورونا جناح للوطن وقيادته التي مت�ضي ُقدماً بالعملية
الإ�صالحية�صوبالدميقراطيةوالنماءوالبناء.
 .10مطلوب تفهم طبيعة خمرجات القانون والكتل الن�سبية املفتوحة والتي ت�ؤ�شر حلياة مدنية ع�صرية؛ وعدم الوقوف عند
املثالب بقدر تعزيز الإيجابيات؛ فمخرجات قانون الإنتخاب توافقية وت�سري على اجلميع بعدالة دومنا �إنتقا�ص.
ب�صراحة :يوم ا ﻹ�نتخابات النيابية يوم من �أيام الوطن ويوم �إ�ستحقاق د�ستوري مهم ،واملطلوب �إثبات مواطنتنا على
ﻷا�ر�ض با ﻹ�نتخاب والبعد عن ال�شائعات واملحافظة على الوحدة الوطنية ﻷ
وا�من الوطني والتناف�سية والروح الريا�ضية
ال�شريفة وقبول النتائج واملواءمة بني الإ�ستحقاق الد�ستوري وامللف ال�صحي يف ظل جائحة كورونا.
�صباحالوطناجلميل
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 5رؤساء لم يهنئوا بايدن بالفوز ..صمت يبوح بالكثير
االنباط -وكاالت

مل ي�ه�ن��ئ ع ��دد م��ن زع �م��اء ال �ع��امل ال��رئ�ي����س
الأم �ي�رك ��ي امل�ن�ت�خ��ب ج ��و ب ��اي ��دن ،ب �ع��د ف� ��وزه يف
االنتخابات التي ح�سمت ال�سباق �إىل البيت الأبي�ض
م�ؤخرا ،منهيا حقبة دونالد ترامب .ومن بني �أبرز
الزعماء الذين مل يهنئوا بايدن بعد ،ر�ؤ�ساء رو�سيا
فالدميري بوتن ،وال�صني �شي جني بينغ ،وتركيا
رجب طيب �أردوغان ،والربازيل جاير بول�سونارو،
واملك�سيك �أندري�س مانويل لوبيز �أوبرادور .وح�سب
�شبكة “�سي �إن �إن” الإخ�ب��اري��ة الأم�يرك�ي��ة ،ف��إن
“�صمت” ه ��ؤالء الر�ؤ�ساء حتى اللحظة “يبوح
بالكثري” ،الأم��ر ال��ذي قد ينعك�س على عالقتهم
م��ع ب��اي��دن م�ستقبال ف�ل�ادمي�ي�ر ب��وت�ين يف ع��ام
 ،2016هن�أ الكرملني ترامب بالفوز بالرئا�سة بعد
�ساعات من �إعالن نتائج االنتخابات ،لكن الرئي�س
الرو�سي مل يوجه نف�س الر�سالة �إىل بايدن .وقال
املتحدث با�سم الكرملني دمي�تري بي�سكوف ،يوم
االث�ن�ين� ،إن مو�سكو �ستنتظر نتائج االنتخابات
ال��ر��س�م�ي��ة ق�ب��ل التعليق ع�ل��ى النتيجة احلالية
وخ�ل�ال ف�ت�رة رئ��ا��س�ت��ه ،خ��ال��ف ت��رام��ب ال�سيا�سة
الأمريكية القائمة منذ فرتة طويلة مع رو�سيا،
من خالل مدحه املتكرر لبوتني ،مما �أثار ال�شكوك
حول �سماح حملته بالتدخل الرو�سي يف االنتخابات
التي �أو�صلته �إىل �سدة احلكم عام  .2016ومن هنا
ال ميكن توقع نف�س العالقة احلميمة بني بوتن
وبايدن ،الذي تعهد بالتعامل مع التدخل الأجنبي
يف �ش�ؤون بالده على �أنه “عمل عدائي” .ويف �أواخر
�أكتوبر املا�ضي ،و�صف بايدن رو�سيا ب�أنها “التهديد
الرئي�سي” للأمن القومي الأمريكي ،وذلك خالل
مقابلة مع برنامج “ 60دقيقة” على �شبكة “�سي
بي �إ�س” الأمريكية ورد املتحدث با�سم الكرملني
بي�سكوف على ت�صريح بايدن ،بالقول �إن “رو�سيا

ال توافق عليها” ،و�إن “مثل هذا اخلطاب �أدى �إىل
ت�ضخيم الكراهية جتاه االحتاد الرو�سي”
الرئي�س ال�صيني رغ��م خطابه احل��اد كمر�شح
للرئا�سة عام  ،2016تلقى الرئي�س املنتخب �آنذاك
ت��رام��ب ال�ت�ه�ن�ئ��ة ع �ل��ى ف� ��وزه م��ن ال��رئ �ي ����س �شي
جني بينغ ،ال��ذي دع��ا �إىل امل�ضي قدما يف عالقة
�صينية �أمريكية “�سليمة” و”م�ستقرة” وبينما
�أق� ��ام ت��رام��ب و��ش��ي ل�ف�ترة وج �ي��زة ��ص��داق��ة غري
متوقعة ،ت��ده��ورت العالقات بني البلدين و�سط
انق�سامات �شديدة ح��ول ال�ت�ج��ارة والتكنولوجيا
وح �ق��وق الإن �� �س��ان وات �ه��ام��ات بالتو�سع ال�صيني،
و�أخ�ي�را جائحة ك��ورون��ا .وجت�ن��ب متحدث با�سم
وزارة اخلارجية ال�صينية ،االثنني ،الأ�سئلة حول
موعد تهنئة ب��اي��دن ب�ف��وزه يف االن�ت�خ��اب��ات ،حيث
ق��ال �إن ال���ص�ين �ستت�صرف “وفقا للممار�سات
الدولية” .ولي�س من ال�صعب معرفة �سبب تردد
بكني يف تهنئة بايدن ،فقد تفاخر بايدن بقدرته
على مواجهة ال�صني على عك�س ترامب ،و�شجب
“احت�ضان” ترامب للرئي�س ال�صيني يف بداية
ع �ه��ده .ك�م��ا �أن ب�ك�ين ت ��رى �أن �ه��ا غ�ي�ر م�ضطرة
لتقدمي تنازالت جديدة للواليات املتحدة يف ظل
�إدارة ج��دي��دة ،وف�ق��ا لـ”�سي �إن �إن” رج��ب طيب

�أردوغان �أ�شاد ترامب بالرئي�س الرتكي رجب طيب
�أردوغ� ��ان يف ظ��ل تعامله اخل�شن م��ع معار�ضيه،
خ�صو�صا ع�ق��ب حم��اول��ة االن �ق�ل�اب ال�ف��ا��ش�ل��ة يف
ي��ول�ي��و  .2016ك�م��ا ام �ت��دح ت��رام��ب ف��وز �أردوغ� ��ان
املثري للجدل يف اال�ستفتاء على الد�ستور ،الذي
ح�صل الرئي�س مبوجبه على �سلطات تنفيذية
�أو��س��ع �أحكمت قب�ضته على ال�ب�لاد .وباخت�صار،
م��ع ت��ويل ت��رام��ب من�صبه ،ح�صل �أردوغ� ��ان على
تفوي�ض مطلق �إىل حد كبري ليفعل ما يريد ،لكن
الق�صة �ستكون خمتلفة متاما مع بايدن ،الذي مل
يعرتف به �أردوغ��ان بعد رئي�سا منتخبا للواليات
املتحدة .ويف حديثه العام املا�ضي يف حلقة خا�صة
من برنامج “ذي ويكلي” الإخ�ب��اري ،ق��ال بايدن
�إنه “قلق” ب�ش�أن تركيا” ،و�سيتخذ “نهجا خمتلفا
متاما” للعالقات معها ،مب��ا يف ذل��ك دع��م قيادة
املعار�ضة والأك��راد .و�أغ�ضب �أردوغ��ان حلف �شمال
الأطل�سي ب�شراء �أ�سلحة رو�سية ،الأم��ر الذي دفع
بايدن للقول �إن على �أردوغ��ان “دفع ثمن” لهذه
الإج � � ��راءات ،مب��ا يف ذل��ك م��ا �إذا ك��ان��ت ال��والي��ات
املتحدة �ست�ستمر يف بيع الأ�سلحة له
الرئي�س الربازيلي الرئي�س الربازيلي جايري
بول�سونارو ،املعروف غالبا با�سم “ترامب املناطق

اال�ستوائية” ب�سبب ا�شرتاكه يف بع�ض ال�صفات مع
الرئي�س الأمريكي املنتهية واليته ،التزم ال�صمت
ب�ش�أن خ�سارة ت��رام��ب .وك��ان بول�سونارو و�أوالده،
الذين يلعبون دورا ن�شطا يف ال�سيا�سة ،متفائلني
ب�ش�أن �إع��ادة انتخاب ترامب لوالية رئا�سية ثانية.
وق ��د ��ش�ك��ك جن �ل��ه ،ع���ض��و ال �ك��ون �غ��ر���س �إدواردو
بول�سونارو ،الذي ارتدى قبعة “ترامب  ”2020يف
رحلة �إىل وا�شنطن مبعوثا ل��وال��ده ،يف الأ�صوات
التي ح�صل عليهل بايدن ويف نزاهة االنتخابات
الأمريكية ،وذلك من خالل تغريدات على ح�سابه
يف “تويرت” الأ�سبوع املا�ضي .ومع رحيل ترامب،
يفقد بول�سونارو حليفا دبلوما�سيا مهما ،ويجد
نف�سه يف مواجهة رئي�س �أم�يرك��ي مهتم بق�ضايا
حقوق الإن�سان ،وب�أزمة كورونا ،التي لطاملا �أنكرها
الرئي�س الربازيلي حتى �أ�صابه الفريو�س
ال��رئ�ي����س املك�سيكي �أدىل ال��رئ�ي����س املك�سيكي
�أن��دري ����س م��ان��وي��ل ل��وب�ي��ز �أوب � � ��رادور ب�ب�ي��ان متت
�صياغته بعناية ب�ش�أن االنتخابات الأمريكية� ،إذ
مل يخاطب بايدن باعتباره الفائز ،وقال بدال من
ذلك �إن��ه “بحاجة لالنتظار حتى انتهاء الطعون
القانونية يف ف��رز الأ�صوات” .و�أ��ض��اف يف البيان
الذي �صدر ال�سبت�“ :سننتظر حل جميع الق�ضايا
القانونية .ال نريد �أن نكون طائ�شني �أو نت�صرف
با�ستخفاف .نريد �أن نحرتم حق تقرير امل�صري
لل�شعب” و أ�ق��ام لوبيز �أوب��رادور عالقة وثيقة مع
الرئي�س الأم�يرك��ي على م��دى ال�سنوات القليلة
امل��ا��ض�ي��ة ،وال�ت�ق��ى ال��رج�لان يف يوليو لالحتفال
بتنفيذ ات �ف��اق ال �ت �ج��ارة ب�ي�ن ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
واملك�سيك وكندا .وقد يرجع �إحجام لوبيز �أوبرادور
ع��ن تهنئة ب��اي��دن �إىل �صداقته م��ع ت��رام��ب ،كما
ميكن تف�سري هذه اخلطوة على �أنها ا�ستمرار يف
نهج ال�سيا�سة اخلارجية للمك�سيك املتمثل يف جتنب
التعليق على �ش�ؤون الدول الأخرى

