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تمثيل هزيل لـ «االخوان» وتراجع التمثيل النسائي

المجلس  ٠٠ ١٩مفاجآت بالجملة
ورسوب اسماء ثقيلة

الملك يعزي ملك مملكة
البحرين بوفاة األمير خليفة بن
سلمان آل خليفة

االنباط -عمان
�أج� ��رى ج�لال��ة امل �ل��ك ع �ب��داهلل ال �ث��اين،
ال�ي��وم الأرب �ع��اء ،ات���ص��ا ًال هاتفياً م��ع �أخيه
ج�لال��ة امل�ل��ك ح�م��د ب��ن عي�سى �آل خليفة،
م�ل��ك مم�ل�ك��ة ال�ب�ح��ري��ن ال���ش�ق�ي�ق��ة� ،أع ��رب
ج�ل�ال� �ت ��ه خ �ل�ال ��ه ع� ��ن �أ�� � �ص � ��دق م �� �ش��اع��ر
ال�ت�ع��زي��ة وامل��وا� �س��اة ب��ا��س�م��ه وب��ا� �س��م �شعب
اململكة الأردنية الها�شمية وحكومتها بهذا
امل�صاب الأل�ي��م� ،سائ ً
ال امل��وىل جلت قدرته
�أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وغفرانه،

المستقلون والمتقاعدون وممثلي العشائر يتصدرون المشهد
التحالف المدني خارج البرلمان وخسارة مدوية لمرشحي اليسار 3

الملتزمون بالحظر الشامل غاضبون من
احتفاالت المرشحين وانعدام مسؤوليتهم

و�أن يلهم جاللة امللك حمد بن عي�سى �آل
خليفة والأ�سرة املالكة وال�شعب البحريني
ال�شقيق جميل ال�صرب وح�سن العزاء بوفاة
املغفور ل��ه ،ب ��إذن اهلل� ،سمو الأم�ير خليفة
ب��ن ��س�ل�م��ان �آل خ�ل�ي�ف��ة رئ�ي����س ال � ��وزراء يف
مملكة البحرين.
و�أ�شاد جاللته ،خالل االت�صال ،مب�سرية
ال�ف�ق�ي��د احل��اف �ل��ة ال �ت��ي ك��ر��س�ه��ا يف خ��دم��ة
مملكة البحرين ال�شقيقة و�شعبها العزيز،
�سائ ً
ال اهلل العلي القدير �أن يتغمده بوا�سع
رحمته وي�سكنه ف�سيح جنانه

تسجيل  81وفاة و  5419إصابة
بفيروس كورونا
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الخصاونة :األردن اجتاز بنجاح استحقاق
االنتخابات النياب ّية

االنباط-عمان

االنباط -عمان

�أب� � ��دى الأردن� � �ي � ��ون امل �ل �ت��زم��ون ب�ت�ع�ل�ي�م��ات
حظر التجول ال�شامل ال��ذي ب��د�أ ليل الثالثاء
وي�ستمر حتى ال�ساد�سة من �صباح الأحد املقبل،
خ�شية تف�شي كورونا ،امتعا�ضهم وغ�ضبهم من
احتفاالت �أن�صار املر�شحني وخروجهم لل�شوارع.
وحمل �شريحة وا�سعة من الأردنيني عرب مواقع
التوا�صل االجتماعي.

�أ ّك� � ��د رئ �ي ����س ال� � � ��وزراء ال ��دك� �ت ��ور ب���ش��ر
اخل� ��� �ص ��اون ��ة � ّأن الأردن جن� ��ح يف �إن� �ف ��اذ
اال�ستحقاق الد�ستوري و�أجنز بكفاءة عالية
االنتخابات النيابية يف ظ ّل ظرف ا�ستثنائي
ج ��راء ج��ائ�ح��ة ك ��ورون ��ا .ول �ف��ت اخل���ص��اون��ة
خ�لال جل�سة جمل�س ال ��وزراء ال�ت��ي عُقدت
ام�س الأربعاء برئا�سته.

التفا�صيل �ص «»4

التفا�صيل �ص «»2

وزير الخارجية يجري مباحثات مع
نظيرته النرويجية
االنباط -عمان
بحث نائب رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية
و� � �ش � ��ؤون امل� �غ�ت�رب�ي�ن �أمي� � ��ن ال �� �ص �ف��دي م��ع
وزي��رة اخلارجية الرنويجية �إينه �إيريك�سن
�سوريدي اليوم الأرب�ع��اء عرب الهاتف تعزيز
ال �ت �ع��اون وال �ت �� �ض��ام��ن يف م��واج �ه��ة ج��ائ�ح��ة
كورونا وتبعاتها وامل�ستجدات الإقليمية.
و�أك��د ال��وزي��ران متانة العالقات الثنائية

وع �م��ق ال �� �ش��راك��ة ب�ي�ن امل �م �ل �ك �ت�ين .وع��ر���ض
ال�صفدي و��س��وري��دي ل�ل�ت�ط��ورات الإقليمية
وال � ��دول � �ي � ��ة وخ� ��� �ص ��و�� �ص ��ا ت� �ل ��ك امل��رت �ب �ط��ة
بالق�ضية الفل�سطينية ،واجل �ه��ود امل�ب��ذول��ة
ل�ضمان توفري ال��دع��م امل��ايل ال�ل�ازم لوكالة
الأمم امل�ت�ح��دة لإغ��اث��ة وت���ش�غ�ي��ل ال�لاج�ئ�ين
(الأونروا).

التفا�صيل �ص «»2

وزير الداخلية يوعز بتفعيل امر الدفاع
رقم  20ومنع التجمعات
االنباط -عمان
اوعز وزير الداخلية توفيق احلالملة �إىل
احل�ك��ام الإداري �ي�ن بتفعيل �أم��ر ال��دف��اع رقم
 20ال�ق��ا��ض��ي مب�ن��ع ال�ت�ج�م�ع��ات يف املنا�سبات
وا�� �س� �ت� �خ ��دام �إج � � � � ��راءات وادوات ال ��وق ��اي ��ة
وال���س�لام��ة ال �ع��ام��ة .و� �ش��دد وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة
ام����س الأرب �ع��اء على ات�خ��اذ �أ��ش��د الإج ��راءات
القانونية والإداري ��ة بحق املخالفني ووفقا

للتعليمات ال�صادرة بهذا اخل�صو�ص ،م�ؤكدا
ان ��ه ��س�ت�ج��ري م�ت��اب�ع��ة و� �ض �ب��ط الأ� �ش �خ��ا���ص
ال ��ذي ��ن ق ��ام ��وا ي� ��وم �أم� �� ��س ب �ع �م��ل جت�م�ع��ات
انتخابية و�إط�ل�اق ال�ع�ي��ارات ال�ن��اري��ة .وع��زا
احل�لامل��ة ه��ذا الإج ��راء �إىل ت�ط��ورات الو�ضع
الوبائي وازدياد اعداد الإ�صابات وعدم التزام
بع�ض املواطنني ب�أوامر الدفاع.

التفا�صيل �ص «»2

إثيوبيا في أزمة :هل يشهد القرن األفريقي انفصاال أو اندالع حرب أهلية؟
االنباط-وكاالت
�أث ��ار رئي�س ال ��وزراء الإث�ي��وب��ي �آب��ي �أحمد
خم� ��اوف م ��ن ان � ��دالع ح ��رب �أه �ل �ي��ة يف ب�ل�اده
ب�إعالنه الأ�سبوع املا�ضي �أن��ه �سري�سل جنودا
�إىل منطقة ت�ي�ج��راي ب�شمال ال�ب�لاد لإخ�م��اد
ما قيل �أنها انتفا�ضة حلزب �سيا�سي وجماعة
متمردة ت�سمى جبهة حترير �شعب تيجراي
وفر�ضت احلكومة منذ ذل��ك احل�ين حالة
ال�ط��وارئ مل��دة �ستة �أ�شهر يف املنطقة  ،و�أ��ش��ار
رئي�س ال��وزراء اجلمعة املا�ضية �إىل �إن��ه �سيتم
ا�ستخدام ال�ق��وة املتنا�سبة ال�ستعادة القانون
والنظام  .ون�شرت جملة ذا نا�شونال انرتي�ست

الأمريكية تقريرا ذكرت فيه �إن �إثيوبيا باتت
يف مفرتق طرق ،و�أن االنق�سام العرقي احلايل
يف �إث �ي��وب �ي��ا � �س �ي ��ؤدي يف ال �ن �ه��اي��ة �إىل مت��زي��ق
الدولة
و�أ�شارت �إىل �أنه �إذا طال �أمد عدم اال�ستقرار
احلايل ،ف�إن �إثيوبيا �ستعاين للأ�سف من نف�س
م�صري يوغو�سالفيا
وق��ال��ت �إن رج��ل �إث�ي��وب�ي��ا ال �ق��وي ال���س��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�ضوره
الغام�ض قد غاب وبثمن باهظ عن �أدي�س �أبابا

التفا�صيل �ص «»6

فيافي تعتمد حلوال لمحفظة أورنج
لتيسير الدفع اإللكتروني لعمالئها
االنباط -عمان
وق�ع��ت ��ش��رك��ة �أورجن الأردن ات�ف��اق�ي��ة مع
� �ش��رك��ة «ف � �ي� ��ايف» ،الع �ت �م��اد ح �ل��ول حم�ف�ظ��ة
«�أورجن م�ن��ي» يف تي�سري ال��دف��ع الإل�ك�تروين
لعمالئها يف �أنحاء اململكة كافة.
وبح�سب ب�ي��ان �صحفي ع��ن �أورجن ،ام�س
الأرب � �ع� ��اء ،ف � ��إن � �ش��رك��ة «ف� �ي ��ايف» ه��ي �إح ��دى
ال�شركات املتخرجة م��ن املو�سم ال�سابع من

املوجه لت�سريع منو الأعمال
برنامج «�أورجن» ّ
ال��ري��ادي��ة (ب�ي��ج) .ووف�ق��ا لل�شراكة �ستتمكن
«ف �ي��ايف» م��ن تلبية متطلبات م�ستخدميها
و�إثراء جتاربهم بخدمات دفع �إلكرتوين �آمن
و�سهل و�سريع ،ال �سيما �أن�ه��ا من�صة حللول
ال�سفر املتكاملة التي تتيح ت�صميم خربات
حملية خم�ص�صة لل�سفر.

التفا�صيل �ص «»5

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

�أك � ��د رئ �ي ����س غ ��رف ��ة � �ص �ن��اع��ة الأردن
املهند�س فتحي اجلغبري� ،أن الغرفة تعمل
بتناغم كبري مع وزارة ال�صناعة والتجارة
وال�ت�م��وي��ن لإ� �ص��دار ال�ت���ص��اري��ح ال�لازم��ة
ل�غ��ال�ب�ي��ة ال���ص�ن��اع�ي�ين مل�م��ار��س��ة اعمالهم
خالل فرتة احلظر ال�شامل.

وا� �س �غ��رب امل�ه�ن��د���س اجل�غ�ب�ير يف ب�ي��ان
�صحفي م���س��اء ام����س االرب �ع��اء ،ت�شوي�ش
بع�ض اجلهات على اجلهود الذي تبذلها
وزارة ال�صناعة و�صناعة الأردن يف ملف
منح ا��ص��دار الت�صاريح ،مو�ضحا ان��ه مت
ا� �ص��دار ك���ش��وف��ات ر��س�م�ي��ة م��ن ال���ض�م��ان
االجتماعي.
التفا�صيل �ص «»3

رؤساء الكنائس يدعون للصالة
رفعا لشر الوباء عن الوطن
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املحلي
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ولي العهد يعزي ولي العهد البحريني
بوفاة األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
االنباط -عمان

بعث �سمو الأمري احل�سني بن عبداهلل
ال �ث��اين ،ويل ال�ع�ه��د ،ب��رق�ي��ة ت�ع��زي��ة �إىل
�أخ�ي��ه �سمو الأم�ي�ر �سلمان ب��ن حمد �آل
خليفة ،ويل العهد ،نائب القائد الأعلى،
النائب الأول لرئي�س جمل�س ال ��وزراء،
يف مم�ل�ك��ة ال �ب �ح��ري��ن ال���ش�ق�ي�ق��ة ،ب��وف��اة
املغفور له ،ب�إذن اهلل� ،سمو الأمري خليفة

طعم النجاح في النيابة
د.محمد طالب عبيدات

ب��ن �سلمان �آل خليفة رئي�س ال ��وزراء يف
مملكة البحرين.
و�أعرب �سموه يف الربقية ،عن تعازيه
وم��وا��س��ات��ه ب�ه��ذا امل���ص��اب الأل �ي��م� ،سائال
اهلل �سبحانه وت�ع��اىل �أن يتغمد الفقيد
بوا�سع رحمته وغفرانه ،و�أن يلهم �سمو
الأم �ي��ر � �س �ل �م��ان ب ��ن ح �م��د �آل خ�ل�ي�ف��ة،
والأ�� �س ��رة امل��ال �ك��ة وال �� �ش �ع��ب ال�ب�ح��ري�ن��ي
ال�شقيق جميل ال�صرب وح�سن العزاء.

