
  التحالف المدني خارج البرلمان وخسارة مدوية لمرشحي اليسار

  المستقلون والمتقاعدون وممثلي العشائر يتصدرون المشهد

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 الملك يعزي ملك مملكة 
البحرين بوفاة األمير خليفة بن 

سلمان آل خليفة

 تسجيل 81 وفاة و 5419 إصابة 
بفيروس كورونا 

االنباط- عمان

 

اأج�����رى ج��ال��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين، 

اأخيه  م��ع  هاتفياً  ات�����ص��ااًل  االأرب���ع���اء،  ال��ي��وم 

خليفة،  اآل  عي�صى  ب��ن  ح��م��د  امل��ل��ك  ج��ال��ة 

م��ل��ك مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن ال�����ص��ق��ي��ق��ة، اأع���رب 

ج���ال���ت���ه خ����ال����ه ع�����ن اأ������ص�����دق م�����ص��اع��ر 

ال��ت��ع��زي��ة وامل���وا����ص���اة ب��ا���ص��م��ه وب��ا���ص��م �صعب 

بهذا  وحكومتها  الها�صمية  االأردنية  اململكة 

قدرته  جلت  امل��وىل  �صائًا  االأل��ي��م،  امل�صاب 

وغفرانه،  رحمته  بوا�صع  الفقيد  يتغمد  اأن 

اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  جالة  يلهم  واأن 

البحريني  وال�صعب  املالكة  واالأ�صرة  خليفة 

ال�صقيق جميل ال�صرب وح�صن العزاء بوفاة 

خليفة  االأم��ر  �صمو  اهلل،  ب��اإذن  ل��ه،  املغفور 

ب��ن ���ص��ل��م��ان اآل خ��ل��ي��ف��ة رئ��ي�����س ال������وزراء يف 

البحرين. مملكة 

واأ�صاد جالته، خال االت�صال، مب�صرة 

ال��ف��ق��ي��د احل��اف��ل��ة ال��ت��ي ك��ر���ص��ه��ا يف خ��دم��ة 

العزيز،  و�صعبها  ال�صقيقة  البحرين  مملكة 

�صائًا اهلل العلي القدير اأن يتغمده بوا�صع 

رحمته وي�صكنه ف�صيح جنانه

اخلمي�س   25  ربيع الأول  1442 هـ  - املوافق   12  ت�سرين الثاين  2020 م - العدد  5510    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

المجلس 19 ٠٠ مفاجآت بالجملة 
ورسوب اسماء ثقيلة

تمثيل هزيل لـ »االخوان« وتراجع التمثيل النسائي

الملتزمون بالحظر الشامل غاضبون من 
احتفاالت المرشحين وانعدام مسؤوليتهم

الخصاونة: األردن اجتاز بنجاح استحقاق 
االنتخابات النيابّية 

االنباط-عمان

 اأب������دى االأردن�����ي�����ون امل���ل���ت���زم���ون ب��ت��ع��ل��ي��م��ات 

الثاثاء  ليل  ب��داأ  ال��ذي  ال�صامل  التجول  حظر 

وي�صتمر حتى ال�صاد�صة من �صباح االأحد املقبل، 

امتعا�صهم وغ�صبهم من  تف�صي كورونا،  خ�صية 

احتفاالت اأن�صار املر�صحني وخروجهم لل�صوارع. 

وحمل �صريحة وا�صعة من االأردنيني عرب مواقع 

التوا�صل االجتماعي.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

 اأّك�������د رئ���ي�������س ال���������وزراء ال���دك���ت���ور ب�����ص��ر 

اإن����ف����اذ  يف  جن����ح  االأردن  اأّن  اخل�������ص���اون���ة 

عالية  بكفاءة  واأجنز  الد�صتوري  اال�صتحقاق 

ا�صتثنائي  النيابية يف ظّل ظرف  االنتخابات 

ج����راء ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا. ول��ف��ت اخل�����ص��اون��ة 

ُعقدت  ال��ت��ي  ال����وزراء  جمل�س  جل�صة  خ��ال 

ام�س االأربعاء برئا�صته.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاالت

اأحمد  اآب���ي  االإث��ي��وب��ي  ال����وزراء  اأث���ار رئي�س   

خم�����اوف م���ن ان�����دالع ح����رب اأه���ل���ي���ة يف ب���اده 

جنودا  �صر�صل  اأن��ه  املا�صي  االأ�صبوع  باإعانه 

الإخ��م��اد  ال��ب��اد  ب�صمال  ت��ي��ج��راي  منطقة  اإىل 

وجماعة  �صيا�صي  حلزب  انتفا�صة  اأنها  قيل  ما 

متمردة ت�صمى جبهة حترير �صعب تيجراي

حالة  احل��ني  ذل��ك  منذ  احلكومة  وفر�صت 

واأ���ص��ار   ، املنطقة  يف  اأ�صهر  �صتة  مل��دة  ال��ط��وارئ 

�صيتم  اإن��ه  اإىل  املا�صية  اجلمعة  ال��وزراء  رئي�س 

القانون  ال�صتعادة  املتنا�صبة  ال��ق��وة  ا�صتخدام 

والنظام . ون�صرت جملة ذا نا�صونال انرتي�صت 

باتت  اإثيوبيا  اإن  فيه  ذكرت  تقريرا  االأمريكية 

يف مفرتق طرق، واأن االنق�صام العرقي احلايل 

اإىل مت��زي��ق  ال��ن��ه��اي��ة  ���ص��ي��وؤدي يف  اإث��ي��وب��ي��ا  يف 

الدولة

واأ�صارت اإىل اأنه اإذا طال اأمد عدم اال�صتقرار 

احلايل، فاإن اإثيوبيا �صتعاين لاأ�صف من نف�س 

يوغو�صافيا م�صر 

وق��ال��ت اإن رج���ل اإث��ي��وب��ي��ا ال��ق��وي ال�����ص��اب��ق، 

م��ل�����س زي����ن����اوي، م��ه��ن��د���س ال��ن��ظ��ام االحت����ادي 

العرقي، رحل منذ فرتة طويلة، لكن ح�صوره 

الغام�س قد غاب وبثمن باهظ عن اأدي�س اأبابا

التفا�صيل �ص »6«

 إثيوبيا في أزمة: هل يشهد القرن األفريقي انفصاال أو اندالع حرب أهلية؟

فيافي تعتمد حلوال لمحفظة أورنج 
لتيسير الدفع اإللكتروني لعمالئها

 وزير الخارجية يجري مباحثات مع 
نظيرته النرويجية

 وزير الداخلية يوعز بتفعيل امر الدفاع 
رقم 2٠ ومنع التجمعات

 الجغبير: تنسيق كامل بين وزارة الصناعة 
وغرفة صناعة األردن إلصدار التصاريح

االنباط- عمان

مع  ات��ف��اق��ي��ة  االأردن  اأورجن  ���ص��رك��ة  وق��ع��ت 

���ص��رك��ة »ف����ي����ايف«، الع���ت���م���اد ح���ل���ول حم��ف��ظ��ة 

االإل��ك��رتوين  ال��دف��ع  تي�صر  يف  م��ن��ي«  »اأورجن 

لعمائها يف اأنحاء اململكة كافة.

ام�س  اأورجن،  ع��ن  �صحفي  ب��ي��ان  وبح�صب 

االأرب����ع����اء، ف����اإن ���ص��رك��ة »ف���ي���ايف« ه���ي اإح����دى 

من  ال�صابع  املو�صم  م��ن  املتخرجة  ال�صركات 

برنامج »اأورجن« املوّجه لت�صريع منو االأعمال 

�صتتمكن  لل�صراكة  ووف��ق��ا  )ب��ي��ج(.  ال��ري��ادي��ة 

م�صتخدميها  متطلبات  تلبية  م��ن  »ف��ي��ايف« 

واإثراء جتاربهم بخدمات دفع اإلكرتوين اآمن 

حللول  من�صة  اأن��ه��ا  �صيما  ال  و�صريع،  و�صهل 

خربات  ت�صميم  تتيح  التي  املتكاملة  ال�صفر 

لل�صفر. حملية خم�ص�صة 

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

 بحث نائب رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية 

و������ص�����وؤون امل���غ���رتب���ني اأمي������ن ال�������ص���ف���دي م��ع 

اإيريك�صن  اإينه  الرنويجية  اخلارجية  وزي��رة 

تعزيز  الهاتف  عرب  االأرب��ع��اء  اليوم  �صوريدي 

ال���ت���ع���اون وال��ت�����ص��ام��ن يف م��واج��ه��ة ج��ائ��ح��ة 

االإقليمية. وامل�صتجدات  وتبعاتها  كورونا 

الثنائية  العاقات  متانة  ال��وزي��ران  واأك��د 

وع���م���ق ال�������ص���راك���ة ب���ني امل��م��ل��ك��ت��ني. وع��ر���س 

االإقليمية  ل��ل��ت��ط��ورات  و���ص��وري��دي  ال�صفدي 

وال�����دول�����ي�����ة وخ�������ص���و����ص���ا ت����ل����ك امل���رت���ب���ط���ة 

امل��ب��ذول��ة  واجل��ه��ود  الفل�صطينية،  بالق�صية 

لوكالة  ال���ازم  امل��ايل  ال��دع��م  توفر  ل�صمان 

ال��اج��ئ��ني  امل��ت��ح��دة الإغ���اث���ة وت�����ص��غ��ي��ل  االأمم 

)االأونروا(.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

اإىل  الداخلية توفيق احلاملة   اوعز وزير 

رقم  ال��دف��اع  اأم���ر  بتفعيل  االإداري����ني  احل��ك��ام 

املنا�صبات  يف  ال��ت��ج��م��ع��ات  مب��ن��ع  ال��ق��ا���ص��ي   20

ال���وق���اي���ة  وادوات  اإج�����������راءات  وا�����ص����ت����خ����دام 

وال�����ص��ام��ة ال��ع��ام��ة. و���ص��دد وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة 

ام�����س االأرب���ع���اء على ات��خ��اذ اأ���ص��د االإج����راءات 

ووفقا  املخالفني  بحق  واالإداري����ة  القانونية 

موؤكدا  اخل�صو�س،  بهذا  ال�صادرة  للتعليمات 

ان����ه ���ص��ت��ج��ري م��ت��اب��ع��ة و���ص��ب��ط االأ���ص��خ��ا���س 

ال���ذي���ن ق���ام���وا ي����وم اأم�������س ب��ع��م��ل جت��م��ع��ات 

وع��زا  ال��ن��اري��ة.  ال��ع��ي��ارات  واإط����اق  انتخابية 

ت��ط��ورات الو�صع  اإىل  احل��امل��ة ه��ذا االإج���راء 

الوبائي وازدياد اعداد االإ�صابات وعدم التزام 

بع�س املواطنني باأوامر الدفاع.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

االأردن  ���ص��ن��اع��ة  غ���رف���ة  رئ���ي�������س  اأك������د 

املهند�س فتحي اجلغبر، اأن الغرفة تعمل 

بتناغم كبر مع وزارة ال�صناعة والتجارة 

وال��ت��م��وي��ن الإ����ص���دار ال��ت�����ص��اري��ح ال��ازم��ة 

اعمالهم  مل��م��ار���ص��ة  ال�����ص��ن��اع��ي��ني  ل��غ��ال��ب��ي��ة 

خال فرتة احلظر ال�صامل.

وا���ص��غ��رب امل��ه��ن��د���س اجل��غ��ب��ر يف ب��ي��ان 

ت�صوي�س  االرب���ع���اء،  ام�����س  م�����ص��اء  �صحفي 

تبذلها  الذي  اجلهود  على  اجلهات  بع�س 

ملف  يف  االأردن  و�صناعة  ال�صناعة  وزارة 

مت  ان��ه  مو�صحا  الت�صاريح،  ا���ص��دار  منح 

ا����ص���دار ك�����ص��وف��ات ر���ص��م��ي��ة م���ن ال�����ص��م��ان 

االجتماعي.

التفا�صيل �ص »3«
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  رؤساء الكنائس يدعون للصالة
2     رفعا لشر الوباء عن الوطن



املحلي
20

وكد  وعناء  تعب  بعد  يكون  �سيما عندما  ورائ��ح��ة خا�سة،  ول��ون  بالنيابة طعم  للنجاح 

نه لي�س بهدية بقدر  وكفاح وجهود وعطاء، فالنجاح بعد ذلك كله فيه لذة ور�سا وقناعة �أل

ما هو اإ�ستحقاق؛ والنجاح بالنيابة يف ا�ألردن ياألتي بعد عناء و�سراعاتها جبهات عدة منها 

املناطقية والع�سائرية واحلزبية والفردية والقطاعية واأل�سياء األخرى؛ والنجاح تتويج ملرحلة 

مليئة بالتخطيط واملتابعة والتنفيذ على �سبيل جمع ا�أل�سوات ا�إنتخابية والتي يتعّر�س 

املرت�سح من خاللها للعديد من حمطات املد واجلزر للو�سول للغاية لذروة �سنام العملية 

ا�إنتخابية:

1. األب��ارك من قلبي لكل النواب الناجحني يف املجل�س التا�سع ع�سر، واألرج��و التوفيق ملن 

مل يحالفهم احلظ يف النجاح، واإن �ساء اهلل تعاىل يكون النجاح حليفهم يف املرات القادمة؛ 

فالروح الريا�سية وتقّبل النتائج جّل مهم يف هده املرحلة لي�سدل ال�ستار عليها �سوب مرحلة 

العمل حتت القبة يف الت�سريع والرقابة وامل�ساءلة.

ن  2. طعم النجاح نكهته خا�سة عندما يكون باإرادة النا�س الذين األحبوا �ساحب النجاح �أل

يف ذلك نوع من ال�سكر والتقدير له؛ ورمبا الوفاء هي األجمل ال�سفات ا�إن�سانية التي تربط 

املرت�سح بالناخبني؛ ومن األحبه النا�س األحبه اهلل تعاىل.

3. طعم النجاح خمتلف جداً عندما يكون بعد معاناة وباإرادة النا�س الذين تعاي�س معهم 

�ساحب النجاح وتطلع خلدمتهم؛ فهذا خيار ال�سعب والقاعدة ا�إنتخابية التي قررت من 

خالل اإفرازات �سناديق ا�إقرتاع للنا�س الذين األدلوا باأل�سواتهم؛ و� يحق ملن تقاع�س با�إد�ء 

ب�سوته األن ينتقد خمرجات العملية ا�إنتخابية األّنى كانت �ألن الرتدد يف امل�ساركة � تنّم عن 

املواطنة ال�ساحلة البتة.

جناح  ق�سة  الناجح  ن�سان  ا�إ وي�سكل  اخل��ر  لبذرة  يكون  عندما  غر  النجاح  طعم   .4

جن��از ومن رحم املعاناة وحل م�ساكل النا�س  ر���س وم�سرة تراكمية يف ا�إ حقيقية على ا�أل

ومع�سالتهم؛ فق�سة النجاح هذه مل تكن وليدة ال�سدفة األو اللحظة لكنها جهد متوا�سل 

مبنية على خربات تراكمية ح�سلت فيها الكثر من ال�سعوبات والتحديات التي مت جتاوزها 

على �سبيل خدمة النا�س من القلب باأليادي بي�ساء دومنا مّنة األو �سوفّية.

5. طعم النجاح غر عندما ي�سعر �ساحبه بامل�سوؤولية والت�ساركية جتاه من �سنعوا له هذا 

ر���س، وي�سعر بالتناف�سية ال�سريفة جتاه من ناف�سوه؛ فالنتائج دوماً ُيغبط  النجاح على ا�أل

عليها منجزوها على �سبيل التكرمي والفرح؛ �ألن التناف�سية تخلق الرجال وت�سنع ق�س�س 

النجاح النوعية.

نهم بذرة خر يف املجتمع، بيد األن ال�سلبيني واألع��داء  يجابيون ي�سفقوا للناجح �أل 6. ا�إ

النجاح والعدوانيني وزارعي الفتنة -وهم قلة- ميوتون بقهرهم، وميكرون وميكر اهلل واهلل 

خر املاكرين! فلنكن جميعاً اإيجابيون لنقف جلانب الناجح حتى واإن كان مناف�سنا األو على 

نقي�س من روؤيتنا األو �سيا�ستنا.

ن يغبط النا�س بع�سهم بع�ساً � األن ي�سمتوا ببع�سهم األو ميكروا لبع�سهم األو  7. نتطلع �أل

يجابية والفرح للنجاح؛ ورمبا بع�س هذه  يح�سدوا األو يحقدوا على بع�سهم، فمطلوب ا�إ

املمار�سات جندها على ا�ألر�س يف املجتمع الع�سائري واملمتد اإجتماعياً؛ فاملفرو�س األن تكون 

ا�إيجابية عنوان املرحلة.

و�ألجهزتها  امل��ع��زز  امللك  جاللة  املظفرة  م�سرتنا  ولقائد  للوطن  كلها  مباركاتنا   .8

ا�ألمنية وجي�سنا البطل ولالألردنيني كافة بنجاح امل�سرة الدميقراطية وخريطة الطريق 

ردنية و�سط اإقليم ملتهب؛ واملباركة مو�سولة للهيئة  �سالحية �سمن جناحات الدولة ا�أل ا�إ

امل�ستقلة لالإنتخاب والتي األبدعت يف اإ�ستكمال اإجراءات العر�س الدميقراطي.

ب�سراحة: النجاح م�سرة واملطلوب األن يغبط النا�س بع�سهم عليه � األن ي�سرهم، والنجاح 

جناز، والنجاح تطّلع لالألمام دون  حتدي يف ذات الوقت لل�سعود وامل�سي قدماً يف م�سرة ا�إ

مثّبطات؛ والنجاح تتويج ملرحلة كد وتعب واإ�سرار وعزمية وجهد؛ فاأللف مبارك لكل اإن�سان 

ناجح، ولالألمام.

د.محمد طالب عبيدات

 طعم النجاح في النيابة

 القوات المسلحة تنفذ خطة 
فرض الحظر الشامل

األمن العام: إعادة انتشار القوات األمنية 
في مناطق المملكة

االنباط- عمان

ا�ألردن��ي��ة/  امل�سلحة  ال��ق��وات  ب��داألت   

فر�س  خطة  بتنفيذ  العربي،  اجلي�س 

احل��ظ��ر ال�����س��ام��ل م���ن خ����الل اإق��ام��ة 

ن���ق���اط ال���غ���ل���ق ع���ل���ى ج��م��ي��ع م���داخ���ل 

وخمارج حمافظات اململكة، بامل�ساركة 

�سمن  ا�ألمنية  ا�ألج��ه��زة  خمتلف  م��ع 

امل�سلحة  القوات  تبذلها  التي  اجلهود 

ملواجهة جائحة كورونا.

وت���األت���ي ع��م��ل��ي��ة ا�ن��ت�����س��ار ل��ف��ر���س 

املحافظات  يف  ال�سامل  التجول  حظر 

ك���اف���ة ل��ل��ح��د م����ن ان���ت�������س���ار ف���رو����س 

ك������ورون������ا، وال���ت���خ���ف���ي���ف م����ن األع�������داد 

ا�إ���س��اب��ات ال��ي��وم��ي��ة، واإت��اح��ة امل��ج��ال 

لت�سهيل عمل فرق التق�سي الوبائي.

بعد  ال�سامل  ال��ت��ج��ّول  حظر  وب���داأل 

ا�نتهاء من عملية ا�قرتاع واإغالق 

ال�����س��ن��ادي��ق ع��ن��د ال�����س��اع��ة احل���ادي���ة 

ع�سرة من م�ساء الثالثاء، وملدة األربعة 

األيام ينتهي عند ال�ساعة ال�ساد�سة من 

وي�ستثنى  امل��ق��ب��ل،  ا�ألح���د  ي��وم  ���س��ب��اح 

ل��ل��خ��روج ف��ق��ط اجل��ه��ات امل��ع��ل��ن عنها 

م���ن ق��ب��ل احل���ك���وم���ة وخ��ل��ي��ة ا�ألزم�����ة 

واإدارة  ل���الألم���ن  ال���وط���ن���ي  امل���رك���ز  يف 

ا�ألزمات.

االنباط- عمان

 ق������ال ال����ن����اط����ق ا�إع������الم������ي ب��ا���س��م 

م��دي��ري��ة ا�ألم���ن ال��ع��ام ان��ه ج��رى اإع���ادة 

ان���ت�������س���ار ل���ل���ق���وة ا�ألم����ن����ي����ة يف م��ن��اط��ق 

الثانية  امل��رح��ل��ة  لتطبيق  ك��اف��ة  اململكة 

م��ن اخل��ط��ة ا�ألم��ن��ي��ة امل��راف��ق��ة �إع���الن 

ال���ن���ت���ائ���ج وم����راق����ب����ة ت��ط��ب��ي��ق وف���ر����س 

ال�سامل. احلظر 

�ستتعامل  ا�ألم��ن��ي��ة  ال��ق��وة  األن  وب���ني 

ل��ل��ق��وان��ني وال��ت��ع��ل��ي��م��ات،  األي خ���رق  م���ع 

و���س��رت���س��د ك���ل م���ا ي��ت��م ت����داول����ه ع��ل��ى 

التحقيق  اإىل  التوا�سل لي�سار  �سفحات 

املخالفني،  بحق  ا�إج��راءات  واتخاذ  بها 

مهيباً بجميع املواطنني ا�لتزام حماية 

لهم، وحتت طائلة امل�ساءلة القانونية.

وا����س���اف ان���ه ج���رى ر���س��د وم��ت��اب��ع��ة 

تداولها  جرى  التي  الفيديوهات  بع�س 

ام�������س، مل��ظ��اه��ر اح��ت��ف��ال��ي��ة وجت��م��ع��ات 

واط������الق ع����ي����ارات ن���اري���ة يف ع����دد م��ن 

ا�نتخابية  العملية  انتهاء  بعد  املناطق 

وبداية عمليات الفرز.

واك���د ال��ن��اط��ق ا�إع���الم���ي ان���ه ج��رى 

ت��ك��ل��ي��ف ف�����رق حت��ق��ي��ق خ���ا����س���ة وف��ن��ي��ة 

مل��ت��اب��ع��ت��ه��ا وال��ت��ح��ق��ق م��ن��ه��ا وام��اك��ن��ه��ا 

وا����س��خ��ا���س ال���ذي���ن ظ���ه���روا خ��الل��ه��ا 

ل�����س��ب��ط��ه��م وات���خ���اذ ك���اف���ة ا�ج������راءات 

بحقهم. القانونية 

وك�����ان م���دي���ر ا�ألم������ن ال���ع���ام ال���ل���واء 

ال��رك��ن ح�����س��ني احل���وامت���ة ن��ق��ل حت��ي��ات 

ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال���ث���اين، ال��ق��ائ��د 

ك��اف��ة  اإىل  امل�����س��ل��ح��ة،  ل���ل���ق���وات  ا�ألع���ل���ى 

م���رت���ب���ات ا�ألم������ن ال����ع����ام، م����وؤك����دا فخر 

جاللته واعتزازه بجهودهم املبذولة.

االنباط- عمان

 بعث �سمو ا�ألمر احل�سني بن عبداهلل 

ال��ث��اين، ويل ال��ع��ه��د، ب��رق��ي��ة ت��ع��زي��ة اإىل 

اآل  حمد  ب��ن  �سلمان  ا�ألم���ر  �سمو  األخ��ي��ه 

خليفة، ويل العهد، نائب القائد ا�ألعلى، 

ال���وزراء،  جمل�س  لرئي�س  ا�ألول  النائب 

يف مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن ال�����س��ق��ي��ق��ة، ب��وف��اة 

املغفور له، باإذن اهلل، �سمو ا�ألمر خليفة 

يف  ال���وزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  ب��ن 

البحرين. مملكة 

تعازيه  الربقية، عن  �سموه يف  واألعرب 

وم��وا���س��ات��ه ب��ه��ذا امل�����س��اب ا�ألل��ي��م، �سائال 

الفقيد  يتغمد  األن  وت��ع��اىل  �سبحانه  اهلل 

�سمو  يلهم  واألن  وغفرانه،  رحمته  بوا�سع 

اآل خ��ل��ي��ف��ة،  ب���ن ح��م��د  ���س��ل��م��ان  ا�ألم������ر 

وا�أل�����س����رة امل��ال��ك��ة وال�����س��ع��ب ال��ب��ح��ري��ن��ي 

ال�سقيق جميل ال�سرب وح�سن العزاء.

االنباط- عمان

 ب��ح��ث ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال������وزراء ووزي���ر 

اخل���ارج���ي���ة و������س�����وؤون امل���غ���رتب���ني األمي����ن 

ال���������س����ف����دي م������ع وزي������������رة اخل����ارج����ي����ة 

ال��روي��ج��ي��ة اإي���ن���ه اإي��ري��ك�����س��ن ���س��وري��دي 

ال����ي����وم ا�ألرب�����ع�����اء ع����رب ال���ه���ات���ف ت��ع��زي��ز 

جائحة  مواجهة  يف  والت�سامن  التعاون 

ا�إقليمية. وامل�ستجدات  وتبعاتها  كورونا 

واألك������د ال����وزي����ران م��ت��ان��ة ال��ع��الق��ات 

اململكتني.  بني  ال�سراكة  وعمق  الثنائية 

وعر�س ال�سفدي و�سوريدي للتطورات 

ا�إق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة وخ�����س��و���س��ا تلك 

امل���رت���ب���ط���ة ب��ال��ق�����س��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، 

واجلهود املبذولة ل�سمان توفر الدعم 

امل��ت��ح��دة  ا�ألمم  ل��وك��ال��ة  ال�����الزم  امل����ايل 

�إغاثة وت�سغيل الالجئني )ا�ألونروا(.