استقالة البيرق على انستغرام تحرج الرئيس التركي وحزبه الحاكم
االنباط-وكاالت

فاج�أت طريقة ا�ستقالة �صهر الرئي�س الرتكي
رج��ب طيب �أردوغ��ان من من�صبه كوزير للمالية
ع�بر موقعه الر�سمي على ان�ستغرام الأو� �س��اط
ال�سيا�سية يف تركيا والرئي�س الرتكي الذي يتخبط
�ساعيا لإنقاذ اقت�صاد بالده املتدهور واخل��روج به
من عنق الزجاجة
وي��رى م��راق�ب��ون �أن طريقة ا�ستقالة البريق
بن�شره بيانا على موقعه الر�سمي يف ان�ستغرام ال
تخدم �صورة الرئي�س الرتكي وحزبه احلاكم يف
وقت يرتنح فيه اقت�صاد البالد
واعترب ح��زب املعار�ضة الرئي�سي يف تركيا �أن
ا�ستقالة البريق خطوة غري م�سبوقة وترقى �إىل
“�أزمة دولة” وانتقد الإطاحة املفاجئة مبحافظ
البنك املركزي
وق ��ال زع�ي��م ح��زب ال�شعب اجل�م�ه��وري كمال
كيليجدار �أوغلو �إن �أردوغ��ان يدير البالد وك�أنها
“�شركة عائلة” ،م�ضيفا �أن البنك املركزي فقد
ا�ستقالليته
و�أ�ضاف �أن من املخزي �أي�ضا �أن و�سائل الإعالم
الرتكية الرئي�سية مل ت�شر �إىل اال�ستقالة لفرتة

تقارب � 24ساعة
و�أثار الإعالم الرتكي �ضجة وا�سعة وانتقادات
داخ ��ل ال�ب�لاد وخ��ارج�ه��ا بتجاهله خ�بر ا�ستقالة
البريق
وب�ع��د م ��رور �� 24س��اع��ة ع�ل��ى �إع �ل�ان ا�ستقالة
البريق �أعلنت الرئا�سة الرتكية يف بيان مقت�ضب
�أنها وافقت على “طلب �إعفاء من املن�صب” تقدم
به وزير اخلزانة واملالية بريات البريق “لأ�سباب
�صحية”
وق��ال��ت يف ب �ي��ان � �ص��ادر ع��ن دائ � ��رة االت���ص��ال
بالرئا�سة”كما هو معلوم قدم الوزير طلب �إعفاء

م��ن من�صبه لأ��س�ب��اب �صحية يف بيان ن�شره على
ح�سابه مبواقع التوا�صل االجتماعي ،وعقب تقييم
رئي�س بالدنا ،متت املوافقة على طلب الوزير”
وق��ال البيان “�إ�ضافة �إىل الأزم��ات ال�سيا�سية
الإقليمية والدولية ،منر يف فرتة تعاين فيها حتى
الدول املتقدمة ب�صعوبات اقت�صادية كبرية ب�سبب
وباء فريو�س كورونا”
وت�أتي ا�ستقالة الوزير يف �أعقاب قرار �أردوغان
املفاجئ ال�سبت ب��إق��ال��ة حم��اف��ظ البنك امل��رك��زي
م��راد �أوي�سال وتعيني وزي��ر املالية ال�سابق ناجي
�أقبال يف هذا املن�صب

وت��واج��ه �سيا�سة �صهر �أردوغ� ��ان االقت�صادية
وامل��ال �ي��ة ان �ت �ق��ادات م�ستمرة م��ن ق�ب��ل امل�ع��ار��ض��ة
الرتكية ،حيث تعالت الأ�صوات التي تتهم البريق
بالف�شل يف حت�سني الو�ضع االقت�صادي الرتكي
و�أ�� �ش ��ارت دوائ� ��ر �سيا�سية ق��ري�ب��ة م��ن احل��زب
احلاكم يف تركيا �أن ا�ستقالة البريق قد تكون جزءا
من احلل الذي ت�سري فيه احلكومة الرتكية ،من
�أجل حت�سني قيمة اللرية �أمام الدوالر
وبالفعل ارتفعت اللرية الرتكية بعد اال�ستقالة
املفاجئة لوزير املالية بن�سبة  5.36يف املئة ليتم
تداولها ب�سعر  8.06لرية لكل دوالر
وبات وقف انهيار نزيف اللرية الرتكية ال�شغل
ال�شاغل للحكومة وللم�صرف املركزي بعد هبوطها
يف الأي ��ام املا�ضية �إىل م�ستويات قيا�سية ،الأم��ر
الذي �أدى �إىل حالة تذمر �شعبي ،خا�ص ًة �أن تدهور
قيمتها انعك�س على �أ�سعار املواد الغذائية والأولية
التي يحتاجها املواطنون الأتراك
و�أ�ضاف باباجان “لقد غريوا املحافظ ال�سابق
لأنه مل يكن ي�ستمع لتعليماتهم ،وجلبوا حمافظا
جديدا للبنك امل��رك��زي ليفعل ما يقولونه ،ماذا
حدث؟ �سعر �صرف العملة يزداد �سوءا ،والبطالة
�آخذة يف االرتفاع”

آبي أحمد من صانع سالم إلى محارب عنيد «يرفض اإلصغاء»
االنباط-وكاالت

ت�سعى �أدي�س �أبابا �إىل طم�أنة املجتمع الدويل
ب�أنها ال تتجه نحو حرب �أهلية ،على الرغم من
ت�صعيدها للحملة الع�سكرية يف �إقليم تيغراي
امل�ضطرب
وي�صر رئي�س الوزراء الإثيوبي �آبي �أحمد على
امل�ضي قدما يف التح�شيد الع�سكري متجاهال
ال �ت �ح��ذي��رات ال��دول �ي��ة ل�ي�ت�ح�وّل رج ��ل ال���س�لام
و��ص��اح��ب ج��ائ��زة ن��وب��ل �إىل “حمارب” عنيد
يرف�ض اال�ستماع لأي دعوات تهدئة
وقالت متحدثة با�سم رئي�س الوزراء الإثيوبي
ال �ث�لاث��اء �إن �آب ��ي �أح �م��د ال ي��رف����ض ال��دع��وات
ال��دول�ي��ة ل�ل�ه��دوء يف �إق�ل�ي��م ت�ي�غ��راي امل�ضطرب
ب �ع��دم��ا ع�ب�رت �أط� � ��راف دول �ي��ة و�إق �ل �ي �م �ي��ة عن
خم��اوف�ه��ا م��ن مغبة ان ��زالق ال�ب�لاد نحو �أت��ون
ح��رب �أه�ل�ي��ة ،ق��د تنتهي لي�س فقط بانف�صال
الإقليم امل�ضطرب بل و�أقاليم �أخرى
وتعليقا على رواي��ة دبلوما�سي ق��ال �إن �آب��ي
�أحمد “ال ي�ستمع لأي �شخ�ص” ردت املتحدثة
بيلني ��س�ي��وم ،ب ��أن “رئي�س ال� ��وزراء ال يرف�ض
دعوات �أحد ،لقد �أقر وعرب عن امتنانه للمخاوف
التي بدت”
و�أ�ضافت “مع ذلك� ،إثيوبيا دولة ذات �سيادة
و�ستتخذ حكومتها يف النهاية ق ��رارات ل�صالح
البالد و�شعبها على املدى الطويل”

ويهدد العنف يف املنطقة ال�شمالية املتاخمة
لإريرتيا وال�سودان بزعزعة ا�ستقرار ثاين �أكرب
دول��ة يف �أفريقيا م��ن حيث ع��دد ال�سكان حيث
اح�ت��دم ال���ص��راع العرقي يف املنطقة منذ تويل
رئي�س الوزراء �آبي ال�سلطة يف 2018
وفاز �آبي ،وهو �أ�صغر زعيم يف القارة وعمره
 44عاما ،بجائزة نوبل لل�سالم يف عام  2019على
الإ�صالحات الدميقراطية و�إحالل ال�سالم مع
�إريرتيا ويف الأ�سبوع املا�ضي �شن رئي�س الوزراء،
الذي ينتمي لأكرب جمموعة عرقية يف �إثيوبيا
وه��ي “الأورومو” ،حملة على ال�ق��وات املوالية
لزعماء “عرق تيغراي” يف املنطقة ال�شمالية،
واتهمهم مبهاجمة قاعدة ع�سكرية

و�أكدت م�صادر حكومية االثنني مقتل مئات
الأ� �ش �خ��ا���ص يف ال �� �ص��راع الأخ �ي��ر .ل�ك��ن رئي�س
الوزراء الإثيوبي قلل من جدية املخاوف الدولية
قائال �إن العملية الع�سكرية تهدف �إىل �ضمان
ال�سالم واال�ستقرار
وي �ق��ول م��راق �ب��ون �إن �آب ��ي ي�ع�ت��زم موا�صلة
احلملة الع�سكرية التي يعتقد �أن ب�إمكانه �أن
ينت�صر فيها على جماعة تتمتع ب�ق��وة قتالية
ولديها معدات و�إمدادات ع�سكرية كبرية
وي� �ن ��ذر ال�ت���ص�ع�ي��د ب �ف��و� �ض��ى رمب� ��ا ي�صعب
تطويقها تتجاوز املواجهة بني احلكومة املركزية
و�إقليم تيغراي ،وميكن �أن تتمدد �إىل �أقاليم
�أخرى تواجه معاناة متفاوتة

و�سجلت املنطقة حركة ن��زوح �صوب والي��ات
ال�سودان املتاخمة ،ومت ر�صد فرار عائالت وجنود
�إثيوبيني
ونقلت وك��ال��ة ال���س��ودان ل�ل�أن�ب��اء ع��ن �شهود
عيان �أن �أربعة �أ�سر �إثيوبية بجانب  30من �أفراد
اجل�ي����ش االحت � ��ادي الإث �ي��وب��ي ع �ب�روا احل ��دود
ب�أ�سلحتهم �إىل منطقة اللقدي احلدودية �شمال
�شرق والية الق�ضارف االثنني
و�أ��ض��اف��ت �أن �أع ��دادا كبرية م��ن الإثيوبيني
الآخرين الفارين من ال�صراع عربت احلدود �إىل
مناطق ريفية يف حملية الف�شقة يف الق�ضارف
وي��رى مراقبون �أن آ�ب��ي �أحمد يف �صراع مع
الوقت حيث �أن �إطالة �أمد هذه املعركة لن تكون
يف �صاحله وهيمنت جبهة حترير �شعب تيغراي
على اجلي�ش واحلكومة يف البالد قبل �أن يتوىل
�آب��ي �أحمد ال�سلطة يف  2018وتتم ّتع بخربة يف
ال�صراع �إثر احلرب احلدودية التي دامت �سنوات
بني �أثيوبيا و�إريرتيا
وتقدر جمموعة الأزمات الدولية �أن القوات
�شبه الع�سكرية التابعة جلبهة حت��ري��ر �شعب
تيغراي وامليلي�شيات املحلية ت�شمل ح��وايل 250
�ألف جندي
وع�ك����س ج �ن��وح �آب ��ي �أح �م��د ل�ل�ح��رب ب�إقليم
تيغراي يف مواجهة ما ي�صفه بالتمرد االنف�صايل
ق�صور مقاربته الأمنية وال�سيا�سية التي تهدد
بن�سف �أ�س�س الأمن يف البالد