األجهزة األمن ّية عملت بكل كفاءة واحتراف

الخصاونة :األردن اجتاز بنجاح استحقاق االنتخابات النياب ّية

االنباط -عمان

�أ ّك � � ��د رئ �ي ����س ال � � � ��وزراء ال ��دك� �ت ��ور ب���ش��ر
اخل� ��� �ص ��اون ��ة �أنّ الأردن جن� ��ح يف �إن� �ف ��اذ
اال�ستحقاق الد�ستوري و�أجن��ز بكفاءة عالية
االنتخابات النيابية يف ظ ّل ظرف ا�ستثنائي
جراء جائحة كورونا.
ول�ف��ت اخل���ص��اون��ة خ�ل�ال جل�سة جمل�س
ال��وزراء التي عُقدت ام�س الأربعاء برئا�سته
�إىل �أنّ اجلميع عملوا بروح وطن ّية م�س�ؤولة
لإنفاذ هذا اال�ستحقاق امله ّم ،من �أجل تعزيز
التجربة الدميقراطية وتر�سيخها والتي
ت�شكل االنتخابات النيابية واح��دة من اهم
ا�ستحقاقاتها يف �إط� ��ار ر�ؤى ج�لال��ة امللك
عبداهلل الثاين.
و�أ�شاد اخل�صاونة بالروح الوطن ّية امل�س�ؤولة
ج�سدها املواطنون من خالل م�شاركتهم
التي ّ
يف االن �ت �خ��اب��ات ،وك��ذل��ك م��ا مت ات �خ��اذه من
�إج� � ��راءات تتعلق ب��ال���س�لام��ة وال��وق��اي��ة من
م��ر���ض ك��ورون��ا .و�أ ّك� ��د �أنّ احل�ك��وم��ة تتطلع
للعمل م��ع جمل�س ال �ن � ّواب التا�سع ع�شر يف

�إطار روح ال�شراكة والتعاون ومن خالل الأطر
ال��د��س�ت��ور ّي��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة ،مب��ا يكفل حتقيق
ال�صالح ال�ع��ام ،وخدمة الوطن واملواطنني،
والتعامل مع التحديات املختلفة.
وث ّمن اخل�صاونة جهود الهيئة امل�ستق ّلة
لالنتخاب التي �أدارت و�أ�شرفت على جميع
م��راح��ل ال�ع�م�ل� ّي��ة االن �ت �خ��اب � ّي��ة ب �ك � ّل ك �ف��اءة
وم �� �س ��ؤول � ّي��ة رغ ��م ال� �ظ ��روف اال��س�ت�ث�ن��ائ� ّي��ة
املتمثلة بجائحة ك��ورون��ا وم��ا فر�ضتها من
�ضرورة اتخاذ �إجراءات �صح ّية للحفاظ على
�صحة املواطنني و�سالمتهم.
و�أ� � �ش� ��اد رئ �ي ����س ال � � ��وزراء ب �ج �ه��ود جميع
م� ّؤ�س�سات ال��دول��ة ووزارة الداخلية والأم��ن
ال �ع��ام والأج �ه ��زة الأم �ن � ّي��ة ال�ت��ي عملت بكل
كفاءة واح�ت�راف وقامت بدورها على �أكمل
وج��ه ب�إ�سناد الهيئة امل�ستق ّلة لالنتخاب يف
�إدارة العملية االنتخابية والإ��ش��راف عليها،
و�ساهمت يف �إجناز هذا اال�ستحقاق الوطني،
وتوفري بيئة �أمنية و�صح ّية منا�سبة.
ول�ف��ت اخل���ص��اون��ة �إىل اجل �ه��ود الكبرية

التي بذلتها و�سائل الإعالم وممثلوها خالل
جميع مراحل العمل ّية االنتخاب ّية ،وت�سليط
ال �� �ض��وء وم�ت��اب�ع��ة ج�م�ي��ع م��راح��ل العملية
االن �ت �خ��اب � ّي��ة خ���ص��و��ص�اً م��ن ج�ه��ة ال�ت��وع�ي��ة
ب�أهمية امل�شاركة يف االن�ت�خ��اب��ات ،واحلفاظ
على املعايري ال�صحية ،م ��ؤك��داً �أنّ الإع�ل�ام
�شريك مهم يف جميع الق�ضايا الوطن ّية.
وا� �س �ت �م��ع جم �ل ����س ال� � � ��وزراء �إىل �إي �ج��از
قدّمه وزي��ر الداخل ّية توفيق احلالملة حول
الإج� ��راءات التي اتخذتها ال ��وزارة واحل� ّك��ام
الإدار ّي � � � ��ون يف ج�م�ي��ع حم��اف �ظ��ات امل�م�ل�ك��ة،
ومدير ّية الأم��ن العام ل�ضمان �سري جميع
مراحل العمل ّية االنتخاب ّية ب�سهولة وي�سر.
و�أ ّك� ��د احل�لامل��ة �أنّ العمل ّية االنتخابية
ج� ��رت يف ج �م �ي��ع حم��اف �ظ��ات امل �م �ل �ك��ة وف��ق
اخلطط التي مت و�ضعها للحفاظ على الأمن
وال���س�لام��ة ال�ع��ام��ة ب�أف�ضل امل�ع��اي�ير خالل
عملية االقرتاع وما بعدها و�إىل حني انتهاء
كل مراحل العملية االنتخابية.
ون� � �وّه وزي� ��ر ال��داخ �ل � ّي��ة �إىل ر� �ص��د بع�ض

املخالفات واخل��روق��ات التي وقعت خ�صو�صاً
�إقامة بع�ض التج ّمعات واالحتفاالت؛ م�ؤ ّكداً
املخت�صة تعاملت على الفور معها
�أ ّن الأجهزة
ّ
دون تهاون ،كما �أ ّنها تر�صد بعناية �أيّ مقاطع
فيديو �أو �سلوكيات �أو ممار�سات خ��ارج��ة عن
القانون و�ستقوم بالتعامل معها بحزم يف �إطار
تطبيق �أحكام القانون و�سيادته على اجلميع.
ك�م��ا ا�ستمع جمل�س ال � ��وزراء �إىل �إي�ج��از
قدّمته وزي��ر ال�صناعة والتجارة والتموين
مها العلي ح��ول الإج ��راءات التي قامت بها
املخت�صة ل�ضمان ت��و ّف��ر
ال� ��وزارة واجل �ه��ات
ّ
ال�سلع وال ّرقابة على الأ�سعار.
ووج � ��ه رئ �ي ����س ال � � ��وزراء يف ه ��ذا ال���ص��دد
ّ
ال��وزارات واجلهات الرقابية بتفعيل �أدواتها
الرقابية والقانونية للتعامل بحزم و�سرعة
مع �أيّ جتاوزات �أو ممار�سات ت�ض ّر مب�صالح
امل��واط�ن�ين �أو ت� ��ؤدي �إىل رف��ع �أ��س�ع��ار ال�سلع
�أو اح�ت�ك��اره��ا ،م���ش�دّداً على � �ض��رورة تكثيف
ال��رق��اب��ة ع�ل��ى ه��ذه امل�م��ار��س��ات � �س��واء خ�لال
جائحة كورونا �أو حتت �أيّ ظرف.

للنجاح بالنيابة طعم ول��ون ورائ�ح��ة خا�صة� ،سيما عندما يكون بعد تعب وعناء وكد
وكفاح وجهود وعطاء ،فالنجاح بعد ذلك كله فيه لذة ور�ضا وقناعة ﻷ�نه لي�س بهدية بقدر
ما هو �إ�ستحقاق؛ والنجاح بالنيابة يف الأردن ي�أتي بعد عناء و�صراعاتها جبهات عدة منها
املناطقية والع�شائرية واحلزبية والفردية والقطاعية و�أ�شياء �أخرى؛ والنجاح تتويج ملرحلة
مليئة بالتخطيط واملتابعة والتنفيذ على �سبيل جمع الأ�صوات الإنتخابية والتي يتع ّر�ض
املرت�شح من خاللها للعديد من حمطات املد واجلزر للو�صول للغاية لذروة �سنام العملية
الإنتخابية:
� .1أب��ارك من قلبي لكل النواب الناجحني يف املجل�س التا�سع ع�شر ،و�أرج��و التوفيق ملن
مل يحالفهم احلظ يف النجاح ،و�إن �شاء اهلل تعاىل يكون النجاح حليفهم يف املرات القادمة؛
فالروح الريا�ضية وتق ّبل النتائج ج ّل مهم يف هده املرحلة لي�سدل ال�ستار عليها �صوب مرحلة
العمل حتت القبة يف الت�شريع والرقابة وامل�ساءلة.
 .2طعم النجاح نكهته خا�صة عندما يكون ب�إرادة النا�س الذين �أحبوا �صاحب النجاح ﻷ�ن
يف ذلك نوع من ال�شكر والتقدير له؛ ورمبا الوفاء هي �أجمل ال�صفات الإن�سانية التي تربط
املرت�شح بالناخبني؛ ومن �أحبه النا�س �أحبه اهلل تعاىل.
 .3طعم النجاح خمتلف جداً عندما يكون بعد معاناة وب�إرادة النا�س الذين تعاي�ش معهم
�صاحب النجاح وتطلع خلدمتهم؛ فهذا خيار ال�شعب والقاعدة الإنتخابية التي قررت من
خالل �إفرازات �صناديق الإقرتاع للنا�س الذين �أدلوا ب�أ�صواتهم؛ وال يحق ملن تقاع�س بالإدالء
ب�صوته �أن ينتقد خمرجات العملية الإنتخابية �أ ّنى كانت لأن الرتدد يف امل�شاركة ال تن ّم عن
املواطنة ال�صاحلة البتة.
 .4طعم النجاح غري عندما يكون لبذرة اخل�ير وي�شكل ا ﻹ�ن�سان الناجح ق�صة جناح
حقيقية على ﻷا�ر���ض وم�سرية تراكمية يف ا ﻹ�جن��از ومن رحم املعاناة وحل م�شاكل النا�س
ومع�ضالتهم؛ فق�صة النجاح هذه مل تكن وليدة ال�صدفة �أو اللحظة لكنها جهد متوا�صل
مبنية على خربات تراكمية ح�صلت فيها الكثري من ال�صعوبات والتحديات التي مت جتاوزها
على �سبيل خدمة النا�س من القلب ب�أيادي بي�ضاء دومنا م ّنة �أو �شوف ّية.
 .5طعم النجاح غري عندما ي�شعر �صاحبه بامل�س�ؤولية والت�شاركية جتاه من �صنعوا له هذا
النجاح على ﻷا�ر���ض ،وي�شعر بالتناف�سية ال�شريفة جتاه من ناف�سوه؛ فالنتائج دوماً يُغبط
عليها منجزوها على �سبيل التكرمي والفرح؛ لأن التناف�سية تخلق الرجال وت�صنع ق�ص�ص
النجاح النوعية.
 .6ا ﻹ�يجابيون ي�صفقوا للناجح ﻷ�نهم بذرة خري يف املجتمع ،بيد �أن ال�سلبيني و�أع��داء
النجاح والعدوانيني وزارعي الفتنة -وهم قلة -ميوتون بقهرهم ،وميكرون وميكر اهلل واهلل
خري املاكرين! فلنكن جميعاً �إيجابيون لنقف جلانب الناجح حتى و�إن كان مناف�سنا �أو على
نقي�ض من ر�ؤيتنا �أو �سيا�ستنا.
 .7نتطلع ﻷ�ن يغبط النا�س بع�ضهم بع�ضاً ال �أن ي�شمتوا ببع�ضهم �أو ميكروا لبع�ضهم �أو
يح�سدوا �أو يحقدوا على بع�ضهم ،فمطلوب ا ﻹ�يجابية والفرح للنجاح؛ ورمبا بع�ض هذه
املمار�سات جندها على الأر�ض يف املجتمع الع�شائري واملمتد �إجتماعياً؛ فاملفرو�ض �أن تكون
الإيجابية عنوان املرحلة.
 .8مباركاتنا كلها للوطن ولقائد م�سريتنا املظفرة جاللة امللك امل�ع��زز ولأجهزتها
الأمنية وجي�شنا البطل وللأردنيني كافة بنجاح امل�سرية الدميقراطية وخريطة الطريق
ا ﻹ��صالحية �ضمن جناحات الدولة ﻷا�ردنية و�سط �إقليم ملتهب؛ واملباركة مو�صولة للهيئة
امل�ستقلة للإنتخاب والتي �أبدعت يف �إ�ستكمال �إجراءات العر�س الدميقراطي.
ب�صراحة :النجاح م�سرية واملطلوب �أن يغبط النا�س بع�ضهم عليه ال �أن ي�ضريهم ،والنجاح
حتدي يف ذات الوقت لل�صعود وامل�ضي قدماً يف م�سرية ا ﻹ�جناز ،والنجاح تط ّلع للأمام دون
مث ّبطات؛ والنجاح تتويج ملرحلة كد وتعب و�إ�صرار وعزمية وجهد؛ ف�ألف مبارك لكل �إن�سان
ناجح ،وللأمام.

القوات المسلحة تنفذ خطة
فرض الحظر الشامل

وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيرته النرويجية
االنباط -عمان

ب �ح��ث ن��ائ��ب رئ �ي ����س ال� � ��وزراء ووزي ��ر
اخل ��ارج� �ي ��ة و� � �ش � ��ؤون امل �غ�ت�رب�ي�ن �أمي ��ن
ال � �� � �ص � �ف� ��دي م� � ��ع وزي � � � � ��رة اخل� ��ارج � �ي� ��ة
ال�نروي �ج �ي��ة �إي �ن��ه �إي��ري�ك���س��ن ��س��وري��دي
ال� �ي ��وم الأرب � �ع � ��اء ع�ب�ر ال �ه��ات��ف ت�ع��زي��ز
التعاون والت�ضامن يف مواجهة جائحة
كورونا وتبعاتها وامل�ستجدات الإقليمية.
و�أك � ��د ال� ��وزي� ��ران م �ت��ان��ة ال �ع�لاق��ات
الثنائية وعمق ال�شراكة بني اململكتني.
وعر�ض ال�صفدي و�سوريدي للتطورات
الإق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة وخ���ص��و��ص��ا تلك
امل��رت �ب �ط��ة ب��ال �ق �� �ض �ي��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة،
واجلهود املبذولة ل�ضمان توفري الدعم
امل� ��ايل ال �ل��ازم ل��وك��ال��ة الأمم امل�ت�ح��دة
لإغاثة وت�شغيل الالجئني (الأونروا).
وث �م��ن ال �� �ص �ف��دي م ��واق ��ف ال�ن�روي��ج
ال��وا��ض�ح��ة يف دع��م ج�ه��ود ح��ل ال���ص��راع
وحت� �ق� �ي ��ق ال� ��� �س�ل�ام ع� �ل ��ى �أ�� �س ��ا� ��س ح��ل
ال ��دول� �ت�ي�ن وال� �ق ��ان ��ون ال � � ��دويل ،ودور
بالدها الفاعل يف هذا ال�سياق واجلهود

ال �ت��ي ت �ق��وم ب�ه��ا خ�ل�ال ت��ر�ؤ��س�ه��ا للجنة
االت�صال املخ�ص�صة لتن�سيق امل�ساعدات

الدولية املقدمة �إىل ال�شعب الفل�سطيني
( ،)AHLCودعم الأونروا.

ك � �م� ��ا ع � ��ر� � ��ض ال � � � ��وزي � � � ��ران لآف� � � ��اق
ال�ع�م��ل امل���ش�ترك لإي �ج��اد �أف ��ق حقيقي
حل��ل ال �� �ص��راع وحت �ق �ي��ق ال �� �س�لام عرب
مفاو�ضات جادة وفاعلة ومبا�شرة على
�أ�سا�س القانون الدويل.
و�شدد ال�صفدي على �أن الأردن الذي
حتمل تبعات الأزم��ات الإقليمية �سيظل
ي�ع�م��ل ب��ال �ت �ع��اون م��ع ال�ن�روي ��ج وال ��دول
ال�صديقة وال�شركاء من �أجل حل �أزمات
امل�ن�ط�ق��ة وم �ع��اجل��ة م��ا ي�ن�ت��ج ع�ن�ه��ا من
ت�ب�ع��ات .ب��دوره��ا� ،أك ��دت وزي ��رة خارجية
ال�ن�روي ��ج � �س��وري��دي ال �ت �ع��اون ال�ث�ن��ائ��ي
املميز بني البلدين وال�شراكة وال�صداقة
القوية ،م�شرية �إىل ا�ستمرارية التن�سيق
ح ��ول ج�م�ي��ع ال�ق���ض��اي��ا الإق �ل �ي �م �ي��ة ،مبا
فيها عملية ال�سالم.
وات� �ف ��ق ال � ��وزي � ��ران ع �ل��ى ا� �س �ت �م��رار
ال�ت���ش��اور وال�ت�ن���س�ي��ق وال �ل �ق��اء يف �أق��رب
ف��ر��ص��ة مل�ت��اب�ع��ة ج �ه��ود ت�ع��زي��ز ال�ت�ع��اون
وت� �ط ��وي ��ر ال � �ع �ل�اق� ��ات ال �ث �ن ��ائ �ي ��ة ب�ين
ال �ب �ل��دي��ن ال �� �ص��دي �ق�ي�ن وامل �� �س �ت �ج��دات
الإقليمية.