وث���م���ن ال�����س��ف��دي م���واق���ف ال���روي���ج 

ال��وا���س��ح��ة يف دع���م ج��ه��ود ح��ل ال�����س��راع 

وحت���ق���ي���ق ال���������س����الم ع���ل���ى األ�����س����ا�����س ح��ل 

ودور  ال��������دويل،  وال����ق����ان����ون  ال���دول���ت���ني 

واجلهود  ال�سياق  هذا  يف  الفاعل  بالدها 

ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا خ���الل ت��روؤ���س��ه��ا للجنة 

امل�ساعدات  لتن�سيق  املخ�س�سة  ا�ت�سال 

الدولية املقدمة اإىل ال�سعب الفل�سطيني 

)AHLC(، ودعم ا�ألونروا.

ك����م����ا ع�����ر������س ال���������وزي���������ران �آف��������اق 

األف���ق حقيقي  امل�����س��رتك �إي���ج���اد  ال��ع��م��ل 

حل���ل ال�������س���راع وحت��ق��ي��ق ال�����س��الم عرب 

على  ومبا�سرة  وفاعلة  جادة  مفاو�سات 

األ�سا�س القانون الدويل.

الذي  ا�ألردن  األن  على  ال�سفدي  و�سدد 

�سيظل  ا�إقليمية  ا�ألزم��ات  تبعات  حتمل 

ي��ع��م��ل ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال���روي���ج وال����دول 

األزمات  األجل حل  ال�سديقة وال�سركاء من 

امل��ن��ط��ق��ة وم��ع��اجل��ة م���ا ي��ن��ت��ج ع��ن��ه��ا من 

األك���دت وزي���رة خارجية  ت��ب��ع��ات. ب��دوره��ا، 

ال����روي����ج ����س���وري���دي ال���ت���ع���اون ال��ث��ن��ائ��ي 

املميز بني البلدين وال�سراكة وال�سداقة 

التن�سيق  ا�ستمرارية  اإىل  القوية، م�سرة 

ح���ول ج��م��ي��ع ال��ق�����س��اي��ا ا�إق��ل��ي��م��ي��ة، مبا 

ال�سالم. فيها عملية 

وات����ف����ق ال�����وزي�����ران ع���ل���ى ا����س���ت���م���رار 

ال��ت�����س��اور وال��ت��ن�����س��ي��ق وال��ل��ق��اء يف األق���رب 

ف��ر���س��ة مل��ت��اب��ع��ة ج��ه��ود ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 

وت����ط����وي����ر ال����ع����الق����ات ال���ث���ن���ائ���ي���ة ب��ني 

ال���ب���ل���دي���ن ال�������س���دي���ق���ني وامل�������س���ت���ج���دات 

ا�إقليمية.

االنباط- عمان

 اوع��������ز وزي��������ر ال����داخ����ل����ي����ة ت���وف���ي���ق 

بتفعيل  ا�إداري��ني  احلكام  اإىل  احلالملة 

ال��ق��ا���س��ي مبنع   20 رق����م  ال���دف���اع  األم�����ر 

ال��ت��ج��م��ع��ات يف امل��ن��ا���س��ب��ات وا���س��ت��خ��دام 

وال�����س��الم��ة  ال��وق��اي��ة  وادوات  اإج�����راءات 

العامة.

ا�ألربعاء  ام�س  الداخلية  وزير  و�سدد 

القانونية  ا�إج���راءات  األ�سد  اتخاذ  على 

وا�إداري�������������ة ب���ح���ق امل���خ���ال���ف���ني ووف���ق���ا 

اخل�سو�س،  بهذا  ال�����س��ادرة  للتعليمات 

���س��ت��ج��ري م��ت��اب��ع��ة و�سبط  ان���ه  م���وؤك���دا 

ا�أل���س��خ��ا���س ال���ذي���ن ق���ام���وا ي���وم األم�����س 

ب��ع��م��ل جت���م���ع���ات ان���ت���خ���اب���ي���ة واإط������الق 

النارية. العيارات 

وع�����زا احل���المل���ة ه����ذا ا�إج��������راء اإىل 

اعداد  وازدياد  الوبائي  الو�سع  تطورات 

ا�إ�سابات وعدم التزام بع�س املواطنني 

ب����األوام����ر ال����دف����اع م����ا ي��ت�����س��ب��ب ب��ن��ت��ائ��ج 

و�سالمته  امل��واط��ن  �سحة  ع��ل��ى  �سلبية 

وللحيلولة دون انتقال عدوى كورونا.

وط��ل��ب وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة م��ن احل��ك��ام 

العناية  ا�إداري��ني ايالء هذا ا�مر جل 

وا�ه���ت���م���ام ب��ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����س��ي��ق مع 

ا�ألجهزة ا�ألمنية �سمن ا�خت�سا�س.

 ولي العهد يعزي ولي العهد البحريني 
بوفاة األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

 وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيرته النرويجية

 وزير الداخلية يوعز بتفعيل امر الدفاع رقم 20 ومنع التجمعات

االنباط- عمان

 األّك�������د رئ���ي�������س ال����������وزراء ال����دك����ت����ور ب�����س��ر 

اإن����ف����اذ  يف  جن����ح  ا�ألردن  األّن  اخل�������س���اون���ة 

واألجن��ز بكفاءة عالية  الد�ستوري  ا��ستحقاق 

ا�ستثنائي  النيابية يف ظّل ظرف  ا�نتخابات 

جراء جائحة كورونا.

ول��ف��ت اخل�����س��اون��ة خ���الل جل�سة جمل�س 

برئا�سته  ا�ألربعاء  ام�س  ُعقدت  التي  ال��وزراء 

اإىل األّن اجلميع عملوا بروح وطنّية م�سوؤولة 

�إنفاذ هذا ا��ستحقاق املهّم، من األجل تعزيز 

والتي  وتر�سيخها  الدميقراطية  التجربة 

اهم  من  واح��دة  النيابية  ا�نتخابات  ت�سكل 

امللك  ج��الل��ة  روؤى  اإط����ار  يف  ا�ستحقاقاتها 

عبداهلل الثاين.

واأل�ساد اخل�ساونة بالروح الوطنّية امل�سوؤولة 

التي ج�ّسدها املواطنون من خالل م�ساركتهم 

يف ا�ن��ت��خ��اب��ات، وك��ذل��ك م��ا مت ات���خ���اذه من 

ب��ال�����س��الم��ة وال��وق��اي��ة من  اإج�������راءات تتعلق 

األّن احل��ك��وم��ة تتطلع  م��ر���س ك���ورون���ا. واألّك����د 

يف  ع�سر  التا�سع  ال��ن��ّواب  جمل�س  م��ع  للعمل 

اإطار روح ال�سراكة والتعاون ومن خالل ا�ألطر 

ال��د���س��ت��ورّي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة، مب��ا يكفل حتقيق 

واملواطنني،  الوطن  وخدمة  ال��ع��ام،  ال�سالح 

والتعامل مع التحديات املختلفة.

امل�ستقّلة  الهيئة  جهود  اخل�ساونة  وثّمن 

جميع  على  واأل�سرفت  األدارت  التي  لالنتخاب 

م���راح���ل ال��ع��م��ل��ّي��ة ا�ن��ت��خ��اب��ّي��ة ب��ك��ّل ك��ف��اءة 

وم�����س��وؤول��ّي��ة رغ����م ال���ظ���روف ا����س��ت��ث��ن��ائ��ّي��ة 

من  فر�ستها  وم��ا  ك��ورون��ا  بجائحة  املتمثلة 

�سرورة اتخاذ اإجراءات �سحّية للحفاظ على 

�سحة املواطنني و�سالمتهم.

واأل�����س����اد رئ��ي�����س ال��������وزراء ب��ج��ه��ود جميع 

وا�ألم��ن  الداخلية  ووزارة  ال��دول��ة  موؤ�ّس�سات 

ال��ع��ام وا�ألج���ه���زة ا�ألم��ن��ّي��ة ال��ت��ي عملت بكل 

األكمل  على  بدورها  وقامت  واح���رتاف  كفاءة 

يف  لالنتخاب  امل�ستقّلة  الهيئة  باإ�سناد  وج��ه 

عليها،  وا�إ���س��راف  ا�نتخابية  العملية  اإدارة 

و�ساهمت يف اإجناز هذا ا��ستحقاق الوطني، 

وتوفر بيئة األمنية و�سحّية منا�سبة.

الكبرة  اجل��ه��ود  اإىل  اخل�����س��اون��ة  ول��ف��ت 

التي بذلتها و�سائل ا�إعالم وممثلوها خالل 

جميع مراحل العملّية ا�نتخابّية، وت�سليط 

ال�����س��وء وم��ت��اب��ع��ة ج��م��ي��ع م���راح���ل العملية 

ا�ن��ت��خ��اب��ّي��ة خ�����س��و���س��اً م���ن ج��ه��ة ال��ت��وع��ي��ة 

واحلفاظ  ا�ن��ت��خ��اب��ات،  يف  امل�ساركة  باألهمية 

ا�إع���الم  األّن  م��وؤك��داً  ال�سحية،  املعاير  على 

�سريك مهم يف جميع الق�سايا الوطنّية.

اإي���ج���از  اإىل  ال���������وزراء  وا���س��ت��م��ع جم��ل�����س 

توفيق احلالملة حول  الداخلّية  وزي��ر  قّدمه 

ال����وزارة واحل��ّك��ام  اتخذتها  التي  ا�إج����راءات 

ا�إدارّي����������ون يف ج��م��ي��ع حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة، 

جميع  �سر  ل�سمان  العام  ا�ألم���ن  ومديرّية 

مراحل العملّية ا�نتخابّية ب�سهولة وي�سر.

ا�نتخابية  العملّية  األّن  احل��المل��ة  واألّك�����د 

ج����رت يف ج��م��ي��ع حم���اف���ظ���ات امل��م��ل��ك��ة وف��ق 

اخلطط التي مت و�سعها للحفاظ على ا�ألمن 

امل��ع��اي��ر خالل  باألف�سل  ال��ع��ام��ة  وال�����س��الم��ة 

عملية ا�قرتاع وما بعدها واإىل حني انتهاء 

كل مراحل العملية ا�نتخابية.

ر����س���د بع�س  اإىل  ال���داخ���ل���ّي���ة  وزي�����ر  ون������ّوه 

خ�سو�ساً  وقعت  التي  واخل��روق��ات  املخالفات 

موؤّكداً  وا�حتفا�ت؛  التجّمعات  بع�س  اإقامة 

ة تعاملت على الفور معها  األّن ا�ألجهزة املخت�سّ

دون تهاون، كما األّنها تر�سد بعناية األّي مقاطع 

عن  خ��ارج��ة  ممار�سات  األو  �سلوكيات  األو  فيديو 

القانون و�ستقوم بالتعامل معها بحزم يف اإطار 

تطبيق األحكام القانون و�سيادته على اجلميع.

اإي��ج��از  اإىل  ال�����وزراء  جمل�س  ا�ستمع  ك��م��ا 

والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزي��ر  قّدمته 

مها العلي ح��ول ا�إج����راءات التي قامت بها 

ت��وّف��ر  ل�سمان  ة  املخت�سّ واجل��ه��ات  ال�����وزارة 

ال�سلع والّرقابة على ا�أل�سعار.

ووّج������ه رئ��ي�����س ال�������وزراء يف ه����ذا ال�����س��دد 

األدواتها  بتفعيل  الرقابية  ال��وزارات واجلهات 

و�سرعة  بحزم  للتعامل  والقانونية  الرقابية 

مع األّي جتاوزات األو ممار�سات ت�سّر مب�سالح 

ال�سلع  األ���س��ع��ار  اإىل رف��ع  ت���وؤدي  األو  امل��واط��ن��ني 

اح��ت��ك��اره��ا، م�����س��ّدداً على ���س��رورة تكثيف  األو 

ال��رق��اب��ة ع��ل��ى ه���ذه امل��م��ار���س��ات ���س��واء خ��الل 

جائحة كورونا األو حتت األّي ظرف.

الخصاونة: األردن اجتاز بنجاح استحقاق االنتخابات النيابّية 
 األجهزة األمنّية عملت بكل كفاءة واحتراف
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لقاح كورونا يؤمن 5-10% من األردنيين

األمن العام: ضبط مرشحين لالنتخابات 
تسببوا بالتجمعات واالحتفاالت

االنباط- عمان

اأع����ل����ن����ت م����دي����ري����ة الأم���������ن ال����ع����ام، 

ع��دد من  الأرب��ع��اء، �ضبط  ام�����س  م�ضاء 

التي  النيابية  لالنتخابات  املر�ضحني 

ج��رت ي��وم ال��ث��الث��اء، مم��ن ك��ان��وا �ضبباً 

والحتفالت. بالتجمعات 

�ضحفي،  ب��ي��ان  يف  امل��دي��ري��ة  واأك����دت 

اأن���ه���ا ���ض��ت��ت��خ��ذ الإج��������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة 

بحقهم، واأنها �ضتتعامل بحزم مع كافة 

ال��ق��وة  وب��ا���ض��ت��خ��دام  التجمعات  اأ���ض��ك��ال 

املنا�ضبة لفر�س حظر التجول.

االنباط-عمان

 تن�ضر �ضحيفة النباط اليومية النتائج الولية لالنتخابات 

النيابية 2020 بالتتابع.

وكان اأدىل مليون و387 األفا و698 ناخبا وناخبة باأ�ضواتهم 

يف النتخابات النيابية لختيار اع�ضاء جمل�س النواب التا�ضع 

ع�ضر، حتى حلظة اغالق �ضناديق القرتاع عند ال�ضاعة التا�ضعة 

م�ضاء، بن�ضبة و�ضلت اإىل %29.90.

* اوىل عمان

- اندريه العزوين

- مو�ضى هنط�س

- �ضليمان ابويحيى

- عبدالرحمن العواي�ضة

- خليل عطية

* ثانية عمان

وبح�ضب النتائج الولية للدائرة الثانية يف العا�ضمة عمان:

- غازي البداوي.

- فايز ب�ضبو�س.

- �ضرار احلرا�ضي�س.

- ايوب خمي�س.

- احمد الع�ضى.

- عبد املح�ضريي.

* ثالثة عمان

النتائج الولية غري الر�ضمية لثالثة عمان:

- خالد الب�ضتنجي

- ح�ضني احلرا�ضي�س

- �ضالح العرموطي

- اأحمد ال�ضفدي

- عمر النرب

- خلدون حينا

* عمان الرابعة

وبح�ضب النتائج الأولية وغري الر�ضمية للدائرة الرابعة يف 

العا�ضمة عمان:

- حممد املحارمة

- مغري الهمالن

- خري اأبو �ضعيليك

- عبد اهلل اأبو زيد

* عمان اخلام�ضة

ووفق النتائج الأولية لدائرة عمان اخلام�ضة:

- ينال فريحات

- ا�ضامة ال�ضواعري

- منر ال�ضليحات

- فرا�س ال�ضواعري

- ناجح العدوان

- ن�ضار القي�ضي

- عدنان م�ضوقة

ابراهيم  ميادة  ح�ضلت  عمان  لدوائر  الن�ضائية  الكوتا  ويف 

�ضرمي على اعلى ال�ضوات لتفوز باملقعد.

* بدو الو�ضط

وبح�ضب النتائج الأولية لدائرة بدو الو�ضط فاز كل من:

- ب�ضام الفايز

- حممد عناد الفايز

- عبدال�ضالم اخل�ضري

- عبري عبداهلل اجلبور )كوتا(

* عجلون

وبح�ضب النتائج الأولية فاز يف مقاعد حمافظة عجلون 

كل من:

- فرا�س الق�ضاة

- خلدون �ضويات

- بالل املومني

- فريد حداد )املقعد امل�ضيحي(

- �ضفاء املومني )كوتا(.

* العقبة:

واأعلن رئي�س جلنة الإقرتاع والفرز لدائرة العقبة 

الإنتخابية النتائج الولية على النحو التايل:

- ح�ضن الرياطي ح�ضل على 3546.

- عبيد يا�ضني ح�ضل على 3240.

- حازم املجايل ح�ضل على 2675.

- روعة الغرابلي )كوتا( 2655

* الطفيلة

وبح�ضب النتائج الولية غري الر�ضمية لقوائم دائرة 

الطفيلة:

النتائج الأولية غري ر�ضمية لدائرة الطفيلة الإنتخابية:

- حممد املرايات ح�ضل على 2251 �ضوتا

- اأ�ضامة القوابعة خ�ضل على 2159 �ضوتا

- عبداهلل عيال عواد ح�ضل على 3387 �ضوتا

- حممد ال�ضعودي خ�ضل على 3185 �ضوتا

- ا�ضالم الطب�ضات ح�ضلت على 1926 �ضوتا

* بدو اجلنوب

وبح�ضب النتائج الأولية غري الر�ضمية لدائرة بدو اجلنوب الإنتخابية:

- عيد النعيمات ح�ضل على 7545 �ضوتا

- �ضالح اأبو تايه ح�ضل على 6138 �ضوتا

- توفيق املراعية ح�ضل على 5509 �ضوتا

- زينب �ضالمة ح�ضلت على 6786 �ضوتا

* ثانية اإربد

وبح�ضب النتائج الأولية لدائرة اربد الثانية:

- خالد ابو ح�ضان 13600 �ضوتا

- عبدال�ضالم الذيابات 10463 �ضوتا

- يحيى عبيدات 5469

- فواز الزعبي 7971

* ثالثة اإربد

النتائج الأولية غري الر�ضمية لدائرة اربد / الثالثة 

الإنتخابية:

- �ضامل العمري ح�ضل على 5655

- ي�ضار خ�ضاونة ح�ضل على 4168

- حممد ال�ضنطاوي ح�ضل على 4158

- وائل رزوق )املقعد امل�ضيحي( ح�ضل على 4473

* بدو ال�ضمال

النتائج الأولية غري الر�ضمية لدائرة بدو ال�ضمال 

الإنتخابية:

- حاب�س �ضبيب ح�ضل على 7529 �ضوتا

- غازي املقيبل ح�ضل على 6415 �ضوتا

- ذياب امل�ضاعيد ح�ضل على 5566 �ضوتا

- هادية ال�ضرحان ح�ضلت على 4708 �ضوتا

* املفرق

نتائج اأولية غري ر�ضمية لدائرة املفرق

- نواف اخلوالدة

-عبد الكرمي الدغمي

- اإ�ضماعيل اجلرايدة

- يزن ال�ضديفات

- رميا العمو�س

* معان

النتائج الأولية الغري ر�ضمية لدائرة معان الإنتخابية :

- حممود الفراجات ح�ضل على 4873 �ضوتا

- تي�ضري كري�ضان ح�ضل على 4505 �ضوتا

- حممد الهاللت ح�ضل على 4004 �ضوتا

- �ضادي فريج ح�ضل على 3357 �ضوتا

- عائ�ضة احل�ضنات ح�ضلت على 3366 �ضوتا

* جر�س

وبح�ضب النتائج الولية وغري الر�ضمية لدائرة جر�س:

- زيد اأحمد العتوم 7285 �ضوتا

- عمر العيا�ضرة 7102 �ضوتا

- نوا�س عقلة القواقزة 5034 �ضوتا

- ماجد حممد الروا�ضدة 3664 �ضوتا

- فايزة ع�ضيبات )كوتا( 3985 �ضوتا.

* البادية اجلنوبية

وبح�ضب النتائج الأولية غري الر�ضمية لدائرة البادية اجلنوبية:

- عيد النعيمات

-�ضالح اأبو تايه

- توفيق املرايعة

- زينب �ضالمة

* ماأدبا

وبح�ضب النتائج الأولية غري الر�ضمية:

- عبد الرحيم املعايعة

- ن�ضار احلي�ضة

- جمدي اليعقوب

- �ضالح الوخيان

- اأ�ضماء الرواحنة

المجلس ١٩ ٠٠ مفاجآت بالجملة ورسوب اسماء ثقيلة

 تسجيل 81 وفاة و 5419 إصابة بفيروس كورونا 

تمثيل هزيل لـ»االخوان« وتراجع التمثيل النسائي

الن��ت��خ��اب��ات  ب��ه��م ع��الق��ات �ضخ�ضيه وجن��ح��وا يف  ت��رب��ط��ن��ي  ال��ذي��ن  ل��ك��ل  ر���ض��ائ��ل ن�ضيه  بعثت 

النيابيه)مربوك للوطن(ونبارك للجميع )مربوك للوطن( وذلك لالأ�ضباب التاليه 

اول(من كان يتابع منذ مدة   يعرف باأن املجل�س ) التا�ضع ع�ضر( �ضيكون بوجوه جديده ت�ضل اإىل 

)90%( وكنت يف كل  املقالت والن�ضاط املجتمعي )امل�ضاركه الفاعله يف النتخابات توؤدي اإىل التغيري 

اليجابي(لن من يعمل يف امليدان يدرك احلاجه اىل تغيري اإيجابي

ثانيا( املجل�س التا�ضع ع�ضر متنوعا وي�ضمل كافة مكونات املجتمع الأردين ويدل على قدرة  ال�ضعب 

الواعي املثقف على الختيار لنواب جدد ل يعملون فقط ملنطقتهم واقاربهم بل للوطن  يف مواجهة 

التحديات التي يواجهها الوطن �ضواء اأكانت اقت�ضاديه اأو �ضيا�ضيه اأو �ضحيه 

اعمال ولكنهم ميلكون  فاإنه جنح رج��ال  املتابعه  التا�ضع ع�ضر   حيث من خ��الل  ثالثا(املجل�س 

قواعد اجتماعيه  وا�ضبح الن الو�ضع خمتلفا فهناك رقابه �ضديده جمتمعيه ومن قنوات التوا�ضل 

ا�ضتغالل وج��وده يف حتقيق مكا�ضب و عطاءات وبزن�س وزي��ادة ثروته  الجتماعي لكل من يحاول 

ولذلك اعتقد باأنهم يعرفون ذلك

رابعا( اعتقد باأن هناك من يحاول البدء يف و�ضم املجل�س التا�ضع ع�ضر باأن هناك من جنح لأ�ضباب 

ع�ضائرية اأو ا�ضتخدام امل��ال فالرد على من ي�ضيع اأو يكتب اأو ين�ضر مثل هذا فهو يف راأي��ي باأنه من 

الطبيعي اأن ينجح نواب من ع�ضائر وير�ضب مر�ضحون من ع�ضائر ومن الطبيعي اأن يذهب الناخب 

لنتخاب ابن ع�ضريته وقريبه والناجحون كما اتابع هم من ع�ضائر قدمت وتقدم واخلا�ضرون اأي�ضا 

من ع�ضائر قدمت وتقدم وعلينا اأن نهنىء الناجح واخلا�ضر عليه العمل وقد يعود ويناف�س يف املرات 

القادمة واما من يتحدثون عن املال فمن يتحدث فعليه ان يتقدم بدليل اإىل هيئة النزاهه اأو اإىل اي 

جهه رقابيه لأنه م�ضوؤوؤل اأمام اهلل والوطن اذا مل يثبت 

خام�ضا (املجل�س التا�ضع ع�ضر يف تركيبته حتما �ضي�ضرع يف تعديل قانون النتخابات يف راأيي  بحيث 

يكون حتديثا ي�ضمل املحافظة والوطن واعتقد باأنه ان الوان لتكون ثالثة اأحزاب فقط بدل من 36 

حزبا والأحزاب من اليمني والو�ضط والي�ضار واأحزاب ذات برامج كمقدمه لت�ضكيل حكومات ذات برامج 

�ضاد�ضا( اأ�ضبح وا�ضحا باأن ن�ضبة اقرتاع ال�ضباب يف املجل�س التا�ضع ع�ضر عاليه مقارنة مع ال�ضابق  

وقد تلعب الن�ضاء وال�ضباب دورا يف املجال�س القادمه يف حالة العمل عليهم واقناعهم

�ضابعا( اأ�ضبح وا�ضحا باأن حزبا �ضارك يف النتخابات قد جنح منه بع�س اأع�ضائه اأو املتعاطفني 

معه  وخ�ضر البع�س النتخابات  والناجحون مل يعرف عنهم حتى الن يف راأيي كمتابع   ومل ن�ضمع 

عن اأحدهم بانه حمل ملفا غري �ضحيح اأو تاأثر من اخرين غري �ضادقني  بعمل اإعالمي اأو م�ضاءله  

�ضد موؤ�ض�ضه اأو جامعه اأو دائره عرب اإعالم وا�ضاءه لها اأو ملنجزات اردنيه    �ضواء يف مناطقهم اأو على 

م�ضتوى الوطن

ثامنا( لول مره منذ 1989  يعمل املواطن الأردين ويحزم اأمره على اأن يقرر يف تغيريات جذريه يف 

اإجناح  معظم النواب وهذا يدل على اأن قراره �ضحيحا  ويحتاج اإىل نواب يعملون للوطن وبعيدون كل 

البعد عن العمل مل�ضاحلهم اأو البزن�س وان يعملون لي�س كظاهره �ضوتيه بل بعمل واجناز ويدعمون 

كل الإجنازات وكل ابن وطن يعمل وينجز بغ�س النظر عن القرابه واملنطقه وال�ضوت النتخابي 

تا�ضعا( تابعت ب�ضكل مكثف جدا اجراءات النتخابات والت�ضويت وفعال يحق لكل اردين الردنيه ان 

يفتخر يف الإجراءات والتنظيم والنزاهه واحلياديه وفعال جنح الوطن وموؤ�ض�ضاته واجهزته المنيه 

والهيئة امل�ضتقله لالنتخابات التي وف��رت كل ما يلزم باإمكانه ودق��ه متناهيه وقد جنح الوطن يف 

اإجراء انتخابات يف موعدها الد�ضتوري ومل يوؤثر الكورونا على امل�ضاركه وف�ضل امل�ضككون والناعقون 

وا�ضحاب الجندات ف�ضال ذريعا وجنح الوطن جناحا كبريا يف النتخابات النيابيه لنها واجب وطني 

و�ضيبقى الردن منت�ضرا يف ظل قيادتنا الها�ضميه التاريخيه بقيادة جاللة �ضيدنا امللك عبد اهلل الثاين 

املعظم ومربوك للوطن وال�ضعب وجاللة �ضيدنا هذا الإجناز وقرار جاللة �ضيدنا احلكيم يف اإجراء 

النتخابات يف موعدها وبه ومعه انا ما�ضون  والأردن بقيادة جاللة �ضيدنا ق�ضة جناح و�ضمان امان 

للوطن واأمنه وا�ضتقراره ومنائه وجي�ضنا العربي امل�ضطفوي واجهزتنا المنيه كل الفخر والعتزاز 

�ضياج الوطن واأمنه وا�ضتقراره

للحديث بقيه

د.مصطفى محمد عيروط

 مبروك للوطن

االنباط-عمان

 81 ت�����ض��ج��ي��ل  ال�����ض��ح��ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت 

ب��ف��ريو���س  اإ����ض���اب���ة   5419 و  وف�����اة  ح���ال���ة 

كورونا امل�ضتجّد يف اململكة ام�س الأربعاء، 

ل��ريت��ف��ع ال��ع��دد الإج���م���ايل ل��ل��وف��ي��ات اإىل 

1467، والإ�ضابات اإىل 126401.