استشهاد األ سير المريض كمال أبو وعر في سجون االحتالل

االنباط-وكاالت

�أعلن نادي الأ�سري الفل�سطيني  ،الثالثاء،
ا�ست�شهاد الأ� �س�ير امل��ري����ض ك�م��ال �أب��و وع��ر،
داخل م�شفى �آ�ساف هاروفيه وامل�صادر ت�ؤكد
وجود حالة ا�ستنفار �شديدة ت�سود ال�سجون
ويذكر �أن � ،سلطات االحتالل الإ�سرائيلي

ق��د اعتقلت الأ� �س�ير ك�م��ال جنيب �أم�ي�ن �أب��و
وع ��ر ( 46ع��ام��ا) ب �ت��اري��خ  15ي �ن��اي��ر،2003
وه��و م��ن �سكان بلدة قباطية ق�ضاء جنني،
وت �ع��ر���ض ل���ص�ن��وف خم�ت�ل�ف��ة م��ن ال�ت�ع��ذي��ب
اجل�سدي والنف�سي ،و�أ�صدرت احدى املحاكم
الع�سكرية الإ�سرائيلية بحقه حكماً بال�سجن
امل�ؤبد 6مرات ،بالإ�ضافة �إىل (� )50سنة

وخ�لال وج��وده يف ال�سجن عانى املر�ض
وت �ع��ر���ض ل ل��إه �م ��ال ال �ط �ب��ي ومل ي�ت�ل�ق��ى
الرعاية الطبية الالزمة ،ويف العام املا�ضي
 2019ك�شفت ادارة ال�سجون الإ�سرائيلية
ع��ن م�ل�ف��ه ال�ط�ب��ي و�أع �ل �ن��ت ا��ص��اب�ت��ه ب��ورم
� �س��رط��اين يف احل �ن �ج��رة ،وه ��و ي �ع��اين من
تدهور خطري يف �صحته ج��راء ه��ذا ال��ورم

ال �� �س��رط��اين ال � ��ذي ي � ��زداد ح �ج �م��ه ب���ش�ك��ل
م���س�ت�م��ر م ��ع ظ �ه��ور ورم ج ��دي ��د ،يف ظ��ل
االه �م��ال ال�ط�ب��ي املتعمد وغ �ي��اب ال��رع��اي��ة
الطبية الالزمة والعالج املنا�سب ،وت�صاعد
اال� �س �ت �ه �ت��ار الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ب���ص�ح��ة وح �ي��اة
الأ� �س��رى ،مم��ا يفاقم م��ن معاناته وي�شكل
خطراً حقيقياً على حياته

«إسرائيل» تنتظر هدية
وداعية من ترامب ..ما هي؟
االنباط-وكاالت

رجح يو�سي ميلمان املحلل الأمني
يف �صحيفة ه�آرت�س الإ�سرائيلية� ،إىل
احتمال موافقة الرئي�س الأم�يرك��ي
املنتهية واليته دونالد ترامب ،على
طلبِ �إ�سرائيلي بال�سماح للجا�سو�س
الأمريكي اليهودي جوناثان ب��والرد
ل �ل �ه �ج��رة �إىل “�إ�سرائيل” ك�ه��دي��ة
وداعية حلكومة بنيامني نتنياهو
ُي�شار �إىل �أن الإدارات الأمريكية
ال�سابقة رف�ضت طلب “�إ�سرائيل”
بال�سماح للجا�سو�س جوناثان بوالرد
للهجرة �إىل “�إ�سرائيل”
ُيذكر �أن ب��والرد اعتقل عام ،1985
و�أدي� � ��ن ب��ال�ت�ج���س����س لـ”�إ�سرائيل”
وحكم عليه بال�سجن امل�ؤبد ،ثم �أطلِق
� �س��راح��ه ع ��ام  ،2015و� �س��ط � �ش��روط
م �ق �ي��دة مل ��دة خ �م ����س � �س �ن��وات ،بينها
منعه من اخلروج من مناطق معينة،
وو��ض��ع قيد �إل �ك�تروين ير�صد مكان
ت��واج��ده ،وح�ب����س م �ن��زيل يف ��س��اع��ات
ال �ل �ي��ل ،وم��راق �ب��ة دائ �م��ة حل��وا��س�ي�ب��ه
ومنع �أي ات�صال م��ع و�سائل �إع�لام.
وتنتهي ف�ترة ه��ذه ال�شروط املقيدة
بعد ع�شرة �أيام
واع �ت�ب�ر م �ي �ل �م��ان �أن� ��ه يف ح ��ال مل
متدد وزارة العدل الأمريكية و�أجهزة
اال�ستخبارات ،فرتة ال�شروط املقيدة،
� �س �ي �ك��ون ب� ��إم� �ك ��ان ب � � ��والرد م� �غ ��ادرة
ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة وال� �ه� �ج ��رة �إىل
“�إ�سرائيل”
وقال ميلمان“ :حتى لو مت متديد
فرتة ال�شروط املقيدة ،ف�إنه ب�إمكان
ت ��رام ��ب �إ� � �ص� ��دار ع �ف��و ع ��ن ب � ��والرد،
خ��ا� �ص��ة �إذا ط �ل��ب رئ �ي ����س ح �ك��وم��ة
االحتالل بنيامني نتنياهو ذلك منه
ب�صفة �شخ�صية”
وتابع ميلمان �أنه �إذا كان نتنياهو
��س�ع��ى �إىل م �� �س��اع��دة رج ��ل الأع �م��ال
الإ� �س��رائ �ي �ل��ي� ،أرن � ��ون م�ي�ل�ت���ش��ن� ،أن
ي�صدر ت��أ��ش�يرة دخ��ول �إىل ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة مل ��دة ع �� �ش��ر � �س �ن��وات ،وه ��ذه
“امل�ساعدة” هي �ضمن الئحة اتهام
مبخالفات ف�ساد �ضد نتنياهو ،ف�إنه
“ال يوجد �سبب �أال ي�ستغل نتنياهو
الآن ع�لاق��ات��ه م��ع ت��رام��ب ،م��ن �أج��ل

م�ساعدة �شخ�ص ي�ستحق ذل��ك �أكرث
م��ن ميلت�شن ب�سبب دعمه مل��ا ُي�سمى
بالأمن القومي الإ�سرائيلي”
وح���س��ب م�ي�ل�م��ان ،ف ��إن امل���س��ؤول�ين
ع ��ن جت �ن �ي��د ب � � ��والرد ل �ل �ت �ج �� �س ����س يف
الواليات املتحدة ل�صالح “�إ�سرائيل”
وهم امل�س�ؤول ال�سابق يف املو�ساد ،رايف
�إي� �ت ��ان ،ورئ �ي �� �س��ا ح �ك��وم��ة االح �ت�ل�ال
ال�سابقان� ،شمعون بري�س ويت�سحاق
� �ش �م�ير ،ووزي � ��را احل� ��رب ال���س��اب�ق��ان،
ي �ت �� �س �ح��اق راب� �ي��ن وم��و� �ش �ي��ه �أرن� �� ��س
“ت�صرفوا بغباء .ومل يتعني عليهم
جتنيده وا�ستخدامه ،وبعدما فعلوا
ذل��ك ،ك��ان عليهم االه�ت�م��ام بخطط
ه��روب مالئمة ،وبعد القب�ض عليه،
�أن ي�ع�م�ل��وا م��ن �أج ��ل �أن ت �ك��ون م��دة
�سجنه �أق�صر”
و�أ��ش��ار ميلمان �إىل �سوابق� ،أ�صدر
فيها ر�ؤ��س��اء �أمريكيون ق��رارات عفو
يف ال �ف�ت�رة ب�ي�ن ان �ت �خ��اب��ات ال��رئ��ا��س��ة
ودخ��ول الرئي�س املنتخب �إىل البيت
الأبي�ض
ه ��ذا م��ا ف�ع�ل��ه ال��رئ �ي ����س الأ� �س �ب��ق،
بيل كلينتون ،يف العام  ،2000عندما
ا�� �س� �ت� �ج ��اب ل �ط �ل��ب رئ� �ي� �� ��س ح �ك��وم��ة
االح� �ت�ل�ال يف ح �ي �ن��ه� ،إي� �ه ��ود ب� ��اراك،
و�أ�صدر عفوا عن رجل الأعمال مارك
ريت�ش ،الذي تعاون مع املو�ساد وهرب
م��ن ال �� �س �ل �ط��ات الأم�ي�رك �ي��ة ب �ع��د �أن
�أخفى �أم��واال عن �سلطات ال�ضرائب
وباع النفط لإيران ،وقد تربع ريت�ش
حلملة هيالري كلينتون االنتخابية
عندما كانت ع�ضو يف جمل�س ال�شيوخ
عن نيويورك
و�أ� �ض��اف ميلمان �أن ت��رام��ب لي�س
متوقعا ،وخا�صة يف هذه الفرتة التي
ي�شتاط فيها غ�ضبا ب�سبب خ�سارته
انتخابات ال��رئ��ا��س��ة ،ول��ذل��ك ي�صعب
توقع قراره ب�ش�أن بوالرد
واع �ت�بر ميلمان �أن ق ��رارا ��ص��ادرا
ع� ��ن ت� ��رام� ��ب ب ��ال �ع �ف ��و ع� ��ن ب � ��والرد
�سيكون “�إجنازا �آخر للثنائي ترامب
ن �ت �ن �ي��اه��و ،ع �ل �م��ا �أن � ��ه م ��ن ال��وا� �ض��ح
�أن (ال��رئ �ي ����س امل�ن�ت�خ��ب ج��و ب��اي��دن)
��س�ي���س�ت�غ��ل ه� ��ذه اخل� �ط ��وة م ��ن �أج ��ل
�إثبات دعمه لـ”�إ�سرائيل” وارتباطه
باجلالية اليهودية

االحتالل يعلن سجن «جلبوع» منطقة حمراء
ويغلقه بالكامل الرتفاع اإلصابات بكورونا ل90
االنباط-وكاالت

ق ��ال ��ت ه �ي �ئ��ة � � �ش � ��ؤون الأ�� �س ��رى
واملحررين� ،إن ادارة �سجن جلبوع
قامت م�ساء �أم�س باغالق املعتقل
بكافة �أق�سامه ،و�أعلنت عنه منطقة
“حمراء”
و�أو�ضحت الهيئة يف بيان ،ام�س
ال �ث�لاث��اء �أن الإدارة ق��ام��ت ب��أخ��ذ
ال �ع��دي��د م��ن ال �ع �ي �ن��ات لأ�� �س ��رى يف
ع��دة �أق���س��ام �أم ����س ،ليتبني �إ�صابة
� 8أ� �س��رى ج��دد ب �ف�يرو���س ك��ورون��ا،
ومت نقلهم وحجرهم يف ق�سم رقم
 3وال� ��ذي خ���ص����ص يف وق ��ت ��س��اب��ق
للحجر وال �ع��زل بعد �إ��ص��اب��ة �أك�ثر
من � 90أ�سريا بالفريو�س