وزير الداخلية يوعز بتفعيل امر الدفاع رقم  20ومنع التجمعات
االنباط -عمان

اوع � � ��ز وزي � � ��ر ال ��داخ � �ل � �ي ��ة ت��وف �ي��ق
احلالملة �إىل احلكام الإداري�ين بتفعيل
�أم� ��ر ال ��دف ��اع رق ��م  20ال �ق��ا� �ض��ي مبنع
ال �ت �ج �م �ع��ات يف امل �ن��ا� �س �ب��ات وا� �س �ت �خ��دام
�إج � ��راءات وادوات ال��وق��اي��ة وال���س�لام��ة
العامة.
و�شدد وزير الداخلية ام�س الأربعاء
على اتخاذ �أ�شد الإج ��راءات القانونية
والإداري� � � � � ��ة ب� �ح ��ق امل� �خ ��ال� �ف�ي�ن ووف� �ق ��ا
للتعليمات ال���ص��ادرة بهذا اخل�صو�ص،
م ��ؤك��دا ان ��ه ��س�ت�ج��ري م�ت��اب�ع��ة و�ضبط

الأ� �ش �خ��ا���ص ال��ذي��ن ق��ام��وا ي ��وم �أم ����س
ب �ع �م��ل جت �م �ع��ات ان �ت �خ��اب �ي��ة و�إط� �ل��اق
العيارات النارية.
وع � ��زا احل�ل�امل ��ة ه� ��ذا الإج� � � ��راء �إىل
تطورات الو�ضع الوبائي وازدياد اعداد
الإ�صابات وعدم التزام بع�ض املواطنني
ب� ���أوام� ��ر ال ��دف ��اع م ��ا ي �ت �� �س �ب��ب ب�ن�ت��ائ��ج
�سلبية ع�ل��ى �صحة امل��واط��ن و�سالمته
وللحيلولة دون انتقال عدوى كورونا.
وط�ل��ب وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة م��ن احل�ك��ام
الإداري�ين ايالء هذا االمر جل العناية
وااله� �ت� �م ��ام ب��ال �ت �ع��اون وال �ت �ن �� �س �ي��ق مع
الأجهزة الأمنية �ضمن االخت�صا�ص.

االنباط -عمان

ب��د�أت ال�ق��وات امل�سلحة الأردن�ي��ة/
اجلي�ش العربي ،بتنفيذ خطة فر�ض
احل �ظ��ر ال �� �ش��ام��ل م��ن خ�ل�ال �إق��ام��ة
ن �ق ��اط ال �غ �ل��ق ع �ل��ى ج �م �ي��ع م��داخ��ل
وخمارج حمافظات اململكة ،بامل�شاركة
م��ع خمتلف الأج�ه��زة الأمنية �ضمن
اجلهود التي تبذلها القوات امل�سلحة
ملواجهة جائحة كورونا.
وت� ��أت ��ي ع�م�ل�ي��ة االن �ت �� �ش��ار ل�ف��ر���ض
حظر التجول ال�شامل يف املحافظات
ك ��اف ��ة ل �ل �ح��د م ��ن ان �ت �� �ش��ار ف�ي�رو���س

ك � ��ورون � ��ا ،وال �ت �خ �ف �ي��ف م� ��ن �أع� � ��داد
الإ� �ص��اب��ات ال�ي��وم�ي��ة ،و�إت��اح��ة امل�ج��ال
لت�سهيل عمل فرق التق�صي الوبائي.
وب��د�أ حظر ال�ت�ج� ّول ال�شامل بعد
االنتهاء من عملية االقرتاع و�إغالق
ال �� �ص �ن��ادي��ق ع �ن��د ال �� �س��اع��ة احل��ادي��ة
ع�شرة من م�ساء الثالثاء ،وملدة �أربعة
�أيام ينتهي عند ال�ساعة ال�ساد�سة من
��ص�ب��اح ي��وم الأح ��د امل�ق�ب��ل ،وي�ستثنى
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 الأزم� ��ة
يف امل ��رك ��ز ال��وط �ن��ي ل�ل��أم ��ن و�إدارة
الأزمات.

األمن العام :إعادة انتشار القوات األمنية
في مناطق المملكة

االنباط -عمان

ق � ��ال ال� �ن ��اط ��ق الإع �ل��ام � ��ي ب��ا� �س��م
م��دي��ري��ة الأم ��ن ال�ع��ام ان��ه ج��رى �إع��ادة
ان �ت �� �ش��ار ل �ل �ق��وة الأم� �ن� �ي ��ة يف م �ن��اط��ق
اململكة ك��اف��ة لتطبيق امل��رح�ل��ة الثانية
م��ن اخل�ط��ة الأم�ن�ي��ة امل��راف�ق��ة لإع�ل�ان
ال �ن �ت��ائ��ج وم ��راق� �ب ��ة ت �ط �ب �ي��ق وف��ر���ض
احلظر ال�شامل.
وب�ي�ن �أن ال �ق��وة الأم �ن �ي��ة �ستتعامل
م��ع �أي خ ��رق ل �ل �ق��وان�ين وال�ت�ع�ل�ي�م��ات،
و� �س�تر� �ص��د ك ��ل م ��ا ي �ت��م ت ��داول ��ه ع�ل��ى
�صفحات التوا�صل لي�صار �إىل التحقيق
بها واتخاذ ا إلج��راءات بحق املخالفني،
مهيباً بجميع املواطنني االلتزام حماية
لهم ،وحتت طائلة امل�ساءلة القانونية.
وا� �ض��اف ان ��ه ج ��رى ر� �ص��د وم�ت��اب�ع��ة

بع�ض الفيديوهات التي جرى تداولها
ام� �� ��س ،مل �ظ��اه��ر اح �ت �ف��ال �ي��ة وجت �م �ع��ات
واط �ل��اق ع� �ي ��ارات ن ��اري ��ة يف ع� ��دد م��ن
املناطق بعد انتهاء العملية االنتخابية
وبداية عمليات الفرز.
واك ��د ال�ن��اط��ق الإع�ل�ام��ي ان��ه ج��رى
ت �ك �ل �ي��ف ف� ��رق حت �ق �ي��ق خ��ا� �ص��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
واال� �ش �خ��ا���ص ال��ذي��ن ظ �ه��روا خ�لال�ه��ا
ل���ض�ب�ط�ه��م وات� �خ ��اذ ك��اف��ة االج� � ��راءات
القانونية بحقهم.
وك � ��ان م��دي��ر الأم� � ��ن ال� �ع ��ام ال �ل��واء
ال��رك��ن ح���س�ين احل��وامت��ة ن�ق��ل حت�ي��ات
ج�لال��ة امل�ل��ك ع �ب��داهلل ال �ث��اين ،ال�ق��ائ��د
الأع� �ل ��ى ل �ل �ق��وات امل �� �س �ل �ح��ة� ،إىل ك��اف��ة
م��رت �ب��ات الأم � ��ن ال� �ع ��ام ،م� ��ؤك ��دا فخر
جاللته واعتزازه بجهودهم املبذولة.

املحلي
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تسجيل  81وفاة و  5419إصابة بفيروس كورونا

االنباط-عمان
�أع �ل �ن��ت وزارة ال �� �ص �ح��ة ت���س�ج�ي��ل 81
ح��ال��ة وف� ��اة و � 5419إ� �ص��اب��ة ب �ف�يرو���س
كورونا امل�ستج ّد يف اململكة ام�س الأربعاء،
ل�يرت�ف��ع ال �ع��دد الإج �م��ايل ل�ل��وف�ي��ات �إىل

 ،1467والإ�صابات �إىل .126401
وت ��و ّزع ��ت الإ� �ص ��اب ��ات اجل ��دي ��دة على
 2514حالة يف حمافظة العا�صمة ع ّمان،
و 795حالة يف حمافظة ال��زرق��اء ،و704
حاالت يف حمافظة �إربد ،منها  200حالة
يف ل��واء الرمثا ،و 289حالة يف حمافظة

البلقاء ،و 261حالة يف حمافظة عجلون،
و 223ح��ال��ة يف حم��اف�ظ��ة م� ��أدب ��ا ،و200
حالة يف حمافظة جر�ش ،و 173حالة يف
حمافظة العقبة ،و 95حالة يف حمافظة
الطفيلة ،و 85حالة يف حمافظة معان،
منها  26ح��ال��ة يف ال �ب�ترا ،و 54ح��ال��ة يف

حمافظة املفرق ،و 26حالة يف حمافظة
الكرك.
و�أ��ش��ار امل��وج��ز الإع�لام��ي ال�صادر عن
رئ��ا��س��ة ال� ��وزراء ووزارة ال�صحة �إىل �أن
عدد احل��االت التي �أُدخِ �ل��ت اليوم للعالج
يف امل�ست�شفيات املعتمدة بلغ  344حالة،
فيما غ��ادرت  167حالة امل�ست�شفيات بعد
�شفائها.
ول�ف��ت �إىل �أن �إج �م��ايل ع��دد احل��االت
التي تتلقّى العالج يف امل�ست�شفيات حال ّياً
بلغ  1784ح��ال��ة ،منها  405ح��االت على
�أ�س ّرة العناية احلثيثة.
و�أ� � �ش� ��ار امل ��وج ��ز �إىل �إج � � ��راء 21342
فح�صاً خم�بر ّي �اً ،لي�صبح �إج �م��ايل ع��دد
ال �ف �ح��و� �ص��ات ال �ت ��ي �أج ��ري ��ت م �ن��ذ ب��دء
اجلائحة وحتى الآن  2117042فح�صاً،
الفتا �إىل �أن ن�سبة الفحو�صات الإيجاب ّية
و�صلت لهذا اليوم �إىل قرابة 3ر 25باملئة.
ودعت الوزارة اجلميع يف ظ ّل ا�ستمرار
ت���س�ج�ي��ل ح � ��االت �إ� �ص ��اب ��ة حم �ل � ّي��ة� ،إىل
االل�ت��زام ب��أوام��ر ال� ّدف��اع ،وا ّت�ب��اع معايري
ال�سالمة وال��وق��اي��ة ،وارت��داء الك ّمامات،
وع ��دم �إق��ام��ة ال�ت�ج� ّم�ع��ات لأك�ث�ر م��ن 20
��ش�خ���ص�اً ،وا��س�ت�خ��دام تطبيقي “�أمان”
و”�صحتك».

لقاح كورونا يؤمن  %10-5من األردنيين
االنباط-عمان
ق ��ال وزي� ��ر ال���ص�ح��ة ن��ذي��ر ع �ب �ي��دات �إن
ال��وزارة متعاقدة مع ال�شركة التي �أعلنت
عن توفر لقاحات لفريو�س كورونا ،لت�أمني
 %10-5من املواطنني ،م�شريا �إىل �أنه �إذا ما
اعتمد اللقاح ب�شكل نهائي �سيكون الأردن
من الذين يح�صلون عليه.
ون��وه ع�ب�ي��دات يف ح��دي��ث لـقناة اململكة
�إىل �أن وزارة ال�صحة تعاقدت مع ائتالف
�آخر يعمل على تطوير لقاح �آخر وقال �إنه
يف حال مت اعتماده �سيتم توفريه ،متوقعا

احل���ص��ول عليه يف ال��رب��ع الأول م��ن العام
القادم.
وب �� �ش ��أن ال �ف �ي��دي��وه��ات امل �ت �ن��اق �ل��ة ع�ل��ى
مواقع التوا�صل االجتماعي من خروقات
لإج��راءات احلظر خ�لال احتفاالت بنتائج
االنتخابات ق��ال عبيدات �إنها �ست�ؤدي �إىل
نتائج �سلبية على الو�ضع الوبائي ،و�أكد �أن
ه��ذه اخل��روق��ات كانت متوقعة لذلك جاء
قرار احلظر ال�شامل ،ولفت �إىل �أن الن�سبة
الكبرية من املواطنني تفاعلوا �إيجابيا مع
احلظر ال�شامل،
و�أكد عبيدات �أن احللول لي�ست باحلظر

ال �� �ش��ام��ل ف� �ق ��ط ،ب ��ل ب ��ال� �ت ��زام امل��واط �ن�ي�ن
بالكمامات والتباعد اجل�سدي وح��ذر من
التجمعات حتى بعد االن�ت�خ��اب��ات ،ق��ال �إن
احلكومة ال تريد الذهاب الجراءات قا�سية
الفتا اىل ان��ه م��ن املمكن ال��ذه��اب �إليها يف
ح��ال ام�ت�لاء �أ��س��رة امل�ست�شفيات باملر�ضى،
منوها اىل ان انعكا�سات اخل��روق��ات حتتاج
من �سبع اىل ثماين ايام لرنى ان كان هناك
زيادة يف عدد حاالت الإ�صابات.
وع ��ن احل �ظ��ر ال��ذك��ي ق ��ال ع �ب �ي��دات ان��ه
��س�ي��ؤث��ر ع�ل��ى ب�ع����ض ال �ق �ط��اع��ات يف بع�ض
امل�ن��اط��ق م ��ؤك��دا ال�ع�م��ل ع�ل��ى ال�ت�ق�ل�ي��ل من

انعكا�ساته ع�ل��ى ح�ي��اة امل��واط�ن�ين اليومية
خا�صة العاملني على ح�ساب املياومة.
وحول بروتوكول �صحي النعقاد جل�سات
جمل�س النواب ق��ال عبيدات �إن��ه ال بد من
ات �خ��اذ ت��رت �ي �ب��ات خ��ا� �ص��ة الي اج �ت �م��اع��ات
�سواء جمل�س النواب �أو غريه م�شددا على
��ض��رورة املحافظة على م��ا تطلبه الو�ضع
الوبائي باملحافظة على كل و�سائل الوقاية،
و�ضرورة االلتزام بالتباعد اجل�سدي وقال
�إن ��ه يف ح��ال مل ي�ت��م ذل��ك ي �ج��ري ال��ذه��اب
لعقد االجتماعات عن بعد ويف حال ح�صل
�سيتم درا�سته مع املعنيني.