وت����وّزع����ت الإ����ض���اب���ات اجل���دي���دة على 

العا�ضمة عّمان،  2514 حالة يف حمافظة 

و704  ال��زرق��اء،  حمافظة  يف  حالة  و795 

200 حالة  حالت يف حمافظة اإربد، منها 

حمافظة  يف  حالة  و289  الرمثا،  ل��واء  يف 

البلقاء، و261 حالة يف حمافظة عجلون، 

و200  م���اأدب���ا،  حم��اف��ظ��ة  يف  ح��ال��ة  و223 

يف  حالة  و173  جر�س،  حمافظة  يف  حالة 

و95 حالة يف حمافظة  العقبة،  حمافظة 

معان،  حمافظة  يف  حالة  و85  الطفيلة، 

ح��ال��ة يف  و54  ال��ب��رتا،  ح��ال��ة يف   26 منها 

حمافظة  يف  حالة  و26  املفرق،  حمافظة 

الكرك.

ال�ضادر عن  الإع��الم��ي  امل��وج��ز  واأ���ض��ار 

اأن  اإىل  ال�ضحة  ووزارة  ال����وزراء  رئ��ا���ض��ة 

للعالج  اليوم  دِخ��ل��ت 
ُ
اأ التي  احل��الت  عدد 

حالة،   344 بلغ  املعتمدة  امل�ضت�ضفيات  يف 

بعد  امل�ضت�ضفيات  حالة   167 غ��ادرت  فيما 

�ضفائها.

اإج��م��ايل ع��دد احل��الت  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

حالّياً  امل�ضت�ضفيات  يف  العالج  تتلّقى  التي 

على  ح���الت   405 منها  ح��ال��ة،   1784 بلغ 

العناية احلثيثة. اأ�ضّرة 

 21342 اإج�������راء  اإىل  امل����وج����ز  واأ������ض�����ار 

ع��دد  اإج��م��ايل  لي�ضبح  خم��ربّي��اً،  فح�ضاً 

ال���ف���ح���و����ض���ات ال���ت���ي اأج����ري����ت م���ن���ذ ب���دء 

فح�ضاً،   2117042 الآن  وحتى  اجلائحة 

لفتا اإىل اأن ن�ضبة الفحو�ضات الإيجابّية 

و�ضلت لهذا اليوم اإىل قرابة 3ر25 باملئة.

ودعت الوزارة اجلميع يف ظّل ا�ضتمرار 

ت�����ض��ج��ي��ل ح�����الت اإ����ض���اب���ة حم���ل���ّي���ة، اإىل 

الل��ت��زام ب��اأوام��ر ال��ّدف��اع، واّت��ب��اع معايري 

الكّمامات،  وارت���داء  وال��وق��اي��ة،  ال�ضالمة 

وع���دم اإق��ام��ة ال��ت��ج��ّم��ع��ات لأك���ر م��ن 20 

“اأمان”  تطبيقي  وا���ض��ت��خ��دام  ���ض��خ�����ض��اً، 

و”�ضحتك«.

االنباط-عمان

ق����ال وزي����ر ال�����ض��ح��ة ن��ذي��ر ع��ب��ي��دات اإن 

اأعلنت  التي  ال�ضركة  مع  متعاقدة  ال���وزارة 

عن توفر لقاحات لفريو�س كورونا، لتاأمني 

5-10% من املواطنني، م�ضريا اإىل اأنه اإذا ما 

الأردن  �ضيكون  نهائي  ب�ضكل  اللقاح  اعتمد 

من الذين يح�ضلون عليه.

اململكة  ل�قناة  ح��دي��ث  يف  ع��ب��ي��دات  ون���وه 

ائتالف  مع  تعاقدت  ال�ضحة  وزارة  اأن  اإىل 

اإنه  اآخر وقال  لقاح  اآخر يعمل على تطوير 

متوقعا  توفريه،  �ضيتم  اعتماده  مت  حال  يف 

العام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  يف  عليه  احل�����ض��ول 

القادم.

وب�������ض���اأن ال���ف���ي���دي���وه���ات امل��ت��ن��اق��ل��ة ع��ل��ى 

خروقات  من  الجتماعي  التوا�ضل  مواقع 

بنتائج  احتفالت  خ��الل  احلظر  لإج���راءات 

اإىل  �ضتوؤدي  اإنها  عبيدات  ق��ال  النتخابات 

اأن  نتائج �ضلبية على الو�ضع الوبائي، واأكد 

جاء  لذلك  متوقعة  كانت  اخل��روق��ات  ه��ذه 

اأن الن�ضبة  قرار احلظر ال�ضامل، ولفت اإىل 

مع  اإيجابيا  تفاعلوا  املواطنني  من  الكبرية 

ال�ضامل، احلظر 

واأكد عبيدات اأن احللول لي�ضت باحلظر 

ال�������ض���ام���ل ف���ق���ط، ب����ل ب���ال���ت���زام امل���واط���ن���ني 

من  وح��ذر  اجل�ضدي  والتباعد  بالكمامات 

اإن  ق��ال  الن��ت��خ��اب��ات،  بعد  حتى  التجمعات 

احلكومة ل تريد الذهاب لجراءات قا�ضية 

اإليها يف  ال��ذه��اب  املمكن  م��ن  ان��ه  اىل  لفتا 

باملر�ضى،  امل�ضت�ضفيات  اأ���ض��رة  ام��ت��الء  ح��ال 

حتتاج  اخل��روق��ات  انعكا�ضات  ان  اىل  منوها 

من �ضبع اىل ثماين ايام لرنى ان كان هناك 

زيادة يف عدد حالت الإ�ضابات.

وع���ن احل��ظ��ر ال��ذك��ي ق���ال ع��ب��ي��دات ان��ه 

ال��ق��ط��اع��ات يف بع�س  ب��ع�����س  ���ض��ي��وؤث��ر ع��ل��ى 

امل��ن��اط��ق م���وؤك���دا ال��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ت��ق��ل��ي��ل من 

اليومية  امل��واط��ن��ني  ح��ي��اة  ع��ل��ى  انعكا�ضاته 

خا�ضة العاملني على ح�ضاب املياومة.

وحول بروتوكول �ضحي لنعقاد جل�ضات 

بد من  اإن��ه ل  ق��ال عبيدات  النواب  جمل�س 

ات���خ���اذ ت��رت��ي��ب��ات خ��ا���ض��ة لي اج��ت��م��اع��ات 

على  م�ضددا  غريه  اأو  النواب  جمل�س  �ضواء 

الو�ضع  تطلبه  م��ا  على  املحافظة  ���ض��رورة 

الوبائي باملحافظة على كل و�ضائل الوقاية، 

وقال  اجل�ضدي  بالتباعد  اللتزام  و�ضرورة 

اإن���ه يف ح���ال مل ي��ت��م ذل���ك ي��ج��ري ال��ذه��اب 

لعقد الجتماعات عن بعد ويف حال ح�ضل 

�ضيتم درا�ضته مع املعنيني.

 الجغبير: تنسيق كامل بين وزارة الصناعة 
وغرفة صناعة األردن إلصدار التصاريح

االنباط-عمان

الأردن  ����ض���ن���اع���ة  غ����رف����ة  رئ���ي�������س  اأك�������د 

تعمل  الغرفة  اأن  اجلغبري،  فتحي  املهند�س 

والتجارة  ال�ضناعة  وزارة  مع  كبري  بتناغم 

وال��ت��م��وي��ن لإ����ض���دار ال��ت�����ض��اري��ح ال��الزم��ة 

ل��غ��ال��ب��ي��ة ال�����ض��ن��اع��ي��ني مل��م��ار���ض��ة اع��م��ال��ه��م 

خالل فرتة احلظر ال�ضامل.

وا����ض���غ���رب امل��ه��ن��د���س اجل��غ��ب��ري يف ب��ي��ان 

ت�ضوي�س  الرب����ع����اء،  ام�����س  م�����ض��اء  ���ض��ح��ف��ي 

تبذلها  ال��ذي  اجل��ه��ود  على  اجل��ه��ات  بع�س 

ملف  يف  الأردن  و���ض��ن��اع��ة  ال�ضناعة  وزارة 

م��ن��ح ا����ض���دار ال��ت�����ض��اري��ح، م��و���ض��ح��ا ان���ه مت 

ا�����ض����دار ك�����ض��وف��ات ر���ض��م��ي��ة م���ن ال�����ض��م��ان 

الج��ت��م��اع��ي ت��و���ض��ح اأ����ض���م���اء ال��ع��ام��ل��ني يف 

من�ضاآت القطاع ال�ضناعي.

وا�ضحة  باأ�ض�س  تعمل  الغرفة  اإن  وق��ال 

الك�ضوفات  تدقيق  عرب  الت�ضاريح  لإ�ضدار 

اأ�ضماء ال�ضناعيني والعاملني  التي تت�ضمن 

ه��ذه  اأن  م���وؤك���دا  ال�����ض��ن��اع��ي��ة،  امل��ن�����ض��اآت  يف 

اجلائحة تتطلب دعم جهود ال�ضناعيني ل 

و�ضع العقبات يف م�ضريتهم.

  التحالف المدني خارج البرلمان وخسارة مدوية لمرشحي اليسار

 المستقلون والمتقاعدون وممثلي العشائر يتصدرون المشهد

اخلمي�س    12  /  11  / 2020



االنباط-عمان

الذي  ال�شامل  التجول  بتعليمات حظر  امللتزمون  الأردنيون  اأب��دى   

بداأ ليل الثالثاء وي�شتمر حتى ال�شاد�شة من �شباح الأحد املقبل، خ�شية 

املر�شحني  اأن�شار  احتفالت  من  وغ�شبهم  امتعا�شهم  ك��ورون��ا،  تف�شي 

الأردنيني عرب مواقع  وخروجهم لل�شوارع. وحمل �شريحة وا�شعة من 

اأنف�شهم م�����ش��وؤول��ي��ة م��ا اع��ت��ربوه��ا  ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي، امل��ر���ش��ح��ني 

“اجلرمية ال�شحية” التي قد حتدث خالل الأيام املقبلة يف ظل تف�شي 
اأن املر�شح للربملان الذي بداأ منذ اللحظة  وباء كورونا. واعترب هوؤلء 

الأوىل من ظفره باملقعد النيابي مبخالفة القوانني وال�شتهانة ب�شحة 

الأردنيني ل يعول عليه ول ي�شح اأن يكون ممثال لل�شعب. وبث الع�شرات 

املر�شحني، فيديوهات مبا�شرة عرب �شفحاتهم على مواقع  اأن�شار  من 

حتد  يف  مر�شحيهم  بفوز  الح��ت��ف��الت  يوثقون  الجتماعي  التوا�شل 

الثالثاء  ليل  منذ  اململكة  حمافظات  و�شهدت  ال��دف��اع.  لقانون  وا�شح 

اململكة. وفر�شت احلكومة حظر  احتفالت مبناطق عدة من  الأربعاء 

جتول �شامل ملدة 4 اأيام، يف خطوة جاءت ملنع لأي مظاهر احتفالية بفوز 

اأي مر�شح ملجل�س النواب التا�شع ع�شر، درءا لأي خطورة قد ت�شكلها تلك 

الحتفالت يف انت�شار فريو�س كورونا.   وطالب نا�شطون بتفعيل اأوامر 

الدفاع العقوبات بحق املخالفني للتعليمات اأ�شوة بغريهم، وحتى يكون 

القانون مطبقا على اجلميع. من جانبه، اعترب مدير مركز احل�شني 

بداأنا  التي  اخلاطئة  املمار�شات  اأن  من�شور،  عا�شم  الدكتور  لل�شرطان 

جمل�س  بانتخابات  مر�شحيهم  بفوز  البع�س  احتفال  خ��الل  يف ن�شهدها  املقبلة،  للكارثة” ال�شحية  م�شمونة  “و�شفة  ع�شر  التا�شع  ظل تف�شي جائحة كورونا.النواب 

40

بن�شبة  النيابية  النتخابات  انتهت  �شاعتني  مل��دة  ل��الق��راع  ومت��دي��د  طويل  ي��وم  بعد 

بهذه  �شارك  حيث  النتخابية  اللوائح  يف  امل�شجلني  من   %  29،88 بلغت  متدنية  انتخاب 

النتخابات منهم 749 ، 386 ،1 ناخب فقط. نالحظ ان هذه الن�شب تنخف�س عن الن�شب 

التي جرت يف النتخابات ال�شبقة عام 2016 والتي بلغت يف ن�شبة امل�شاركة بها 36،1 % وعدد 

الناخبني 1،492،391 ناخب . واعتقد ان ال�شبب يف ذلك يعود لعدة ا�شباب ومنها : -

1 - وجود دعوات ملقاطعة هذه النتخابات من قبل بع�س املواطنني ل�شباب متعددة 

التي  الطريقة  على  ر�شاهم  ع��دم  عن  فعل  ك��ردة  او  النتخاب  لقانون  معار�شتهم  مثل 

ت�شكل بها احلكومات وطريقة ادارتها لمور البالد ، او تعبرياً عن اعرا�شهم على ق�شايا 

اخل�شخ�شة وحالت الف�شاد وعدم مالحقتها وهو حق م�شروع لهم ول اعرا�س عليه ، 

با�شتثناء قلة منهم يقفون هذا املوقف ب�شبب معار�شتهم للنظام و�شعيهم لتقوي�شه وتلك 

املجموعة القليلة ل قيمة لها ول متثل ال نف�شها .

2 - عدم ر�شى جمموعة من املواطنني عن اداء جمال�س النواب ال�شابقة وانها مل تعمل 

فائدة من  انه ل توجد  قناعة  املجموعة  ولد لدى هذه  املطلوب منها مما  على حتقيق 

امل�شاركة بالنتخابات وان املجال�س اجلديدة لن تختلف عن القدمية .

3 - وجود جمموعة من الذين يطلق عليهم حزب الكنبة وهم ميثلون اغلبية الذين ل 

ي�شاركون يف النتخابات والذين ل يرون يف يوم النتخاب ال يوم عطلة يذهبون بة للتنزه 

او لق�شاء حوائجهم او زيارة القارب وال�شدقاء او ال�شرخاء يف البيت .

4 - كما متيزت انتخابات هذا العام بانت�شار جائحة كورونا والرتفاع الكبري يف عدد 

ال�شابات والوفيات . وترافق ذلك مع ح�شول جتمعات كبرية امام مقار بع�س املر�شحني 

ومبا يخالف الوامر والتعليمات مما �شاهم يف هذا الرتفاع وان مل يكن هذ هو ال�شبب 

الوحيد ، فقد �شاهم عدم التزام ن�شبة من املواطنني يف ار�شادات وقاية انف�شهم من هذا 

الوباء وم�شاركتهم يف جتمعات اخرى مثل الفراح واملاآمت ودون ارتداء الكمامات ومراعاة 

التباعد يف زيادة هذه العداد . وقد ادى ذلك اىل امتناع جمموعة كبرية من املواطنني 

عن امل�شاركة يف النتخابات خ�شية ان يعر�شوا انف�شهم لال�شابة بالعدوى او نقله لأفراد 

عائالتهم . وزاد من خوفهم هذا ا�شتغالل بع�س اطراف املعار�شة لهذا الوباء يف زيادة 

تخوفات  ين�شرونه من  كانوا  ما  الق��راع من خالل  ملراكز  ذهابهم  رعبهم من خطورة 

لديهم ، بالرغم من الحتياطات والإجراءات التي اتخذتها اللجنة امل�شتقلة لالنتخابات 

ق��ام��ت بها  ال��ت��ي  ، وب��ال��رغ��م م��ن ال���ش��ت��ع��دادات  ال��ع��دوى  ب��ه��ذه  الناخبني  لتجنب ا�شابة 

احلكومة والجهزة المنية يف هذا ال�شبيل .

الوقاية  واأخ��رياً فقد جرت النتخابات ومبن ح�شر . ومت المر ومب�شتوى عال من 

ال�شحية ال يف بع�س املراكز النتخابية التي ح�شل فيها بع�س الفو�شى املرفو�شة وبع�س 

وان  الختيار  بح�شن  نقوم  وان  او�شع  اآمل مب�شاركة جماهريية  كنت  ولكني   . املخالفات 

ننتخب الف�شل من املر�شحني والذين ميكنهم العمل للم�شلحة العامة المر الذي كان 

�شيكون لو �شارك من ذكرتهم يف البنود ال�شابقة يف هذه النتخابات . وان ل يتوقفوا عند 

قولهم ان الربملانات ال�شابقة مل تفرز ال نواب خدمات ، وان يدركوا ان ذلك يتحقق ب�شبب 

مقاطعتهم لالنتخابات وعدم امل�شاركة فيها ، وانهم مبواقفهم ال�شلبية هذه هم امل�شوؤولني 

املبا�شرين عن ترك هذه الربملانات �شاحة لنواب اخلدمات ول�شحاب املال ال�شود والذين 

ي�شعون من وراء و�شولهم للمجل�س لتحقيق م�شاحلم ال�شخ�شية . ولذلك فانني اقول 

ملن مل ي�شارك بهذه النتخابات باأنهم فقدوا حقهم يف انتقاد املجل�س القادم مهما كانت 

يف  امل�شاركني  ع��دد  قله  وم��ع  ال��وق��ت  وبنف�س   . انتجته  التي  ه��ي  �شلبيتهم  لأن  ت�شكيلته 

النتخابات فاأنه ل يزال لدي امل كبري باأن يحوي املجل�س القادم عدداً كبرياً من اخلرية 

القوانني  يف  اخللل  تعالج  وت�شريعات  ق��وان��ني  و�شع  ويف  فيه  ب�شماتهم  لهم  تكون  وان 

والت�شريعات املوجودة مبا فيها قانون انتخابي ع�شري ينهي ظاهرة نواب اخلدمات .

اللواء المتقاعد مروان العمد

 وانتهت االنتخابات النيابية

 الخارجية تدين الهجوم على احدى 
المقابر بمدينة جدة

االنباط-عمان

 دانت وزارة اخلارجية و�شوؤون املغربني 

الهجوم اجلبان الذي ا�شتهدف اإحدى املقابر 

ال�شعودية  العربية  باململكة  يف مدينة جدة 

ال�شقيقة واأدى اإىل اإ�شابة �شخ�شني.

واأك����د ال��ن��اط��ق ال��ر���ش��م��ي ب��ا���ش��م ال����وزارة 

ال�����ش��ف��ري ���ش��ي��ف اهلل ع��ل��ي ال���ف���اي���ز اإدان������ة 

الهجوم  لهذا  ال�شديدين  اململكة  وا�شتنكار 

اجلبان الذي ا�شتهدف الأبرياء ويتنافى مع 

والإن�شانية.  الدينية  واملبادئ  القيم  جميع 

اإىل جانب  باملطلق  اململكة  وق��وف  اأك��د  كما 

ال�شعودية ال�شقيقة بوجه كل ما يهدد اأمنها 

اإج���راءات  يلزم من  ما  وات��خ��اذ  وا�شتقرارها 

مل��ك��اف��ح��ة ال��ت��ط��رف واحل���ف���اظ ع��ل��ى الأم���ن 

وال�شتقرار.

ال��ف��اي��ز ع��ن خ��ال�����س التمنيات  واأع�����رب 

بال�شفاء العاجل للم�شابني.

الملتزمون بالحظر الشامل غاضبون من 
احتفاالت المرشحين وانعدام مسؤوليتهم

االنباط-ال�شارقة

فاز م�شروع “�شيانة الأنظمة املائية النبطية 

ال��ب��راء  م��دي��ن��ة  يف  املدر�س”  وادي  ح��و���س  يف 

الأث���ري���ة ال����ذي ي��ن��ّف��ذه م��رك��ز درا����ش���ة ال���راث 

ال��ط��ب��ي��ع��ي واحل�������ش���اري يف اجل��ام��ع��ة الأمل��ان��ي��ة 

ال�شفري  �شندوق  من  مبنحة  واملدعوم  الأردنية 

الأم���ري���ك���ي حل��م��اي��ة ال�����راث ال��ث��ق��ايف ب��ج��ائ��زة 

للممار�شات اجليدة يف  الأثرية  للمواقع  التميز 

احلفاظ على الراث الثقايف واإدارته يف املنطقة 

اإيكروم-ال�شارقة  العربية، والتي ينظمها مكتب 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

 وت���ه���دف اإي���ك���روم-ال�������ش���ارق���ة ال���ت���ي اأع��ل��ن��ت 

نتائجها يوم اأم�س اإىل تكرمي ومكافاأة املمار�شات 

امل���ادي  ال��ت��ي ت�شهم يف ح��م��اي��ة ال����راث ال��ث��ق��ايف 

واإحيائه يف العامل العربي.

وبني مدير املركز الدكتور نزار اأبو جابر اأن 

العالية  العلمية  بالقيمة  اأق��رت  امل�شابقة  جلنة 

ل��ل��م�����ش��روع وا���ش��ت��خ��دام��ه ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة 

ت�شكل  كانت  التي  وال�شدود  امل�شاطب  لرميم 

ن���ظ���ام ال��ت��ح��ك��م يف ال��ف��ي�����ش��ان��ات ال���ق���دمي���ة يف 

البراء. 

التدريب  اأه��م��ي��ة  اأك���دت  اللجنة  اأن  واأ���ش��اف 

و�شيانة  بناء  اإع���ادة  يف  املحلي  للمجتمع  املقدم 

ه�����ذه ال��ع��ن��ا���ش��ر م����ن ه�����ذا ال���ن���ظ���ام، و���ش��م��ان 

ا�شتدامته على املدى الطويل، ويف نهاية املطاف 

ح��م��اي��ة و���ش��ط ال��ب��راء واآث���اره���ا ال��ت��ي ل تقدر 

بثمن، لفتًة اىل اأن هذه امل�شاريع توؤ�ش�س �شابقة 

التقنيات  ا�شتخدام  اإح��ي��اء  يف  للغاية  م��رغ��وب��ة 

القدمية لإدارة املخاطر بطرق �شديقة للبيئة.

وي����اأت����ي م�������ش���روع ���ش��ي��ان��ة الأن���ظ���م���ة امل��ائ��ي��ة 

النبطية يف حو�س وادي املدر�س الذي مت البدء 

 ،2017 ال��ع��ام  م��ن  ال��ث��اين  ت�شرين  منذ  بتنفيذه 

ب��ه��دف درا����ش���ة ح��و���س ت�����ش��ري��ف ال��ق��ن��ط��رة – 

خماطر  م��ن  والتخفيف  -امل���درد����س  ال��ه��رمي��ي��ة 

املجتمع  ت��دري��ب  واإىل  الوم�شية،  الفي�شانات 

املحلي على ترميم الآثار واحلفاظ عليها.

من  لكل  مف�شاًل  توثيًقا  امل�شروع  ويت�شمن 

ح��و���س ال��ت�����ش��ري��ف وامل�����ش��اط��ب وت��ق��ي��ي��م ح��ال��ة 

ال�����ش��دود امل��وزع��ة ف��ي��ه وال��ب��ال��غ��ة اأك���ر م��ن 120 

م��ورف��وم��ري��ة  من���اذج  وو���ش��ع  وم�شطبة،  ���ش��داً 

وت�شميم  الت�شريف  حلو�س  والهيدرولوجية 

امل��خ��ط��ط��ات ل��ت�����ش��ام��ي��م ال���ت���دخ���الت ال���الزم���ة 

مقيا�س  وت�شميم  تطوير  جانب  اإىل  للرميم. 

ال��ف��ي�����س حم��ل��ي م���ن ق��ب��ل م��ه��ن��د���ش��ي اجل��ام��ع��ة 

الأملانية الأردنية.

وي�������ش���رف ع��ل��ى امل�������ش���روع ف���ري���ق م���ك���ون من 

خ���رباء م��ن اجل��ام��ع��ات الأردن��ي��ة يف تخ�ش�شات 

اجل��ي��ول��وج��ي��ا وال��ه��ي��درول��وج��ي��ا وع���ل���م الآث�����ار 

واجل��ي��وم��ات��ك�����س وه��ن��د���ش��ة ال��ع��م��ارة وه����م: من 

اجلامعة الأملانية الأردنية مدير املركز الدكتور 

والدكتور  عبدالعال  قا�شم  والدكتور  جابر  اأب��و 

خلدون الق�شاة ومن جامعة الريموك الدكتور 

ع���ب���داهلل رواب�����دة وم���ن امل��ع��ه��د ال��ربوت�����ش��ت��ان��ت��ي 

الأمل�������اين ل����الآث����ار يف ع���م���ان ك��ات��ري��ن��ا ح��م��ارن��ة 

واملهند�شة �شفاء جودة.