وبينت �أنه وعلى اثر ذلك قامت
�إدارة املعتقل بالغاء زي��ارات االهل
التي كانت من املفرت�ض �أن تكون
يوم غد الأربعاء لكل من حمافظات
طولكرم و�سلفيت وقلقيلية
ونددت الهيئة بالتدابري ال�سيئة
والإجراءات الوقائية واالحرتازية
امل�ع��دوم��ة داخ��ل �سجون االح�ت�لال
وا� �س �ت �ه �ت��ار الإدارة يف احل �ف��اظ
ع �ل��ى � �س�لام��ة امل �ع �ت �ق �ل�ين ،م ��ؤك��دة
�أن ��س�ي��ا��س��ة الإه� �م ��ال وال�ت�ق���ص�ير
الإ�سرائيلية املتعمدة واملمنهجة،
ه ��ي م ��ن ج �ع �ل��ت الأ� � �س� ��رى ه��دف��ا
ل �ف�يرو���س ك ��ورون ��ا ول �ك��ل الأوب �ئ��ة
والأم��را���ض اخل�ط�يرة ال�ت��ي ت��ودي
بحياتهم

االتحاد األوروبي يقترح على بايدن
شراكة جديدة لطي صفحة ترامب
االنباط-وكاالت

بروك�سل:
دع��ا االحت ��اد الأوروب� ��ي ال�ث�لاث��اء الرئي�س
الأمريكي املنتخب جو بايدن �إىل طي �صفحة
املا�ضي والقبول ب�شراكة جديدة عرب الأطل�سي
و�صفها ب�أنها �ستكون العمود الفقري حللف
عاملي جديد
وقالت رئي�سة املفو�ضية الأوروبية �أور�سوال
ف��ون دي��ر الي�ين �صحة ،م�ن��اخ ،ق�ط��اع رقمي،
�إ��ص�لاح النظام املتعدد الأط ��راف املبني على
ق��واع��د :ه��ذه ه��ي بع�ض امل�ج��االت الرئي�سية
التي �أعتقد �أن �أوروب ��ا ميكن �أن ت��أخ��ذ زم��ام
املبادرة فيها وتقرتح برناجماً �إيجابياً جديداً
مع الواليات املتحدة
و�أ� �ض��اف��ت يف خ�ط��اب ع�بر ال�ف�ي��دي��و �أم��ام
�سفراء الدول الأع�ضاء يف بروك�سل ندرك �أنه
لي�س ب�إمكاننا الرجوع �إىل الوراء .ال يف جمال
يخ�ص (اتفاقية) ال�شراكة
التجارة وال يف ما ّ
التجارية واال�ستثمارية العابرة للأطل�سي
وتابعت ال ميكننا ال�ع��ودة بالتحديد �إىل
الربنامج نف�سه ال��ذي كان قائماً منذ خم�س
�سنوات .يجب �أال نقع يف الف ّخ .نحن بحاجة
�إىل مقاربة جديدة لأن العامل تغيرّ وكذلك
الواليات املتحدة و�أوروبا
و�أ�� �ش ��ارت ف ��ون دي ��ر الي�ي�ن �إىل �أن بع�ض

ال �ت �غ�ّي�رّ ات يف الأول� ��وي� ��ات وال� � ��ر�ؤى ت�ت�ج��اوز
�سيا�سيا واحدا �أو �إدارة واحدة .وال تزول ب�سبب
انتخابات واحدة
و�شهدت العالقات بني االحت��اد الأوروب��ي
والواليات املتحدة توتراً خالل عهد الرئي�س
دون��ال��د ت��رام��ب امل�ع��ار���ض للتعددية وامل�ع��ادي
لالحتاد الأوروبي
واقرتحت رئي�سة املفو�ضية �شراكة جديدة
مع وا�شنطن ت�شمل كافة املجاالت ،من الأمن
�إىل اال�ستدامة ومن تنظيم التكنولوجيا �إىل
التجارة ومن امل�ساواة يف ال�شروط االقت�صادية
العاملية �إىل تعزيز الهيئات الدولية
�إال �أن املفو�ضية الأوروبية تدعو وا�شنطن
�إىل ال�سماح لها بفر�ض �ضرائب على �شركات
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال�ع�م�لاق��ة ال �ت��ي خ��رج��ت من
الأزم��ة حمقق ًة �أرب��اح��ا �أك�بر ومكت�سب ًة جزءا
من ال�سوق �أكرب من �أي وقت م�ضى  .وغالبية
هذه ال�شركات �أمريكية
و�أك ��دت ف��ون دي��ر الي�ين �أن م��ن امل�ستحيل
�أن ي�ستفيد عمالقة التجارة ب�شكل هائل من
�سوقنا املوحدة ،من دون دفع �ضرائب حيثما
يجب .هذا الأمر لن ن�سمح به بعد الآن
وتدعو رئي�سة املفو�ضية �إىل �إب��رام اتفاق
ع��امل��ي ح ��ول ف��ر���ض � �ض��رائ��ب ع�ل��ى ال�ت�ج��ارة
الرقمية يف منت�صف العام  . 2021وبخالف
ذلك� ،سيقدم االحتاد الأوروبي اقرتاحه

الـريـا�ضي

�سلط عد�سة كامرية
هاتفك على الباركود
لرتى �أخبار «الريا�ضة»
يف املوقع االلكرتوين

07

الأربعاء 2020 / 11 /11

النشامى يواصل تحضيراته للقاء العراق

االنباط – عمان

��ص� ّع��د امل�ن�ت�خ��ب ال��وط �ن��ي ل �ك��رة ال �ق��دم،
حت �� �ض�ي�رات��ه ال �ب��دن �ي��ة وال �ف �ن �ي��ة ،ب �ق �ي��ادة

املدرب فيتال بوركلمانز ،ا�ستعداداً ملواجهة
نظريه العراقي ودي�اً عند اخلام�سة م�ساء
اخل �م �ي ����س  12ت �� �ش��ري��ن ال� �ث ��اين اجل � ��اري
-بتوقيت االردن -على معلب “�سيفينث”

يف دب��ي .و�أج ��رى الن�شامى ت��دري�ب�اً �صباح
ال �ي��وم ال �ث�لاث��اء  10ت���ش��ري��ن ال �ث��اين ،على
م�لاع��ب االحت ��اد الإم ��ارات ��ي ،ا��ش�ت�م��ل على
العديد من اجلوانب البدنية ،فيما يخ�ضع

الفريق لتدريبات تكتيكية م���س��اءً ،تهدف
لرفع م�ستوى التح�ضري واالن�سجام ،ت�أهباً
ملواجهة العراق ،والتي ت�أتي �ضمن املع�سكر
التدريبي للمنتخب ،والذي ميتد حتى 17
اجل��اري ويت�ضمن �أي�ضاً لقاء �سوريا ودي�اً
االثنني القادم.
وي �ق��ام مع�سكر ال�ن���ش��ام��ى يف الإم� ��ارات،
و� �س��ط ت�ط�ب�ي��ق ب��روت��وك��ول ��ص�ح��ي م���ش��دد
للحفاظ ع�ل��ى ال���س�لام��ة ال�ع��ام��ة ،وي�ه��دف
ل��رف��ع م�ستوى الإع ��داد ،ت��أه�ب�اً ال�ستكمال
الت�صفيات امل�شرتكة وامل�ؤهلة لك�أ�س العامل
 ،2022ون �ه��ائ �ي��ات �آ� �س �ي��ا  .2023ي��ذك��ر �أن
املنتخب الوطني ينتظر مواجهة الكويت
ونيبال و�أ�سرتاليا �ضمن املجموعة الثانية،
ال��س�ت�ك�م��ال م���ش��واره يف ال ��دور ال �ث��اين من
ال�ت���ص�ف�ي��ات امل���ش�ترك��ة .وي���س�ت�ق��ر املنتخب
الوطني يف املركز الثاين �ضمن جمموعته،
بال�شراكة مع الكويت ب��ذات الر�صيد (10
نقاط) ،مع بقاء �أ�سرتاليا بال�صدارة (،)12
ونيبال رابعاً ( ،)3واخرياً تايبيه ال�صينية
دون �أي نقطة� .إىل ذلك ،قدم وفد املنتخب
الوطني ،واجب العزاء واملوا�ساه �إىل العب
ال �ن �� �ش��ام��ى حم �م��د ال� ��دم �ي�ري ،ب �ع��د وف ��اة
�شقيقه يف �ساعة م�ت��أخ��رة م��ن الليلة قبل
املا�ضية.

دي السال بطل كأس االميرة اية للطائرة

االنباط – عمان

ت��وج ن ��ادي دي ال� �س��ال ب�ل�ق��ب ك��أ���س
الأم�يرة �آية للكرة الطائرة لل�سيدات
وذل ��ك يف �أع �ق��اب ف ��وزه الإث �ن�ي�ن على
امل �ق��اول��ون ب�ث�لاث��ة �أ� �ش��واط ل��واح��د يف
اللقاء الذي جمع الفريقني يف �صالة
ق �� �ص��ر ال��ري��ا� �ض��ة مب��دي �ن��ة احل �� �س�ين

لل�شباب .وح���س��م دي ال��س��ال ال�شوط
الأول ل�صاحله بنتيجة  ٢٤-٢٦قبل
�أن ينجح املقاولون يف الفوز بال�شوط
ال �ث��اين ب�ن�ت�ي�ج��ة  ٢١-٢٥وجن ��ح “دي
ال�سال” يف ح �� �س��م امل � �ب� ��اراة وال �ل �ق��ب
ل �� �ص��احل��ه ب �ع��د ف � ��وزه يف ال �� �ش��وط�ين
الثالث والرابع بنتيجة  ٢٢-٢٥و-٢٥
.١١