الجغبير :تنسيق كامل بين وزارة الصناعة
وغرفة صناعة األردن إلصدار التصاريح
االنباط-عمان
�أك� � ��د رئ �ي �� ��س غ ��رف ��ة � �ص �ن��اع��ة الأردن
املهند�س فتحي اجلغبري� ،أن الغرفة تعمل
بتناغم كبري مع وزارة ال�صناعة والتجارة
وال �ت �م��وي��ن لإ�� �ص ��دار ال�ت���ص��اري��ح ال�لازم��ة
ل�غ��ال�ب�ي��ة ال���ص�ن��اع�ي�ين مل �م��ار� �س��ة اع�م��ال�ه��م
خالل فرتة احلظر ال�شامل.
وا� �س �غ��رب امل �ه �ن��د���س اجل �غ �ب�ير يف ب�ي��ان
��ص�ح�ف��ي م���س��اء ام ����س االرب� �ع ��اء ،ت�شوي�ش
بع�ض اجل�ه��ات على اجل�ه��ود ال��ذي تبذلها

مبروك للوطن
د.مصطفى محمد عيروط
بعثت ر��س��ائ��ل ن�صيه ل�ك��ل ال��ذي��ن ت��رب�ط�ن��ي ب�ه��م ع�لاق��ات �شخ�صيه وجن �ح��وا يف االن�ت�خ��اب��ات
النيابيه(مربوك للوطن)ونبارك للجميع (مربوك للوطن) وذلك للأ�سباب التاليه
اوال)من كان يتابع منذ مدة يعرف ب�أن املجل�س ( التا�سع ع�شر) �سيكون بوجوه جديده ت�صل �إىل
( )%٩٠وكنت يف كل املقاالت والن�شاط املجتمعي (امل�شاركه الفاعله يف االنتخابات ت�ؤدي �إىل التغيري
االيجابي)الن من يعمل يف امليدان يدرك احلاجه اىل تغيري �إيجابي
ثانيا) املجل�س التا�سع ع�شر متنوعا وي�شمل كافة مكونات املجتمع الأردين ويدل على قدرة ال�شعب
الواعي املثقف على االختيار لنواب جدد ال يعملون فقط ملنطقتهم واقاربهم بل للوطن يف مواجهة
التحديات التي يواجهها الوطن �سواء �أكانت اقت�صاديه �أو �سيا�سيه �أو �صحيه
ثالثا)املجل�س التا�سع ع�شر حيث من خ�لال املتابعه ف�إنه جنح رج��ال اعمال ولكنهم ميلكون
قواعد اجتماعيه وا�صبح االن الو�ضع خمتلفا فهناك رقابه �شديده جمتمعيه ومن قنوات التوا�صل
االجتماعي لكل من يحاول ا�ستغالل وج��وده يف حتقيق مكا�سب و عطاءات وبزن�س وزي��ادة ثروته
ولذلك اعتقد ب�أنهم يعرفون ذلك
رابعا) اعتقد ب�أن هناك من يحاول البدء يف و�سم املجل�س التا�سع ع�شر ب�أن هناك من جنح لأ�سباب
ع�شائرية �أو ا�ستخدام امل��ال فالرد على من ي�شيع �أو يكتب �أو ين�شر مثل هذا فهو يف ر�أي��ي ب�أنه من
الطبيعي �أن ينجح نواب من ع�شائر وير�سب مر�شحون من ع�شائر ومن الطبيعي �أن يذهب الناخب
النتخاب ابن ع�شريته وقريبه والناجحون كما اتابع هم من ع�شائر قدمت وتقدم واخلا�سرون �أي�ضا
من ع�شائر قدمت وتقدم وعلينا �أن نهنىء الناجح واخلا�سر عليه العمل وقد يعود ويناف�س يف املرات
القادمة واما من يتحدثون عن املال فمن يتحدث فعليه ان يتقدم بدليل �إىل هيئة النزاهه �أو �إىل اي
جهه رقابيه لأنه م�س�ؤ�ؤل �أمام اهلل والوطن اذا مل يثبت
خام�سا )املجل�س التا�سع ع�شر يف تركيبته حتما �سي�سرع يف تعديل قانون االنتخابات يف ر�أيي بحيث
يكون حتديثا ي�شمل املحافظة والوطن واعتقد ب�أنه ان االوان لتكون ثالثة �أحزاب فقط بدال من ٣٦
حزبا والأحزاب من اليمني والو�سط والي�سار و�أحزاب ذات برامج كمقدمه لت�شكيل حكومات ذات برامج
�ساد�سا) �أ�صبح وا�ضحا ب�أن ن�سبة اقرتاع ال�شباب يف املجل�س التا�سع ع�شر عاليه مقارنة مع ال�سابق
وقد تلعب الن�ساء وال�شباب دورا يف املجال�س القادمه يف حالة العمل عليهم واقناعهم
�سابعا) �أ�صبح وا�ضحا ب�أن حزبا �شارك يف االنتخابات قد جنح منه بع�ض �أع�ضائه �أو املتعاطفني
معه وخ�سر البع�ض االنتخابات والناجحون مل يعرف عنهم حتى االن يف ر�أيي كمتابع ومل ن�سمع
عن �أحدهم بانه حمل ملفا غري �صحيح �أو ت�أثر من اخرين غري �صادقني بعمل �إعالمي �أو م�ساءله
�ضد م�ؤ�س�سه �أو جامعه �أو دائره عرب �إعالم وا�ساءه لها �أو ملنجزات اردنيه �سواء يف مناطقهم �أو على
م�ستوى الوطن
ثامنا) الول مره منذ  ١٩٨٩يعمل املواطن الأردين ويحزم �أمره على �أن يقرر يف تغيريات جذريه يف
�إجناح معظم النواب وهذا يدل على �أن قراره �صحيحا ويحتاج �إىل نواب يعملون للوطن وبعيدون كل
البعد عن العمل مل�صاحلهم �أو البزن�س وان يعملون لي�س كظاهره �صوتيه بل بعمل واجناز ويدعمون
كل الإجنازات وكل ابن وطن يعمل وينجز بغ�ض النظر عن القرابه واملنطقه وال�صوت االنتخابي
تا�سعا) تابعت ب�شكل مكثف جدا اجراءات االنتخابات والت�صويت وفعال يحق لكل اردين االردنيه ان
يفتخر يف الإجراءات والتنظيم والنزاهه واحلياديه وفعال جنح الوطن وم�ؤ�س�ساته واجهزته االمنيه
والهيئة امل�ستقله لالنتخابات التي وف��رت كل ما يلزم ب�إمكانه ودق��ه متناهيه وقد جنح الوطن يف
�إجراء انتخابات يف موعدها الد�ستوري ومل ي�ؤثر الكورونا على امل�شاركه وف�شل امل�شككون والناعقون
وا�صحاب االجندات ف�شال ذريعا وجنح الوطن جناحا كبريا يف االنتخابات النيابيه النها واجب وطني
و�سيبقى االردن منت�صرا يف ظل قيادتنا الها�شميه التاريخيه بقيادة جاللة �سيدنا امللك عبد اهلل الثاين
املعظم ومربوك للوطن وال�شعب وجاللة �سيدنا هذا الإجناز وقرار جاللة �سيدنا احلكيم يف �إجراء
االنتخابات يف موعدها وبه ومعه انا ما�ضون والأردن بقيادة جاللة �سيدنا ق�صة جناح و�ضمان امان
للوطن و�أمنه وا�ستقراره ومنائه وجي�شنا العربي امل�صطفوي واجهزتنا االمنيه كل الفخر واالعتزاز
�سياج الوطن و�أمنه وا�ستقراره
للحديث بقيه

األمن العام :ضبط مرشحين لالنتخابات
تسببوا بالتجمعات واالحتفاالت

وزارة ال�صناعة و��ص�ن��اع��ة الأردن يف ملف
م�ن��ح ا� �ص��دار ال�ت���ص��اري��ح ،م��و��ض�ح��ا ان��ه مت
ا�� �ص ��دار ك �� �ش��وف��ات ر� �س �م �ي��ة م ��ن ال���ض�م��ان
االج �ت �م��اع��ي ت��و� �ض��ح �أ� �س �م��اء ال �ع��ام �ل�ين يف
من�ش�آت القطاع ال�صناعي.
وق��ال �إن الغرفة تعمل ب�أ�س�س وا�ضحة
لإ�صدار الت�صاريح عرب تدقيق الك�شوفات
التي تت�ضمن �أ�سماء ال�صناعيني والعاملني
يف امل �ن �� �ش ��آت ال �� �ص �ن��اع �ي��ة ،م� ��ؤك ��دا �أن ه��ذه
اجلائحة تتطلب دعم جهود ال�صناعيني ال
و�ضع العقبات يف م�سريتهم.

االنباط -عمان
�أع� �ل� �ن ��ت م ��دي ��ري ��ة الأم� � � ��ن ال� �ع ��ام،
م�ساء ام����س الأرب �ع��اء� ،ضبط ع��دد من
املر�شحني لالنتخابات النيابية التي
ج��رت ي��وم ال�ث�لاث��اء ،مم��ن ك��ان��وا �سبباً

بالتجمعات واالحتفاالت.
و�أك� ��دت امل��دي��ري��ة يف ب �ي��ان �صحفي،
�أن �ه��ا ��س�ت�ت�خ��ذ الإج � � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة
بحقهم ،و�أنها �ستتعامل بحزم مع كافة
�أ��ش�ك��ال التجمعات وب��ا��س�ت�خ��دام ال�ق��وة
املنا�سبة لفر�ض حظر التجول.

تمثيل هزيل لـ«االخوان» وتراجع التمثيل النسائي

المجلس  ٠٠ ١٩مفاجآت بالجملة ورسوب اسماء ثقيلة
التحالف المدني خارج البرلمان وخسارة مدوية لمرشحي اليسار
المستقلون والمتقاعدون وممثلي العشائر يتصدرون المشهد

االنباط-عمان

تن�شر �صحيفة االنباط اليومية النتائج االولية لالنتخابات
النيابية  2020بالتتابع.
وكان �أدىل مليون و� 387ألفا و 698ناخبا وناخبة ب�أ�صواتهم
يف االنتخابات النيابية الختيار اع�ضاء جمل�س النواب التا�سع
ع�شر ،حتى حلظة اغالق �صناديق االقرتاع عند ال�ساعة التا�سعة
م�ساء ،بن�سبة و�صلت �إىل .%29.90
* اوىل عمان
 اندريه العزوين مو�سى هنط�ش �سليمان ابويحيى عبدالرحمن العواي�شة خليل عطية* ثانية عمان
وبح�سب النتائج االولية للدائرة الثانية يف العا�صمة عمان:
 غازي البداوي. فايز ب�صبو�ص. �ضرار احلرا�سي�س. ايوب خمي�س. احمد الع�شى. عبد املح�سريي.* ثالثة عمان
النتائج االولية غري الر�سمية لثالثة عمان:
 خالد الب�ستنجي ح�سني احلرا�سي�س� -صالح العرموطي

 �أحمد ال�صفدي عمر النرب خلدون حينا* عمان الرابعة
وبح�سب النتائج الأولية وغري الر�سمية للدائرة الرابعة يف
العا�صمة عمان:
 حممد املحارمة مغري الهمالن خري �أبو �صعيليك عبد اهلل �أبو زيد* عمان اخلام�سة
ووفق النتائج الأولية لدائرة عمان اخلام�سة:
 ينال فريحات ا�سامة ال�سواعري منر ال�سليحات فرا�س ال�سواعري ناجح العدوان ن�صار القي�سي عدنان م�شوقةويف الكوتا الن�سائية لدوائر عمان ح�صلت ميادة ابراهيم
�شرمي على اعلى اال�صوات لتفوز باملقعد.
* بدو الو�سط
وبح�سب النتائج الأولية لدائرة بدو الو�سط فاز كل من:
 -ب�سام الفايز

 حممد عناد الفايز عبدال�سالم اخل�ضري عبري عبداهلل اجلبور (كوتا)* عجلون
وبح�سب النتائج الأولية فاز يف مقاعد حمافظة عجلون
كل من:
 فرا�س الق�ضاة خلدون �شويات بالل املومني فريد حداد (املقعد امل�سيحي) �صفاء املومني (كوتا).* العقبة:
و�أعلن رئي�س جلنة الإقرتاع والفرز لدائرة العقبة
الإنتخابية النتائج االولية على النحو التايل:
 ح�سن الرياطي ح�صل على .3546 عبيد يا�سني ح�صل على .3240 حازم املجايل ح�صل على .2675 روعة الغرابلي (كوتا) 2655* الطفيلة
وبح�سب النتائج االولية غري الر�سمية لقوائم دائرة
الطفيلة:
النتائج الأولية غري ر�سمية لدائرة الطفيلة الإنتخابية:
 حممد املرايات ح�صل على � 2251صوتا �أ�سامة القوابعة خ�صل على � 2159صوتا عبداهلل عيال عواد ح�صل على � 3387صوتا حممد ال�سعودي خ�صل على � 3185صوتا ا�سالم الطب�شات ح�صلت على � 1926صوتا* بدو اجلنوب
وبح�سب النتائج الأولية غري الر�سمية لدائرة بدو اجلنوب الإنتخابية:

 عيد النعيمات ح�صل على � 7545صوتا �صالح �أبو تايه ح�صل على � 6138صوتا توفيق املراعية ح�صل على � 5509صوتا زينب �سالمة ح�صلت على � 6786صوتا* ثانية �إربد
وبح�سب النتائج الأولية لدائرة اربد الثانية:
 خالد ابو ح�سان � 13600صوتا عبدال�سالم الذيابات � 10463صوتا يحيى عبيدات 5469 فواز الزعبي 7971* ثالثة �إربد
النتائج الأولية غري الر�سمية لدائرة اربد  /الثالثة
الإنتخابية:
 �سامل العمري ح�صل على 5655 ي�سار خ�صاونة ح�صل على 4168 حممد ال�شنطاوي ح�صل على 4158 وائل رزوق (املقعد امل�سيحي) ح�صل على 4473* بدو ال�شمال
النتائج الأولية غري الر�سمية لدائرة بدو ال�شمال
الإنتخابية:
 حاب�س �شبيب ح�صل على � 7529صوتا غازي املقيبل ح�صل على � 6415صوتا ذياب امل�ساعيد ح�صل على � 5566صوتا هادية ال�سرحان ح�صلت على � 4708صوتا* املفرق
نتائج �أولية غري ر�سمية لدائرة املفرق
 نواف اخلوالدة-عبد الكرمي الدغمي

 �إ�سماعيل اجلرايدة يزن ال�شديفات -رميا العمو�ش

* معان
النتائج الأولية الغري ر�سمية لدائرة معان الإنتخابية :
 حممود الفراجات ح�صل على � 4873صوتا تي�سري كري�شان ح�صل على � 4505صوتا حممد الهالالت ح�صل على � 4004صوتا �شادي فريج ح�صل على � 3357صوتا عائ�شة احل�سنات ح�صلت على � 3366صوتا* جر�ش
وبح�سب النتائج االولية وغري الر�سمية لدائرة جر�ش:
 زيد �أحمد العتوم � 7285صوتا عمر العيا�صرة � 7102صوتا نوا�ش عقلة القواقزة � 5034صوتا ماجد حممد الروا�شدة � 3664صوتا فايزة ع�ضيبات (كوتا) � 3985صوتا.* البادية اجلنوبية
وبح�سب النتائج الأولية غري الر�سمية لدائرة البادية اجلنوبية:
 عيد النعيمات�صالح �أبو تايه توفيق املرايعة زينب �سالمة* م�أدبا
وبح�سب النتائج الأولية غري الر�سمية:
 عبد الرحيم املعايعة ن�صار احلي�صة جمدي اليعقوب �صالح الوخيان� -أ�سماء الرواحنة