االنباط-عمان

 اأظهر تقرير اأ�شدرته �شركة ت�شيك اآوت دوت 

كم اأن قطاعي التجارة الإلكرونية واملدفوعات 

و�شمال  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  منطقة  يف  ال��رق��م��ي��ة 

من  مرحلة  على  مقبالن  وباك�شتان  اإف��ري��ق��ي��ا 

ن�شف  بتوجه  ت��وق��ع��ات  ظ��ل  يف  امللمو�س  النمو 

زيادة م�شرياتهم عرب  نحو  تقريباً  امل�شتهلكني 

الإنرنت خالل العام املقبل.

وح�����ش��ب ب��ي��ان ���ش��ح��ايف ع���ن ال�����ش��رك��ة ام�����س 

يف  املت�شلة  “املدفوعات  تقرير  اأظهر  الأرب��ع��اء، 

ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا وباك�شتان” اأن 

املدفوعات  ثقافة  عليها  هيمنت  التي  املنطقة 

النقدية، توفر اليوم فر�شة واعدة للنمو بقطاع 

املدفوعات الرقمية، حيث اأ�شبح املت�شوقون عرب 

الرقمية  امل��دف��وع��ات  يف�شلون  فيها  الإن��رن��ت 

بدًل من الدفع النقدي عند ال�شتالم.

ا�شتطالع  اإىل  ا�شتناداً  التقرير  نتائج  وتاأتي 

اإقليمي اأجري يف �شهر ايلول املا�شي �شمل اأكر 

وال�شعودية  الإم�����ارات  يف  م�شتهلك   5000 م��ن 

وال��ب��ح��ري��ن  وال��ك��وي��ت  وق��ط��ر  والأردن  وم�����ش��ر 

وباك�شتان.

املزيد من  اإج��راء  امل�شاركني  47% من  وتوقع 

ال��ع��ام  ال��ت�����ش��وق ع��رب الإن���رن���ت خ���الل  عمليات 

املقبل، بينما توقع 15% فقط انخفا�س معدلت 

امل�شتهلكني  من  و%38  الإنرنت،  عرب  ت�شوقهم 

الإب����ق����اء ع��ل��ى امل���ع���دل احل����ايل ل��ت�����ش��وق��ه��م عرب 

الإنرنت.

جمل�س  دول  يف  امل�شتهلكني  م��ن   %49 وق���ال 

التعاون اخلليجي اإنهم يت�شوقون عرب الإنرنت 

م�شر  يف   % و47  الأردن  يف  و%48  متكرر،  ب�شكل 

و39% يف باك�شتان.

ومي��ك��ن مل��ن��اف��ذ ال��ت��ج��ارة الإل��ك��رون��ي��ة توقع 

ت����ف����اوت يف الإق�����ب�����ال ب����ني ف���ئ���ات حم������ددة م��ن 

من  اأكر  الإلكروين  الت�شوق  على  امل�شتهلكني 

 ،%56 ث��راًء  الأك��ر  امل�شتهلكني  �شيما  ل  غريها، 

والذين يت�شوقون عرب الإنرنت مرة يف ال�شهر 

على الأقل 55%، والرجال من �شن 35 وما فوق 

الرقمية  املدفوعات  ي�شتخدمون  والذين   ،%55

عو�شاً عن النقد اأو التحويالت امل�شرفية لدفع 

ثمن م�شرياتهم عرب الإنرنت %54.

وق����ال ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ت��ج��ارة 

�شيبا�شتيان  ال�شركة  يف  العاملية  الإل��ك��رون��ي��ة 

يف  مفاجئاً  ارت��ف��اع��اً  �شهد  ال��ع��ام  ه��ذا  ان  ري�����س، 

م��ع��دلت الإق���ب���ال ع��ل��ى ال��ت��ج��ارة الإل��ك��رون��ي��ة 

ك��ورون��ا،  جلائحة  نتيجة  الرقمية  وامل��دف��وع��ات 

ال��ت��وج��ه لن  اأن ه���ذا  ل��ك��ن ت��ق��ري��رن��ا ي�����ش��ري اإىل 

يكون تغرياً موؤقتاً وح�شب يف �شلوك امل�شتهلكني، 

بن�شبة %86  الداخلية منواً  بياناتنا  حيث ُتظهر 

بداية  الرقمية على من�شتنا منذ  املدفوعات  يف 

تف�شي الوباء يف املنطقة ما يوفر فر�شة فريدة 

الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  منطقة  يف  ال�����ش��رك��ات  جلميع 

و�شمال اإفريقيا وباك�شتان.

فوز مشروع الجامعة األلمانية األردنية »صيانة األنظمة المائية« 
بجائزة التميز للمواقع األثرية لمسابقة إيكروم-الشارقة

 نمو قطاعي التجارة اإللكترونية والمدفوعات 
الرقمية في الشرق األوسط

التعميم على 431 مركبة وضبط 35 
شخصا لمخالفة أوامر الدفاع

 كهرباء اربد تتعامل مع عدد محدود من 
األعطال أثناء سير العملية االنتخابية

 رؤساء الكنائس يدعون للصالة رفعا لشر 
الوباء عن الوطن

االنباط- عمان

اإدارة  اإن العاملني يف   ق��ال الناطق الإع��الم��ي با�شم مديرية الأم��ن العام 

ب��اأوام��ر  املرتبطة  للمخالفات  ومتابعتهم  التحقيقات  ���ش��وء  وع��ل��ى  ال�شري 

الدفاع، عمموا على 431 مركبة مبخالفات ارتبطت باإعالن نتائج النتخابات 

مبخالفات امل�شري مبواكب وخمالفة اأوامر الدفاع و�شيجري ا�شتدعاء و�شبط 

�شائقيها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، اإ�شافة اإىل حجز املركبات.

واتخذت  املخالفات  تلك  ارتكبوا مثل  �شخ�شاً ممن   35 ج��رى �شبط  كما 

الإجراءات الالزمة بحقهم والعمل جار لر�شد جميع الفيديوهات والتعميم 

على بقية املركبات املخالفة.

ومتكنت فرق التحقيق الفنية من حتديد هوية عدد من الأ�شخا�س الذين 

ظهروا يف بع�س الفيديوهات التي جرى تداولها وهم يطلقون عيارات نارية، 

وجرى التعميم والبحث جار عنهم للقاء القب�س عليهم وتوديعهم للق�شاء 

والعمل م�شتمر على حتديد بقية الأ�شخا�س للتعميم عليهم.

التزموا  الذين  للمواطنني  ال�شكر اجلزيل  العام  الأم��ن  وقدمت مديرية 

بتعليمات النتخابات واأوامر احلظر، موؤكدة اأنها لن تتهاون مع اأية خمالفة اأو 

مظهر خمالف و�شبط املخالفني واتخاذ اأ�شد الإجراءات بحقهم.

االنباط-اربد

ت��ع��ام��ل��ت ���ش��رك��ة ك��ه��رب��اء حم��اف��ظ��ة ارب���د ي���وم ال��ث��الث��اء وخ���الل �شري  

والنقطاعات  الأعطال  من  حمدود  عدد  مع   2020 النيابيه  النتخابات 

التيار  واإع��ادة  معها  التعامل  ومت  �شبكتها  على  حدثت  التي  الكهربائية  

خطة  بتنفيذ  ال�شركة  وقامت  قيا�شي.   بوقت  للم�شركني  الكهربائي 

خالل  والنقطاعات  الأع��ط��ال  مع  للتعامل  خ�شي�شا  اع��داده��ا  مت  عمل 

والتي  امتيازها  مناطق  كافة  يف  لالنتخابات  وال��ف��رز  الق���راع  عملية 

ت�����ش��م��ل حم��اف��ظ��ات ال�����ش��م��ال الرب���ع���ه ارب����د وج��ر���س وع��ج��ل��ون وامل��ف��رق 

وعدد  الفنية  والطواقم  ال��ور���س  من  ع��دد  بتوزيع  ال�شركة  قامت  حيث 

اعداد  تعزيز  اىل  بال�شافة  والفرز  الق��راع  مراكز  على  املندوبني  من 

العاملني لديها يف مركز الت�شال لتلقي �شكاوي ومالحظات امل�شركني  

اأم�س  الثالثاء  ال�شاعات الوىل من يوم  البدء بتنفيذ اخلطة منذ  ومت 

وي�شتمر العمل بها حتى اعالن نتائج النتخابات والفرز النهائية.

االنباط- عمان

الكهنة  الآب��اء  جميع  باململكة  الكنائ�س  روؤ���ش��اء  جمل�س  دع��ا 

الأحد  يوم  الإلهي  القدا�س  خدمة  يف  الكنائ�س  اأبناء  م�شاركة 

القادم وال�شالة بقلب خا�شع كي يرفع عن الوطن والعامل �شر 

وباء كورونا.

وق����ال امل��ج��ل�����س يف ب��ي��ان ام�����س الأرب����ع����اء، اإن ال��ع��امل خ��الل 

ب��اأم��را���س واأوب��ئ��ة ع��دي��دة، فكانت عني  الع�شور والأزم��ن��ة م��ر 

والكني�شة  العامل  وتنجي  واأج�شادنا حتمي  نفو�شنا  اهلل طبيب 

اإىل اهلل لكي مينح  املوؤمنني للت�شرع  واملوؤمنني، داعيا جماعة 

الكوادر  يرافق  واأن  وال�شتقرار،  والأم���ان  ال�شالم  نعمة  بلدنا 

ال�شحية والأجهزة الأمنية التي توا�شل الليل بالنهار خلدمة 

الإن�شانية.

اأردننا  يف  واملنت�شر  الراهن  الوبائي  للو�شع  نظرا  وا�شاف، 

وال��ذي  ابنائنا  على  �شلبية  اآث���ار  م��ن  �شاهدناه  وم��ا  احل��ب��ي��ب، 

القلق واخلوف وال�شطراب  �شيئة كثرية كازدياد  اآث��اراً  يحمل 

حولنا،  وم��ن  عائالتنا  على  ت��وؤث��ر  التي  النف�شية  والأم��را���س 

فاإننا يف هذه اللحظات الع�شيبة التي نعي�شها وي�شهدها وطننا 

واأج�شادنا  نفو�شنا  والت�شرع لطبيب  للعودة  ندعوهم  احلبيب 

اأن يحر�شنا ويظللنا اإىل اهلل بتوبة �شاحلة و�شمري نقي رافعني 

ال�شالة بعنايته الإلهية وحمبته الأبوية للب�شر.

املحلي
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االنباط-عمان

�لتز�ماً منها جتاه زيادة �لكفاءة، �أطلقت 

�لعامل  بو�بة  �لعقبة،  �شركة ميناء حاويات 

وما  �لعربي  �مل�شرق  ومنطقة  �لأردن  �إىل 

�ملبا�شر  �لإلكرتوين  �لدفع  خدمة  حولها، 

�ل��ذي  �لأم���ر  فو�تريكم”،  “�إي  نظام  ع��ر 

معها،  وتعامالتهم  عمالئها  �أعمال  ي�شهل 

و�لذي ينعك�س بالإيجاب على جتربتهم.

وم���ع ه���ذه �خل���دم���ة �ل��ت��ي ت���ن���درج حتت 

فئة “�لتجارة و�خلدمات” على نظام “�إي 

�ل��ت��ط��وي��ر  ع���ن  ت��ع��ر  و�ل���ت���ي  فو�تريكم”، 

�ل�شركة  تنفذه  �ل��ذي  �مل�شتمر  و�لتح�شني 

خا�شة فيما يتعلق باملمار�شات �لإلكرتونية 

ت�شعى  و�لتي  و�ملوثوقة،  و�ل�شريعة  �لآمنة 

فاإنه  �لرقمي،  حتولها  �إط��ار  يف  لتعزيزها 

���ش��ي��ك��ون ب��اإم��ك��ان �ل��ع��م��الء ت�����ش��دي��د �مل��ب��ال��غ 

�مل��ال��ي��ة �مل��رتت��ب��ة ع��ل��ي��ه��م ل���ق���اء �خل���دم���ات 

�مل��ق��دم��ة ل��ه��م م���ن ق��ب��ل م��ي��ن��اء �حل���اوي���ات 

فو�تريكم”  “�إي  ت��ط��ب��ي��ق  �أو  م��وق��ع  ع��ر 

�لإل�����ك�����رتوين، وذل�����ك مب��ن��ت��ه��ى �ل�����ش��ه��ول��ة 

دون �حلاجة  ت��و�ج��دو�،  �أينما  وقت  �أي  ويف 

ل��زي��ارة �أو م��ر�ج��ع��ة �ل���د�ئ���رة �مل��ال��ي��ة ل��دى 

�ل�شركة.

ه�����ذ� وي����اأت����ي ذل�����ك ك���ج���زء م����ن خ��ط��ط 

ح�شب  و�لت�شغيلية  �ل��ت��ط��وي��ري��ة  �ل�����ش��رك��ة 

�شماناً  وذل��ك  �لدولية،  �ملمار�شات  �أف�شل 

لتوفري �أعلى م�شتوى من �خلدمات �ملهنية 

�لتميز  درج���ات  �أع��ل��ى  وحتقيق  لعمالئها، 

�لت�شغيلي.

ال�سعودية-رويرتز

�مل�����ش��درة للنفط  �ل����دول  ق��ال��ت م��ن��ظ��م��ة 

»�أوب�����ك« يف ت��ق��ري��ر ���ش��در، �م�����س �لأرب���ع���اء، 

�إن��ه��ا ت��ت��وق��ع ن���زول ط��ل��ب �ل��ن��ف��ط �ل��ع��امل��ي يف 

من  يوميا  برميل  مليون   9.75 بنحو   2020

برميل  مليون   9.47 بنزول  �شابقة  توقعات 

يوميا.

وت��وق��ع �ل��ت��ق��ري��ر زي����ادة ط��ل��ب �ل��ن��ف��ط يف 

يوميا  برميل  مليون   6.25 مب��ق��د�ر   2021

مليون   6.54 ل���زي���ادة  ���ش��اب��ق��ة  ت��وق��ع��ات  م��ن 

يوميا. برميل 

�ملرتبطة  �لقيود  �أح��دث  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 

ب�شكل  �شتوؤثر  �أوروب����ا  يف  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 

كبري على �لطلب فيما تبقى من 2020.

ب��ن  �ل���ن���ف���ط���ي د. ف���ه���د  ووف������ق �خل����ب����ري 

�أغفل نقطتني  قد  �أوبك  تقرير  فاإن  جمعة، 

�أ�شا�شيتني:

1- �إعالن لقاح فايزر حيث �أ�شعار �لنفط 

يف �رتفاع م�شتمر منذ يوم �لثنني، ما ي�شري 

هو  �لنفطية  �ل�شوق  حتتاجه  ما  كل  �أن  �إىل 

�حلد من �نت�شار جائحة كورونا و�حلد من 

تر�جع �لطلب.

2- وقدوم �لرئي�س �لأمريكي �جلديد.

و�ع�����ت�����ر ب�����ن ج���م���ع���ة، يف م���ق���اب���ل���ة م��ع 

�إن��ت��اج  �ت��ف��اق خف�س  �أن مت��دي��د  »�ل��ع��رب��ي��ة«، 

�ل���ن���ف���ط ق����د ي���ك���ون �أج�������دى م����ن �ل��ن��اح��ي��ة 

�لق���ت�������ش���ادي���ة، و«�أم�������ر ������ش�����روري«، و���ش��ط 

�شبابية �لروؤية وحالة عدم �ليقني �ل�شائدة 

يف �ل�شوق �لنفطية.

�ل��ن��ف��ط  ت���ع���ايف ط��ل��ب  �إن  �أوب������ك  وت���ق���ول 

يف  و�ل��ت��ب��اط��وؤ  كبري  ب�شكل  مقو�شا  �شيكون 

و�ل�شناعة  �ل��ن��ق��ل  لأغ��ر����س  �ل��وق��ود  ط��ل��ب 

.2021 �شي�شتمر حتى منت�شف 

�رتفع  �لنفطي  �إنتاجها  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 

320 �ألف برميل يوميا يف �أكتوبر �إىل 24.39 

مليون برميل يوميا على خلفية تعايف �إنتاج 

ليبيا.

ق�����ال وزي������ر �ل���ط���اق���ة �جل�����ز�ئ�����ري، ع��ب��د 

قد  �أوبك+  �إن  �لأربعاء،  �م�س  �ملجيد عطار، 

تنفذها  �لتي  �لنفط  �إنتاج  تخفي�شات  متدد 

ب�شكل  تعمقها  �أو   2021 يف  حاليا  �ملجموعة 

�أكر �إذ� �قت�شت �أو�شاع �ل�شوق.

�لطاقة  وزي��ر  �أك��د  �ملا�شي،  �لث��ن��ني  ي��وم 

�شلمان  ب��ن  �ل��ع��زي��ز  �لأم���ري عبد  �ل�����ش��ع��ودي 

�إن���ه مي��ك��ن ت��ع��دي��ل �ت��ف��اق �أوب����ك ب��ل�����س عر 

�لإجماع.

�ليوم �لثنني،  و�أ�شاف يف ت�شريحات له 

�أن������ه ق����د ي���ك���ون ه���ن���اك ت��غ��ي��ري لأب����ع����د مم��ا 

�ملحللون. يقرتحه 

�أ����ش���ار �إىل �أن����ه م���ع ع����ودة �إن���ت���اج ل��ي��ب��ي��ا، 

و�إج���������ر�ء�ت �ل���ع���زل �ل���ع���ام �جل����دي����دة، ف���اإن 

�ل�شوق ما ز�لت م�شتقرة.

وذكر �أن �إجر�ء�ت �لعزل �جلديدة ب�شبب 

فريو�س كورونا لن توؤثر على طلب �لوقود 

بنف�س �ملدى �لذي حدث يف �أبريل.

شركة ميناء حاويات العقبة تتيح خدمة الدفع عبر 
نظام »إي فواتيركم«

أوبك تتوقع األسوأ.. طلب النفط يتراجع 9.75 مليون 
برميل يوميا

الطاقة: استثناء محطات محروقات 
وتوزيع الغاز المنزلي من الحظر الشامل

3ر38 دينار سعر غرام الذهب
 عيار 21 محليا

فيافي تعتمد حلوال لمحفظة أورنج 
لتيسير الدفع اإللكتروني لعمالئها

االنباط-عمان

و�ل�������روة  �ل���ط���اق���ة  وز�رة  �أع���ل���ن���ت    

�مل��ع��دن��ي��ة، �م�����س �لرب���ع���اء، ع��ن حمطات 

�لتجول  حظر  م��ن  �مل�شتثناة  �مل��ح��روق��ات 

�ل�شامل، �لذي ي�شتمر حتى �شباح �لحد 

�لغاز  توزيع  ��شتثناء  �ىل  ��شافة  �ملقبل، 

على �ملنازل، من �ل�شاعة �ل�شاد�شة �شباحا 

وحتى �ل�شاد�شة م�شاء طيلة �أيام �حلظر.

��شتثناء  كذلك  مت  �ن��ه  �ل���وز�رة  وقالت 

حم���ط���ات حم����روق����ات �أه���ل���ي���ة )مم��ل��وك��ة 

حمافظات  خمتلف  يف  م��وزع��ة  لأف����ر�د(، 

�ململكة.

جوبرتول  ل�شركة  �لتابعة  و�مل��ح��ط��ات 

ه��ي  �حل����ظ����ر  م����ن  و�مل�������ش���ت���ث���ن���اة  �لردن 

ق��ن��ازع-زي��زي��ا،  �لها�شمية،  �ل���ش��ت��ق��الل1، 

ق��و���س �ل��ن�����ش��ر، �مل��ف��رق �ل��ب��ل��د، �حل�����ش��ن، 

 - �ل�شوبكي  �ل��ق��وي��رة،  �مل��رك��زي��ة،  �ل��ك��رك 

ط��ري��ق �مل��ط��ار، �ل���ش��رف��ي��ة ل��ل��م��ح��روق��ات، 

 1 �لعقبة  ك��ارب��الز�،  1، حم��روق��ات  خ��ل��د� 

ب��ي��ت��ول لد�رة حم��ط��ات  ك���م���ال،  �أب���ن���اء   /

�ملحروقات، عنجرة.

�ملنا�شري  ل�شركة  �ل��ت��اب��ع��ة  و�مل��ح��ط��ات 

هي �لبوتا�س، �جليزة، �ل�شيدية، �لطريق 

�خللفي، �ملطار، �لطنيب، و�شارع �ل�شريف 

ح�شني، و�دي رم، خو.

و�ملحطات �لتابعة لتوتال هي �ليادودة 

جممع  ���ش��وي��ل��ح،  �ل�����ش��ع��د،  �لغبا�شة–   ،1

�ل��ب��ا���ش��ات، �ل��زرق��اء �جل��ن��وب��ي، �ل��ق��وي��رة، 

ر��������س �ل���ن���ق���ب، �حل����م����ر، غ�����ور �ل�������ش���ايف، 

معان  نايفة،  ح�شونة،  ماهر  �لقطر�نة، 

�جلديدة، �مو�ج.

االنباط-عمان

ب��ل��غ ���ش��ع��ر ب��ي��ع غ����ر�م �ل���ذه���ب ع��ي��ار 21 

�لأكر رغبة من �ملو�طنني بال�شوق �ملحلية، 

لغايات  دي��ن��ار  30ر38  عند  �لأرب��ع��اء،  �م�����س 

����ش���ر�ء �مل���و�ط���ن���ني م���ن حم����الت �ل�����ش��اغ��ة، 

مقابل 70ر36 دينار جلهة �لبيع.

وح�������ش���ب �أم������ني ����ش���ر �ل���ن���ق���اب���ة �ل���ع���ام���ة 

�حللي  و�شياغة  جت��ارة  حم��الت  لأ���ش��ح��اب 

و�مل��ج��وه��ر�ت رب��ح��ي ع���الن، ب��ل��غ ���ش��ع��ر بيع 

لغايات  و18   24 عياري  �لذهب  من  �لغر�م 

80ر45  عند  �ل�شاغة  حم��الت  م��ن  �ل�����ش��ر�ء 

و10ر34 دينار على �لتو�يل.

�شعر  �أن  �إىل  ل�� )برت�(  ولفت يف ت�شريح 

 270 7 غ��ر�م��ات بلغ  �ل��ر���ش��ادي وزن  �ل��ل��رية 

�لإجن��ل��ي��زي  �ل��ل��رية  �شعر  بلغ  فيما  دي��ن��ار�، 

وزن 8 غر�مات 305 دنانري.

و��شار عالن �ىل �أن �شعر �لذهب بال�شوق 

 1880 �ل��ع��امل��ي��ة، ب��ل��غ �م�����س �لأرب����ع����اء ع��ن��د 

دولر� لالون�شة �لو�حدة.

 االنباط-عمان

مع  �تفاقية  �لأردن  �أورجن  �شركة  وقعت 

���ش��رك��ة »ف���ي���ايف«، لع��ت��م��اد ح��ل��ول حمفظة 

�لإلكرتوين  �لدفع  تي�شري  »�أورجن مني« يف 

لعمالئها يف �أنحاء �ململكة كافة.

�م�س  �أورجن،  عن  �شحفي  بيان  وبح�شب 

�لأرب���ع���اء، ف���اإن ���ش��رك��ة »ف��ي��ايف« ه��ي �إح���دى 

�ل�����ش��رك��ات �مل��ت��خ��رج��ة م��ن �مل��و���ش��م �ل�����ش��اب��ع 

منو  لت�شريع  �مل��وّج��ه  »�أورجن«  برنامج  م��ن 

�لأعمال �لريادية )بيج(.

من  »ف��ي��ايف«  �شتتمكن  ل��ل�����ش��ر�ك��ة  ووف��ق��ا 

ت��ل��ب��ي��ة م��ت��ط��ل��ب��ات م�����ش��ت��خ��دم��ي��ه��ا و�إث������ر�ء 

جت��ارب��ه��م ب��خ��دم��ات دف���ع �إل���ك���رتوين �آم���ن 

�أنها من�شة حللول  �شيما  و�شهل و�شريع، ل 

ت�شميم خر�ت  تتيح  �لتي  �ملتكاملة  �ل�شفر 

حم��ل��ي��ة خم�����ش�����ش��ة ل��ل�����ش��ف��ر، ب���الإ����ش���اف���ة 

�إىل ت��و���ش��ي��ات �ل�����ش��ف��ر �مل��دع��وم��ة ب��ال��ذك��اء 

�ل�شطناعي.