رونالدو على رادار سان جيرمان

شباب االردن بطل دوري الناشئات الكروي
االنباط – عمان

ت��وج ف��ري��ق ��ش�ب��اب الأردن ب �ط�لاً ل��دوري
ح �م��اده ل�ل�ن��ا��ش�ئ��ات ت  16مل��و��س��م  ،2020بعد
ف � ��وزه ع �ل��ى ن� �ظ�ي�ره ع� �م ��ان  ،3-5ب��رك�ل�ات
ال�ترج�ي��ح ب�ع��د ن�ه��اي��ة وق��ت امل �ب��اراة الأ��ص�ل��ي
بالتعادل ال�سلبي ،يف نهائي البطولة الذي
�أق �ي��م ع�ل��ى م�ل�ع��ب ال�ب��ول��و مب��دي�ن��ة احل�سني
لل�شباب.وبح�ضور ع�ضو الهيئة التنفيذية
ل�ل�احت ��اد�� ،س�ت�ي�ف�ن��ي ال �ن�ب�ر ،والأم �ي��ن ال �ع��ام
�سمر ن�صار� ،سلمت ممثلة جمموعة حماده
الراعية للبطولة ،ونائبة رئي�س النادي ،هبة
ال�صباغ ،مندوباً ع��ن رئي�س املجموعة رائ��د
حمادة ،ك�أ�س املركز الأول لكابنت فريق �شباب
الأردن ،م��ع ت��وزي��ع امل�ي��دال�ي��ات ع�ل��ى الع�ب��ات
ال �ب �ط��ل .و�أق �ي �م��ت امل� �ب ��اراة ال�ن�ه��ائ�ي��ة و��س��ط
تطبيق ب��روت��وك��ول �صحي م���ش��دد ،ل�ضمان
حت�ق�ي��ق ك��اف��ة م�ت�ط�ل�ب��ات ال���س�لام��ة ال�ع��ام��ة،
والتي ت�شكل �أول��وي��ة رئي�سية ل��دى االحت��اد.
وت� ��أت ��ي ال �ب �ط��ول��ة يف �إط � ��ار ح��ر���ص االحت ��اد
ع�ل��ى ال�ن�ه��و���ض ب��ال �ك��رة ال�ن���س��وي��ة مبختلف
امل �� �س �ت��وي��ات ،ويف م�ق��دم�ت�ه��ا ق �ط��اع ال �ف �ئ��ات
العمرية ،الذي يعد �أحد الركائز الأ�سا�سية
ال �ت ��ي ت �ع �ت �م��د ع �ل �ي��ه الأن� ��دي� ��ة وامل �ن �ت �خ �ب��ات

باري�س – وكاالت

الوطنية على حد �سواء� ،ضمن ا�سرتاتيجية
عمل ممنهجة ،تهدف باملح�صلة �إىل �ضمان
تنفيذ عملية “الإحالل والتبديل” ب�شكل
ت��دري �ج��ي ،ل �ب �ل��وغ الأه� � ��داف امل �ن �� �ش��ودة .من

جانبه يحر�ص “مطعم حماده” على دعم
القطاع الريا�ضي ب�شكل عام ،والكرة الن�سوية
على وج��ه اخل�صو�ص ،بهدف حتقيق املزيد
من الإجن��ازات الريا�ضية الأردنية يف جميع

املحافل ،وعلى كافة امل�ستويات ،من منطلق
امل �� �س ��ؤول �ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ل�ل�ق�ط��اع اخل��ا���ص،
والذي يرتجمه “مطعم حماده” على �أر�ض
الواقع.

السومة يغيب عن
مواجهة منتخبنا الودية
االنباط – عمان

ت� ��أك ��د ب �� �ش �ك��ل ر� �س �م��ي غ� �ي ��اب امل �ه��اج��م
ال �� �س��وري ع�م��ر ال �� �س��وم��ة ،حم�ت�رف �أه�ل��ي
ج ��دة ال �� �س �ع��ودي ،ع��ن م�ن�ت�خ��ب ب �ل�اده يف
مواجهتي �أوزبك�ستان والأردن ود ًيا ،يومي
 12و 16نوفمرب/ت�شرين ث��ان اجل��اري يف
دب��ي .وق��ال احت��اد ال�ك��رة ال�سوري يف بيان
ر�سمي “بعد التوا�صل مع ال�سومة� ،أف��اد
ب���ش�ع��وره ب ��أمل يف رك�ب�ت�ي��ه� ،أ� �ش��ده يف ركبة
قدمه الي�سرى ،مما ا�ضطره �إىل مراجعة
امل�ست�شفى».

لندن – وكاالت

ت�ل�ق��ى ج ��ود بيلينجهام �أول ا� �س �ت��دع��اء له
ل�ل�م�ن�ت�خ��ب الإجن �ل �ي ��زي الأول ل �ك��رة ال �ق��دم،
الثالثاء ،عقب خ��روج ترينت �ألك�سندر �أرنولد
وج �ي �م ����س وارد ب ��رو� ��س م ��ن ال �ق��ائ �م��ة ب�سبب
الإ�صابة .وك��ان بيلينجهام “ 17عاما” ،العب
بورو�سيا دورمتوند الأمل��اين يتدرب بالفعل مع
املنتخب الإجن�ل�ي��زي حت��ت  21ع��ام��ا و�سين�ضم
لزميله ب��ال�ف��ري��ق ج ��ادون �سان�شو يف املنتخب
الأول .ا�ضطر ترينت �ألك�سندر �أرنولد مدافع
ليفربول للخروج م��ن القائمة ب�سبب �إ�صابة
يف ربلة ال�ساق (ال�سمانة) يف املباراة التي تعادل

بارتي في صدارة التنس العالمي

وت � ��اب � ��ع “خ�ضع ال � �� � �س� ��وم� ��ة ل ��رن�ي�ن
م �غ �ن��اط �ي �� �س��ي ،وت� �ب�ي�ن وج � ��ود ت �� �ض �ي��ق يف
امل �� �س��اف��ة امل�ف���ص�ل�ي��ة م��ع مت ��زق ب���س�ي��ط يف
ال �غ �� �ض��روف ال� �ه�ل�ايل الأن� ��� �س ��ي ،ل �ك �ن��ه ال
يحتاج �إىل ت��دخ��ل ج��راح��ي ،و�إمن��ا يحتاج
�إىل ح�ق��ن ال �ب�لازم��ا امل�ف���ص�ل�ي��ة وم�ت��اب�ع��ة
ال �ع�ل�اج وال �ت ��أه �ي��ل مل ��دة �أ�سبوع” .وم��ن
امل��ؤك��د �أن غ�ي��اب ال�سومة ي��رب��ك ح�سابات
التون�سي نبيل معلول ،املدير الفني لن�سور
قا�سيون ،الذي كان �سيعتمد على الالعب
يف اخلط الأمامي ،رغم وجود عمر خربني
ومارديك مارديكيان وعالء الدايل.

منتخب انجلترا يستدعي جود
فيها فريقه م��ع مان�ش�سرت �سيتي � 1-1أم�س
الأول الأحد ،بينما ا�ستبعد وارد برو�س ك�إجراء
احرتازي ب�سبب �إ�صابة يف �أوتار الركبة.وتعر�ض
م��ارك��و���س را��ش�ف��ورد الع��ب مان�ش�سرت يونايتد
ل�ك��دم��ة يف امل �ب ��اراة ال �ت��ي ف ��از ب�ه��ا ف��ري�ق��ه على
�إيفرتون  ،1-3لكنه ما زال �ضمن قائمة املنتخب
قبل �أن يخ�ضع الختبار ب��دين ي��وم اخلمي�س.
وي�ست�ضيف املنتخب الإجنليزي ،بقيادة املدرب
جاريث �ساوثجيت ،املنتخب الإيرلندي يف مباراة
ودية يوم اخلمي�س املقبل ،قبل �أن ينهي مبارياته
يف دوري �أمم �أوروبا مبواجهة املنتخب البلجيكي
يوم الأحد املقبل ثم املنتخب الأي�سلندي يوم 18
من ال�شهر اجلاري.

فتح ليوناردو املدير الريا�ضي لنادي باري�س
�سان جريمان الباب �أمام �إمكانية التعاقد مع
كري�ستيانو رونالدو جنم يوفنتو�س الإيطايل.
� �ص��رح ل �ي ��ون ��اردو ع�ب�ر ق �ن��اة ن ��ادي ��ه“ :رمبا
ي�ستيقظ كري�ستيانو غ��دا ،ويعلن رغبته يف
االنتقال لناد �آخر” .وت�ساءل املدير الريا�ضي
ل�سان جريمان “من ي�ستطيع �شراء رونالدو؟
الدائرة مغلقة ،وباري�س �سان جريمان داخل
ه��ذه ال��دائ��رة� ،إنها فر�ص ومواقف” .وتابع
“البد من اال�ستعداد ل�سوق االنتقاالت ،وهذا
م��ا نفعله ،بالطبع لدينا �أول��وي��ات ،لكن من
ال��وارد �أن حتدث �أمور غري متوقعة” .و�أ�شار
“يف العام املا�ضي خ�سرنا من � 15إىل  %20من
إ�ي��رادات النادي ،والن�سبة �ستزيد هذا املو�سم،
لكن بي �إ�س جي لديه القدرة والو�سائل التي
متكنه من التغلب على هذه الأزمة ،بينما قد
تواجه �أندية أ�خ��رى �صعوبات �أكرب يف جتاوز
امل�شكلة ،فالطموحات هنا كبرية” .يف �سياق

�آخر� ،أكد ليوناردو �أنه ال جمال لال�ستغناء عن
الأملاين توما�س توخيل مدرب الفريق ،م�ضيفا
“لقد ثار اجل��دل بيننا يف و�سائل الإع�لام،
�أحرتم ر�أيه يف �سيا�ستنا ب�ش�أن �سوق االنتقاالت،
لكن موقف النادي وا�ضح ،مل يعجبنا التطرق
للأمر يف ال�صحف ،وتناق�شنا يف ذلك ،وداخل
�أروق ��ة ب��اري����س مل نفكر يف تغيري امل ��درب �أو
نتوا�صل مع مدربني �آخرين لتويل امل�س�ؤولية
اً
بدل من توخيل” .ووا�صل“ :التوقيت احلايل
يتطلب الرتكيز على �أهدافنا ،لدينا خماوف
و�إ�صابات عديدة ومباريات دولية ومواجهات
يف دوري الأبطال حتى �أعياد الكري�سما�س”.
وا�ستطرد“ :من الطبيعي �أن يتحدث تياجو
م��وت��ا ع ��ن رغ �ب �ت��ه يف ت ��دري ��ب ب��اري ����س ��س��ان
ج�يرم��ان ،لقد ك��ان الع�ب��ا ب�صفوف الفريق
وبد�أ للتو م�سريته التدريبية ،من�صب املدير
الفني ل�سان جريمان مغر لأي مدرب ،ولكن
هذا لي�س الوقت املنا�سب للتقييم� ،سرنى ما
�سيحدث ،نحتاج حاليا �أن نكون معا ونتجنب
امل�شاكل� ،أمامنا  40يوما مهمة للغاية».