املحلي
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الملتزمون بالحظر الشامل غاضبون من
احتفاالت المرشحين وانعدام مسؤوليتهم

وانتهت االنتخابات النيابية

االنباط-عمان

�أب��دى الأردنيون امللتزمون بتعليمات حظر التجول ال�شامل الذي
بد�أ ليل الثالثاء وي�ستمر حتى ال�ساد�سة من �صباح الأحد املقبل ،خ�شية
تف�شي ك��ورون��ا ،امتعا�ضهم وغ�ضبهم من احتفاالت �أن�صار املر�شحني
وخروجهم لل�شوارع .وحمل �شريحة وا�سعة من الأردنيني عرب مواقع
ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي ،امل��ر��ش�ح�ين �أنف�سهم م���س��ؤول�ي��ة م��ا اع�ت�بروه��ا
“اجلرمية ال�صحية” التي قد حتدث خالل الأيام املقبلة يف ظل تف�شي
وباء كورونا .واعترب ه�ؤالء �أن املر�شح للربملان الذي بد�أ منذ اللحظة
الأوىل من ظفره باملقعد النيابي مبخالفة القوانني واال�ستهانة ب�صحة
الأردنيني ال يعول عليه وال ي�صح �أن يكون ممثال لل�شعب .وبث الع�شرات
من �أن�صار املر�شحني ،فيديوهات مبا�شرة عرب �صفحاتهم على مواقع
التوا�صل االجتماعي يوثقون االح�ت�ف��االت بفوز مر�شحيهم يف حتد
وا�ضح لقانون ال��دف��اع .و�شهدت حمافظات اململكة منذ ليل الثالثاء
الأربعاء احتفاالت مبناطق عدة من اململكة .وفر�ضت احلكومة حظر
جتول �شامل ملدة � 4أيام ،يف خطوة جاءت ملنع لأي مظاهر احتفالية بفوز
�أي مر�شح ملجل�س النواب التا�سع ع�شر ،درءا لأي خطورة قد ت�شكلها تلك
االحتفاالت يف انت�شار فريو�س كورونا .وطالب نا�شطون بتفعيل �أوامر
الدفاع العقوبات بحق املخالفني للتعليمات �أ�سوة بغريهم ،وحتى يكون
القانون مطبقا على اجلميع .من جانبه ،اعترب مدير مركز احل�سني
لل�سرطان الدكتور عا�صم من�صور� ،أن املمار�سات اخلاطئة التي بد�أنا
ن�شهدها خ�لال احتفال البع�ض بفوز مر�شحيهم بانتخابات جمل�س

اللواء المتقاعد مروان العمد

النواب التا�سع ع�سر “و�صفة م�ضمونة للكارثة” ال�صحية املقبلة ،يف

ظل تف�شي جائحة كورونا.

فوز مشروع الجامعة األلمانية األردنية «صيانة األنظمة المائية»
بجائزة التميز للمواقع األثرية لمسابقة إيكروم-الشارقة
االنباط-ال�شارقة
فاز م�شروع “�صيانة الأنظمة املائية النبطية
يف ح��و���ض وادي املدر�س” يف م��دي�ن��ة ال �ب�تراء
الأث ��ري ��ة ال ��ذي ي �ن � ّف��ذه م��رك��ز درا� �س ��ة ال�ت�راث
ال�ط�ب�ي�ع��ي واحل �� �ض��اري يف اجل��ام �ع��ة الأمل��ان �ي��ة
الأردنية واملدعوم مبنحة من �صندوق ال�سفري
الأم��ري �ك��ي حل �م��اي��ة ال �ت��راث ال �ث �ق��ايف ب�ج��ائ��زة
التميز للمواقع الأثرية للممار�سات اجليدة يف
احلفاظ على الرتاث الثقايف و�إدارته يف املنطقة
العربية ،والتي ينظمها مكتب �إيكروم-ال�شارقة
يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
وت �ه ��دف �إي �ك��روم-ال �� �ش��ارق��ة ال �ت��ي �أع�ل�ن��ت
نتائجها يوم �أم�س �إىل تكرمي ومكاف�أة املمار�سات
ال�ت��ي ت�سهم يف ح�م��اي��ة ال�ت�راث ال�ث�ق��ايف امل��ادي
و�إحيائه يف العامل العربي.
وبني مدير املركز الدكتور نزار �أبو جابر �أن
جلنة امل�سابقة �أق��رت بالقيمة العلمية العالية
ل�ل�م���ش��روع وا� �س �ت �خ��دام��ه ل�ل�ت�ق�ن�ي��ات احل��دي�ث��ة
لرتميم امل�صاطب وال�سدود التي كانت ت�شكل
ن �ظ ��ام ال �ت �ح �ك��م يف ال �ف �ي �� �ض��ان��ات ال �ق��دمي��ة يف

البرتاء.
و�أ� �ض��اف �أن اللجنة �أك ��دت �أه�م�ي��ة التدريب
املقدم للمجتمع املحلي يف �إع��ادة بناء و�صيانة
ه� ��ذه ال �ع �ن��ا� �ص��ر م ��ن ه� ��ذا ال� �ن� �ظ ��ام ،و� �ض �م��ان
ا�ستدامته على املدى الطويل ،ويف نهاية املطاف
ح�م��اي��ة و��س��ط ال �ب�تراء و�آث ��اره ��ا ال�ت��ي ال تقدر
بثمن ،الفت ًة اىل �أن هذه امل�شاريع ت�ؤ�س�س �سابقة
م��رغ��وب��ة للغاية يف �إح �ي��اء ا�ستخدام التقنيات
القدمية لإدارة املخاطر بطرق �صديقة للبيئة.
وي� ��أت ��ي م �� �ش��روع � �ص �ي��ان��ة الأن �ظ �م��ة امل��ائ �ي��ة
النبطية يف حو�ض وادي املدر�س الذي مت البدء
بتنفيذه منذ ت�شرين ال�ث��اين م��ن ال�ع��ام ،2017
ب �ه��دف درا�� �س ��ة ح��و���ض ت���ص��ري��ف ال �ق �ن �ط��رة –
ال�ه��رمي�ي��ة -امل��درد���س والتخفيف م��ن خماطر
الفي�ضانات الوم�ضية ،و�إىل ت��دري��ب املجتمع
املحلي على ترميم الآثار واحلفاظ عليها.
ويت�ضمن امل�شروع توثيقًا مف�ص ً
ال لكل من
ح��و���ض ال�ت���ص��ري��ف وامل �� �ص��اط��ب وت�ق�ي�ي��م ح��ال��ة
ال���س��دود امل��وزع��ة ف�ي��ه وال�ب��ال�غ��ة �أك�ث�ر م��ن 120
� �س��داً وم�صطبة ،وو� �ض��ع من ��اذج م��ورف��وم�تري��ة
والهيدرولوجية حلو�ض الت�صريف وت�صميم

امل �خ �ط �ط��ات ل�ت���ص��ام�ي��م ال �ت��دخ�ل�ات ال�ل�ازم��ة
للرتميم� .إىل جانب تطوير وت�صميم مقيا�س
ال�ف�ي����ض حم�ل��ي م��ن ق�ب��ل م�ه�ن��د��س��ي اجل��ام�ع��ة
الأملانية الأردنية.
وي �� �ش��رف ع �ل��ى امل �� �ش��روع ف��ري��ق م �ك��ون من
خ�ب�راء م��ن اجل��ام�ع��ات الأردن �ي��ة يف تخ�ص�صات
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��س��ة ال �ع �م��ارة وه ��م :من
اجلامعة الأملانية الأردنية مدير املركز الدكتور
�أب��و جابر والدكتور قا�سم عبدالعال والدكتور
خلدون الق�ضاة ومن جامعة الريموك الدكتور
ع �ب��داهلل رواب � ��دة وم ��ن امل�ع�ه��د ال�بروت���س�ت��ان�ت��ي
الأمل � � ��اين ل�ل��آث ��ار يف ع �م��ان ك��ات��ري �ن��ا ح �م��ارن��ة
واملهند�سة �صفاء جودة.

بعد ي��وم طويل ومت��دي��د ل�لاق�تراع مل��دة �ساعتني انتهت االنتخابات النيابية بن�سبة
انتخاب متدنية بلغت  % 29,88من امل�سجلني يف اللوائح االنتخابية حيث �شارك بهذه
االنتخابات منهم  1, 386 , 749ناخب فقط .نالحظ ان هذه الن�سب تنخف�ض عن الن�سب
التي جرت يف االنتخابات ال�سبقة عام  2016والتي بلغت يف ن�سبة امل�شاركة بها  % 36,1وعدد
الناخبني  1,492,391ناخب  .واعتقد ان ال�سبب يف ذلك يعود لعدة ا�سباب ومنها - :
 - 1وجود دعوات ملقاطعة هذه االنتخابات من قبل بع�ض املواطنني ال�سباب متعددة
مثل معار�ضتهم لقانون االنتخاب او ك��ردة فعل عن ع��دم ر�ضاهم على الطريقة التي
ت�شكل بها احلكومات وطريقة ادارتها المور البالد  ،او تعبرياً عن اعرتا�ضهم على ق�ضايا
اخل�صخ�صة وحاالت الف�ساد وعدم مالحقتها وهو حق م�شروع لهم وال اعرتا�ض عليه ،
با�ستثناء قلة منهم يقفون هذا املوقف ب�سبب معار�ضتهم للنظام و�سعيهم لتقوي�ضه وتلك
املجموعة القليلة ال قيمة لها وال متثل اال نف�سها .
 - 2عدم ر�ضى جمموعة من املواطنني عن اداء جمال�س النواب ال�سابقة وانها مل تعمل
على حتقيق املطلوب منها مما ولد لدى هذه املجموعة قناعة انه ال توجد فائدة من
امل�شاركة باالنتخابات وان املجال�س اجلديدة لن تختلف عن القدمية .
 - 3وجود جمموعة من الذين يطلق عليهم حزب الكنبة وهم ميثلون اغلبية الذين ال
ي�شاركون يف االنتخابات والذين ال يرون يف يوم االنتخاب اال يوم عطلة يذهبون بة للتنزه
او لق�ضاء حوائجهم او زيارة االقارب واال�صدقاء او اال�سرتخاء يف البيت .
 - 4كما متيزت انتخابات هذا العام بانت�شار جائحة كورونا واالرتفاع الكبري يف عدد
اال�صابات والوفيات  .وترافق ذلك مع ح�صول جتمعات كبرية امام مقار بع�ض املر�شحني
ومبا يخالف االوامر والتعليمات مما �ساهم يف هذا االرتفاع وان مل يكن هذ هو ال�سبب
الوحيد  ،فقد �ساهم عدم التزام ن�سبة من املواطنني يف ار�شادات وقاية انف�سهم من هذا
الوباء وم�شاركتهم يف جتمعات اخرى مثل االفراح وامل�آمت ودون ارتداء الكمامات ومراعاة
التباعد يف زيادة هذه االعداد  .وقد ادى ذلك اىل امتناع جمموعة كبرية من املواطنني
عن امل�شاركة يف االنتخابات خ�شية ان يعر�ضوا انف�سهم لال�صابة بالعدوى او نقله لأفراد
عائالتهم  .وزاد من خوفهم هذا ا�ستغالل بع�ض اطراف املعار�ضة لهذا الوباء يف زيادة
رعبهم من خطورة ذهابهم ملراكز االق�تراع من خالل ما كانوا ين�شرونه من تخوفات
لديهم  ،بالرغم من االحتياطات والإجراءات التي اتخذتها اللجنة امل�ستقلة لالنتخابات
لتجنب ا�صابة الناخبني ب�ه��ذه ال�ع��دوى  ،وب��ال��رغ��م م��ن اال��س�ت�ع��دادات ال�ت��ي ق��ام��ت بها
احلكومة واالجهزة االمنية يف هذا ال�سبيل .
و�أخ�يراً فقد جرت االنتخابات ومبن ح�ضر  .ومت االمر ومب�ستوى عال من الوقاية
ال�صحية اال يف بع�ض املراكز االنتخابية التي ح�صل فيها بع�ض الفو�ضى املرفو�ضة وبع�ض
املخالفات  .ولكني كنت �آمل مب�شاركة جماهريية او�سع وان نقوم بح�سن االختيار وان
ننتخب االف�ضل من املر�شحني والذين ميكنهم العمل للم�صلحة العامة االمر الذي كان
�سيكون لو �شارك من ذكرتهم يف البنود ال�سابقة يف هذه االنتخابات  .وان ال يتوقفوا عند
قولهم ان الربملانات ال�سابقة مل تفرز اال نواب خدمات  ،وان يدركوا ان ذلك يتحقق ب�سبب
مقاطعتهم لالنتخابات وعدم امل�شاركة فيها  ،وانهم مبواقفهم ال�سلبية هذه هم امل�س�ؤولني
املبا�شرين عن ترك هذه الربملانات �ساحة لنواب اخلدمات وال�صحاب املال اال�سود والذين
ي�سعون من وراء و�صولهم للمجل�س لتحقيق م�صاحلم ال�شخ�صية  .ولذلك فانني اقول
ملن مل ي�شارك بهذه االنتخابات ب�أنهم فقدوا حقهم يف انتقاد املجل�س القادم مهما كانت
ت�شكيلته لأن �سلبيتهم ه��ي التي انتجته  .وبنف�س ال��وق��ت وم��ع قله ع��دد امل�شاركني يف
االنتخابات ف�أنه ال يزال لدي امل كبري ب�أن يحوي املجل�س القادم عدداً كبرياً من اخلرية
وان تكون لهم ب�صماتهم فيه ويف و�ضع ق��وان�ين وت�شريعات تعالج اخللل يف القوانني
والت�شريعات املوجودة مبا فيها قانون انتخابي ع�صري ينهي ظاهرة نواب اخلدمات .