�لأردنية  �ل�شركات  ي��زّود  »بيج«  �أن  يذكر 

�ل��ن��ا���ش��ئ��ة ب��ال��ت��وج��ي��ه و�ل���دع���م �ل��ت�����ش��وي��ق��ي 

�لالزمة  �لأدو�ت  لهم  ويقدم  و�للوج�شتي، 

ل���ت���ح���دي���د �ح���ت���ي���اج���ات���ه���م �ل����ش���ت���ث���م���اري���ة، 

منتجاتهم. وحت�شني 

نصف المستهلكين في األردن تقريبًا يتوقعون التسوق عبر اإلنترنت بانتظام العام المقبل

» Checkout « نمٌو واعد لقطاعي التجارة اإللكترونية والمدفوعات الرقمية خالل عام 2021
االنباط-عمان 

�شركة  �م�����س  �أ���ش��درت��ه  ت��ق��ري��ر  ك�شف   

حلول  م����زّود   ،Checkout.com
�لتجارة  قطاعي  �أن  عاملياً،  �لر�ئد  �لدفع 

�لإل��ك��رتون��ي��ة و�مل���دف���وع���ات �ل��رق��م��ي��ة يف 

�أفريقيا  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق  منطقة 

وباك�شتان مقبالن على مرحلة من �لنمو 

توقعات  ظ��ل  يف   ،2021 ع���ام  يف  �مل��ل��م��و���س 

نحو  ت��ق��ري��ب��اً  �مل�شتهلكني  ن�شف  ب��ت��وج��ه 

خالل  �لإنرتنت  عر  م�شرتياتهم  زي��ادة 

»�ملدفوعات  �لتقرير  �ملقبل. و�أظهر  �لعام 

�مل��ت�����ش��ل��ة يف �ل�������ش���رق �لأو�����ش����ط و���ش��م��ال 

�مل��ن��ط��ق��ة �ل��ت��ي  �أن  �أف��ري��ق��ي��ا وب��اك�����ش��ت��ان« 

�لنقدية  �ملدفوعات  ثقافة  عليها  هيمنت 

و�ع��دة  فر�شة  �ل��ي��وم  ت��وف��ر  م�شى،  فيما 

�لرقمية حيث  �ملدفوعات  للنمو يف قطاع 

�أ���ش��ب��ح �مل��ت�����ش��وق��ون ع��ر �لإن���رتن���ت فيها 

من  ب��دًل  �لرقمية  �مل��دف��وع��ات  يف�شلون 

�لدفع �لنقدي عند �ل�شتالم.

وت���اأت���ي ن��ت��ائ��ج �ل��ت��ق��ري��ر ����ش��ت��ن��اد�ً �إىل 

�إج�����ر�وؤه يف �شهر  �إق��ل��ي��م��ي  مت  ����ش��ت��ط��الع 

 5000 م��ن  �أك���ر  و���ش��م��ل   2020 �شبتمر 

م�����ش��ت��ه��ل��ك يف دول����ة �لإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة 

�مل��ت��ح��دة و�مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ش��ع��ودي��ة 

و�ل����ك����وي����ت  وق����ط����ر  و�لأردن  وم���������ش����ر 

وباك�شتان. و�لبحرين 

من   %47 ق��ال  �لثمانية،  �لبلد�ن  ففي 

�ملزيد  �إج���ر�ء  يتوقعون  �إن��ه��م  �مل�����ش��ارك��ني 

من عمليات �لت�شوق عر �لإنرتنت خالل 

�إنهم  فقط   %15 ق��ال  بينما  �ملقبل،  �لعام 

يتوقعون �نخفا�س معدلت ت�شوقهم عر 

38% من  �لإنرتنت، يف حني تتوقع ن�شبة 

�حل��ايل  �مل��ع��دل  على  �لإب��ق��اء  �مل�شتهلكني 

ن�شب  وتتقارب  �لإنرتنت.  لت�شوقهم عر 

على  �لإق��ب��ال  حجم  يف  �ملحتملة  �ل��زي��ادة 

تبني  م��ع��دلت  م��ع  �لإل��ك��رتوين  �لت�شوق 

2021 عر  ع���ام  �ل��رق��م��ي��ة يف  �مل��دف��وع��ات 

�ل�شتطالع،  �شملها  �لتي  �لبلد�ن  جميع 

دول  يف  �مل�شتهلكني  م��ن   %49 ق��ال  ح��ي��ث 

ذلك  يف  )مب��ا  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س 

�إنهم �شيت�شوقون  45% يف دولة �لإمار�ت( 

يف  و%48  م��ت��ك��رر،  ب�شكل  �لإن���رتن���ت  ع��ر 

�لأردن و47% يف م�شر و39% يف باك�شتان.

ومي��ك��ن مل��ن��اف��ذ �ل��ت��ج��ارة �لإل��ك��رتون��ي��ة 

توقع تفاوت يف �لإقبال بني فئات حمددة 

من �مل�شتهلكني على �لت�شوق �لإلكرتوين 

�مل�شتهلكني  �شيما  ل  غ��ريه��ا،  م��ن  �أك���ر 

يت�شوقون  و�ل��ذي��ن   ،)%56( ث��ر�ًء  �لأك��ر 

�لأقل  �ل�شهر على  �لإنرتنت مرة يف  عر 

وم��ا فوق   35 �شن  م��ن  و�ل��رج��ال   ،)%55(

�ملدفوعات  ي�شتخدمون  و�لذين   ،)%55(

�أو �لتحويالت  �لرقمية عو�شاً عن �لنقد 

عر  م�شرتياتهم  ثمن  ل��دف��ع  �مل�شرفية 

�لإنرتنت )%54(. 

و قال �شيبا�شتيان ري�س، نائب �لرئي�س 

�لعاملية  �لإلكرتونية  للتجارة  �لتنفيذي 

يف �شركة Checkout.com: »�شهد 

ه��ذ� �ل��ع��ام �رت��ف��اع��اً م��ف��اج��ئ��اً يف م��ع��دلت 

�لإق�����ب�����ال ع���ل���ى �ل���ت���ج���ارة �لإل���ك���رتون���ي���ة 

و�مل���دف���وع���ات �ل��رق��م��ي��ة ن��ت��ي��ج��ة جل��ائ��ح��ة 

ك���وف���ي���د-19،ل���ك���ن ت��ق��ري��رن��ا ي�����ش��ري �إىل 

ت��غ��ري�ً موؤقتاً  ي��ك��ون  ل��ن  �ل��ت��وج��ه  �أن ه��ذ� 

وح�����ش��ب يف ���ش��ل��وك �مل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني، ح��ي��ث 

بن�شبة  �ل��د�خ��ل��ي��ة من���و�ً  ب��ي��ان��ات��ن��ا  ُت��ظ��ه��ر 

86% يف �ملدفوعات �لرقمية على من�شتنا 

م��ن��ذ ب���د�ي���ة ت��ف�����ش��ي �ل���وب���اء يف �مل��ن��ط��ق��ة، 

لكافة  فريدة  فر�شة  ويوفر  �لذي  �لأم��ر 

�ل�����ش��رك��ات يف م��ن��ط��ق��ة �ل�����ش��رق �لأو���ش��ط 

و���ش��م��ال �أف��ري��ق��ي��ا وب��اك�����ش��ت��ان. وم��ن جهة 

�ل��ر�غ��ب��ة  �ل�����ش��رك��ات  �أخ����رى، يتعني ع��ل��ى 

ب��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن ه��ذ� �ل��ت��ح��ول يف �شلوك 

�ل��ت��ج��ارة  ق��ط��اع  يف  و�ل��ن��ج��اح  �مل�شتهلكني 

قوية  مناف�شة  ي�شهد  �ل��ذي  �لإلكرتونية 

وخدمات  منتجات  توفري  �إىل  ت�شعى  �أن 

ت��ل��ب��ي ت��ط��ل��ع��ات �مل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني، وت���ق���دمي 

ت�شمل  متكاملة  �إلكرتونية  ت�شوق  جتربة 

�آمنة ومريحة«. مدفوعات 

Checkout. ت���ق���ري���ر  وي���و����ش���ح 

com �أن �مل�شتهلكني يف �ملنطقة �أ�شبحو� 
ي��ع��ت��م��دون ع��ل��ى �ل���ت���ج���ارة �لإل��ك��رتون��ي��ة 

من   %90 ق��ال  حيث  عاملية،  �شبه  ب�شورة 

يت�شوقون  �إنهم  �ل�شتطالع  يف  �مل�شاركني 

ع���ر �لإن�����رتن�����ت، مب���ا يف ذل����ك �ل��ن�����ش��ف 

يف  م��رة  يت�شوقون  مم��ن   )%44( ت��ق��ري��ب��اً 

�ل�����ش��ه��ر ع��ل��ى �لأق������ل. ووف���ق���اً ل��ل��ت��ق��ري��ر، 

����ش���اه���م���ت ج���ائ���ح���ة ك����وف����ي����د-19 ب�����ش��ك��ل 

م��ل��ح��وظ يف �لرت���ف���اع �حل���ايل مل��ع��ام��الت 

�ل����ت����ج����ارة �لإل����ك����رتون����ي����ة و�مل����دف����وع����ات 

�لرقمية يف �ملنطقة، حيث يقول 40% من 

�لت�شوق  يف�شلون  باتو�  �إنهم  �مل�شتهلكني 

�جلائحة.  ب�شبب  �لإنرتنت  عر  و�لدفع 

و�إىل جانب ذلك، قال 45% من �مل�شاركني 

�إنهم باتو� يت�شوقون �ملنتجات و�خلدمات 

عر �لإنرتنت ب�شكل متكرر �أكر مقارنة 

مع �لفرتة �ل�شابقة للجائحة.

وت�����ش��ه��م �جل��ائ��ح��ة يف ت�����ش��ري��ع وت���رية 

�ل���وج���ب���ات  �ل����ن����م����و، خ���ا����ش���ة يف جم������ال 

�رت����ف����اع  �إىل   %41 )�أ�������ش������ار  �جل������اه������زة 

بدء  منذ  �لإنرتنت  �ل�شر�ء عر  معدلت 

و�مل��الب�����س )37%(، وحم��الت  �جل��ائ��ح��ة(، 

 .)%30( و�لإلكرتونيات   ،)%33( �لبقالة 

�ل���ن���م���و يف  ت�������ش���اوت م����ع����دلت  ويف ح����ني 

و�لبقالة  �جل��اه��زة  �ل��وج��ب��ات  م�شرتيات 

عر �لإنرتنت بني �لذكور و�لإناث، يبدو 

�لرئي�شي  �مل��ح��رك  �أ���ش��ب��ح��و�  �ل��رج��ال  �أن 

ل��ت��ع��زي��ز ح��ج��م �ل���ت���ج���ارة �لإل���ك���رتون���ي���ة 

تتقدم  ب��ي��ن��م��ا  �لإل���ك���رتون���ي���ات،  يف جم���ال 

عر  �ملالب�س  ���ش��ر�ء  �شعيد  على  �لن�شاء 

�لإنرتنت.

غالبية  �أن  �أي�����ش��اً  �ل��ت��ق��ري��ر  وي��ك�����ش��ف 

يف�شلون   )%53( �ملنطقة  يف  �مل�شتهلكني 

غ����ال����ب����اً دف������ع ث���م���ن م�������ش���رتي���ات���ه���م ع��ر 

�لرقمية  �ملدفوعات  با�شتخد�م  �لإنرتنت 

�ل�شتالم  عند  �لنقدي  �لدفع  عن  عو�شاً 

 .)%10( �مل�شرفية  �لتحويالت  �أو   )%36(

فقد �أ�شبحت �ملدفوعات �لرقمية طريقة 

�ملت�شوقني  ل��دى  تف�شياًل  �لأك��ر  �لدفع 

�لتعاون  جمل�س  دول  يف  �لإن��رتن��ت  ع��ر 

 )%74( �لبحرين  ذلك  يف  مبا  �خلليجي، 

�لعربية  �لإم����ار�ت  ودول���ة   )%66( وقطر 

و�ململكة   )%59( و�لكويت   )%64( �ملتحدة 

�لوقت  ويف   .)%54( �ل�شعودية  �لعربية 

�لنقدي عند �ل�شتالم  �لدفع  نف�شه، كان 

باك�شتان  يف  �ملف�شلة  �ل��دف��ع  طريقة  ه��و 

)66%( وم�شر )54%( و�لأردن )%51(.

�ملدفوعات  على  �لإقبال  حجم  وي�شهد 

�ل��رق��م��ي��ة م��ق��ارن��ة م���ع �ل���دف���ع �ل��ن��ق��دي 

�مل�شرفية  �لتحويالت  �أو  �ل�شتالم  عند 

�لذي  �مل�شتهلكني  بني  ملحوظاً  �رتفاعاً 

�أك��ر  ب�����ش��ورة  �لإن��رتن��ت  ع��ر  يت�شوقون 

يت�شوقون عر  62% مم��ن  وق��ال  ت��ك��ر�ر�ً. 

�لإنرتنت مرة و�حدة على �لأقل �شهرياً، 

با�شتخد�م  �لدفع  يف�شلون  ما  عادة  �إنهم 

مقارنة  �لرقمية،  �ملحفظة  �أو  �لبطاقة 

�لإن��رتن��ت  ع��ر  �ملت�شوقني   م��ن   %44 م��ع 

ب�شورة �أقل تكر�ر�ً.

و�أ�����ش����اف ري�������س: »�أ���ش��ب��ح��ت خ���ي���ار�ت 

جانباً  و�ملريحة  �لآم��ن��ة  �لرقمية  �ل��دف��ع 

ج����وه����ري����اً مم����ا ي���ت���وق���ع���ه �مل�����ش��ت��ه��ل��ك��ون 

�ل���ت���ج���ارة  �أن  ����ش���ي���م���ا  ل  �ل����ت����ج����ار،  م�����ن 

و����ش��ع  ن��ط��اق  ع��ل��ى  تنت�شر  �لإل��ك��رتون��ي��ة 

يف م��ن��ط��ق��ة �ل�������ش���رق �لأو�����ش����ط و���ش��م��ال 

�أف��ري��ق��ي��ا وب��اك�����ش��ت��ان. وي��رت�ف��ق �لنمو يف 

�لإنرتنت  عر  �لت�شوق  معامالت  تكر�ر 

�ل��دف��ع  تف�شيل  م��ع��دلت  يف  �رت���ف���اع  م��ع 

�لرقمية  �ملحافظ  �أو  �لبطاقة  با�شتخد�م 

مما  �لت�شليم،  عند  نقد�ً  �لدفع  من  بدًل 

�ملدفوعات  نحو  �مل�شتهلكني  توجه  يوؤكد 

ميثل  وع��ل��ي��ه،  مف�شل.  ك��خ��ي��ار  �ل��رق��م��ي��ة 

ت���و����ش���ي���ع ن����ط����اق م���ن�������ش���ات �مل����دف����وع����ات 

ت��ت��ي��ح للتجار  ف��ر���ش��ة م��ت��م��ي��زة  �ل��رق��م��ي��ة 

مو�كبة  �أع��م��ال��ه��م  �أح��ج��ام  �خ��ت��الف  على 

م�شتويات  وتعزيز  �مل�شتهلكني  تف�شيالت 

�لولء بني عمالئهم«.

وب�����ش��رف �ل��ن��ظ��ر ع��ن ط��ري��ق��ة �ل��دف��ع 

م���ق���اب���ل �مل���������ش����رتي����ات ع�����ر �لإن�����رتن�����ت، 

متثل  �ل��دف��ع  عملية  �أن  �لتقرير  يو�شح 

عر  �لت�شوق  جتربة  م��ن  �أ�شا�شياً  جانباً 

�أك���د ن�شف  �مل��ن��ط��ق��ة. ف��ق��د  �لإن���رتن���ت يف 

�مل�شتهلكني تقريباً )48%( ممن يف�شلون 

�ل��ت�����ش��وق ع��ر �لإن���رتن���ت يف �مل��ن��ط��ق��ة �أن 

ع��م��ل��ي��ة �ل����دف����ع �لآم����ن����ة و�مل���ري���ح���ة ه��ي 

�ل���ع���ام���ل �لأك�����ر �أه���م���ي���ة ل��ت��ج��رب��ت��ه��م يف 

�ل��ت�����ش��وق ع��ر �لإن���رتن���ت ب�����ش��رف �لنظر 

مرتبة  �لدفع  عملية  وحتتل  �ل�شعر.  عن 

بتوفر  مقارنة  �لأه��م��ي��ة  حيث  م��ن  �أع��ل��ى 

خيار �لتو�شيل / �ل�شحن �ل�شريع )%32( 

�أو �شهولة �لإرجاع )%15(.

ون���ظ���ر�ً لأن �ل���وب���اء دف���ع �ل��ع��دي��د من 

�ل����ب����ل����د�ن �ل���ت���ي ل���ط���امل���ا �ع���ت���م���دت ع��ل��ى 

�إىل ت�شجيل معدلت  �لتعامالت �لنقدية 

ع��ال��ي��ة م���ن �مل���دف���وع���ات �ل��رق��م��ي��ة خ��الل 

2020 ف��رتة  ف���رتة ق�����ش��رية، مي��ث��ل �ل��ع��ام 

و�ل��ت��ج��ارة  ل��ل��م��دف��وع��ات  بالن�شبة  مهمة 

�ملنطقة.  �أن��ح��اء  جميع  يف  �لإل��ك��رتون��ي��ة 

يف  �ملت�شلة  »�مل��دف��وع��ات  ت��ق��ري��ر  وي�����ش��ع��ى 

�أفريقيا  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق  منطقة 

�إىل و����ش���ع خ���ارط���ة ط��ري��ق  وب��اك�����ش��ت��ان« 

بناًء  ك��وف��ي��د-19،  جائحة  بعد  ما  ملرحلة 

 Checkout.com خ�����ر�ت  ع��ل��ى 

�ل��و����ش��ع��ة يف دع����م �ل��ع��دي��د م���ن �ل��ت��ج��ار 

�ملحليني و�لعامليني للنمو يف جميع �أنحاء 

�أفريقيا  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق  منطقة 

�ل�����ش��ن��و�ت �ل�شت  وب��اك�����ش��ت��ان ع��ل��ى م����د�ر 

�ملا�شية.
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االنباط-وكاالت

CNN الأم���ري���ك���ي���ة يف  ق���ن���اة  اع���ت���رت 

دون��ال��د  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  اأن  ل��ه��ا،  تقرير 

ت���رام���ب ل مي��ك��ن��ه ال��ت��ع��ام��ل م���ع اخل�����س��ارة 

اأح���دا  اأن  ي��ظ��ن  ل  اأن���ه  اإىل  م�����س��رة  نف�سيا، 

فيهم  مب���ن  ن��اخ��ب��ي��ه  ل���ه  ي��ج��ر  اأن  ي�ستحق 

اأولده

يعرتف  ل  ترامب  “ملاذا  القناة،  و�ساألت 

ب��ال��ه��زمي��ة وب��امل��ق��اب��ل ي�����س��ر ع��ل��ى ال��رت���س��ح 

للرئا�سة عام 2024؟”، لفتة اإىل اأن الرئي�س 

ترامب يريد اأن يقول اإن النتخابات مل تكن 

�سرعية وقد متت �سرقتها منه، حتى يتمكن 

من القول اإنه مل يخ�سر

ب��ال��ف��وز  ي��ت��ع��ل��ق  ����س���يء  “كل  واأ�����س����اف����ت: 

بالن�سبة لدونالد ترامب. ل ميكنه التعامل 

مع اخل�سارة نف�سيا”

وب��ح�����س��ب ال��ت��ق��ري��ر ف��اإن��ه م��ن امل��م��ك��ن اأن 

ي��رت���س��ح ت���رام���ب يف الن���ت���خ���اب���ات يف ال��ع��ام 

2024، فهو لن يتخلى عن جمموعة ناخبيه 

لأي �سخ�س اآخر، لأنه ل يظن اأن اأي �سخ�س 

اأبناءه  كانوا  �سواء  ذلك،  ي�ستحق  غره  اآخر 

اأو  اأو نيكي هايلي  اأو تيد كروز  اأو توم كوتن 

اأي �سخ�س اآخر

يت�سرف مثل  ترامب  باأن  التقرير  وختم 

م�ستبد من بلد يف العامل الثالث

االنباط-وكاالت

اأحمد  اآب��ي  ال���وزراء الإثيوبي  اأث��ار رئي�س   

خم���اوف م��ن ان����دلع ح���رب اأه��ل��ي��ة يف ب��اده 

اأنه �سر�سل جنودا  املا�سي  الأ�سبوع  باإعانه 

لإخماد  الباد  ب�سمال  تيجراي  منطقة  اإىل 

ما قيل اأنها انتفا�سة حلزب �سيا�سي وجماعة 

متمردة ت�سمى جبهة حترير �سعب تيجراي

وف���ر����س���ت احل���ك���وم���ة م���ن���ذ ذل�����ك احل���ن 

 ، املنطقة  اأ�سهر يف  �ستة  مل��دة  ال��ط��وارئ  حالة 

اإىل  املا�سية  اجلمعة  ال����وزراء  رئي�س  واأ���س��ار 

اإنه �سيتم ا�ستخدام القوة املتنا�سبة ل�ستعادة 

القانون والنظام . ون�سرت جملة ذا نا�سونال 

اإن  فيه  ذك��رت  تقريرا  الأمريكية  انرتي�ست 

اإثيوبيا باتت يف مفرتق طرق، واأن النق�سام 

العرقي احلايل يف اإثيوبيا �سيوؤدي يف النهاية 

اإىل متزيق الدولة

ع��دم  اأم�����د  ط����ال  اإذا  اأن�����ه  اإىل  واأ������س�����ارت 

اإث��ي��وب��ي��ا �ستعاين  ال���س��ت��ق��رار احل����ايل، ف����اإن 

لاأ�سف من نف�س م�سر يوغو�سافيا

ال�سابق،  ال��ق��وي  اإثيوبيا  رج��ل  اإن  وق��ال��ت 

الحت���ادي  ال��ن��ظ��ام  مهند�س  زي���ن���اوي،  مل�س 

ال���ع���رق���ي، رح�����ل م���ن���ذ ف�����رتة ط���وي���ل���ة، ل��ك��ن 

ح�سوره الغام�س قد غاب وبثمن باهظ عن 

اأدي�س اأبابا

ق�سوى  اأهمية  ذات  زيناوي  قيادة  وكانت 

لإثيوبيا  زي��ن��اوي  وك���ان  اإث��ي��وب��ي��ا.  ل�ستقرار 

مبثابة جوزيب بروز تيتو ليوغو�سافيا

وال�����س��وؤال ال���ذي ي��ط��رح ن��ف�����س��ه، اإىل اأي��ن 

تتجه اإذن اإثيوبيا .. اإىل التفكك اأم الإ�ساح 

يف عهد رئي�س الوزراء الإثيوبي اجلديد اآبي 

اأحمد؟

 ،2018 ع��ام  يف  ال�سلطة  اإىل  و�سوله  منذ 

ال�سيا�سي  الهيكل  اإ�ساح  اأحمد يف  اآبي  �سرع 

خمتلطة.  ب�سجات  لإثيوبيا  والقت�سادي 

واأق����ام ال�����س��ام م��ع اإري���رتي���ا، وق���ام ب��اإط��اق 

وال�سحفين  ال�سيا�سين  ال�سجناء  ���س��راح 

وحّد من الف�ساد

وال���ن���زع���ة  ال���ع���رق���ي  الن���ق�������س���ام  اأن  اإل 

الأم��ن  وع��دم  ال�ستقرار  وع��دم  النف�سالية 

اإثيوبيا  وك��ان��ت  اإ���س��اح��ات��ه.  على  طغت  ق��د 

وخ�سعت  ط��وي��ل��ة  ل��ف��رتة  ع��رق��ي��ا  منق�سمة 

كدولة  اإق��ام��ت��ه��ا  منذ  عرقية  ع�سائر  حلكم 

حديثة

ال�سخط  اإن  انرتي�ست  ن��ا���س��ون��ال  وت��ق��ول 

العرقي احلايل �سيمهد الطريق اإىل تفكيك 

ال��دول��ة �ساحبة اأك���ر ع���دد م��ن ال�����س��ك��ان يف 

تعدادها  يبلغ  حيث  نيجريا  بعد  اأفريقيا 

115 مليون ن�سمة

اأكرث مناطق  اإثيوبيا يف واح��دة من  وتقع 

الأفريقي.  القرن  منطقة  ا�سطرابا،  العامل 

القرن  يوغو�سافيا  اإثيوبيا  اأ�سبحت  واإذا 

الأفريقي فاإنها �ستغر جذريا امل�سهد اجليو 

�سيا�سي واجليو اقت�سادي للمنطقة

وت�سيف نا�سونال انرتي�ست اأن براجماتية 

اآبي اأحمد و�سذاجته ال�سيا�سية بدت وا�سحة 

اأهلية  اإثيوبيا على �سفا الن��زلق حلرب  لأن 

التاريخية  العرقية  الكراهية  اأن  و   . عرقية 

والأوروم����و  الأم��ه��رة  عرقيتي  ب��ن  ال�سابقة 

حت��م��ل ب���ن ط��ي��ات��ه��ا اأ���س��ب��اب��ا لن�����دلع ح��رب 

اأهلية عرقية .و احلرب الأهلية العرقية هي 

حقيقة يجب على اإدارة اآبي اأحمد اأن تتعامل 

معها، ول�سوء احلظ ، كانت اإدارته يف �سبات

و�سوف يوؤدي تفكك اجلبهة الدميقراطية 

الثورية لل�سعب الإثيوبي )ائتاف الأحزاب 

اإثيوبيا( وتاأ�سي�س حزب مركزي  احلاكمة يف 

)ح��زب الزده����ار( ، وه��و ج��زء م��ن اإدارة اآب��ي 

الأهلية  احل���رب  ان���دلع  ت�سريع  اإىل  اأح��م��د، 

العرقية يف نهاية املطاف يف اإثيوبيا

وامل��ط��اردة  الئ��ت��اف  ذل��ك  تفكيك  واأدى 

ال�سابقن  لأع�����س��ائ��ه  وامل��ح�����س��وب��ة  امل��ت��ع��م��دة 

اأ���س��رار ل ميكن  اإىل  ت��ي��ج��راي  م��ن منطقة 

اإ�ساحها بن منطقة تيجراي واإدارة اآبي

اأرج�������اأت  ق����د  اأح����م����د  اآب������ي  اإدارة  وك����ان����ت 

ب�سبب  الإث���ي���وب���ي���ة  ال��وط��ن��ي��ة  الن���ت���خ���اب���ات 

ج��ائ��ح��ة ف��رو���س ك���ورون���ا، وحت���دت منطقة 

تيجراي �سلطة احلكومة املركزية من خال 

اإدارة انتخابات يف عام .2020 واأجرت منطقة 

تفوي�س  تنتهك  اإقليمية  انتخابات  تيجراي 

احلكومة الحتادية

وك�����ان اإق����ام����ة ت���ي���ج���راي امل�����س��ت��ق��ل��ة اأم����را 

موجودا منذ عام 1976 يف ظل بيان تيجراي 

ال���ك���رى، ل��ك��ن الن��ف�����س��ال و���س��م الأرا����س���ي 

ذل��ك،  وم���ع  م�ستحيا.  �سيكون  الإري���رتي���ة 

الإريرتية  ال�ساحلية  اخلطوط  �سم  وب��دون 

ت�سبح  اأن  مي��ك��ن  الإري����رتي����ن،  وا���س��ت��ع��داء 

تيجراي امل�ستقلة حقيقة واقعة

ك��م��ا اأن ت�����س��ك��ي��ل م��ي��ل��ي�����س��ي��ات ع��رق��ي��ة يف 

والكراهية  ال�سخط  على  موؤ�سر  هو  اإثيوبيا 

ال��ع��رق��ي��ة ب��ن اجل��م��اع��ات ال��ع��رق��ي��ة الأك��ث��ر 

نفوذا يف اإثيوبيا. وهذه هي موؤ�سرات حتذير 

حرب  نحو  تتجه  اإث��ي��وب��ي��ا  اأن  على  وا���س��ح��ة 

اأح��م��د جلبت  اآب���ي  اإدارة  واأن  ع��رق��ي��ة،  اأه��ل��ي��ة 

دول  اأك���ر  ث��اين  يف  اأمنيا  وان��ف��ات��ا  غمو�سا 

اأفريقيا �سكانا

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  الإ�����س����اح����ات  اأن  وت�����س��ي��ف 