باري�س – وكاالت

حافظت النجمة الأ�سرتالية �أ�شلي بارتي
على موقعها يف � �ص��دارة الت�صنيف العاملي
لالعبات التن�س املحرتفات ،والتي مل ت�شهد
�أي تغيريات يف املراكز الع�شرة الأوىل.وحتتل
بارتي املركز الأول بر�صيد  8717نقطة وتليها
الرومانية �سيمونا هاليب بر�صيد  7255نقطة
وال�ي��اب��ان�ي��ة ن��اع��وم��ي �أو� �س��اك��ا بر�صيد 5780
ن�ق�ط��ة.وت��أث��رت مناف�سات التن�س لل�سيدات
ب�شكل كبري ب��أزم��ة جائحة ك��ورون��ا حيث مل
ت�شهد الأ�سابيع املا�ضية �إق��ام��ة �أي بطوالت
كبرية ،لكن املناف�سات ت�ست�أنف اعتبارا من
اليوم االثنني ب�إقامة بطولة لينز النم�ساوية،
علما ب�أنها لن ت�شهد م�شاركة �أي العبة من
امل�صنفات الع�شر الأوليات على العامل.وجاء
ترتيب الالعبات يف امل��راك��ز الع�شرة الأوىل
بن�سخة الت�صنيف العاملي لالعبات التن�س

امل�ح�ترف��ات ال���ص��ادرة ال�ي��وم االث�ن�ين امل��واف��ق
التا�سع من ت�شرين ثان/نوفمرب  2020كما
يلي :الأ�سرتالية �أ�شلي بارتي يف املركز الأول
بر�صيد  8717نقطة
ال��روم��ان �ي��ة ��س�ي�م��ون��ا ه��ال �ي��ب يف امل��رك��ز
ال� �ث ��اين ب��ر� �ص �ي��د  7255ن �ق �ط��ة ال �ي��اب��ان �ي��ة
ن��اع��وم��ي �أو� �س��اك��ا يف امل��رك��ز ال�ث��ال��ث بر�صيد
 5780نقطةالأمريكية �صوفيا كينن يف املركز
الرابع بر�صيد  5760نقطة الأوكرانية ايلينا
�سفيتولينا يف املركز اخلام�س بر�صيد 5260
نقطة الت�شيكية كارولينا بلي�سكوفا يف املركز
ال�ساد�س بر�صيد  5205نقاط الكندية بيانكا
�أندري�سكو يف امل��رك��ز ال�سابع بر�صيد 4555
ن�ق�ط��ة الت�شيكية ب�ت�را ك�ف�ي�ت��وف��ا يف امل��رك��ز
الثامن بر�صيد  4516نقطة الهولندية كيكي
بريتنز يف املركز التا�سع بر�صيد  4505نقاط
الأمريكية �سريينا وليامز يف املركز العا�شر
بر�صيد  4080نقطة .

8

« األردن ينتخب »

الأربعاء 2020 / 11 /11

رئيس الوزراء يدلي بصوته باالنتخابات النيابية بالدائرة الثالثة في اربد
االنباط -اربد

�أدىل رئ �ي ����س ال � � ��وزراء ال��دك �ت��ور ب���ش��ر
اخل�صاونة ب�صوته يف االنتخابات النيابية
ملجل�س ال�ن��واب التا�سع ع�شر� ،صباح ام�س
ال �ث�ل�اث��اء ،يف م��در� �س��ة ح�ف���ص��ة ب �ن��ت عمر
اال�سا�سية مبنطقة اي��دون مبحافظة اربد
الدائرة الثالثة.
وق � ��ال رئ �ي ����س ال � � ��وزراء يف ت���ص��ري�ح��ات
�صحفية ع�ق��ب ادالئ ��ه ب�صوته “ ت�شرفت
ب � ��أداء ه��ذا ال��واج��ب ال��وط�ن��ي ،وه ��ذا احل��ق
الد�ستوري ،وادليت ب�صوتي االنتخابي يف
بلدتي “ ايدون “ التي هي رقعة عزيزة من
رقاع اململكة االردنية الها�شمية الغالية « .
وا� �ض��اف “ ��ش��ارك��ت ��ش��اين ��ش��ان العديد
م��ن اب�ن��اء ه��ذا ال��وط��ن ال�غ��ايل ال��ذي��ن يحق
لهم الت�صويت واالق�ت�راع يف ه��ذا الواجب
الد�ستوري والو�سيلة الوطنية يف التعبري
ع��ن م�سرية ال�ب�ن��اء امل�ستمر ال�ت��ي تريدها
ق �ي��ادت �ن��ا ال �ه��ا� �ش �م �ي��ة احل �ك �ي �م��ة ،م���ش�ي��دا
باالجراءات التي اتخذتها الهيئة امل�ستقلة
لالنتخاب يف ادارة االن�ت�خ��اب��ات واجرائها
ب�ط��ري�ق��ة ��س�ل���س��ة ت��راع��ي ق��واع��د ال�ت�ب��اع��د
ال�ل�ازم ��ة ون �ح��ن يف ظ ��ل ج��ائ �ح��ة ك��ورون��ا
التي ا�ضافت حتديا ا�ضافيا لعمل الهيئة
يف ادارة واال� �ش��راف على انتخابات نزيهة
وحرة و�شفافة».
وا�� �ض ��اف “ ك �ل��ي ث �ق��ة وام� ��ل ب ��ان يبقى
مواطننا كما هو عليه من مناقبه مبمار�سة
ه��ذا احل��ق ويف نف�س ال��وق��ت احل�ف��اظ على

ال���س�لام��ة ال �ع��ام��ة  ،م�ع��رب��ا ع��ن ام �ل��ه ب��ان
ت���س�ه��م ه ��ذه االن �ت �خ��اب��ات ب� ��إف ��راز جمل�س
نواب يرتقي اىل تطلعات املواطنني وقائد
الوطن.
وق � ��ال رئ �ي ����س ال � � ��وزراء يف ت���ص��ري�ح��ات
�صحفية ع�ق��ب ادالئ ��ه ب�صوته “ ت�شرفت
ب � ��أداء ه��ذا ال��واج��ب ال��وط�ن��ي ،وه ��ذا احل��ق
الد�ستوري ،وادليت ب�صوتي االنتخابي يف
بلدتي “ ايدون “ التي هي رقعة عزيزة من
رقاع اململكة االردنية الها�شمية الغالية « .
وا� �ض��اف “ ��ش��ارك��ت ��ش��اين ��ش��ان العديد
م��ن اب�ن��اء ه��ذا ال��وط��ن ال�غ��ايل ال��ذي��ن يحق
لهم الت�صويت واالق�ت�راع يف ه��ذا الواجب
الد�ستوري والو�سيلة الوطنية يف التعبري
ع��ن م�سرية ال�ب�ن��اء امل�ستمر ال�ت��ي تريدها
ق �ي��ادت �ن��ا ال �ه��ا� �ش �م �ي��ة احل �ك �ي �م��ة ،م���ش�ي��دا
باالجراءات التي اتخذتها الهيئة امل�ستقلة
لالنتخاب يف ادارة االن�ت�خ��اب��ات واجرائها
ب�ط��ري�ق��ة ��س�ل���س��ة ت��راع��ي ق��واع��د ال�ت�ب��اع��د
ال�ل�ازم ��ة ون �ح��ن يف ظ ��ل ج��ائ �ح��ة ك��ورون��ا
التي ا�ضافت حتديا ا�ضافيا لعمل الهيئة
يف ادارة واال� �ش��راف على انتخابات نزيهة
وحرة و�شفافة».
وا�� �ض ��اف “ ك �ل��ي ث �ق��ة وام� ��ل ب ��ان يبقى
مواطننا كما هو عليه من مناقبه مبمار�سة
ه��ذا احل��ق ويف نف�س ال��وق��ت احل�ف��اظ على
ال���س�لام��ة ال �ع��ام��ة  ،م�ع��رب��ا ع��ن ام �ل��ه ب��ان
ت���س�ه��م ه ��ذه االن �ت �خ��اب��ات ب� ��إف ��راز جمل�س
نواب يرتقي اىل تطلعات املواطنني وقائد
الوطن.

االنباط -ال�سلط

� �ش��ارك  600م�ت�ط��وع وم�ت�ط��وع��ة من
ه�ي�ئ��ة ��ش�ب��اب ك�ل�ن��ا الأردن يف حم��اف�ظ��ة
ال �ب �ل �ق��اء ب �ت �ق��دمي ال � �ع ��ون وامل �� �س��اع��دة
للناخبني يف مراكز االقرتاع.
وق��ال من�سق الهيئة يف البلقاء مهند
الواكد� ،إن املتطوعني ير�شدون الناخبني

�إىل �صناديق االق�تراع وتنظيم الدخول
وال�ت�ب��اع��د اجل���س��دي وارت ��داء الكمامات
وم �� �س��اع��دة ك �ب ��ار ال �� �س��ن ح �ف��اظ��ا ع�ل��ى
�سالمتهم و�سري العملية االنتخابية.
ودع��ا اجلميع للإقبال على �صناديق
االق�ت��راع الخ�ت�ي��ار جم�ل����س ن�ي��اب��ي ق��ادر
ع�ل��ى حت�م��ل م���س��ؤول�ي��ات��ه جت ��اه ال��وط��ن
واملواطن.

الطفيلة 400 :شاب وشابة
يتطوعون لتسهيل عملية االقتراع
االنباط -الطفيلة

وزير الداخلية ومدير األمن العام يتابعان سير االجراءات األمنية من غرفة العمليات الرئيسية
االنباط -عمان

زار وزي��ر الداخلية توفيق احل�لامل��ة ،ومدير
الأمن العام اللواء الركن ح�سني احلوامتة ،غرفة
العمليات الرئي�سية يف مديرية االمن العام  ،حيث
اطلعا على �أه ��م اخل�ط��ط والإج� � ��راءات املتخذة
لتنفيذ �أوام ��ر العمليات املتعلقة ب�ضمان �أم��ن
العملية االنتخابية و�سالمتها.
كما تفقد وزير الداخلية ،ومدير الأمن العام،
ال�ق��وة الأم�ن�ي��ة امل�ت��واج��دة �أم ��ام م��راك��ز االق�ت�راع
ل���ض�م��ان الأج � ��واء الأم �ن �ي��ة وال���ص�ح�ي��ة لتمكني
ال�ن��اخ�ب�ين م��ن مم��ار� �س��ة ح�ق�ه��م ال��د� �س �ت��وري يف
االنتخاب ب�سهولة وي�سر ويف �إطار من النزاهة.
و�شملت اجلولة التفقدية زي��ارة قيادة قوات
الدرك ،ولقاء عدد من املرتبات املتواجدين �ضمن
نقاط ال�سيطرة الأمنية املنت�شرة يف امليدان.
و�أ� �ش��اد وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة ب ��الإج ��راءات املتخذة
م��ن قبل م��دي��ري��ة الأم ��ن ال�ع��ام بكافة وحداتها

 600متطوع من شباب كلنا األردن
لمساعدة الناخبين في البلقاء

على الإدالء ب�أ�صواتهم ،ف�ض ًال عن ا�ستمرارهم
بتنفيذ الواجبات االعتيادية الأخرى.
و�أك ��د احل�لامل��ة �أه�م�ي��ة ال ��دور الأم �ن��ي ال��ذي
يعك�س ال���ص��ورة امل�شرقة ع��ن املجتمع الأردين،

وت�شكيالتها ،واالحرتافية العالية التي �أظهرها
رجال الأمن يف تطبيق اخلطط املو�ضوعة ،م�شريا
�إىل حجم امل�س�ؤولية امللقاة على عاتقهم لتقدمي
اخلدمة الأمنية والإن�سانية ،وم�ساعدة الناخبني

وقدرة الأردنيني على ممار�سة حقوقهم بعدالة
ون��زاه��ة كفلتهما ال�ق��وان�ين ،الف�ت�اً �إىل ��ض��رورة
ف��ر���ض ��س�ي��ادة ال �ق��ان��ون ب�ح��زم ل���ص��ون احل�ق��وق
واحلريات ومنع �أي تعد ي�ضر ب�سالمة العملية
االنتخابية.
من جهته ،بني احل��وامت��ة �أن جميع مناطق
اململكة �شهدت ال�ت��زام�اً عالياً دون ت�سجيل �أي��ة
حادثة ت�ؤثر على �سري العملية االنتخابية ،الفتاً
�إىل م�ستوى التن�سيق وال�شراكة التي عملت بها
جميع الوزارات وامل�ؤ�س�سات املعنية يف �سبيل �إجناح
اال�ستحقاق ال��د��س�ت��وري ،يف ظ��ل ه��ذه الظروف
اال�ستثنائية التي متر بها اململكة يف ظل اجلائحة.
ول�ف��ت �إىل ا��س�ت�م��رار ال�ع�م��ل ب�ك��اف��ة اخلطط
الأمنية وحتى �إعالن النتائج ،وتنفيذ القرارات
ال ���ص��ادرة بفر�ض احل�ظ��ر ال�شامل منعاً لن�شر
العدوى ،معرباً عن �شكره لكافة املواطنني الذين
�أب��دوا تعاونا مع رجال الأم��ن العام �أثناء �أدائهم
لواجبهم.