الخارجية تدين الهجوم على احدى
المقابر بمدينة جدة

نمو قطاعي التجارة اإللكترونية والمدفوعات
الرقمية في الشرق األوسط
االنباط-عمان

�أظهر تقرير �أ�صدرته �شركة ت�شيك �آوت دوت
كم �أن قطاعي التجارة الإلكرتونية واملدفوعات
ال��رق�م�ي��ة يف منطقة ال���ش��رق الأو� �س��ط و�شمال
�إف��ري�ق�ي��ا وباك�ستان مقبالن على مرحلة من
النمو امللمو�س يف ظ��ل ت��وق�ع��ات بتوجه ن�صف
امل�ستهلكني تقريباً نحو زيادة م�شرتياتهم عرب
الإنرتنت خالل العام املقبل.
وح �� �س��ب ب �ي��ان � �ص �ح��ايف ع��ن ال �� �ش��رك��ة ام����س
الأرب�ع��اء� ،أظهر تقرير “املدفوعات املت�صلة يف
ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا وباك�ستان” �أن
املنطقة التي هيمنت عليها ثقافة املدفوعات
النقدية ،توفر اليوم فر�صة واعدة للنمو بقطاع

املدفوعات الرقمية ،حيث �أ�صبح املت�سوقون عرب
الإن�ترن��ت فيها يف�ضلون امل��دف��وع��ات الرقمية
بد ًال من الدفع النقدي عند اال�ستالم.
وت�أتي نتائج التقرير ا�ستناداً �إىل ا�ستطالع
�إقليمي �أجري يف �شهر ايلول املا�ضي �شمل �أكرث
م��ن  5000م�ستهلك يف الإم � ��ارات وال�سعودية
وم���ص��ر والأردن وق �ط��ر وال �ك��وي��ت وال�ب�ح��ري��ن
وباك�ستان.
وتوقع  %47من امل�شاركني �إج��راء املزيد من
عمليات ال�ت���س��وق ع�بر الإن�ت�رن��ت خ�ل�ال ال�ع��ام
املقبل ،بينما توقع  %15فقط انخفا�ض معدالت
ت�سوقهم عرب الإنرتنت ،و %38من امل�ستهلكني
الإب� �ق ��اء ع �ل��ى امل �ع��دل احل� ��ايل ل�ت���س��وق�ه��م عرب

التعميم على  431مركبة وضبط 35
شخصا لمخالفة أوامر الدفاع

الإنرتنت.
وق��ال  %49م��ن امل�ستهلكني يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي �إنهم يت�سوقون عرب الإنرتنت
ب�شكل متكرر ،و %48يف الأردن و % 47يف م�صر
و %39يف باك�ستان.
ومي�ك��ن مل�ن��اف��ذ ال�ت�ج��ارة الإل�ك�ترون�ي��ة توقع
ت� �ف ��اوت يف الإق � �ب � ��ال ب�ي�ن ف� �ئ ��ات حم� � ��ددة م��ن
امل�ستهلكني على الت�سوق الإلكرتوين �أكرث من
غريها ،ال �سيما امل�ستهلكني الأك�ثر ث��را ًء ،%56
والذين يت�سوقون عرب الإنرتنت مرة يف ال�شهر
على الأقل  ،%55والرجال من �سن  35وما فوق
 ،%55والذين ي�ستخدمون املدفوعات الرقمية
عو�ضاً عن النقد �أو التحويالت امل�صرفية لدفع

ثمن م�شرتياتهم عرب الإنرتنت .%54
وق� ��ال ن��ائ��ب ال��رئ �ي ����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�ت�ج��ارة
الإل�ك�ترون�ي��ة العاملية يف ال�شركة �سيبا�ستيان
ري����س ،ان ه��ذا ال�ع��ام �شهد ارت�ف��اع�اً مفاجئاً يف
م �ع��دالت الإق �ب��ال ع�ل��ى ال �ت �ج��ارة الإل�ك�ترون�ي��ة
وامل��دف��وع��ات الرقمية نتيجة جلائحة ك��ورون��ا،
ل�ك��ن ت�ق��ري��رن��ا ي���ش�ير �إىل �أن ه��ذا ال�ت��وج��ه لن
يكون تغرياً م�ؤقتاً وح�سب يف �سلوك امل�ستهلكني،
حيث ُتظهر بياناتنا الداخلية منواً بن�سبة %86
يف املدفوعات الرقمية على من�صتنا منذ بداية
تف�شي الوباء يف املنطقة ما يوفر فر�صة فريدة
جلميع ال���ش��رك��ات يف منطقة ال���ش��رق الأو��س��ط
و�شمال �إفريقيا وباك�ستان.

االنباط-عمان

دانت وزارة اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني
الهجوم اجلبان الذي ا�ستهدف �إحدى املقابر
يف مدينة جدة باململكة العربية ال�سعودية
ال�شقيقة و�أدى �إىل �إ�صابة �شخ�صني.
و�أك� ��د ال�ن��اط��ق ال��ر��س�م��ي ب��ا��س��م ال� ��وزارة
ال �� �س �ف�ير � �ض �ي��ف اهلل ع �ل��ي ال �ف��اي��ز �إدان � ��ة
وا�ستنكار اململكة ال�شديدين لهذا الهجوم

رؤساء الكنائس يدعون للصالة رفعا لشر
الوباء عن الوطن

اجلبان الذي ا�ستهدف الأبرياء ويتنافى مع
جميع القيم واملبادئ الدينية والإن�سانية.
كما �أك��د وق��وف اململكة باملطلق �إىل جانب
ال�سعودية ال�شقيقة بوجه كل ما يهدد �أمنها
وا�ستقرارها وات�خ��اذ ما يلزم من إ�ج��راءات
مل�ك��اف�ح��ة ال�ت�ط��رف واحل �ف��اظ ع�ل��ى الأم ��ن
واال�ستقرار.
و�أع � ��رب ال�ف��اي��ز ع��ن خ��ال����ص التمنيات
بال�شفاء العاجل للم�صابني.

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

االنباط -عمان

ق��ال الناطق الإع�لام��ي با�سم مديرية الأم��ن العام �إن العاملني يف �إدارة
ال�سري وع�ل��ى ��ض��وء التحقيقات ومتابعتهم للمخالفات املرتبطة ب��أوام��ر
الدفاع ،عمموا على  431مركبة مبخالفات ارتبطت ب�إعالن نتائج االنتخابات
مبخالفات امل�سري مبواكب وخمالفة �أوامر الدفاع و�سيجري ا�ستدعاء و�ضبط
�سائقيها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم� ،إ�ضافة �إىل حجز املركبات.
كما ج��رى �ضبط � 35شخ�صاً ممن ارتكبوا مثل تلك املخالفات واتخذت
الإجراءات الالزمة بحقهم والعمل جار لر�صد جميع الفيديوهات والتعميم
على بقية املركبات املخالفة.
ومتكنت فرق التحقيق الفنية من حتديد هوية عدد من الأ�شخا�ص الذين
ظهروا يف بع�ض الفيديوهات التي جرى تداولها وهم يطلقون عيارات نارية،
وجرى التعميم والبحث جار عنهم اللقاء القب�ض عليهم وتوديعهم للق�ضاء
والعمل م�ستمر على حتديد بقية الأ�شخا�ص للتعميم عليهم.
وقدمت مديرية الأم��ن العام ال�شكر اجلزيل للمواطنني الذين التزموا
بتعليمات االنتخابات و�أوامر احلظر ،م�ؤكدة �أنها لن تتهاون مع �أية خمالفة �أو
مظهر خمالف و�ضبط املخالفني واتخاذ �أ�شد الإجراءات بحقهم.

االنباط-اربد

االنباط -عمان

دع��ا جمل�س ر�ؤ��س��اء الكنائ�س باململكة جميع الآب��اء الكهنة
م�شاركة �أبناء الكنائ�س يف خدمة القدا�س الإلهي يوم الأحد
القادم وال�صالة 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� ،إن ال �ع��امل خ�لال
الع�صور والأزم �ن��ة م��ر ب��أم��را���ض و�أوب�ئ��ة ع��دي��دة ،فكانت عني
اهلل طبيب نفو�سنا و�أج�سادنا حتمي وتنجي العامل والكني�سة
وامل�ؤمنني ،داعيا جماعة امل�ؤمنني للت�ضرع �إىل اهلل لكي مينح
بلدنا نعمة ال�سالم والأم��ان واال�ستقرار ،و�أن يرافق الكوادر

ال�صحية والأجهزة الأمنية التي توا�صل الليل بالنهار خلدمة
الإن�سانية.
وا�ضاف ،نظرا للو�ضع الوبائي الراهن واملنت�شر يف �أردننا
احل�ب�ي��ب ،وم��ا �شاهدناه م��ن �آث ��ار �سلبية على ابنائنا وال��ذي
يحمل �آث��اراً �سيئة كثرية كازدياد القلق واخلوف واال�ضطراب
والأم��را���ض النف�سية التي ت��ؤث��ر على عائالتنا وم��ن حولنا،
ف�إننا يف هذه اللحظات الع�صيبة التي نعي�شها وي�شهدها وطننا
احلبيب ندعوهم للعودة والت�ضرع لطبيب نفو�سنا و�أج�سادنا
�أن يحر�سنا ويظللنا �إىل اهلل بتوبة �صاحلة و�ضمري نقي رافعني
ال�صالة بعنايته الإلهية وحمبته الأبوية للب�شر.

ت�ع��ام�ل��ت ��ش��رك��ة ك�ه��رب��اء حم��اف�ظ��ة ارب ��د ي��وم ال�ث�لاث��اء وخ�ل�ال �سري
االنتخابات النيابيه  ٢٠٢٠مع عدد حمدود من الأعطال واالنقطاعات
الكهربائية التي حدثت على �شبكتها ومت التعامل معها و�إع��ادة التيار
الكهربائي للم�شرتكني بوقت قيا�سي .وقامت ال�شركة بتنفيذ خطة
عمل مت اع��داده��ا خ�صي�صا للتعامل مع الأع�ط��ال واالنقطاعات خالل
عملية االق�ت�راع وال�ف��رز لالنتخابات يف كافة مناطق امتيازها والتي
ت���ش�م��ل حم��اف �ظ��ات ال���ش�م��ال االرب �ع��ه ارب ��د وج��ر���ش وع �ج �ل��ون وامل �ف��رق
حيث قامت ال�شركة بتوزيع ع��دد من ال��ور���ش والطواقم الفنية وعدد
من املندوبني على مراكز االق�تراع والفرز باال�ضافة اىل تعزيز اعداد
العاملني لديها يف مركز االت�صال لتلقي �شكاوي ومالحظات امل�شرتكني
ومت البدء بتنفيذ اخلطة منذ ال�ساعات االوىل من يوم �أم�س الثالثاء
وي�ستمر العمل بها حتى اعالن نتائج االنتخابات والفرز النهائية.

االقت�صادي
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شركة ميناء حاويات العقبة تتيح خدمة الدفع عبر
نظام «إي فواتيركم»
االنباط-عمان

التزاماً منها جتاه زيادة الكفاءة� ،أطلقت
�شركة ميناء حاويات العقبة ،بوابة العامل
�إىل الأردن ومنطقة امل�شرق العربي وما
حولها ،خدمة الدفع الإلكرتوين املبا�شر
ع�بر نظام “�إي فواتريكم” ،الأم��ر ال��ذي
ي�سهل �أعمال عمالئها وتعامالتهم معها،
والذي ينعك�س بالإيجاب على جتربتهم.
وم ��ع ه ��ذه اخل��دم��ة ال �ت��ي ت �ن��درج حتت
فئة “التجارة واخلدمات” على نظام “�إي
فواتريكم” ،وال �ت��ي ت�ع�بر ع��ن ال�ت�ط��وي��ر
والتح�سني امل�ستمر ال��ذي تنفذه ال�شركة
خا�صة فيما يتعلق باملمار�سات الإلكرتونية
الآمنة وال�سريعة واملوثوقة ،والتي ت�سعى
لتعزيزها يف �إط��ار حتولها الرقمي ،ف�إنه
��س�ي�ك��ون ب ��إم �ك��ان ال�ع�م�لاء ت���س��دي��د امل�ب��ال��غ
امل��ال �ي��ة امل�ترت �ب��ة ع�ل�ي�ه��م ل �ق��اء اخل��دم��ات
امل �ق��دم��ة ل �ه��م م��ن ق �ب��ل م �ي �ن��اء احل��اوي��ات
ع�بر م��وق��ع �أو ت�ط�ب�ي��ق “�إي فواتريكم”
الإل � �ك�ت��روين ،وذل� ��ك مب�ن�ت�ه��ى ال���س�ه��ول��ة

االنباط-عمان

�أع� �ل� �ن ��ت وزارة ال� �ط ��اق ��ة وال �ث ��روة
امل�ع��دن�ي��ة ،ام ����س االرب� �ع ��اء ،ع��ن حمطات
امل�ح��روق��ات امل�ستثناة م��ن حظر التجول
ال�شامل ،الذي ي�ستمر حتى �صباح االحد
املقبل ،ا�ضافة اىل ا�ستثناء توزيع الغاز
على املنازل ،من ال�ساعة ال�ساد�سة �صباحا
وحتى ال�ساد�سة م�ساء طيلة �أيام احلظر.
وقالت ال��وزارة ان��ه مت كذلك ا�ستثناء
حم �ط��ات حم ��روق ��ات �أه �ل �ي��ة (مم �ل��وك��ة
لأف� ��راد) ،م��وزع��ة يف خمتلف حمافظات
اململكة.
وامل�ح�ط��ات التابعة ل�شركة جوبرتول
االردن وامل �� �س �ت �ث �ن��اة م� ��ن احل� �ظ ��ر ه��ي
اال��س�ت�ق�لال ،1الها�شمية ،ق�ن��ازع-زي��زي��ا،

ق��و���س ال�ن���ص��ر ،امل �ف��رق ال �ب �ل��د ،احل���ص��ن،
ال �ك��رك امل��رك��زي��ة ،ال �ق��وي��رة ،ال�شوبكي -
ط��ري��ق امل �ط��ار ،اال��ش��رف�ي��ة ل�ل�م�ح��روق��ات،
خ�ل��دا  ،1حم��روق��ات ك��ارب�لازا ،العقبة 1
� /أب �ن��اء ك �م��ال ،ب �ي �ت��وال الدارة حم�ط��ات
املحروقات ،عنجرة.
وامل�ح�ط��ات ال�ت��اب�ع��ة ل�شركة املنا�صري
هي البوتا�س ،اجليزة ،ال�شيدية ،الطريق
اخللفي ،املطار ،الطنيب ،و�شارع ال�شريف
ح�سني ،وادي رم ،خو.
واملحطات التابعة لتوتال هي اليادودة
 ،1الغبا�شة– ال���س�ع��د�� ،ص��وي�ل��ح ،جممع
ال�ب��ا��ص��ات ،ال��زرق��اء اجل�ن��وب��ي ،ال�ق��وي��رة،
را� � ��س ال� �ن� �ق ��ب ،احل� �م ��ر ،غ� ��ور ال �� �ص��ايف،
القطرانة ،ماهر ح�سونة ،نايفة ،معان
اجلديدة ،امواج.

3ر 38دينار سعر غرام الذهب
عيار  21محليا
ويف �أي وقت �أينما ت��واج��دوا ،دون احلاجة
ل��زي��ارة �أو م��راج�ع��ة ال��دائ��رة امل��ال�ي��ة ل��دى
ال�شركة.

ه� ��ذا وي � ��أت ��ي ذل� ��ك ك �ج ��زء م ��ن خ�ط��ط
ال���ش��رك��ة ال�ت�ط��وي��ري��ة والت�شغيلية ح�سب
�أف�ضل املمار�سات الدولية ،وذل��ك �ضماناً

لتوفري �أعلى م�ستوى من اخلدمات املهنية
لعمالئها ،وحتقيق �أع�ل��ى درج��ات التميز
الت�شغيلي.