التقدمية املثالية لاأمل والتغير هي نوافذ 

فتح   ، احلظ  ول�سوء  اإثيوبيا.  لتفكك  فر�س 

باإ�ساحاته  الأب���واب  من  الكثر  اأحمد  اآب��ي 

ال�����س��اذج��ة ل��درج��ة اأن���ه م�����س��وؤول ع��ن الو�سع 

احلايل لإثيوبيا

اأحمد  اآب��ي  اأن  انرتي�ست  نا�سونال  وت��رى 

يعمل  دي��ك��ت��ات��ورا  امل��ط��اف  نهاية  يف  �سي�سبح 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ة  اأي مي���ار����س   ( خ����را 

ل�سالح كافة ال�سكان ولي�س ل�ساحله اخلا�س 

ال�����س��ع��ب( مثل  م��ن  ل�����س��ال��ح ج���زء �سغر  اأو 

من  املختلفة  اإث��ي��وب��ي��ا  مناطق  ملنع  اأ���س��اف��ه 

النف�سال كما فعلت اإريرتيا يف عام 1991

االنباط-وكاالت

مل تعلن �سلطات الحتال حتى اللحظة 

ال�سهيد  ج��ث��م��ان  بت�سليم  ���س��ت��ق��وم  ك��ان��ت  اإن 

اإىل ذوي��ه، ليتم دفنه  اأب��و وعر  الأ�سر كمال 

الواقعة  البلدات  اإح��دى  يف  راأ�سه  م�سقط  يف 

جثمانه،  �ستبقي  اأم  الغربية،  ال�سفة  �سمال 

ثاجات  يف  الطويلة  حكمه  ف��رتة  ليق�سي 

�سابقن ق�سوا يف  اأ���س��رى  غ���رار  على  امل��وت��ى 

والإه��م��ال  املر�س  ب�سبب  الح��ت��ال،  �سجون 

الطبي املتعمد

تتلذذ  ال��ت��ي  الح��ت��ال  �سلطات  ت���زال  ول 

عما  الإف�����س��اح  ترف�س  الأ���س��رى،  تعذيب  يف 

وع��ر يف  اأب��و  الأ���س��ر  ا�ست�سهاد  بعد  �ستتخذه 

�سجنه قبل  اإليها من  نقل  التي  امل�سايف  اأح��د 

اأيام، خلطورة و�سعه ال�سحي، لإ�سابته قبل 

ال�سرطان،  مب��ر���س  اعتقاله  وخ���ال  اأع����وام 

جراء خطاأ طبي �سببه الحتال

ا�ست�سهاد  ع��ن  الإث��ن��ن  م�ساء  اأع��ل��ن  وق��د 

ل�سيا�سة  نتيجة  عاما(   46( وعر  اأب��و  الأ�سر 

الإهمال الطبي املتعمد، حيث كان يعاين من 

�سرطان احلنجرة منذ نهاية العام املن�سرم، 

وت���ف���اق���م و����س���ع���ه ال�����س��ح��ي ج�������ّراء ظ����روف 

واأعلنت  لها،  التي تعر�س  القا�سية  العتقال 

اإدارة �سجون الحتال عن اإ�سابته بفرو�س 

ك��ورون��ا يف �سهر ي��ول��ي��و امل��ن�����س��رم، واأج��ري��ت 

له،  تنف�س  اأنبوب  لو�سع  جراحية  عملية  له 

اإج��راءات��ه��ا  و���س��م��ن  ال�����س��ج��ون  اإدارة  ونقلته 

ي�سمى  ما  اإىل  وجيزة  ف��رتة  وبعد  التنكيلية 

اإىل  ينقل  اأن  ق��ب��ل   ، ال��رم��ل��ة  ع��ي��ادة  ب�سجن 

هناك،  ويرتقي   ، هروفيه  اأ���س��اف  م�ست�سفى 

وذل���ك بعد ف��رتة وج��ي��زة م��ن اإ���س��اب��ت��ه ب��ورم 

جديد يف احلنجرة

وك�������ان اأب�������و وع�����ر ي���ع���م���ل ����س���م���ن الأم�����ن 

الفل�سطيني، وحتديدا يف قوات ال�17، املكلفة 

ب��ح��را���س��ة ال��رئ��ي�����س ال���راح���ل ي��ا���س��ر ع��رف��ات، 

وا�ستمرت اإ�سرائيل مبطاردته لثاث �سنوات 

على خلفية مقاومته لاحتال قبل اعتقاله 

ا�ستمر  ق��ا���ٍس  لتحقيٍق  وتعر�س   ،2003 ع��ام 

لأكرث من 100 يوم ب�سكل متتاٍل، وحكم عليه 

الحتال بال�ّسجن املوؤبد املكرر 6 مرات، و50 

عاماً، وقد حرم الحتال عائلته من زيارته 

اع��ت��ق��ال��ه،  ب��ع��د  ���س��ن��وات متتالية  ث���اث  مل���دة 

وقبل نحو عام فقط �ُسمح لأ�سقائه بزيارته، 

وب��ا���س��ت�����س��ه��اده ارت��ف��ع ع���دد ���س��ه��داء احل��رك��ة 

الأ�سرة منذ عام 1967 اإىل 226 �سهيداً

ورغ�����م ت��ف��اق��م و���س��ع��ه ال�����س��ح��ي، رف�����س 

لإط��اق  الفل�سطينية  املنا�سدات  الح��ت��ال 

���س��راح��ه، ح��ي��ث اق��ت��ادت��ه اإىل اأح���د م��راك��زه��ا 

الطبية ليتلقى جرعة من العاج الكيميائي 

وه����و م��ك��ب��ل ال���ي���دي���ن، ل��ي��ق�����س��ي اآخ�����ر اأي����ام 

انتهجته مع  اأم���ر  وه��و  اأ���س��ّرت��ه،  ب��ن  حياته 

اأ���س��رى اآخ��ري��ن ق�سوا يف زن��ازي��ن الح��ت��ال 

كالأ�سرين �سامي اأبو دياك وب�سام ال�سائح

ق�سى اأب���و وع���ر مب��ر���س ال�����س��رط��ان وه��و 

مكبل اليدين اأمام �سجانيه وطاقم الحتال 

الطبي

وق�����د ل���وح���ظ م����وؤخ����را زي�������ادة يف اأع������داد 

ال�����س��ه��داء ال��ذي��ن ���س��ق��ط��وا داخ���ل ال�����س��ج��ون، 

جراء �سيا�سة الإهمال الطبي التي تنتهجها 

ب�سكل متعمد قوات الحتال

وق��ال��ت ق��ي��ادة احل��رك��ة الأ����س���رة يف بيان 

اإىل  ارتقى  وع��ر  اأب��و  اإن  ال�سجون،  من  �سرب 

والقدمن  ال��ي��دي��ن  مكبل  وه��و  �سهيداً  رب��ه 

اأم�����ام اأن���ظ���ار ال�����س��ج��ان��ن ال���ذي���ن ي��ت��ل��ذذون 

ويتغذون على عذابات ووجع واآهات الأ�سرى، 

ج��زء من  التي هي  الطبية،  الطواقم  واأم��ام 

هذه املوؤ�س�سة الأمنية احلاقدة

�سوؤون  رئي�س هيئة  اتهم  ال�سياق  ويف هذا 

الأ�سرى واملحررين قدري اأبو بكر، الحتال 

بقتل الأ�سر كمال اأبو وعر من خال تركه 

وق���ال: اجلرمية  ال�����س��رط��ان،  مل��ر���س  فري�سة 

وع��ر هي  اأب��و  ال�سهيد  الأ���س��ر  بحق  الطبية 

�ساهد على عن�سرية وحقد الحتال و�سعيه 

حمما   ، الو�سائل  ب�ستى  اأ�سرانا  من  للنيل 

طاقم  اأن  اإىل  لفتا  م�سوؤوليتها،  الح��ت��ال 

حم��ام��ي��ي ال��ه��ي��ئ��ة وخ����ال ال���ف���رتة امل��ا���س��ي��ة 

الفوري  لاإفراج  الطلبات  من  ع��ددا  قدموا 

الفل�سطينية  امل�ست�سفيات  اإىل  ونقله  ع��ن��ه، 

ولكن  ل��ه،  الطبي  ال��ع��اج  ت��ق��دمي  يتم  حتى 

ال���ط���ل���ب���ات رف�������س���ت ج��م��ي��ع��ه��ا يف امل���ح���اك���م 

الإ�سرائيلية التي تتلقى التعليمات من جهاز 

اجلرمية  ه��ذه  اأن  بكر  اأب��و  واأك���د   . ال�ساباك 

ال���دويل  املجتمع  تق�سر  م���دى  ع��ل��ى  ت��دل��ل 

اإ�سرائيل،  وم�ساءلة  حما�سبة  يف  وموؤ�س�ساته 

هذه  على  ال�سمت  ا�ستمرار  اأن  م��ن  حم��ذرا 

املمار�سات �سي�سجع الحتال على موا�سلتها

ال����ت����ن����دي����دات  ت����وا�����س����ل����ت  ال���������س����ي����اق  يف 

وحملت  الح��ت��ال،  ب�سيا�سات  الفل�سطينية 

امل��خ��ت�����س��ة مبتابعة  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال��ف�����س��ائ��ل 

امل�سوؤولية  الحتال  �سلطات  الأ���س��رى  ملف 

ا�ست�سهاده  اإن  وقالت  وعر،  اأبو  ا�ست�سهاد  عن 

ي��ع��ك�����س اإج�������رام و����س���ادي���ة ���س��ج��ان��ه ، ودع���ت 

م��ل��ف  ح���م���ل  اإىل  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ة 

اجلاد  والعمل  الدولية  املحافل  اإىل  الأ�سرى 

على ا�ست�سدار قرارات جترم اإهمالهم �سحيا 

م��ط��ال��ب��ة امل��وؤ���س�����س��ات ال��دول��ي��ة واحل��ق��وق��ي��ة 

وخا�سًة  الأ�سرى  جتاه  م�سوؤولياتها  لتحمل 

املر�سى منهم

اإن  الفل�سطيني  ال��وط��ن��ي  املجل�س  وق���ال 

حما�سبة  يتوجب  ج��رمي��ة،  يعد  ا�ست�سهاده 

الح������ت������ال ع���ل���ي���ه���ا، ف���ي���م���ا ق����ال����ت ح���ن���ان 

ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ع�سو  ع�����س��راوي 

اإن غياب نظام احلماية وامل�ساءلة  التحرير: 

وت��غ��ا���س��ي امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل ع���ن مم��ار���س��ات 

دول��ة  يعطي  الإ�سرائيلي  الأب��ارت��ه��اي��د  نظام 

الحتال ال�سوء الأخ�سر ملوا�سلة جرائمها 

بحق �سعبنا الأعزل

اأق���ام���ت ح��رك��ة ف��ت��ح التي  اإىل ذل���ك ف��ق��د 

اأبو وعر، بيت عزاء له يف  ينتمي لها الأ�سر 

بيت  اأم  حيث  ج��ن��ن،  ج��ن��وب  قباطية  بلدته 

العزاء ح�سود غفرة من اأهايل البلدة وقرى 

امل��ح��اف��ظ��ة م���ن م��وؤ���س�����س��ات ر�سمية  وب���ل���دات 

واأهلية وفعاليات وقوى فل�سطينية

ك����م����ا ن���ظ���م���ت ال����ع����دي����د م�����ن ال����وق����ف����ات 

الحتجاجية اأمام مقرات ال�سليب الأحمر يف 

التدخل  ب�سرعة  طالبت  الفل�سطينية،  امل��دن 

الدويل لإنقاذ الأ�سرى

جدير ذكره اأن معاناة الأ�سرى تتفاقم يف 

هذه الأوق��ات، ب�سبب انت�سار فرو�س كورونا 

�سجن  يف  خا�سة  املعتقلن  ب��ن  كبر  ب�سكل 

جلبوع الذي قام الحتال باإغاقه بالكامل، 

م��ع ارت���ف���اع ع���دد امل�����س��اب��ن لأك����رث م��ن 100 

اأ�سر، دون اأن تقوم �سلطات الحتال باتخاذ 

اأي خطوات عملية ملنع تفاقم الفرو�س

ونا�سدت وزيرة ال�سحة مي الكيلة املجتمع 

ال�����دويل وامل��ن��ظ��م��ات ال���دول���ي���ة واحل��ق��ي��ق��ي��ة 

ب��ال��ت��دخ��ل لإن���ق���اذ ب��ق��ي��ة الأ�����س����رى امل��ر���س��ى 

 11 املتواجدين يف �سجون الحتال، وبينهم 

 700 من  واأك��رث  بال�سرطان  م�ساباً  مري�ساً 

مري�س يعانون من خمتلف الأمرا�س

 تقرير لCNN يتنبأ بسبب رفض ترامب االعتراف بالهزيمة

 إثيوبيا في أزمة: هل يشهد القرن األفريقي انفصاال أو اندالع حرب أهلية؟

 الشهيد األسير أبو وعر.. صعدت الروح لبارئها 
وبقي الجسد رهن االعتقال

 ارتفاع عدد األسرى الفلسطينيين 
المصابين ب كورونا إلى 131

 فلسطين: جاهزون للعودة للمفاوضات 
على أساس الشرعية الدولية

 معهد بحثي أمريكي: كوريا الشمالية 
تمتلك حوالي 60 رأسا نوويا

 »نيكول خائن«.. محتجون في يريفان 
يطالبون باستقالة باشينيان

االنباط-وكاالت

قال نادي الأ�سر الفل�سطيني، الأربعاء، 

اإن عدد الأ�سرى امل�سابن بفرو�س كورونا 

 131 اإىل  ارتفع  الإ�سرائيلية،  ال�سجون  يف 

معتقا

ق�سم  رئي�سة  ���س��راح��ن��ة،  اأم����اين  وق��ال��ت 

الأنا�سول،  لوكالة  الأ�سر،  بنادي  الإعام 

اإن اإجمايل الأ�سرى امل�سابن بالفرو�س يف 

131 بعد  اإىل  ارتفع  الإ�سرائيلية،  ال�سجون 

اإ�سابة 4 معتقلن يف �سجن جلبوع

ب  امل�سابن  الأ���س��رى  ع��دد  اإن  واأ�سافت 

اإىل  ارتفع  كورونا يف �سجن جلبوع وح��ده، 

100 معتقل

فل�سطيني  اأ���س��ر   5400 ق��راب��ة  وي��ق��ب��ع 

 41 منهم  حاليا،  الإ�سرائيلية  ال�سجون  يف 

معتقا  و370  طفا،   170 وقرابة  اأ���س��رة، 

اإداريا )دون حماكمة( وفق نادي الأ�سر

واأعلن امل�سوؤول الأمني هرني نافارو اأن 

44/ عاما/، وهي  اأباديا  القا�سية تريزا 

اأ�سيبت  قا�سية مبحكمة مانيا اجلزئية، 

وفاتها  اإع����ان  ومت  ال���راأ����س  يف  بر�سا�سة 

لدى و�سولها اإىل امل�ست�سفى

وق����د اأط���ل���ق م��رت��ك��ب احل������ادث اأم������ادور 

وتويف  نف�سه  على  النار  عاما/   /42 ريباتو 

على الفور

لل�سرطة  الأولية  التحقيقات  واأظهرت 

اأن ريباتو، ترافقه �سقيقته، كانا يف لقاء مع 

اأخ��رج  عندما  ا�ستقالته  لتقدمي  القا�سية 

النار  واأط��ل��ق  حقيبته  من  م�سد�سا  ريباتو 

على القا�سية

وق���ال ن��اف��ارو : ك��ان ري��ب��ات��و ي��ع��اين من 

املواعيد  بع�س  ع��ن  تخلف  لأن���ه  الك��ت��ئ��اب 

يف  بكورونا  اإ�سابته  بعد  العمل  يف  املحددة 

اآب/اأغ�سط�س

باإغاق  ال�سرطة  قامت  احل��ادث،  وف��ور 

مانيا(  )قاعة مدينة  �سيتي هول  مانيا 

اإىل اأن مت التاأكد من اأن القاتل قد انتحر

االنباط-وكاالت

الرئا�سة  با�سم  الر�سمي  الناطق  اأعلن 

ا�ستعداد  ردي��ن��ة،  اأب���و  نبيل  الفل�سطينية 

طاولة  اإىل  للعودة  الفل�سطينية  ال��ق��ي��ادة 

املفاو�سات، على اأ�سا�س ال�سرعية الدولية

ردينة على ت�سريحات وزير  اأبو  وعقب 

جي�س الحتال ال�سرائيلي بيني غانت�س، 

للقيادة  ال��وق��ت  اإن���ه ح��ان  ق��ال فيها  ال��ت��ي 

بدون  املفاو�سات  اإىل  العودة  الفل�سطينية 

الفل�سطينية  ال��ق��ي��ادة  اإن  بالقول   ، اأع���ذار 

م�ستعدة للعودة اإىل املفاو�سات على اأ�سا�س 

انتهت  اأو م��ن ح��ي��ث  ال��دول��ي��ة،  ال�����س��رع��ي��ة 

املفاو�سات اأو بالتزام اإ�سرائيل بالتفاقيات 

املوقعة

واأوقفت القيادة الفل�سطينية التفاو�س 

 ،2014 العام  اأبريل من  اإ�سرائيل، منذ  مع 

الأخرة مبا عليها من  التزام  ب�سبب عدم 

تعهدات، و�سروعها باتخاذ خطوات اأحادية 

اأب���رزه���ا ت��ك��ري�����س ال���س��ت��ي��ط��ان وم�����س��ادرة 

اأرا������س�����ي ال�������س���ف���ة، ك���م���ا ق���ام���ت ال���ق���ي���ادة 

بالتخلل  املا�سي  مايو   19 يف  الفل�سطينية 

من التفاقيات املوقعة مع اإ�سرائيل

وك������ان غ���ان���ت�������س دع�����ا ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن 

لان�سمام ملباحثات ال�سام بدون �سروط 

للكني�ست  جل�سة  خ���ال  وذل���ك   ، م�سبقة 

ل���ل���م�������س���ادق���ة ع���ل���ى ات����ف����اق ال���������س����ام م��ع 

البحرين

تفهم  مل  الفل�سطينية  ال��ق��ي��ادة  وق���ال 

اأن ال��وق��ت ق��د ح��ان للتخلي ع��ن الأع���ذار، 

والعودة اإىل طاولة املفاو�سات والعمل معا 

من اأجل اإيجاد حل

االنباط-وكاالت

اأ�����س����دره معهد  ق����ال ت��ق��ري��ر ح���دي���ث 

الدفاع  جلامعة  تابع  لاأبحاث  اأمريكي 

ال�سمالية  كوريا  اإن  الأمريكية،  الوطني 

متتلك ما ي�سل اإىل 60 راأ�سا نوويا

وق������ال امل���ع���ه���د يف ت���ق���ري���ر ل��ت��ق��دي��ره 

ي��ت��وق��ع  اإن����ه   2020 ل��ع��ام  ال���س��رتات��ي��ج��ي 

ام���ت���اك ك���وري���ا ال�����س��م��ال��ي��ة مل���ا ب���ن 15 

650 �ساروخا  ن��ووي��ا، وح��وايل  راأ���س��ا  و60 

ب��ال��ي�����س��ت��ي��ا مت��ك��ن��ه��ا م���ن ت��ه��دي��د امل����دن يف 

كوريا اجلنوبية واليابان و�سرق ال�سن

“من خ��ال تطوير  ال��ت��ق��ري��ر:  وق���ال 

اأ���س��ل��ح��ة ال����دم����ار ال�����س��ام��ل وا���س��ت��خ��دام 

العدواين  والو�سع  الكيماوية  الأ�سلحة 

ا�ستقرار  ال�سمالية  كوريا  تهدد  لقواتها، 

املنطقة والأعراف العاملية”

اخ��ت��رت  “وقد  ال��ت��ق��ري��ر:  واأ�����س����اف 

كوريا ال�سمالية �سواريخ بالي�ستية عابرة 

ل���ل���ق���ارات مت��ك��ن��ه��ا م���ن ���س��رب ال���ولي���ات 

املتحدة”

واأ�سار التقرير اإىل اأن هناك تقديرات 

�سمايل  ك����وري  ج��ن��دي  م��ل��ي��ون   1.2 ب����اأن 

ال�ساح  منزوعة  باملنطقة  “ينت�سرون 
ي�سكلون  زال���وا  وم��ا  هجومي”،  و�سع  يف 

ت���ه���دي���دا ت��ق��ل��ي��دي��ا ل���ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة 

واليابان

وتقوم بيونغ يانغ بعمليات بيع وتبادل 

للتقنية الع�سكرية مع اإيران، ما �ساعدها 

على تطوير برامج ال�سواريخ البالي�ستية

تزييف  “عمليات  اأن  التقرير  واأ�ساف 

النظام  �ساعدا  املخدرات  وتهريب  العملة 

الأم���وال  جمع  على  ال�سمالية  ك��وري��ا  يف 

والتعامل مع تاأثر العقوبات”

االنباط-وكاالت

جت���م���ع اأك�������رث م����ن األ�������ف ���س��خ�����س يف 

اأم������ام م��ب��ن��ى دار الأوب��������را يف  م���ظ���اه���رة 

مطالبن  ي��ري��ف��ان،  الأرم��ن��ي��ة  العا�سمة 

با�ستقالة رئي�س الوزراء نيكول با�سينيان، 

و����س���ط ت�����س��دي��د ال�����س��ل��ط��ات الإج�������راءات 

الأمنية

وم�����ع ا����س���ت���م���رار ت���دف���ق م��ت��ظ��اه��ري��ن 

ج���دد اإىل م��وق��ع الح��ت��ج��اج، ح��ي��ث ي��ردد 

خائن”،  “نيكول  ه����ت����اف  امل���ح���ت���ج���ون 

وب��ن  بينهم  متفرقة  م��ن��او���س��ات  حت���دث 

ال�سرطة، الذين ينفذون توقيفات  رجال 

انتقائية يف �سفوف املتظاهرين

اأح��د  ع��ن  “نوفو�ستي”  وك��ال��ة  ونقلت 

اأغلقت  ال�سلطات  اأن  املعار�سن،  النواب 

ك���ل ال���ط���رق امل���وؤدي���ة اإىل ال��ع��ا���س��م��ة من 

خمتلف مناطق الباد

قوات  احتجزت  اليوم  �سابق  وق��ت  ويف 

الأم���ن ج��اج��ي��ك ت�����س��اروك��ي��ان، اأح���د اأب��رز 

“اأرمينيا  ح��زب  رئي�س  املعار�سة،  زعماء 

املزدهرة” ح�سبما اأفادت متحدثة با�سمه

وكان 17 حزبا اأرمنيا قد قررت، تنظيم 

مظاهرة اليوم الأربعاء، رغم حتذير من 

احتجاجا  قانونيتها،  عدم  من  ال�سلطات 

وقف  ات��ف��اق  على  با�سينيان  توقيع  على 

احلرب يف اإقليم قره باغ، الذي ن�س على 

الإقليم  م��ن  الأرم��ن��ي��ة  ال��ق��وات  ان�سحاب 

واإعادة بع�س الأرا�سي لأذربيجان
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عوا�صم – وكاالت

خ���ا����ض م��ن��ت��خ��ب الأرج���ن���ت���ن م��ران��ه 

الر�صمي الأول، يف انتظار و�صول مدافع 

ف��ي��ورن��ت��ي��ن��ا، ل���وك���ا����س ك����وارت����ا، وو���ص��ط 

م��ع��ان��اة اأرب���ع���ة م���ن لع��ب��ي��ه م���ن »ح��م��ل 

وي�صتعد  الإج��ه��اد.  نتيجة  زائ��د«  ع�صلي 

راق�����ص��و ال��ت��اجن��و مل��واج��ه��ة ب���اراج���واي، 

اخل��م��ي�����س يف ث���ال���ث ج�����ولت ت�����ص��ف��ي��ات 

اأم���ري���ك���ا اجل��ن��وب��ي��ة، امل���وؤه���ل���ة مل��ون��دي��ال 

الأرجنتيني  الحت��اد  واأف��اد   .2022 قطر 

ل��ك��رة ال��ق��دم، يف ب��ي��ان عقب امل���ران »ق��ام 

الالعبون نيكول�س تاجليافيكو، لوتارو 

اأوتاميندي، روبرتو  مارتينيز، نيكول�س 

برييرا، بعمل خا�س وبكثافة اأقل، جراء 

زائد، خالل  معاناتهم من حمل ع�صلي 

اأنديتهم«. بينما  مبارياتهم الأخرية مع 

ذات مالمح  بتدريبات  الفريق  باقي  قام 

»ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة وك�����روي�����ة«، ام���ت���دت ل��ن�����ص��ف 

واجه  ال��ذي  كوارتا،  غياب  و�صط  �صاعة، 

ب�صبب  ل��ل��خ��روج،  اإي��ط��ال��ي��ا  م�����ص��ك��الت يف 

م�����ص��ائ��ل ���ص��ح��ي��ة ت��ت��ع��ل��ق ب��وب��اء ك��ورون��ا. 