�� �ش ��ارك ن �ح��و � �� 400ش ��اب و� �ش ��اب ��ة يف
حم ��اف� �ظ ��ة ال �ط �ف �ي �ل��ة ،مي� �ث� �ل ��ون ف��رق��ا
ت �ط��وع �ي��ة ،يف ت���س�ي�ير وت���س�ه�ي��ل عملية
االقرتاع وم�ساعدة الناخبني يف الو�صول
�إىل �صناديق االقرتاع وم�ساندة اللجان
االنتخابية يف خمتلف مناطق الطفيلة.
وب �ي��ن م �ن �� �س��ق م �ل��ف امل �ت �ط��وع�ي�ن يف
ال �ط �ف �ي �ل��ة �� �س ��راج ال � �ع ��وران يف ت���ص��ري��ح
� �ص �ح �ف��ي ام� �� ��س ال� �ث�ل�اث ��اء� ،أن ال �ف��رق
ال �ت �ط��وع �ي��ة ت �� �ض��م ه �ي �ئ��ة � �ش �ب��اب ك�ل�ن��ا
الأردن و�صندوق امللك عبداهلل للتنمية،
واملعهد الدميقراطي والهيئة امل�ستقلة
لالنتخابات ،وم�ؤ�س�سة ويل العهد.
واو�� �ض ��ح ال � �ع ��وران �أن ال� �ف ��رق ت���ض��م
م�ت�ط��وع�ين م��ر��ش��دي��ن و�آخ ��ري ��ن ب�صفة
م�ساعدين ب ��د�أوا منذ ��س��اع��ات ال�صباح
االوىل ،مب �ه��ام �ه��م امل �ت �� �ض �م �ن��ة ت�ن�ب�ي��ه

ال�ن��اخ�ب�ين ع�ل��ى ب��واب��ات امل��راك��ز الرت��داء
ال �ك �م��ام��ات ق�ب�ي��ل ال ��دخ ��ول اىل م��راك��ز
االق�ت�راع ،والتنبيه لتجهيز الإث�ب��ات��ات
ال�شخ�صية للقيام ب��االق�تراع ،وتوجيه
ال�ن��اخ�ب�ين و�إر� �ش��اده��م وامل�ح��اف�ظ��ة على
ال�ت�ب��اع��د اجل���س��دي ب�ين ال�ن��اخ�ب�ين عند
اال�صطفاف قبل ال��دخ��ول اىل امل�م��رات،
و� � �ش� ��رح ط ��ري� �ق ��ة االق � �ت� ��راع ل �ل �ن��اخ��ب،
وت�سليم ال�ن��اخ�ب�ين الأق�ل�ام وال�ق�ف��ازات
قبيل عملية االقرتاع.
وا� �ض��اف �إن م �ه��ام ف��ري��ق امل�ت�ط��وع�ين
ب ��د�أت م��ع م��راح��ل ال�ت�ح���ض�يرات االوىل
ل�ل�ع�م�ل�ي��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة ،ح�ي��ث مت تنفيذ
ب ��رام ��ج وف� �ع ��ال� �ي ��ات ت ��وع ��وي ��ة ل �ل �ق �ط��اع
ال�شبابي يف الطفيلة مل�ساندة م�ؤ�س�سات
ال��وط��ن امل�ع�ن�ي��ة ب��ال�ع�م�ل�ي��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة
وامل� ��� �س ��اه� �م ��ة يف �إجن� � � ��اح اال� �س �ت �ح �ق��اق
ال��د� �س �ت��وري وت���ش�ج�ي��ع امل��واط �ن�ي�ن على
االنتخاب.

العايد :االردنيون يستحقون االفضل

اقتصاديون يطالبون مجلس النواب بإعطاء أولوية أكبر للشأن االقتصادي
االنباط -عمان

ط��ال�ب��ت ف�ع��ال�ي��ات وخ�ب�راء اق�ت���ص��اد ،جمل�س
النواب اجلديد ب�إعطاء ال�ش�أن االقت�صادي �أولوية
ك�ب�يرة خ�ل�ال امل��رح�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة وب�خ��ا��ص��ة يف ظل
ال�صعوبات التي فر�ضتها جائحة فريو�س كورونا
على معظم القطاعات.
وع�بروا عن املهم بان يكون املجل�س اجلديد
ق ��ادرا ع�ل��ى حت�م��ل م���س��ؤول�ي��ات ،ور� �س��م �سيا�سات
اق�ت���ص��ادي��ة تلبي ط�م��وح��ات امل��واط�ن�ين وتنه�ض
مب�ستوى معي�شتهم ،من خ�لال اق��رار ت�شريعات
ع�صرية لتعزيز بيئة االعمال واال�ستثمار باململكة
وتو�سيع منظومة االنتاج املحلي واالعتماد على
الذات.
واك ��دوا ل��وك��ال��ة االن �ب��اء االردن �ي��ة (ب �ت�را) ،ان
ابرز امللفات االقت�صادية التي �ستكون حا�ضرة يف
بداية عمر املجل�س تت�صل مبو�ضوع املوازنة العامة
وكيفية تكييف الو�ضع االقت�صادي مبا يتنا�سب مع
اجلانب ال�صحي وجتاوز تداعيات جائحة فريو�س

م��ن جانبه ،اك��د ع�ضو جمل�س ادارة غرفة
�صناعة الأردن املهند�س احمد الب�س ،ان االردن
يحتاج باملرحلة املقبلة اىل ا�شخا�ص قادرين
على متثيل ال�شعب ومراقبة �سيا�سات احلكومات
املقبلة وتوجيه البالد نحو اال�ستثمار وتطوير
االن �ت��اج املحلي واالك �ت �ف��اء ال��ذات��ي ،والت�شغيل
وخف�ض البطالة وو�ضع ت�شريعات ع�صرية.
وع�بر املهند�س الب�س عن امله ب��ان تتجاوز
امل �م �ل �ك��ة ك ��ل ا� �ش �ك��ال ال �� �ص �ع��وب��ات وال�ت�راج ��ع
االقت�صادي ،وان يكون العام املقبل  2021عاما
النطالقة اقت�صادية جديدة ،م�ؤكدا ان وجود
الأن�سب يف مواقع اتخاذ القرار والت�شريع“ ،هو
ال�ضمانة الوحيدة مل�ستقبل االجيال وال�صناعة
والتجارة والزراعة”.
واك��د اخلبري االقت�صادي املهند�س مو�سى
ال�ساكت ان املرحلة املقبلة تتطلب حتفيز الدورة
االق�ت���ص��ادي��ة جل�ه��ة االن �ت��اج واال� �س �ت �ه�لاك ،ما
يتطلب حتفيز اجلهتني ،مو�ضحا ان حتفيز
االنتاج يتطلب تخفي�ض كلف االنتاج وبخا�صة

كورونا وحماية �صحة و�سالمة املواطنني.
وق� � ��ال رئ �ي ����س غ ��رف ��ة جت� � ��ارة الأردن ن��ائ��ل
الكباريتي� ،إن دور النائب ه��و ت�شريعي ورقابي
ولي�س تنفيذياً ،وهذا يعني �أن املطلوب من جمل�س
النواب اجلديد ،الرتكيز على اجلانب الت�شريعي،
ودرا�سة ما �إذا كانت الت�شريعات والقوانني تخدم
املجتمع ب��اخ�ت�لاف ق�ط��اع��ات��ه ،وم ��دى قابليتها
للتطبيق.
وب�ي�ن ال�ك�ب��اري�ت��ي �أن امل���ش��رع ي�ج��ب �أن يعمل
حل �م��اي��ة االق �ت �� �ص ��اد م ��ن خ �ل��ال ال �ت �� �ش��ري �ع��ات
والقوانني ،و�أن يعيد النظر يف قانون اال�ستثمار،
وقانون املالكني وامل�ست�أجرين ،واللذين -بح�سب
و�صفه � -أنهكا االقت�صاد الأردين.
وط��ال��ب ال �ك �ب��اري �ت��ي ب�ت�ع��دي��ل ب�ع����ض ال�ب�ن��ود
املتعلقة بال�ضرائب املختلفة ،وال�ضابطة العدلية
كاجلمارك وغريها ،م�شددا على �ضرورة ان يعمل
املجل�س املقبل على تفعيل دوره كرقيب على اجلهاز
التنفيذي ،وال�ت��أك��د م��ن م��دى تنفيذ القوانني،
وعدم االلتفاف عليها بالتعليمات املنبثقة.

الطاقة والنقل والتمويل.
وب�ين املهند�س ال�ساكت ان حتفيز اجلانب
اال�ستهالكي يتطلب تخفي�ض �ضريبة املبيعات
كونها غري “عادلة” وغري “ت�صاعدية” ،ومت�س
الطبقة الو�سطى ومتدنية الدخل مقارنة مع
طبقة االغنياء.
واو� �ض ��ح ان حت�ف�ي��ز االن �ت ��اج واال��س�ت�ه�لاك
��س�ي�ج�ع��ل ال�ع�ج�ل��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة ت � ��دور اك�ث�ر،
والو�صول اىل منو اعلى ما يعني خف�ض ن�سب
البطالة التي و�صفها بانها معيق كبري ام��ام
منظومة الأمن االقت�صادي واالجتماعي.
وا�� �ش ��ار امل �ه �ن��د���س ال �� �س��اك��ت اىل ان خف�ض
تكاليف االنتاج �سي�ؤدي اىل ا�ستقطاب ا�ستثمارات
خارجية وت�شجيع امل�ستثمرين املحليني على
تو�سيع اعمالهم القائمة ،لتوليد امل��زي��د من
فر�ص العمل والو�صول اىل النمو املن�شود وزيادة
ال�صادرات م�شددا على �ضرورة حت�سني البيئة
اال�ستثمارية وجتاوز االجراءات البريوقراطية
املعيقة.