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

االنباط-عمان

ب �ل��غ ��س�ع��ر ب �ي��ع غ� ��رام ال��ذه��ب ع �ي��ار 21
الأكرث رغبة من املواطنني بال�سوق املحلية،
ام����س الأرب �ع��اء ،عند 30ر 38دي�ن��ار لغايات
� �ش��راء امل��واط �ن�ي�ن م��ن حم�ل�ات ال���ص��اغ��ة،
مقابل 70ر 36دينار جلهة البيع.
وح �� �س��ب �أم� �ي��ن � �س��ر ال �ن �ق��اب��ة ال �ع��ام��ة
لأ��ص�ح��اب حم�لات جت��ارة و�صياغة احللي
وامل �ج��وه��رات رب�ح��ي ع�ل�ان ،ب�ل��غ ��س�ع��ر بيع

ال�سعودية-رويرتز

ق��ال��ت م�ن�ظ�م��ة ال ��دول امل �� �ص��درة للنفط
«�أوب� ��ك» يف ت�ق��ري��ر � �ص��در ،ام ����س الأرب �ع��اء،
�إن�ه��ا ت�ت��وق��ع ن��زول ط�ل��ب ال�ن�ف��ط ال�ع��امل��ي يف
 2020بنحو  9.75مليون برميل يوميا من
توقعات �سابقة بنزول  9.47مليون برميل
يوميا.
وت��وق��ع ال�ت�ق��ري��ر زي ��ادة ط�ل��ب ال�ن�ف��ط يف
 2021مب�ق��دار  6.25مليون برميل يوميا
م��ن ت��وق�ع��ات ��س��اب�ق��ة ل��زي��ادة  6.54مليون
برميل يوميا.
و�أ��ش��ارت �إىل �أن �أح��دث القيود املرتبطة
ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا يف �أوروب ��ا �ست�ؤثر ب�شكل
كبري على الطلب فيما تبقى من .2020
ووف� � ��ق اخل� �ب�ي�ر ال �ن �ف �ط��ي د .ف �ه��د ب��ن
جمعة ،ف�إن تقرير �أوبك قد �أغفل نقطتني
�أ�سا�سيتني:
� -1إعالن لقاح فايزر حيث �أ�سعار النفط
يف ارتفاع م�ستمر منذ يوم االثنني ،ما ي�شري
�إىل �أن كل ما حتتاجه ال�سوق النفطية هو
احلد من انت�شار جائحة كورونا واحلد من
تراجع الطلب.
 -2وقدوم الرئي�س الأمريكي اجلديد.
واع � �ت�ب��ر ب� ��ن ج� �م� �ع ��ة ،يف م �ق��اب �ل��ة م��ع
«ال�ع��رب�ي��ة»� ،أن مت��دي��د ات�ف��اق خف�ض �إن�ت��اج
ال �ن �ف��ط ق ��د ي� �ك ��ون �أج� � ��دى م ��ن ال �ن��اح �ي��ة
االق �ت �� �ص��ادي��ة ،و»�أم � � ��ر � � �ض� ��روري» ،و� �س��ط
�ضبابية الر�ؤية وحالة عدم اليقني ال�سائدة

الطاقة :استثناء محطات محروقات
وتوزيع الغاز المنزلي من الحظر الشامل

الغرام من الذهب عياري  24و 18لغايات
ال���ش��راء م��ن حم�لات ال�صاغة عند 80ر45
و10ر 34دينار على التوايل.
ولفت يف ت�صريح لــ (برتا) �إىل �أن �سعر
ال�ل�يرة ال��ر��ش��ادي وزن  7غ��رام��ات بلغ 270
دي �ن��ارا ،فيما بلغ �سعر ال�ل�يرة الإجن�ل�ي��زي
وزن  8غرامات  305دنانري.
وا�شار عالن اىل �أن �سعر الذهب بال�سوق
ال �ع��امل �ي��ة ،ب �ل��غ ام ����س الأرب� �ع ��اء ع �ن��د 1880
دوالرا لالون�صة الواحدة.

فيافي تعتمد حلوال لمحفظة أورنج
لتيسير الدفع اإللكتروني لعمالئها

االنباط-عمان

يف ال�سوق النفطية.
وت �ق ��ول �أوب � ��ك �إن ت �ع��ايف ط �ل��ب ال�ن�ف��ط
�سيكون مقو�ضا ب�شكل كبري وال�ت�ب��اط��ؤ يف
ط�ل��ب ال��وق��ود لأغ��را���ض ال�ن�ق��ل وال�صناعة
�سي�ستمر حتى منت�صف .2021
و�أ��ش��ارت �إىل �أن �إنتاجها النفطي ارتفع
� 320ألف برميل يوميا يف �أكتوبر �إىل 24.39
مليون برميل يوميا على خلفية تعايف �إنتاج
ليبيا.

ق� ��ال وزي � ��ر ال �ط��اق��ة اجل � ��زائ � ��ري ،ع�ب��د
املجيد عطار ،ام�س الأربعاء� ،إن �أوبك +قد
متدد تخفي�ضات �إنتاج النفط التي تنفذها
املجموعة حاليا يف � 2021أو تعمقها ب�شكل
�أكرب �إذا اقت�ضت �أو�ضاع ال�سوق.
ي��وم االث�ن�ين املا�ضي� ،أك��د وزي��ر الطاقة
ال���س�ع��ودي الأم�ي�ر عبد ال�ع��زي��ز ب��ن �سلمان
�إن ��ه مي�ك��ن ت�ع��دي��ل ات �ف��اق �أوب ��ك ب�ل����س عرب
الإجماع.

و�أ�ضاف يف ت�صريحات له اليوم االثنني،
�أن � ��ه ق ��د ي �ك ��ون ه �ن ��اك ت �غ �ي�ير لأب� �ع ��د مم��ا
يقرتحه املحللون.
�أ�� �ش ��ار �إىل �أن� ��ه م��ع ع� ��ودة �إن� �ت ��اج ل�ي�ب�ي��ا،
و�إج� � � ��راءات ال �ع ��زل ال �ع ��ام اجل ��دي ��دة ،ف ��إن
ال�سوق ما زالت م�ستقرة.
وذكر �أن �إجراءات العزل اجلديدة ب�سبب
فريو�س كورونا لن ت�ؤثر على طلب الوقود
بنف�س املدى الذي حدث يف �أبريل.

وقعت �شركة �أورجن الأردن اتفاقية مع
��ش��رك��ة «ف� �ي ��ايف» ،الع �ت �م��اد ح �ل��ول حمفظة
«�أورجن مني» يف تي�سري الدفع الإلكرتوين
لعمالئها يف �أنحاء اململكة كافة.
وبح�سب بيان �صحفي عن �أورجن ،ام�س
الأرب �ع ��اء ،ف ��إن ��ش��رك��ة «ف �ي��ايف» ه��ي �إح��دى
ال���ش��رك��ات امل�ت�خ��رج��ة م��ن امل��و��س��م ال���س��اب��ع
�وج��ه لت�سريع منو
م��ن برنامج «�أورجن» امل� ّ
الأعمال الريادية (بيج).
ووف �ق��ا ل�ل���ش��راك��ة �ستتمكن «ف �ي��ايف» من

ت�ل�ب�ي��ة م �ت �ط �ل �ب��ات م���س�ت�خ��دم�ي�ه��ا و�إث � ��راء
جت��ارب �ه��م ب �خ��دم��ات دف ��ع �إل� �ك�ت�روين �آم��ن
و�سهل و�سريع ،ال �سيما �أنها من�صة حللول
ال�سفر املتكاملة التي تتيح ت�صميم خربات
حم �ل �ي��ة خم �� �ص �� �ص��ة ل �ل �� �س �ف��ر ،ب��الإ� �ض��اف��ة
�إىل ت��و��ص�ي��ات ال���س�ف��ر امل��دع��وم��ة ب��ال��ذك��اء
اال�صطناعي.
يذكر �أن «بيج» ي��ز ّود ال�شركات الأردنية
ال�ن��ا��ش�ئ��ة ب��ال�ت��وج�ي��ه وال ��دع ��م ال�ت���س��وي�ق��ي
واللوج�ستي ،ويقدم لهم الأدوات الالزمة
ل �ت �ح��دي��د اح �ت �ي��اج��ات �ه��م اال� �س �ت �ث �م��اري��ة،
وحت�سني منتجاتهم.

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

«  » Checkoutنم ٌو واعد لقطاعي التجارة اإللكترونية والمدفوعات الرقمية خالل عام 2021
االنباط-عمان

ك�شف ت�ق��ري��ر �أ� �ص��درت��ه ام����س �شركة
 ،Checkout.comم ��ز ّود حلول
الدفع الرائد عاملياً� ،أن قطاعي التجارة
الإل �ك�ترون �ي��ة وامل��دف��وع��ات ال��رق�م�ي��ة يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
وباك�ستان مقبالن على مرحلة من النمو
امل�ل�م��و���س يف ع��ام  ،2021يف ظ��ل توقعات
ب�ت��وج��ه ن�صف امل�ستهلكني ت�ق��ري�ب�اً نحو
زي��ادة م�شرتياتهم عرب الإنرتنت خالل
العام املقبل .و�أظهر التقرير «املدفوعات
امل �ت �� �ص �ل��ة يف ال �� �ش��رق الأو� � �س ��ط و� �ش �م��ال
�أف��ري �ق �ي��ا وب��اك �� �س �ت��ان» �أن امل�ن�ط�ق��ة ال�ت��ي
هيمنت عليها ثقافة املدفوعات النقدية
فيما م�ضى ،ت��وف��ر ال�ي��وم فر�صة واع��دة
للنمو يف قطاع املدفوعات الرقمية حيث
�أ��ص�ب��ح امل�ت���س��وق��ون ع�بر الإن�ت�رن��ت فيها
يف�ضلون امل��دف��وع��ات الرقمية ب��د ًال من
الدفع النقدي عند اال�ستالم.
وت ��أت��ي ن�ت��ائ��ج ال�ت�ق��ري��ر ا� �س �ت �ن��اداً �إىل
ا��س�ت�ط�لاع �إق�ل�ي�م��ي مت �إج� ��را�ؤه يف �شهر
�سبتمرب  2020و��ش�م��ل �أك�ث�ر م��ن 5000
م���س�ت�ه�ل��ك يف دول� ��ة الإم � � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة
امل �ت �ح��دة وامل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال���س�ع��ودي��ة
وم� ��� �ص ��ر والأردن وق � �ط� ��ر وال� �ك ��وي ��ت
والبحرين وباك�ستان.
ففي البلدان الثمانية ،ق��ال  %47من
امل���ش��ارك�ين �إن�ه��م يتوقعون �إج ��راء املزيد
من عمليات الت�سوق عرب الإنرتنت خالل
العام املقبل ،بينما ق��ال  %15فقط �إنهم

يتوقعون انخفا�ض معدالت ت�سوقهم عرب
الإنرتنت ،يف حني تتوقع ن�سبة  %38من
امل�ستهلكني الإب �ق��اء على امل�ع��دل احل��ايل
لت�سوقهم عرب الإنرتنت .وتتقارب ن�سب
ال��زي��ادة املحتملة يف حجم الإق�ب��ال على
الت�سوق الإل �ك�تروين م��ع م�ع��دالت تبني
امل��دف��وع��ات ال��رق�م�ي��ة يف ع��ام  2021عرب
جميع البلدان التي �شملها اال�ستطالع،
ح�ي��ث ق��ال  %49م��ن امل�ستهلكني يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي (مب��ا يف ذلك
 %45يف دولة الإمارات) �إنهم �سيت�سوقون
ع�بر الإن�ت�رن��ت ب�شكل م�ت�ك��رر ،و %48يف
الأردن و ٪47يف م�صر و ٪39يف باك�ستان.
ومي�ك��ن مل�ن��اف��ذ ال�ت�ج��ارة الإل�ك�ترون�ي��ة
توقع تفاوت يف الإقبال بني فئات حمددة
من امل�ستهلكني على الت�سوق الإلكرتوين
�أك�ث�ر م��ن غ�يره��ا ،ال �سيما امل�ستهلكني
الأك�ثر ث��را ًء ( ،)%56وال��ذي��ن يت�سوقون
عرب الإنرتنت مرة يف ال�شهر على الأقل
( ،)%55وال��رج��ال م��ن �سن  35وم��ا فوق
( ،)%55والذين ي�ستخدمون املدفوعات
الرقمية عو�ضاً عن النقد �أو التحويالت
امل�صرفية ل��دف��ع ثمن م�شرتياتهم عرب
الإنرتنت (.)%54
و قال �سيبا�ستيان ري�س ،نائب الرئي�س
التنفيذي للتجارة الإلكرتونية العاملية
يف �شركة �« :Checkout.comشهد
ه��ذا ال�ع��ام ارت�ف��اع�اً م�ف��اج�ئ�اً يف م�ع��دالت
الإق � �ب� ��ال ع �ل��ى ال� �ت� �ج ��ارة الإل �ك�ت�رون �ي��ة
وامل��دف��وع��ات ال��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�ير �إىل

�أن ه��ذا ال�ت��وج��ه ل��ن ي�ك��ون ت�غ�يراً م�ؤقتاً
وح �� �س��ب يف � �س �ل��وك امل �� �س �ت �ه �ل �ك�ين ،ح�ي��ث
ُت�ظ�ه��ر ب�ي��ان��ات�ن��ا ال��داخ�ل�ي��ة من ��واً بن�سبة
 %86يف املدفوعات الرقمية على من�صتنا
م �ن��ذ ب��داي��ة ت�ف���ش��ي ال ��وب ��اء يف امل�ن�ط�ق��ة،
الأم��ر الذي ويوفر فر�صة فريدة لكافة
ال �� �ش��رك��ات يف م�ن�ط�ق��ة ال �� �ش��رق الأو� �س��ط
و��ش�م��ال �أف��ري�ق�ي��ا وب��اك���س�ت��ان .وم��ن جهة
�أخ� ��رى ،يتعني ع�ل��ى ال���ش��رك��ات ال��راغ�ب��ة
ب��اال��س�ت�ف��ادة م��ن ه��ذا ال�ت�ح��ول يف �سلوك
امل�ستهلكني وال�ن�ج��اح يف ق�ط��اع ال�ت�ج��ارة
الإلكرتونية ال��ذي ي�شهد مناف�سة قوية
�أن ت�سعى �إىل توفري منتجات وخدمات
ت �ل �ب��ي ت �ط �ل �ع��ات امل �� �س �ت �ه �ل �ك�ين ،وت �ق��دمي
جتربة ت�سوق �إلكرتونية متكاملة ت�شمل
مدفوعات �آمنة ومريحة».
وي ��و�� �ض ��ح ت �ق��ري��ر Checkout.
� comأن امل�ستهلكني يف املنطقة �أ�صبحوا
ي �ع �ت �م��دون ع �ل��ى ال �ت �ج��ارة الإل �ك�ترون �ي��ة
ب�صورة �شبه عاملية ،حيث ق��ال  %90من
امل�شاركني يف اال�ستطالع �إنهم يت�سوقون
ع�ب�ر الإن�ت��رن� ��ت ،مب ��ا يف ذل� ��ك ال�ن���ص��ف
ت�ق��ري�ب�اً ( )%44مم��ن يت�سوقون م��رة يف
ال���ش�ه��ر ع �ل��ى الأق � ��ل .ووف� �ق� �اً ل�ل�ت�ق��ري��ر،
� �س��اه �م��ت ج��ائ �ح��ة ك� ��وف � �ي� ��د 19-ب���ش�ك��ل
م�ل�ح��وظ يف االرت �ف��اع احل ��ايل مل�ع��ام�لات
ال� �ت� �ج ��ارة الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة وامل ��دف ��وع ��ات
الرقمية يف املنطقة ،حيث يقول  %40من
امل�ستهلكني �إنهم باتوا يف�ضلون الت�سوق
والدفع عرب الإنرتنت ب�سبب اجلائحة.
و�إىل جانب ذلك ،قال  %45من امل�شاركني