اأن م�صاألة  ال�صفراإل  اأخريا يف  لكنه جنح 

يف  ب��اراج��واي،  اأم���ام  كاأ�صا�صي  م�صاركته 

ملعب ل بومبونريا، �صتكون معقدة.

وخ���ا����س م��ن��ت��خ��ب ال����رازي����ل م��ران��ا، 

مل��واج��ه��ة فنزويال  ا���ص��ت��ع��دادا  ال��ث��الث��اء، 

اأمريكا  ت�صفيات  �صمن  املقبل،  اجلمعة 

2022، وذلك  املوؤهلة ملونديال  اجلنوبية 

ال���الع���ب���ن.و����ص���ارك  يف غ���ي���اب م��ع��ظ��م 

 24 ق��ائ��م��ة ت�صم  ف��ق��ط م��ن   5 امل����ران  يف 

تيتي،  امل����درب  يك�صف  مل  بينما  لع��ب��ا، 

الذين  الالعبن  ب��دلء  عن  الآن،  حتى 

وهم  ف��ن��زوي��ال،  مواجهة  ع��ن  �صيغيبون 

واُ�صتبعد  وكا�صيمريو.  وكوتينيو  نيمار 

حاليا  ويخ�صع  الإ���ص��اب��ة،  ب�صبب  نيمار 

�صفره  لإمكانية  حت�صبا  مكثف،  ل��ع��الج 

م��ون��ت��ف��ي��دي��و،  اإىل  »ال�����ص��ي��ل��ي�����ص��او«  م���ع 

مل��واج��ه��ة اأوروج�����واي ب��اجل��ول��ة ال��راب��ع��ة 

م���ن ال��ت�����ص��ف��ي��ات، ب��ع��د ل���ق���اء ف��ن��زوي��ال 

اأيام. باأربعة 

نيمار يف تدريبات مع طبيب  و�صارك 

داخل  للتدرب  اإ�صافة  الطبيعي،  العالج 

الريا�صية، كما رك�س يف  الألعاب  �صالة 

بريو  كوماري«  »جراجنا  ملعب  حميط 

الطبي  اجل��ه��از  وي��ع��ت��ق��د  ج���ان���ريو.  دي 

للمنتخب، اأن رغم معاناته على م�صتوى 

الفخذ، وغيابه عن اآخر لقائن لباري�س 

اأمام  �صان جريمان، فاإنه �صيكون جاهزا 

القائمة  اأي�����ص��ا م��ن  اأوروج�����واي. وخ���رج 

م��دري��د،  ري���ال  ك��وف��ي��د-19 جن��م  ب�صبب 

لعب  كوتينيو  يبتعد  فيما  كا�صيمريو، 

ب��ر���ص��ل��ون��ة ل��الإ���ص��اب��ة. وت��ع��د ه���ذه امل��رة 

الأوىل التي �صيفقد فيها تيتي الثالثي، 

منذ  مًعا  وكا�صيمريو،  وكوتينيو  نيمار 

توليه قيادة املنتخب قبل اأربع �صنوات.

ك����م����ا غ��������اب ع������ن امل�����������ران ك������ل م����ن، 

دوج����ال�����س ل����وي����ز، دان���ي���ل���و، ج��اب��ري��ي��ل 

لتغيب  ري���ب���ريو،  اإي���ف���رت���ون  ج��ي�����ص��و���س، 

للمنتخب  الأ���ص��ا���ص��ي  الت�صكيل  م��الم��ح 

قد  الرازيل  وكانت  املقبلة.  مباراته  يف 

لها  اأول مباراتن  انت�صارين، يف  حققت 

بخما�صية  بوليفيا  اأم���ام  بالت�صفيات، 

نظيفة، وبريو باأربعة اأهداف لثنن.

االرجنتين جاهزة والبرازيل تفتقد قوتها

وجوه جديدة في االدارة المؤقتة 
لنادي الوحدات

وزير الشباب يتفقد فرق 
الشباب التطوعية

ثيم افضل رياضي نمساوي

االنباط – عمان

النابل�صي  حممد  ال�صباب  وزي��ر  ق��رر 

امل��وؤق��ت��ة  الداري�����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ت�صكيل  اع����ادة 

ل��ن��ادي ال���وح���دات ب��رئ��ا���ص��ة ال��ع��ن وجيه 

وحممد  �صقر،  اأحمد  وع�صوية:  عزايزه 

ابو  وم.يا�صن  الكوز  الفتاح  وعبد  غنام 

العكايلة   واأ���ص��ام��ة  امل��وم��ن��ي  وب�����ص��ام  ع���واد 

ت�صريحات  العزايزيه يف  بذلك  افاد  كما 

ل���ل���م���وق���ع ال���ر����ص���م���ي ل����ن����ادي ال����وح����دات 

الأرب�������ع�������اء: »اأوج���������ه ال�������ص���ك���ر اخل���ا����س 

ال�صابقة،  الإداري�����ة  الهيئة  يف  ل��ل��زم��الء 

الفرتة  خ��الل  املبذولة  اجلهود  كل  على 

املا�صية«. ومتنى عزايزة التوفيق للهيئة 

نادي  م�صرية  خلدمة  اجلديدة  الإداري��ة 

وبريقه  األقه  على  واملحافظة  الوحدات، 

وخا�صة  ال�صعد،  ك��اف��ة  على  واإجن��ازات��ه 

الفرق الريا�صية. وك�صف عزايزة حر�س 

اإجن���ازات  موا�صلة  على  امل��وؤق��ت��ة  الهيئة 

ن�������ادي ال�����وح�����دات ري���ا����ص���ي���ا، وث��ق��اف��ي��ا 

واجتماعيا، تبعا ملكانة املوؤ�ص�صة الوطنية 

العري�صة. الريادية، وجماهريته 

 االنباط – عمان

ال�������ص���ب���اب حم��م��د  ت���ف���ق���د وزي�������ر   - 

الثالثاء،  �صباح  منذ  النابل�صي  �صالمه 

امل�صاركة  التطوعية،  ال�صبابية  الكوادر 

والتي  النتخابية،  العملية  تنظيم  يف 

املعلوماتي  ال��دع��م  ا���ص��ك��ال  ك��اف��ة  ت��ق��دم 

وال��ل��وج�����ص��ت��ي ل��ل��ن��اخ��ب��ن، وت��ع��م��ل على 

ت��وع��ي��ة ال��ن��اخ��ب��ن ب�����ص��رورة الل���ت���زام 

بالإجراءات الحرتازية والوقائية من 

فريو�س كورونا، اأثناء عملية النتخاب 

حيث هدف وجودها اىل اجناح العملية 

الن��ت��خ��اب��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����ص��ي��ق مع 

ال��ه��ي��ئ��ة امل�����ص��ت��ق��ل��ة ل���الن���ت���خ���اب. واأك����د 

وم���ن  ال�������ص���ب���اب  وزارة  ان  ال��ن��اب��ل�����ص��ي 

التطوعية  ال�����ص��ب��اب��ي��ة  ال���ك���وادر  خ���الل 

املنظمة واملدربة، تعاونت بروح الفريق 

الواحد مع خمتلف اجلهات احلكومية 

العملية  على  ا�صرفت  التي  واخلا�صة، 

الن����ت����خ����اب����ي����ة ب�������ص���ك���ل م����ن����ظ����م، مم��ا 

ل��دى  وال���وع���ي  ال��ت��ن��ظ��ي��م  م���دى  يعك�س 

التطوعية  بالعملية  امل�صارك  ال�صباب 

باجلهد  النابل�صي  واأ�صاد   . والنتخابية 

تنظيم  امل�صاركن يف  لل�صباب  التطوعي 

اإىل ان  ال��ع��م��ل��ي��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة، م�����ص��رياً 

ان يكون نهج حياة يعزز  التطوع يجب 

النبيلة،  املجتمعية  القيم  ال�صباب  لدى 

وحب العمل بروح الفريق الواحد.

فيينا – وكاالت

على  ثيم،  دومينيك  التن�س  لعب  ح�صل 

 2020 اأف�صل ريا�صي من�صاوي يف عام  حائزة 

، م��ت��وف��ق��اً ع��ل��ى م��واط��ن��ه دي��ف��ي��د األ��ب��ا لع��ب 

بايرن ميونخ الأملاين، وبطل التزلج �صتيفان 

عاملياً،  ال��ث��ال��ث  امل�صنف  ثيم  وق���دم  ك��رف��ت.  

ن��ت��ائ��ج مم��ي��زة خ��الل امل��و���ص��م احل���ايل، حيث 

البطولت  يف  األقابه  ب��اأول  الفوز  من  متكن 

بطولة  للقب  حتقيقه  بعد  الكرى،  الأرب��ع 

الو�صول  ا�صتطاع  وكذلك  املفتوحة،  اأمريكا 

ال��ع��ام  اأ���ص��رتال��ي��ا مطلع  ب��ط��ول��ة  ن��ه��ائ��ي  اإىل 

احل�����ايل.  وع���ن ف����وزه ب��اجل��ائ��زة ق���ال ث��ي��م: 

اإنه  بهذه اجلائزة،  بفوزي  للغاية  �صعيد  »اأنا 

اأغلى جائزة  اأح�صل على  اأنا  �صرف كبري يل 

اأهنئ  اأن  »اأري���د  وت��اب��ع:  ب��ل��دي.«  يف  ريا�صية 

ي�صتحقون  وج��م��ي��ع��ه��م  امل��ر���ص��ح��ن،  ج��م��ي��ع 

ال��ف��وز ب��ه��ذه اجل��ائ��زة، واأن���ا ف��خ��ور ل��وج��ودي 

  ». النم�صا  يف  الريا�صين  اأف�صل  قائمة  بن 

اأن هذه هي املرة الأوىل التي  جدير بالذكر 

من  ع��ام��ا،  ال27  �صاحب  ثيم  فيها  يتمكن 

الفوز بهذه اجلائزة .

االنباط – عمان

اأن���ه���ى امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي ل��ك��رة ال��ق��دم، 

حت�����ص��ريات��ه ال��ب��دن��ي��ة وال���ف���ن���ي���ة، ب��ق��ي��ادة 

املدرب فيتال بوركلمانز، ا�صتعداداً ملواجهة 

م�صاء  اخلام�صة  عند  ودياً  العراقي  نظريه 

ملعب  ع��ل��ى  الأردن-  ب��ت��وق��ي��ت  اخل��م��ي�����س 

»���ص��ي��ف��ي��ن��ث« يف دب�����ي. واأج������رى ال��ن�����ص��ام��ى 

اللقاء،  ملعب  على  الأرب��ع��اء  م�صاء  تدريباً 

م��ن اجلمل  ال��ع��دي��د  تطبيق  ع��ل��ى  ا���ص��ت��م��ل 

ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة، ت��اأه��ب��اً ل��ل��ق��اء ال���ع���راق وال���ذي 

للمنتخب  التدريبي  املع�صكر  �صمن  ياأتي 

17 اجل����اري،  يف دب����ي، وال����ذي مي��ت��د ح��ت��ى 

الثنن  ودي��اً  �صوريا  لقاء  اأي�صاً  ويت�صمن 

يوتيوب  على  الحتاد  قناة  وتتوىل  القادم. 

w w w . y o u t u b e . c o m / (

الهواء  على  املباراة  نقل   ،)jordanfa
حتكيم  طاقم  اللقاء  يقود  فيما  مبا�صرة، 

دويل اإم����ارات����ي، ح��ي��ث ���ص��ي��ل��ع��ب ال��ن�����ص��ام��ى 

ب���ال���ل���ون الأب���ي�������س ال���ك���ام���ل، ف��ي��م��ا ي��ظ��ه��ر 

العراق ب� الأخ�صر. اإىل ذلك، وافق اجلهاز 

ال��ف��ن��ي ل��ل��ن�����ص��ام��ى، ع��ل��ى م���غ���ادرة ال��الع��ب 

حم���م���د ال����دم����ريي ل��ت��ج��م��ع امل���ن���ت���خ���ب يف 

ظل  يف  عمان،  العا�صمة  اإىل  وال��ع��ودة  دب��ي 

الالعب  يعي�صها  ال��ت��ي  ال�صعبة  ال��ظ��روف 

القليلة  الأي����ام  خ���الل  �صقيقيه  وف���اة  ب��ع��د 

املا�صية.

الإم���ارات،  يف  الن�صامى  مع�صكر  وي��ق��ام   

ب��روت��وك��ول ���ص��ح��ي م�صدد  ت��ط��ب��ي��ق  و���ص��ط 

ويهدف  ال��ع��ام��ة،  ال�صالمة  على  للحفاظ 

ل�صتكمال  تاأهباً  الإع���داد،  م�صتوى  لرفع 

الت�صفيات امل�صرتكة واملوؤهلة لكاأ�س العامل 

2022، ونهائيات اآ�صيا 2023.

ي��ن��ت��ظ��ر  ال���وط���ن���ي  امل��ن��ت��خ��ب  اأن  ي���ذك���ر   

�صمن  واأ�صرتاليا  ونيبال  الكويت  مواجهة 

يف  م�صواره  ل�صتكمال  الثانية،  املجموعة 

الدور الثاين من الت�صفيات امل�صرتكة.

 وي�����ص��ت��ق��ر امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي يف امل��رك��ز 

ب��ال�����ص��راك��ة مع  ال��ث��اين �صمن جم��م��وع��ت��ه، 

ال��ك��وي��ت ب���ذات ال��ر���ص��ي��د )10 ن��ق��اط(، مع 

ونيبال   ،)12( ب��ال�����ص��دارة  اأ���ص��رتال��ي��ا  ب��ق��اء 

دون  ال�صينية  تايبيه  واخ���رياً   ،)3( راب��ع��اً 

اأي نقطة.

عوا�صم – وكاالت

الت�صفيات  ع��ل��ى  ال�����ص��ت��ار، اخل��م��ي�����س،  ُي�����ص��دل 

ك��اأ���س الأمم الأوروب��ي��ة )ي��ورو  امل��وؤه��ل��ة لبطولة 

فا�صلة على  م��ب��اري��ات  اأرب���ع  خ��الل  م��ن   ،)2020

امل��ق��اع��د الأرب���ع���ة امل��ت��ب��ق��ي��ة ب��ال��ن��ه��ائ��ي��ات.وي��ح��ل 

امل��ن��ت��خ��ب ال����ص���ك���ت���ل���ن���دي ���ص��ي��ف��ا ع���ل���ى ن��ظ��ريه 

ال�����ص��م��ال��ي��ة مع  اأي��رل��ن��دا  ال�����ص��رب��ي، ك��م��ا تلتقي 

مع  وج��ورج��ي��ا  اأي�صلندا،  م��ع  وامل��ج��ر  �صلوفاكيا، 

مقدونيا ال�صمالية.

وامل��ج��ري  ال���ص��ك��ت��ل��ن��دي  املنتخبان  ويتطلع   

مل�صاركة  نظرا  والتاأهل،  الفوز  اإىل  خا�س  ب�صكل 

الن�صخة  ه��ذه  م��ب��اري��ات  ا�صت�صافة  يف  بلديهما 

مبختلف  مدينة   12 يف  �صتقام  التي  التاريخية، 

بينها جال�صجو  الأوروب���ي���ة، م��ن  ال��ق��ارة  اأن��ح��اء 

وبوداب�صت. وي�صعى املنتخب ال�صكتلندي لإنهاء 

ربع قرن من الغياب عن البطولة، عندما يحل 

كانت  حيث  اليوم،  ال�صربي   نظريه  على  �صيفا 

واإذا  1996 باإجنلرتا.  اآخر م�صاركة له يف ن�صخة 

تاأهلت ا�صكتلندا، �صتكون على موعد مع مواجهة 

مثرية يف دور املجموعات، �صد جارتها اإجنلرتا، 

ملالقاة  ب��الإ���ص��اف��ة   ،1996 ي���ورو  يف  ح��دث  مثلما 

الت�صيك وكرواتيا.

فعاليات  ال�صكتلندي  املنتخب  يخ�س  ومل   

اأي بطولة كبرية، منذ م�صاركته يف كاأ�س العامل 

اآخ��ر  يف  يخ�صر  مل  الفريق  لكن  بفرن�صا.   1998

�صجل  اأف�صل  ليكون  خا�صها،  م��ب��اري��ات  ث��م��اين 

ل���ه م���ن امل���ب���اري���ات امل��ت��ت��ال��ي��ة دون ه���زائ���م، منذ 

ثمانينيات القرن املا�صي.

 ورغ����م ه����ذا، ل���ن ي��ك��ون امل��ن��ت��خ��ب ال�����ص��رب��ي 

الرنويجي،  بنظريه  اأط��اح  حيث  �صهال،  مناف�صا 

اأن��ه  كما  الفا�صل،  ب��ال��دور  املا�صية  املرحلة  م��ن 

���ص��ي��خ��و���س م���ب���اراة ال���ي���وم ع��ل��ى م��ل��ع��ب��ه. وك���ان 

مفاجاآت  م��ن  والأي�����ص��ل��ن��دي،  امل��ج��ري  املنتخبان 

الن�صخة املا�صية )يورو 2016( بفرن�صا، ويرغبان 

يف العودة للبطولة.

�صيخو�س  فاإنه  املجري،  املنتخب  تاأهل  واإذا   

ت�صمل  جمموعة  �صمن  الأول  ال���دور  فعاليات 

اأي�����ص��ا ال��رت��غ��ال، ع��ل��م��ا ب����اأن امل��ن��ت��خ��ب��ن ت��ع��ادل 

)3/3( يف دور املجموعات بيورو 2016 .

واأمل��ان��ي��ا،  فرن�صا  اأي�����ص��ا  املجموعة  ت�صم  كما 

واأي�صلندا،  املجر  مباراة  من  الفائز  اأن  يعني  ما 

�صيخو�س �صدامات نارية يف الدور الأول. وياأمل 

ال�صتة ع�صر  دور  بلغ  الذي  ال�صلوفاكي،  املنتخب 

يف يورو 2016، يف التاأهل اأي�صا من خالل الفوز 

بلفا�صت. يف  ال�صمايل،  الأيرلندي  م�صيفه  على 

ويف املقابل، حت�صم املباراة بن جورجيا ومقدونيا 

الفائز  م�صاركة  فر�صة  تبلي�صي،  يف  ال�صمالية 

منهما يف البطولة الأوروبية للمرة الأوىل.

اأ�صعف  املباراة، من  الفائز يف هذه  و�صيكون   

ال���ف���رق يف ال��ت�����ص��ن��ي��ف ال��ع��امل��ي، م���ن ب���ن جميع 

على  الأوروب��ي��ة  الأمم  كاأ�س  لبطولت  املتاأهلن 

الفريقن  م��ن  ك��ل  ح�صل  حيث  تاريخها،  م��دار 

الن�صخة  نتائج  خ��الل  م��ن  الفر�صة،  ه��ذه  على 

الأوىل لدوري اأمم اأوروبا، التي اأقيمت يف 2018 

و2019.

النشامى في مواجهة ودية مع العراق

لقاءات فاصلة في ختام التصفيات االوروبية

اهداف بالجملة في دوري الكرة النسوي
االنباط – عمان

اخ��ت��ت��م��ت م��ن��اف�����ص��ات م��رح��ل��ة ال��ذه��اب 

للمحرتفات،  الن�صوي  ال���دوري  لبطولة 

م��ب��اري��ات  ث����الث  ب���اإق���ام���ة   ،2020 مل��و���ص��م 

ال�صابعة.  �صمن اجلولة 

واف���������رزت ن���ت���ائ���ج م����ب����اري����ات امل���رح���ل���ة 

ال���������ص����اب����ع����ة م������ن ال����ب����ط����ول����ة ع������ن ف����وز 

 ،0-10 ال���ص��ت��ق��الل  ع��ل��ى  الأردن  ���ص��ب��اب 

9-1، وعمان على  الن�صر  والقاد�صية على 

ر�صيده  ع��م��ان  ورف���ع   .0-8 الأرث��وذك�����ص��ي 

الفرق،  ترتيب  ���ص��دارة  يف  نقطة   18 اإىل 

ثم   ،15 ب���  ث��ان��ي��ا  الأردن  ���ص��ب��اب  ح��ل  فيما 

الأرثوذك�صي   ،9 ال�صتقالل   ،12 القاد�صية 

واحدة.يذكر  بنقطة  والن�صر  والأهلي   ،6

و�صط تطبيق  تقام  البطولة  اأن مناف�صات 

ب���روت���وك���ول ���ص��ح��ي م�����ص��دد ح��ف��اظ��ا على 

العامة. ال�صالمة 
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رو�سيا اليوم- فيالدلفيا

����ض���ي�������ض���ت���غ���رق ط������رح ل����ق����اح م�����ض��اد 

يف  اأ�ضهرا  يريده،  من  لكل  ل�«كوفيد-19« 

العامل،  بقية  عن  ناهيك  املتحدة،  الواليات 

وعلى الرغم من اأهميته، اإال اأن اللقاح لي�س 

حال �ضحريا  الإنهاء الوباء.

مركز  مدير  اأوفيت،  بول  الدكتور  وقال 

يف  االأطفال  م�ضت�ضفى  يف  اللقاحات  تعليم 

كلية بريملان  التطعيم يف  واأ�ضتاذ  فيالدلفيا 

اأن  ينبغي  »ال  بن�ضلفانيا:  بجامعة  للطب 

اأنها املنقذ.  يفكر النا�س يف اللقاحات على 

اللقاحات، اإىل جانب االإجراءات ال�ضحية، 

الفريو�س،  هذا  على  لل�ضيطرة  و�ضيلة  هي 

لن  اللقاحات  كليهما.  اإىل  نحتاج  لكننا 

عن  التخلي  ميكنك  ال   .. �ضحرية  ت��ك��ون 

اأحدهما ل�ضالح االآخر«.

اأن  اإىل  العامة  ال�ضحة  خ��راء  وي�ضري 

طبيعتها  اإىل  احل��ي��اة  ع���ودة  �ضرعة  م��دى 

�ضيعتمد على عدد من العوامل، مبا يف ذلك 

فعالية اللقاح، وعدد االأ�ضخا�س امل�ضتعدين 

وا�ضتمرار  �ضرعة  وم��دى  عليه،  للح�ضول 

انت�ضار الفريو�س خارج نطاق ال�ضيطرة.

ف��و���ض��ي، رئي�س  اأن��ت��وين  ال��دك��ت��ور  وق���ال 

واالأم���را����س  للح�ضا�ضية  ال��وط��ن��ي  امل��ع��ه��د 

االأم��ر  لكن  ل��ه��ذا.  نهاية  »ه��ن��اك  امل��ع��دي��ة: 

اجلمهور  جانب  م��ن  جهد  ب��ذل  �ضيتطلب 

عن  واالب��ت��ع��اد  االأق��ن��ع��ة،  ارت����داء  ملوا�ضلة 

واال�ضتعداد  االزدح��ام،  وجتنب  االآخ��ري��ن، 

للح�ضول على لقاح«.

لقاح  لديك  ك��ان  »اإذا  فو�ضي  واأ���ض��اف 

معظم  واأق��ن��ع��ن��ا  للغاية  الفعالية  ���ض��دي��د 

فيمكننا  عليه،  باحل�ضول  البالد  النا�س يف 

العودة اإىل درجة من احلياة الطبيعية رمبا 

بحلول نهاية عام 2021«.

االأ�ضتاذ  �ضكاربينو،  ل�ضامويل  ووف��ق��ا 

امل�����ض��اع��د يف ج��ام��ع��ة ن����ورث اإي�����ض��رن يف 

بو�ضطن، الذي يدير خمتر االأوبئة النا�ضئة 

على  املوافقة  متت  لو  حتى  فاإنه  باملدر�ضة، 

لقاح هذا العام، فلن يكون هناك ما يكفي 

لتغيري م�ضار الوباء لعدة اأ�ضهر.

مئات  �ضنع  يف  بالفعل  ال�ضركات  وبداأت 

املر�ضحة،  اللقاحات  جرعات  من  املاليني 

ج��اه��زة  )وه���ي  عليها  امل��واف��ق��ة  م��ت��وق��ع��ة 

مل  اإذا  اجلرعات  نف�س  من  للتخل�س  اأي�ضا 

فيه  فعالة مبا  اأو  اآمنة  اأنها  اللقاحات  تثبت 

الكفاية).

لالأدوية،  االأمريكية  فايزر  �ضركة  وقالت 

الرائدة  اللقاحات املر�ضحة  اأحد  تنتج  التي 

وقت  يف  �ضتطلب  اإنها  »ك��وف��ي��د-19«،  �ضد 

اإدارة  ت��رخ��ي�����س  ال�����ض��ه��ر  م��ن ه���ذا  الح���ق 

الغذاء والدواء. ولي�س من الوا�ضح كم من 

الوقت �ضت�ضتغرقه اإدارة الغذاء والدواء من 

املوافقة  الكثريون  يتوقع  فيما  ذل��ك،  اأج��ل 

قبل نهاية العام.