االنتخابات النيابية في عيون الصحافة العالمية
االنباط -برتا

ر��ص��دت وك��ال��ة الأن �ب��اء الأردن �ي��ة (ب�ترا)
ك �ي �ف �ي��ة ت� �ن ��اول و� �س��ائ��ل الإع� �ل ��ام ال �ع��امل �ي��ة
ل�ل�ان �ت �خ��اب��ات ال �ن �ي��اب �ي��ة يف امل �م �ل �ك��ة ام ����س
الثالثاء.
و�أوردت وك��ال��ة (روي�ت�رز) �إن �أع��دادا من
ال�ن��اخ�ب�ين ا�صطفت �أم ��ام م��راك��ز االق�ت�راع
يف ع��دة ب�ل��دات �أردن �ي��ة ق�ب��ل ب��دء الت�صويت
يف �أن� �ح ��اء امل�م�ل�ك��ة مت ��ام ال���س��اب�ع��ة ��ص�ب��اح��ا
بالتوقيت امل�ح�ل��ي ،ورف��رف��ت الف �ت��ات لنحو
 1700مر�شح تنا�شد من لهم حق االنتخاب
وعددهم 64ر 4مليون ناخب الت�صويت.
ون �ق �ل��ت ع ��ن رئ �ي ����س جم �ل ����س الأع � �ي ��ان
في�صل الفايز منا�شدته املواطنني بالتوجه
ل �� �ص �ن��ادي��ق االن� �ت� �خ ��اب لإح � � ��داث ال�ت�غ�ي�ير
املطلوب.
و�أ�شارت �إىل �أن جماعة الأخوان امل�سلمني،
ي�شاركون يف الت�صويت لتفادي املكوث على

ه��ام����ش احل �ي��اة ال���س�ي��ا��س�ي��ة و��ض�م��ان وج��ود
�صوت معار�ض للحكومة.
ون� �ق� �ل ��ت � �ش �ب �ك��ة الأخ� � �ب � ��ار الأم�ي�رك� �ي ��ة
 CNNبالعربية عن نائب رئي�س الوزراء
الأ�سبق الدكتور مم��دوح العبادي قوله �إن
ه��ذه االن�ت�خ��اب��ات جت��ري يف ظ��روف �صعبة
للغاية يف ظل �إ�صابات كورونا ب�أرقام قيا�سية
ومفاجئة للأطباء وللم�س�ؤولني.
وت� �ن ��اول ��ت وك ��ال ��ة الأن � �ب � ��اء ال �ف��رن �� �س �ي��ة
االنتخابات النيابية التي بد�أت �صباح اليوم
الخ�ت�ي��ار �أع �� �ض��اء امل�ج�ل����س ال�ن�ي��اب��ي التا�سع
ع�شر.
ون�ق�ل��ت ال��وك��ال��ة ع��ن �إح� ��دى امل���ش��ارك��ات
“�أ�سيل اللوزي” البالغة  35عاما ،قولها:
ك�ن��ت �أق ��ف �أم� ��ام م��رك��ز اق �ت�راع يف منطقة
تالع العلي غربي عمان و�أدليت ب�صوتي لأن
املقاطعة لن جتدي نفعا ولي�ست حال ،و�آمل
�أن يعمل امل��ر��ش��ح ال��ذي ��س��أخ�ت��اره على حل
امل�شكالت احلالية وخ�صو�صا التعليم الذي

تصدر عن شركة
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بد�أ يرتاجع ما يثري ا�ستياء كثري من اولياء
�أمور الطالب.
ويف خميم البقعة ،قالت ال�سبعينية جازي
م�ط�ل��ق ل��وك��ال��ة ف��ران ����س ب��ر���س “�س�أنتخب
رج�ل�ا ��ص��احل��ا ي�ح��اف��ظ ع�ل��ى ال��وط��ن ،و�أن
يلبي مطالبنا ،فكثري من ال�شباب دون عمل
و�أح��وال ال�شعب امل��ادي��ة �سيئة وهناك �أيتام
و�أرامل وعزوف عن الزواج ورواتب متدنية.
ون� �ق� �ل ��ت وك� ��ال� ��ة الأن� ��ا� � �ض� ��ول ال�ت�رك �ي��ة
للأنباء عن املتحدث با�سم الهيئة امل�ستقلة
لالنتخابات ج�ه��اد امل��وم�ن��ي ق��ول��ه� :إن عدد
الناخبني يف الأردن بلغ  4ماليني 640643
ناخبا وناخبة ،يدلون ب�أ�صواتهم يف 1824
م ��رك ��ز اق� �ت ��راع م ��وزع�ي�ن ع �ل��ى  23دائ � ��رة
انتخابية.
وق � ��ال م��دي��ر م��رك��ز را�� �ص ��د ع��ام��ر ب�ن��ي
ع��ام��ر ل��وك��ال��ة الأن��ا��ض��ول ال�ترك�ي��ة للأنباء
�إن الأح��زاب امل�شاركة يف االنتخابات قدمت
 390مر�شحا م��ن �إج �م��ايل امل��ر��ش�ح�ين ،و�أن

ح��زب “جبهة العمل الإ�سالمي” (ال��ذراع
ال�سيا�سية جلماعة الإخ��وان) ت�صدرت عدد
املر�شحني ب�إجمايل  41مرت�شحا.
ويف تقرير لقناة رو�سيا اليوم ،تطرقت
�إىل �إج � ��راء االن �ت �خ��اب��ات ال �ن �ي��اب �ي��ة �ضمن
تدابري �صحية وطبية �ضد فريو�س كورونا،
ي �� �ص��وت ف �ي �ه��ا ال �� �ش �ع��ب الأردين ب�ج�م�ي��ع
امل �ح��اف �ظ��ات � �ض �م��ن  23دائ � ��رة ان �ت �خ��اب �ي��ة،
وت���س�ت�م��ر ع�م�ل�ي��ة االق �ت��راع ح �ت��ى ال���س��اع��ة
ال �� �س��اب �ع��ة م �� �س��اء ،ت�ت�ب�ع�ه��ا � �س��اع �ت��ان ،حتى
ال�ت��ا��س�ع��ة م���س��اء ،ل�ل�م�ح�ج��وري��ن يف مناطق
م �ع��زول��ة ،ويف م�ن��اط��ق احل�ج��ر ال���ص�ح��ي يف
البحر امليت.
وع ��ر� �ض ��ت ال �ق �ن ��اة لإج� � � � ��راءات ال�ه�ي�ئ��ة
امل���س�ت�ق�ل��ة ل�لان �ت �خ��اب��ات يف ظ ��ل ال �ت��داب�ير
ال���ص�ح�ي��ة ال��وق��ائ �ي��ة م �ن��ذ دخ� ��ول ال�ن��اخ��ب
�إىل م��رك��ز االق �ت��راع وم �غ��ادرت��ه دون مل�س
�أي �شخ�ص �أو �أي��ة �أداة م��وج��ودة يف غرفة
االقرتاع والفرز.
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ق��ال وزي ��ر ال��دول��ة ل���ش��ؤون االع�ل�ام
ال� �ن ��اط ��ق ال ��ر�� �س� �م ��ي ب ��ا�� �س ��م احل �ك��وم��ة
ع�ل��ي ال �ع��اي��د� ،إن االردن� �ي�ي�ن مي��ار��س��ون
ال � �ي ��وم ح �ق �ه��م ال ��د�� �س� �ت ��وري ب��ان �ت �خ��اب
جمل�س النواب ال �ـ ،19وانهم ي�ستحقون
االف�ضل ،م�شيدا بجهود الهيئة امل�ستقلة
ل�لان�ت�خ��اب يف ت ��أم�ين ال�ب�ي�ئ��ة ال�صحية
واالع�ت��زاز بعملها ،وج�ه��ود جميع جلان
االقرتاع يف اململكة.
واعرب العايد ،بعيد االدالء ب�صوته يف
مدر�سة هند بنت �أمية اال�سا�سية للبنات،
ام ����س ال �ث�لاث��اء ،ب��ال��دائ��رة االن�ت�خ��اب�ي��ة
االوىل ب��ال�ع��ا��ص�م��ة ع �م��ان ،ع��ن ام �ل��ه يف
انتخاب جمل�س ن��واب لل�سنوات االربعة
املقبلة ،ميثل ارادة الناخبني االردنيني
الذين ي�ستحقون االف�ضل دائما ،م�شريا
اىل وج� ��ود م �� �ش��ارك��ة ك�ث�ي�ف��ة لل��أح��زاب
ال�سيا�سية يف االن�ت�خ��اب��ات احل��ال�ي��ة ،ما

يعترب تبا�شري خري منها جتاه وطنها.
وا�شار العايد اىل �أن عملية االقرتاع
ال� �ت ��ي ق �م��ت ب �ه��ا ال � �ي� ��وم ،مل ت���س�ت�غ��رق
اال دق��ائ��ق م� �ع ��دودة ،م��ا ي ��ؤك��د ��س�لام��ة
االج��راءات والتدابري الوقائية املتعلقة
ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا ،م�شيدا ب��الإج��راءات
االح�ت�رازي ��ة ال �ت��ي وج��ده��ا يف م��در��س��ة
هند بنت �أمية ،وكذلك يف جميع مراكز
االقرتاع يف اململكة.
وب� ��� �ش� ��أن احل� �ظ ��ر� ،أك � ��د ال� �ع ��اي ��د� ،أن
احل�ك��وم��ة ملتزمة ب��الأي��ام ال�ت��ي اعلنت
عنها وال�ت��ي ت�ب��د�أ م��ن ال�ساعة العا�شرة
م�ساء ال�ي��وم ،ولغاية ال�ساعة ال�ساد�سة
من �صباح يوم االحد املقبل ،قال ان �أي
ق��رار �آخ��ر متعلق باحلظر �أي كان نوعه
�سيعلن عنه من احلكومة بكل �شفافية
و�صدق كما عهدت بذلك للمواطن.
وق� � ��ال ان احل� �ظ ��ر امل �ع �ل ��ن �� �ض ��رورة
�صحية وعلمية جاءت بناء على تو�صيات
اجلهات املعنية.

امين عمان يوجه بإزالة مظاهر
الدعاية االنتخابية بعد االقتراع
االنباط عمان

وجه امني عمان الكربى الدكتور
ي��و� �س��ف ال �� �ش��وارب��ة ،ام ����س ال �ث�لاث��اء،
ب� � ��إزال � ��ة ج �م �ي��ع م� �ظ ��اه ��ر ال ��دع ��اي ��ة
االن� �ت� �خ ��اب� �ي ��ة ب� �ع ��د ان� �ت� �ه ��اء ع �م �ل �ي��ة
االق�تراع ،وذل��ك ب�سبب احلظر الذي
�سيبد�أ اعتبارا من هذه الليلة.

وق��ال ال�ن��اط��ق الإع�لام��ي للأمانة
ن��ا��ص��ر ال��رح��ام �ن��ة � ،إن �أم��ان��ة ع�م��ان
ازال� � ��ت م ��ا ي ��زي ��د ع ��ن خ �م �� �س��ة �آالف
خمالفة لتعليمات و�شروط احلمالت
الدعائية االنتخابية من ال�سابع من
ال���ش�ه��ر امل��ا� �ض��ي ،ك��ان��ت ت�شكل خ�ط��راً
ع �ل��ى ال �� �س�ل�ام��ة ال� �ع ��ام ��ة واحل ��رك ��ة
املرورية.
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