ومع ذلك، �ضي�ضتغرق االأمر بع�س الوقت 

قبل تو�ضيل اجلرعات الكافية اإىل الغالبية 

العاملون  و�ضيح�ضل  ال�ضكان.  من  العظمى 

يف جمال الرعاية ال�ضحية الذين يحاربون 

يليهم  ل���ق���اح،  اأول  ع��ل��ى  »ك���وف���ي���د-19« 

ال�ضعفاء. وامل�ضنون  االأوائل  امل�ضتجيبون 

مديرة  با�ضيت،  ماري  الدكتورة  وقالت 

وح��ق��وق  لل�ضحة  ب���ي«  اإك�����س  »اإف  م��رك��ز 

ومفو�ضة  ه���ارف���ارد  ج��ام��ع��ة  يف  االإن�����ض��ان 

ال�ضحة ال�ضابقة يف مدينة نيويورك: »نريد 

يحقق  لن  اللقاح  حياتنا.  ا�ضتعادة  جميعا 

ذلك الأنه ال ميكن توزيعه على نطاق وا�ضع 

مبا فيه الكفاية، وبال�ضرعة الكافية«.

وي�����ض��دد اخل�����راء ع��ل��ى اأن����ه ال ي��وج��د 

ال��رغ��م  ع��ل��ى  م��ث��ايل،  ب�ضكل  ي��ع��م��ل  ل��ق��اح 

الفعالية  لبيانات  االأول  االإ���ض��دار  اأن  من 

�ضركتا  �ضنعتها  التي  املر�ضحة  للقاحات 

 BioNTechو االأمريكية   Pfizer
�ضد   %90 بن�ضبة  فعاليتها  اأثبت  االأملانية، 

»كوفيد-19«.

على  املحمي  من  معرفة  امل�ضتحيل  ومن 

وجه اليقني، ولهذا ال�ضبب يقول اخلراء اإن 

ما يقارب 70% من ال�ضكان �ضيحتاجون اإىل 

القطيع،  مناعة  ي�ضمى  ما  لتوفري  التطعيم 

االنتقال  �ضل�ضلة  لعرقلة  كافية  حماية  وهي 

وحماية الغالبية العظمى من النا�س.

الوا�ضح  غري  من  ذلك،  اإىل  وباالإ�ضافة 

بينما  اللقاح،  حماية  �ضت�ضتمر  متى  اإىل 

ياأمل مطورو اللقاحات اأن تتوا�ضل ملدة عام 

اإىل عامني على االأقل.

من  قليال  عددا  اأن  الدرا�ضات  واأظهرت 

ب�«كوفيد-19«  بالفعل  اأ�ضيبوا  االأ�ضخا�س 

ال��رد،  ن��زالت  م��ن  ثانية، واحل��م��اي��ة  م��رة 

تاأتي من فريو�س كورونا ذي  التي غالبا ما 

اأ�ضهر فقط. ال�ضلة، ت�ضتمر نحو �ضتة 

يتوقعون  اأنهم  اللقاحات  خراء  واأو�ضح 

اأن توفر اللقاحات حماية اأطول من العدوى 

معرفة  الأوان��ه  ال�ضابق  من  لكن  الطبيعية، 

ذلك.

ل��ف��رة  احل��م��اي��ة  اح��ت��م��ال  اإن  وق���ال���وا 

اأي�ضا  يعني  الطبيعية  العدوى  من  ق�ضرية 

اجلمهور  يحقق  اأن  امل��رج��ح  غ��ري  م��ن  اأن��ه 

مناعة القطيع من العدوى.

�ضيظل  االأم��د،  طويلة  حماية  دون  وم��ن 

و�ضي�ضطرون  للخطر  عر�ضة  امل�ضابون 

واتخاذ  االأقنعة  ارت��داء  يف  اال�ضتمرار  اإىل 

االأخرى. ال�ضحية  االحتياطات 

حتى  فعالة  القطيع  مناعة  ت�ضبح  ولن 

االأمر  ال�ضكان،  اإىل غالبية  اللقاحات  ت�ضل 

الذي قد ي�ضتغرق ن�ضف عام اأو اأكرث.

�ضد  االأ���ض��ل��ح��ة  اأف�����ض��ل  تبقى  وب��ال��ت��ايل، 

والتباعد  القناع،  ارتداء  هي  »كوفيد-19«، 

االجتماعي، وغ�ضل اليدين وجتنب احل�ضود، 

مثل مباريات كرة القدم، وحفالت الزفاف، 

العائلية. التجمعات  وحتى 

العربية-وكاالت

يف ال���وق���ت ال����ذي ق�����ض��ت ف��ي��ه ج��ائ��ح��ة 

»ك���ورون���ا« ع��ل��ى ق��ط��اع ال�����ض��ي��اح��ة ع��امل��ي��ًا، 

وتدهور اأو�ضاع �ضركات الفنادق، واملطاعم، 

ال�ضياحة  وج��ه��ات  يف  ال��ط��ريان  و���ض��رك��ات 

التكاليف  خلف�س  معظمها  وق���اد  ع��امل��ي��ًا، 

قيد  ع��ل��ى  للبقاء  حم��اول��ة  يف  ك��ب��ري  ب�ضكل 

الوحيد  املكان  ت�ضاتام  جزر  كانت  احلياة، 

اأعداد  تنامي  �ضهد  الذي  الكوكب  هذا  على 

ال�ضياح.

اأين تقع اجلزيرة؟

يف  ن��ائ��ي  اأرخ��ب��ي��ل  اإىل  اجل��زي��رة  تنتمي 

جنوب  م��ي��ل   500 وت��ب��ع��د  ال��ه��ادئ  امل��ح��ي��ط 

نيوزيالندا. �ضرقي 

مغلقة  تزال  ال  نيوزيالندا  حدود  اأن  ومبا 

بعدم  املحليون  ال�ضكان  وين�ضح  الغالب  يف 

ال�ضفر اإىل اخلارج يف هذا الوقت، اأ�ضبحت 

بالن�ضبة   2020 عام  يف  مالذ  اأه��م  ت�ضاتام 

)النيوزيالندي(. الكيوي  ل�ضعب 

خالل  وبيت(  )ت�ضاتام،  اجلزيرتان  زار 

مقابل  ���ض��ائ��ح،   2000 نحو  اجل���اري  ال��ع��ام 

700 �ضخ�س يعملون بداوم كامل يف ت�ضاتام 

والتي تعد اأكر جزر االأرخبيل.

ل�  هامًا  مق�ضدًا  جعلها  اجلزيرة،  عزلة 

قائمة  خارج  كانت  بعدما  النيوزيالنديني، 

اأ�ضبحت  حيث  الداخلية،  ال�ضياحة  مقا�ضد 

اإجراء  اأو  ال�ضحي  اأف�ضل من احلجر  خيارًا 

»كوفيد-19«. اختبار 

اجلزيرتني،  يف  ال�ضياحة  م��دي��رة  قالت 

جاكي غوردن، ل�ضبكة »CNN« االأمريكية، 

للغاية،  مرتفعة  اجلزيرة  ال�ضاحة يف  »تكلفة 

يبحثون  الذي  لل�ضباب  كلفة  اأكرث  يجعلها  ما 

وجود  عدم  عن  ف�ضاًل  رخي�ضة،  عطلة  عن 

�ضاطئية«. منتجعات 

وف�����ض��رت غ����وردن، ت��ن��ام��ي ال��ط��ل��ب على 

اطلعت  تقرير  بح�ضب  كمق�ضد،  اجلزيرة 

احل��دود  اإغ��الق  اإىل  »العربية.نت«،  عليها 

لل�ضياحة  الوطنية  الهيئة  وتوجه  الدولية، 

داخليًا  بالدهم  ت�ضويق  اإىل  النيوزيالندية 

بداًل من اخلارج، وهو ما جعل فجاأة ت�ضاتام 

�ضاخنة. �ضلعة  الناع�ضة 

���ض��رك��ة ال��ط��ريان ال��وح��ي��دة ال��ت��ي تخدم 

Air Chathams، التي  االأرخبيل هي 

اأ�ضبوعًيا  ال��رح��الت  من  قلياًل  ع��دًدا  تدير 

ال�ضكان  اإليه  ي�ضري  وما  ت�ضاتام  جزيرة  بني 

املحليون با�ضم »الر الرئي�ضي«.

خالل  ال�ضياحة  مو�ضم  ي�ضتمر  ع���ادة، 

وهو  م��ار���س،  اإىل  نوفمر  �ضهر  من  الفرة 

ولكن  اجلنوبي.  الكرة  ن�ضف  يف  ال�ضيف 

يف  االإق��ام��ة  اأم��اك��ن  جميع  حجز  يتم  االآن، 

اجلزيرة حتى يونيو 2021.

ما يجب القيام به هناك

من  ت�ضاتام  زوار  معظم  كان  املا�ضي،  يف 

مكان  عن  يبحثون  امل�ضافرين  ال�ضن  كبار 

اأن  ميكن  ���ض��يء.  ك��ل  ع��ن  لالبتعاد  ه���ادئ 

تكون االأ�ضعار مرتفعة، كما الكثري من املواد 

الغذائية والوقود والتى يتم �ضحنها من الر 

)نيوزيالندا(. الرئي�ضى 

اأن  مب��ج��رد  ف��اإن��ه   ،»CNN« ل���  ووف��ق��ًا 

تتمكن من الو�ضول اإىل هناك، فاإن املناظر 

الرحلة. ت�ضتحق  اجلميلة 

يعتقد اأن اجلزيرة بنيت لتكون اأول مكان 

كل  ت�ضرق  ال�ضم�س  لروؤية  العامل  يف  ماأهول 

من  ال�ضرقي  اجلزء  متثل  كانت  والتي  يوم، 

يعني  العظمى يف غوندواناالند، مما  القارة 

الت�ضاري�س،  من  رائعة  جمموعة  لديها  اأن 

ال��ب��ازل��ت ع��ل��ى ج�ضر  اأع��م��دة  مب��ا يف ذل��ك 

العمالق واملخاريط الركانية.

احلكومة  من  منحة  على  اجلزر  ح�ضلت 

البنية  م�ضاريع  يف  للم�ضاعدة  النيوزيالندية 

العامة  امل��راح��ي�����س  م��راف��ق  مثل  التحتية، 

والتحديثات يف املطار. وحتى من دون وباء، 

ت�ضاتام  وقت  ليكون  يت�ضكل   2020 عام  كان 

للتاألق.

يتعلق  ال  »االأم���ر  قائلة:  غ���وردن  وت�ضرح 

ب��ق��ي��ادة ال��ن��م��و، ب��ل ب����اإدارة ال��ن��م��و. »هناك 

عمل  فر�س  خللق  ال�ضياحة  منو  اإىل  حاجة 

اأن  ال�ضباب  اجلزر  ل�ضكان  وميكن  لل�ضباب. 

يكون لهم م�ضتقبل يف اجلزيرة«.

املحتملني  ال��زوار  حتذر  فاإنها  ذل��ك،  مع 

احل�ضا�س  البيئي  النظام  اح��رام  ب�ضرورة 

وامل��دي��ن��ة ال�����ض��غ��رية. »ه��ن��اك م��ق��اوم��ة من 

�ضكان اجلزيرة يف مواجهة ال�ضياح القادمني 

اإىل ف�ضائهم اخلا�س«.

لماذا لقاح »كوفيد-19« قد ال يكون نهاية الوباء؟

جزيرة في أقصى األرض.. مكان سياحي وحيد عالميًا 
يواجه نشاطًا مفرطًا

ملياردير روسي يقتنص صعودًا نادرا 
لليرة التركية ويتخذ هذا القرار

إنفستكورب تبيع 8 عقارات سكنية 
في أميركا بـ900 مليون دوالر

بيع منزل عائم 
في دبي بـ 5.5 مليون دوالر

حاول دخول موسوعة »غينيس« 
فعاقبته النيران

دبي - العربية

ميخائيل  ال��رو���ض��ي،  امل��ل��ي��اردي��ر  اقتن�س 

ف��ري��دم��ان، ���ض��ع��ودًا ن����ادرًا ل��ل��رية ال��رك��ي��ة، 

يف  ح�ضة  لبيع  العاملية  االأ�ضواق  يف  وارتفاعًا 

اأكر �ضركة للهاتف املحمول يف تركيا.

باع فريدمان 5% من �ضركة »ترك�ضيل« بقيمة 

205 ماليني دوالر االثنني عر اآلية ت�ضريع بيع 

وهي  العر�س،  الطلب  جت��اوز  حيث  االأ�ضهم، 

�ضوي�س«،  »كريدي  عليها  عمل  التي  ال�ضفقة 

و«غ���ول���دم���ان ���ض��اك�����س«ك��م��ن�����ض��ق��ني ع��امل��ي��ني 

لل�ضفقة. م�ضركني ومديري االكتتاب 

اأن��ب��اء  و���ض��ط  وال��ع��م��الت  االأ���ض��ه��م  ارتفعت 

اإدارة  ب��اأن  وت��ف��اوؤل  ك��ورون��ا  فريو�س  لقاح  عن 

�ضتدعم  بايدن  جو  املنتخب  االأمريكي  الرئي�س 

و�ضجلت  االقت�ضادي،  والنمو  العاملية  التجارة 

اللرية الركية اأعلى منو يومي لها منذ عامني 

وزير  ا�ضتقالة  بعد  االإغالق،  �ضعر  اأ�ضا�س  على 

االإطاحة  من  التايل  اليوم  يف  الركي  املالية 

مبحافظ البنك املركزي، مما ي�ضري اإىل عودة 

واملالية. النقدية  لل�ضيا�ضات  حمتملة 

االأ�ضهم  بيع  مت  فقد  »بلومبريغ«،  ل�  ووفقًا 

عر اآلية بناء �ضجل االأوامر لنحو 110 ماليني 

خ�ضم  وهو  لل�ضهم،  لرية   15.25 ب�ضعر  �ضهم 

1.4% على املتو�ضط املتحرك ل�«ترك�ضيل« ملدة 

50 يومًا.

راأ�س  اأ�ضواق  رئي�س  كومانزوبولو�س،  وقال 

واإفريقيا  االأو���ض��ط  وال�ضرق  اأوروب���ا  يف  امل��ال 

ر�ضالة  يف  لندن،  يف  �ضوي�س  كريدي  بنك  يف 

يف  ال�ضفقة  ه��ذه  كانت  االإل��ك��روين:  بالريد 

هي  ال�ضفقة  اأن  واأ���ض��اف  املنا�ضب.  ال��وق��ت 

يف  امل�ضرفية  غري  لالأ�ضهم  بيع  عملية  اأك��ر 

 Sok ل���  االأويل  ال��ع��ام  ال��ط��رح  م��ن��ذ  ت��رك��ي��ا 

يف   Marketler Ticaret AS
.2018 منت�ضف عام 

رئي�س  م��ي��م��اروغ��ل��و،  ك��م��ال  اإمي����ري  وق���ال 

وحدة  يف  اال�ضتثمارية  امل�ضرفية  اخل��دم��ات 

�ضتدعم  ال�ضفقة  اإن  الركية،  �ضوي�س  كريدي 

اإدخ��ال  خالل  من  الركية  امل��ال  راأ���س  اأ�ضواق 

تدعم  حني  يف  االأ�ضهم،  اإىل  االأجنبية  االأموال 

الطلب على العملة املحلية.

والثانوية  االأولية  الطروحات  قوائم  وجفت 

وعدم  الفائدة  اأ�ضعار  ارتفاع  و�ضط  تركيا  يف 

مما  االقت�ضاد،  وانكما�س  العملة  ا�ضتقرار 

اإع��ادة  حماولة  على  املحلية  ال�ضركات  اأج��ر 

الديون. هيكلة 

ن�ضط  ح���وار  ف��ى  اإن��ن��ا   « ميماروغلو  وق���ال 

اأن  ميكن  التى  االأخ��رى  الركية  ال�ضركات  مع 

اأ�ضهم  تنظر فى �ضفقات مماثلة بهدف زيادة 

التداول احلر الدولية املدرجة يف البور�ضة«.

دبي – العربية

ع��ق��ارات   8 بيع  ع��ن  اإنف�ضتكورب  اأع��ل��ن��ت 

ب���اأري���زون���ا  ���ض��ك��ن��ي��ة يف ال����والي����ات امل���ت���ح���دة 

وكاليفورنيا وفلوريدا ونيويورك باأكرث من 900 

مليون دوالر اأمريكي.

مبان  عن  عبارة  املباعة  العقارات  وكانت 

مناطق  يف  تقع  ح��دائ��ق  م��ع  ال�ضكنية  لل�ضقق 

وكاليفورنيا  اأريزونا  واليات  يف  كرى  ح�ضرية 

ونيويورك. وفلوريدا 

املباين  هذه  على  اإنف�ضتكورب  وا�ضتحوذت 

من  ب��ال��ع��دي��د  وق��ام��ت  و2017   2016 ع��ام��ي 

متو�ضط  وزادت  قيمتها،  لتعزيز  اخل��ط��وات 

 ،%20 بنحو  وح��دة  لكل  ال�ضهرية  االإي����رادات 

ون��ف��ذت ع��م��ل��ي��ات ت��ط��وي��ر ل��ل��م��ب��اين وامل��راف��ق 

اإىل  باالإ�ضافة  لل�ضقق،  وجتديد  بها  امللحقة 

للطبيعة  ال�ضلبة  االأ���ض�����س  م��ن  اال���ض��ت��ف��ادة 

تتمتع  ال��ت��ي  امل�ضتهدفة  ل��الأ���ض��واق  ال�ضكنية 

بديناميكيات عر�س وطلب موؤاتية، وفقا لبيان 

�ضادر عن ال�ضركة.

دبي - العربية

ال�ضركات يف دبي منزال عائما  اإحدى  باعت 

20 مليون درهم  التنقل يف البحر بقيمة  ميكنه 

ما يعادل 5.5 مليون دوالر.

واأطلقت �ضركة �ضي جيت �ضيرد االإماراتية، 

وي�ضم  العائم،  البحر  ق�ضر  منتجع  م�ضروع 

فندقًا وقوارب �ضكنية فخمة با�ضم »نيبتون«.

امل�ضروع يتكون من فندق  اإن  ال�ضركة  وقالت 

هي  عائمة  �ضكنية  قوارب   6 بعدد  حماط  فخم 

القادرة  الزجاجية  القوارب  عن  مطورة  ن�ضخة 

بنظام  م��زودة  مبحركات  وتعمل  التنقل  على 

هيدروليك مقاوم حلركات االأمواج.

م�ضاحتهما  ط��اب��ق��ني  م��ن  نيبتون  وي��ت��ك��ون 

م�ضبح  على  يحتوي  و�ضطح  و�ضرفة  مر   900

زجاجي، وفقا جلريدة البيان.

ال��ب��ح��راوي، ���ض��اح��ب ومنفذ  وق���ال حم��م��د 

على  »نيبتون«  ت�ضميم  مت  اإن��ه  امل�ضروع،  فكرة 

�ضكل قارب زجاجي �ضديق للبيئة بنظام تعقيم 

ي�ضغل  ذك��ي  اآيل  ون��ظ��ام  للهواء  وف��ل��رة  ذات��ي 

بالطاقة  يعمل  كونه  اإىل  اإ�ضافة  باأكمله،  البيت 

ال��ق��م��ام��ة،  ت��دوي��ر  اإع����ادة  ون��ظ��ام  ال�ضم�ضية 

وب��ت��ق��ن��ي��ات م���ط���ورة مل��ع��اجل��ة م��ي��اه ال�����ض��رف 

ال�ضحي.

ترجمات - اأبوظبي

القيا�ضية  االأرقام  مو�ضوعة  دخول  طمعا يف 

الهندي  اجلي�س  يف  �ضابط  خا�س  »غيني�س«، 

جتربة خطرية للغاية كادت تودي بحياته.

الهندية  ت���وداي«  »اإن��دي��ا  �ضحيفة  وذك��رت 

�ضيفام  ال�ضابط  اأن  باالإجنليزية  الناطقة 

حتيطه  نفق  يف  مرا   127 م�ضافة  قطع  �ضينغ 

النريان من اجلانبني.

قطع  خ��الل  �ضينغ  يظل  اأن  التحدي  وك��ان 

من  خرج  لكنه  النارية،  لدراجته  راكبا  النفق 

األ�ضنة  يف  غ��ارق  وج�ضده  قدميه  على  النفق 

الإطفاء  حماولة  يف  زم��الوؤه  هب  فيما  اللهب، 

النريان واإنقاذه.

تعطلت  بعدما  ال�ضابط على قدميه  ورك�س 

الدراجة النارية يف النفق.

الهندي  ال�ضابط  اأن  رغ��م  احل��ادث  ووق��ع 

ك���ان ي��رت��دي امل��الب�����س امل��ق��اوم��ة ل��ل��ح��رائ��ق، 

امل�ضممة لرجال االإطفاء.

وقعت  احلادثة  اإن  ت��وداي«،  »اإنديا  وقالت 

وذك��رت  الهند،  جنوبي  بنغالور،  مدينة  يف 

الدراجات  فريق  يف  يعمل  ال��ذي  ال�ضابط  اأن 

النارية باجلي�س حطم الرقم القيا�ضي يف هذه 

اإ�ضابته  كلفه  ذل��ك  لكن  اخل��ط��رية،  التجربة 

لتلقي  امل�ضت�ضفى  اإىل  نقله  وج���رى  ب��ح��روق 

العالج.

ال�����ض��اب��ق يف  ال��ق��ي��ا���ض��ي  ال��رق��م  اأن  ي��ذك��ر 

»غ��ي��ن��ي�����س« الأط����ول رح��ل��ة يف ن��ف��ق ن���اري ك��ان 

120.7 مرا، و�ضجله معا مغامران من جنوب 

اإفريقيا عام 2014.

شركة تتخطى قيمتها ملياري دوالر في أقل من سنة... 
بدأت بـ4 موظفين

العربية-وكاالت

االآن دفع املر�س  اأقل عام من  قبل نحو 

عن  بوفرحات  ج��وين  الريطاين  ال�ضاب 

تنظيم  يف  االإنرنت  ا�ضتخدام  عن  البحث 

االأح��داث  عن  عو�ضًا  افرا�ضية  اأح���داث 

الفعلية التي مل يكن يتمكن من ح�ضورها، 

االأح��داث  لتنظيم  �ضركة  بتاأ�ضي�س  فقام 

االفرا�ضية واأطلق عليها »هوبن«.

اأن  ال�����ض��اب  امل�ضتثمر  خلد  يف  ي��در  مل 

نحو  قيمتها  �ضتتجاوز  النا�ضئة  �ضركته 

على  ع���ام  م��ن  اأق���ل  ب��ع��د  دوالر  م��ل��ي��ار   2

يف  نا�ضئة  �ضركة  اأ�ضرع  لت�ضبح  تاأ�ضي�ضها 

االإطالق،  على  الوترية  بتلك  تنمو  التاريخ 

»فاينان�ضال  ل�ضحيفة  ت��ق��ري��ر  بح�ضب 

الريطانية. تاميز« 

 125 نحو  ال��ث��الث��اء  ال�ضركة  وجمعت 

لها  متويلية  جولة  اأح��دث  يف  دوالر  مليون 

على  ب��ارزي��ن  اأم��ريك��ي��ني  م�ضتثمرين  م��ن 

Tiger Global ���ض��ن��دوق  غ����رار 

يف  متويلية  ج��ول��ة  بعد   IVP وموؤ�ض�ضة 

 40 ن��ح��و  خ��الل��ه��ا  امل��ا���ض��ي جمعت  ي��ون��ي��و 

مليون دوالر لرتفع قيمة ال�ضركة اإىل نحو 

ملياري دوالر يف وقت يتوقع اأن تتوا�ضل يف 

ت�ضارع وترية منو ال�ضركة بالفرة املقبلة.

وت�����ض��ب��ب��ت ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا يف حت��ول 

النا�ضئة  ال�ضركة  اأع��م��ال  يف  دراماتيكي 

�ضابق  وقت  يف  تاأ�ضي�ضها  من  اأ�ضهر  فبعد 

م���ن اأواخ������ر ال���ع���ام امل��ا���ض��ي ت�����ض��ارع��ت 

موظفيها  ع��دد  واأ���ض��ب��ح  ب�ضدة  اأع��م��ال��ه��ا 

العامل  دولة حول   38 200 موظف يف  نحو 

التي  االأح����داث  م��ن  لعديد  تنظيمها  م��ع 

امل�ضتخدمني  من  االآالف  مئات  يح�ضرها 

اأ�ضبوعيًا على االإنرنت.

كان  »لقد  لل�ضحيفة  بوفرحات  ويقول 

هديف دائمًا اأن نكون اأ�ضرع ال�ضركات منوًا 

بالعامل... �ضيكون من الرائع اأن يكون مقر 

تلك ال�ضركة من اأوروبا«.

»زووم«  ع��ل��ى  ���ض��رك��ات  ت��ق��دم  وب��ي��ن��م��ا 

الفيديو،  تقنية  عر  االجتماعات  خدمات 

فاإن ال�ضركة النا�ضئة الريطانية اجلديدة 

ال��ف��ع��ال��ي��ات مب��ا فيها  ت�����ض��ت��ه��دف ج��م��ي��ع 

املعار�س واجتماعات العرو�س التقدميية.

وا�ضتغرق االأمر �ضركة »زووم« ال�ضينية 

نحو  يبلغ  تقييم  اإىل  لت�ضل  �ضنوات   5 نحو 

»هوبن«  �ضركة  تخطت  فيما  دوالر،  مليار 

مليارية  �ضركة  واأ�ضبحت  احل��اج��ز  ه��ذا 

»Unicorn« يف اأقل من عام.