�إنهم باتوا يت�سوقون املنتجات واخلدمات
عرب الإنرتنت ب�شكل متكرر �أكرث مقارنة
مع الفرتة ال�سابقة للجائحة.
وت���س�ه��م اجل��ائ �ح��ة يف ت���س��ري��ع وت�ي�رة
ال� �ن� �م ��و ،خ ��ا�� �ص ��ة يف جم � ��ال ال ��وج� �ب ��ات
اجل � ��اه � ��زة (�أ� � � �ش� � ��ار � %41إىل ارت � �ف� ��اع
معدالت ال�شراء عرب الإنرتنت منذ بدء
اجل��ائ�ح��ة) ،وامل�لاب����س ( ،)%37وحم�لات
البقالة ( ،)%33والإلكرتونيات (.)%30
ويف ح�ي�ن ت� ��� �س ��اوت م� �ع ��دالت ال �ن �م��و يف
م�شرتيات ال��وج�ب��ات اجل��اه��زة والبقالة
عرب الإنرتنت بني الذكور والإناث ،يبدو
�أن ال��رج��ال �أ��ص�ب�ح��وا امل�ح��رك الرئي�سي
ل �ت �ع��زي��ز ح �ج��م ال �ت �ج ��ارة الإل �ك�ت�رون �ي��ة
يف جم��ال الإل �كت��رون �ي��ات ،ب�ي�ن�م��ا تتقدم
الن�ساء على �صعيد ��ش��راء املالب�س عرب
الإنرتنت.
وي�ك���ش��ف ال�ت�ق��ري��ر �أي �� �ض �اً �أن غالبية
امل�ستهلكني يف املنطقة ( )%53يف�ضلون
غ ��ال� �ب� �اً دف � ��ع ث� �م ��ن م �� �ش�ت�ري��ات �ه��م ع�بر
الإنرتنت با�ستخدام املدفوعات الرقمية
عو�ضاً عن الدفع النقدي عند اال�ستالم
(� )%36أو التحويالت امل�صرفية (.)%10
فقد �أ�صبحت املدفوعات الرقمية طريقة
الدفع الأك�ثر تف�ضي ً
ال ل��دى املت�سوقني
ع�بر الإن�ترن��ت يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،مبا يف ذلك البحرين ()%74
وقطر ( )%66ودول��ة الإم ��ارات العربية
املتحدة ( )%64والكويت ( )%59واململكة
العربية ال�سعودية ( .)%54ويف الوقت
نف�سه ،كان الدفع النقدي عند اال�ستالم

ه��و طريقة ال��دف��ع املف�ضلة يف باك�ستان
( )%66وم�صر ( )%54والأردن (.)%51
وي�شهد حجم الإقبال على املدفوعات
ال��رق �م �ي��ة م �ق��ارن��ة م ��ع ال ��دف ��ع ال�ن�ق��دي
عند اال�ستالم �أو التحويالت امل�صرفية
ارتفاعاً ملحوظاً بني امل�ستهلكني الذي
يت�سوقون ع�بر الإن�ترن��ت ب���ص��ورة �أك�ثر
ت�ك��راراً .وق��ال  %62مم��ن يت�سوقون عرب
الإنرتنت مرة واحدة على الأقل �شهرياً،
�إنهم عادة ما يف�ضلون الدفع با�ستخدام
البطاقة �أو املحفظة الرقمية ،مقارنة
م��ع  %44م��ن املت�سوقني ع�بر الإن�ترن��ت
ب�صورة �أقل تكراراً.
و�أ�� �ض ��اف ري �� ��س�« :أ� �ص �ب �ح��ت خ �ي��ارات
ال��دف��ع الرقمية الآم�ن��ة واملريحة جانباً
ج ��وه ��ري� �اً مم� ��ا ي �ت��وق �ع��ه امل �� �س �ت �ه �ل �ك��ون
م� ��ن ال � �ت � �ج ��ار ،ال � �س �ي �م��ا �أن ال� �ت� �ج ��ارة
الإل �ك�ترون �ي��ة تنت�شر ع�ل��ى ن �ط��اق وا��س��ع
يف م �ن �ط �ق��ة ال �� �ش��رق الأو� � �س� ��ط و� �ش �م��ال
�أف��ري�ق�ي��ا وب��اك���س�ت��ان .وي�تراف��ق النمو يف
تكرار معامالت الت�سوق عرب الإنرتنت
م��ع ارت �ف��اع يف م �ع��دالت تف�ضيل ال��دف��ع
با�ستخدام البطاقة �أو املحافظ الرقمية
بد ًال من الدفع نقداً عند الت�سليم ،مما
ي�ؤكد توجه امل�ستهلكني نحو املدفوعات
ال��رق�م�ي��ة ك�خ�ي��ار مف�ضل .وع�ل�ي��ه ،ميثل
ت��و� �س �ي��ع ن� �ط ��اق م �ن �� �ص��ات امل ��دف ��وع ��ات
ال��رق�م�ي��ة ف��ر��ص��ة م�ت�م�ي��زة ت�ت�ي��ح للتجار
على اخ�ت�لاف �أح �ج��ام �أع�م��ال�ه��م مواكبة
تف�ضيالت امل�ستهلكني وتعزيز م�ستويات
الوالء بني عمالئهم».

وب �� �ص��رف ال�ن�ظ��ر ع��ن ط��ري�ق��ة ال��دف��ع
م� �ق ��اب ��ل امل� ��� �ش�ت�ري ��ات ع�ب��ر الإن �ت��رن � ��ت،
يو�ضح التقرير �أن عملية ال��دف��ع متثل
جانباً �أ�سا�سياً م��ن جتربة الت�سوق عرب
الإن�ت�رن��ت يف امل�ن�ط�ق��ة .ف�ق��د �أك ��د ن�صف
امل�ستهلكني تقريباً ( )%48ممن يف�ضلون
ال�ت���س��وق ع�بر الإن�ت�رن��ت يف امل�ن�ط�ق��ة �أن
ع �م �ل �ي��ة ال ��دف ��ع الآم � �ن� ��ة وامل ��ري� �ح ��ة ه��ي
ال �ع��ام��ل الأك �ث��ر �أه �م �ي��ة ل�ت�ج��رب�ت�ه��م يف
ال�ت���س��وق ع�بر الإنت��رن��ت ب���ص��رف النظر
عن ال�سعر .وحتتل عملية الدفع مرتبة
�أع�ل��ى م��ن حيث الأه�م�ي��ة مقارنة بتوفر
خيار التو�صيل  /ال�شحن ال�سريع ()%32
�أو �سهولة الإرجاع (.)%15
ون �ظ��راً لأن ال��وب��اء دف��ع ال�ع��دي��د من
ال� �ب� �ل ��دان ال� �ت ��ي ل �ط��امل��ا اع� �ت� �م ��دت ع�ل��ى
التعامالت النقدية �إىل ت�سجيل معدالت
ع��ال�ي��ة م��ن امل��دف��وع��ات ال��رق�م�ي��ة خ�لال
ف�ت�رة ق���ص�يرة ،مي�ث��ل ال �ع��ام  2020ف�ترة
مهمة بالن�سبة ل�ل�م��دف��وع��ات وال�ت�ج��ارة
الإل�ك�ترون�ي��ة يف جميع �أن �ح��اء املنطقة.
وي���س�ع��ى ت�ق��ري��ر «امل��دف��وع��ات املت�صلة يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
وب��اك �� �س �ت��ان» �إىل و� �ض��ع خ��ارط��ة ط��ري��ق
ملرحلة ما بعد جائحة ك��وف�ي��د ،19-بنا ًء
ع �ل��ى خ�ب��رات Checkout.com
ال��وا� �س �ع��ة يف دع ��م ال �ع��دي��د م��ن ال�ت�ج��ار
املحليني والعامليني للنمو يف جميع �أنحاء
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
وب��اك���س�ت��ان ع�ل��ى م ��دار ال �� �س �ن��وات ال�ست
املا�ضية.
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تقرير ل CNNيتنبأ بسبب رفض ترامب االعتراف بالهزيمة
االنباط-وكاالت

اع �ت�ب�رت ق �ن��اة  CNNالأم��ري �ك �ي��ة يف
تقرير ل�ه��ا� ،أن الرئي�س الأم��ري�ك��ي دون��ال��د
ت ��رام ��ب ال مي�ك�ن��ه ال �ت �ع��ام��ل م ��ع اخل �� �س��ارة
نف�سيا ،م���ش�يرة �إىل �أن ��ه ال ي�ظ��ن �أن �أح��دا
ي�ستحق �أن ي�ج�ير ل��ه ن��اخ�ب�ي��ه مب��ن فيهم
�أوالده
و�س�ألت القناة“ ،ملاذا ترامب ال يعرتف
ب��ال �ه��زمي��ة وب��امل �ق��اب��ل ي���ص��ر ع �ل��ى ال�تر��ش��ح
للرئا�سة عام 2024؟” ،الفتة �إىل �أن الرئي�س
ترامب يريد �أن يقول �إن االنتخابات مل تكن
�شرعية وقد متت �سرقتها منه ،حتى يتمكن

من القول �إنه مل يخ�سر
و�أ�� �ض ��اف ��ت“ :كل � �ش��يء ي�ت�ع�ل��ق ب��ال �ف��وز
بالن�سبة لدونالد ترامب .ال ميكنه التعامل
مع اخل�سارة نف�سيا”
وب�ح���س��ب ال�ت�ق��ري��ر ف ��إن��ه م��ن امل�م�ك��ن �أن
ي�تر� �ش��ح ت ��رام ��ب يف االن �ت �خ��اب��ات يف ال �ع��ام
 ،2024فهو لن يتخلى عن جمموعة ناخبيه
لأي �شخ�ص �آخر ،لأنه ال يظن �أن �أي �شخ�ص
�آخر غريه ي�ستحق ذلك� ،سواء كانوا �أبناءه
�أو توم كوتن �أو تيد كروز �أو نيكي هايلي �أو
�أي �شخ�ص �آخر
وختم التقرير ب�أن ترامب يت�صرف مثل
م�ستبد من بلد يف العامل الثالث

االنباط-وكاالت

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

�أث��ار رئي�س ال��وزراء الإثيوبي �آب��ي �أحمد
خم ��اوف م��ن ان ��دالع ح��رب �أه�ل�ي��ة يف ب�لاده
ب�إعالنه الأ�سبوع املا�ضي �أنه �سري�سل جنودا
�إىل منطقة تيجراي ب�شمال البالد لإخماد
ما قيل �أنها انتفا�ضة حلزب �سيا�سي وجماعة
متمردة ت�سمى جبهة حترير �شعب تيجراي
وف��ر� �ض��ت احل �ك��وم��ة م �ن��ذ ذل� ��ك احل�ي�ن
حالة ال�ط��وارئ مل��دة �ستة �أ�شهر يف املنطقة ،
و�أ� �ش��ار رئي�س ال ��وزراء اجلمعة املا�ضية �إىل
�إنه �سيتم ا�ستخدام القوة املتنا�سبة ال�ستعادة
القانون والنظام  .ون�شرت جملة ذا نا�شونال
انرتي�ست الأمريكية تقريرا ذك��رت فيه �إن
�إثيوبيا باتت يف مفرتق طرق ،و�أن االنق�سام
العرقي احلايل يف �إثيوبيا �سي�ؤدي يف النهاية
�إىل متزيق الدولة
و�أ� � �ش� ��ارت �إىل �أن � ��ه �إذا ط� ��ال �أم � ��د ع��دم
اال� �س �ت �ق��رار احل ��ايل ،ف� ��إن �إث�ي��وب�ي��ا �ستعاين
للأ�سف من نف�س م�صري يوغو�سالفيا
وق��ال��ت �إن رج��ل �إثيوبيا ال�ق��وي ال�سابق،
مل�س زي �ن��اوي ،مهند�س ال�ن�ظ��ام االحت ��ادي
ال� �ع ��رق ��ي ،رح� ��ل م �ن��ذ ف�ت��رة ط��وي �ل��ة ،ل�ك��ن
ح�ضوره الغام�ض قد غاب وبثمن باهظ عن
�أدي�س �أبابا
وكانت قيادة زيناوي ذات �أهمية ق�صوى
ال�ستقرار �إث�ي��وب�ي��ا .وك��ان زي �ن��اوي لإثيوبيا
مبثابة جوزيب بروز تيتو ليوغو�سالفيا
وال �� �س ��ؤال ال ��ذي ي�ط��رح ن�ف���س��ه� ،إىل �أي��ن
تتجه �إذن �إثيوبيا � ..إىل التفكك �أم الإ�صالح
يف عهد رئي�س الوزراء الإثيوبي اجلديد �آبي
�أحمد؟
منذ و�صوله �إىل ال�سلطة يف ع��ام ،2018
�شرع �آبي �أحمد يف �إ�صالح الهيكل ال�سيا�سي
واالقت�صادي لإثيوبيا ب�سجالت خمتلطة.

و�أق� ��ام ال���س�لام م��ع �إري�ت�ري ��ا ،وق ��ام ب��إط�لاق
� �س��راح ال�سجناء ال�سيا�سيني وال�صحفيني
وح ّد من الف�ساد
�إال �أن االن� �ق� ��� �س ��ام ال� �ع ��رق ��ي وال �ن ��زع ��ة
االنف�صالية وع��دم اال�ستقرار وع��دم الأم��ن
ق��د طغت على �إ��ص�لاح��ات��ه .وك��ان��ت �إثيوبيا
منق�سمة ع��رق�ي��ا ل �ف�ترة ط��وي�ل��ة وخ�ضعت
حلكم ع�شائر عرقية منذ �إق��ام�ت�ه��ا كدولة
حديثة
وت�ق��ول ن��ا��ش��ون��ال انرتي�ست �إن ال�سخط
العرقي احلايل �سيمهد الطريق �إىل تفكيك
ال��دول��ة �صاحبة �أك�ب�ر ع��دد م��ن ال���س�ك��ان يف
�أفريقيا بعد نيجرييا حيث يبلغ تعدادها
 115مليون ن�سمة
وتقع �إثيوبيا يف واح��دة من �أكرث مناطق
العامل ا�ضطرابا ،منطقة القرن الأفريقي.
و�إذا �أ�صبحت �إثيوبيا يوغو�سالفيا القرن
الأفريقي ف�إنها �ستغري جذريا امل�شهد اجليو
�سيا�سي واجليو اقت�صادي للمنطقة

وت�ضيف نا�شونال انرتي�ست �أن براجماتية
�آبي �أحمد و�سذاجته ال�سيا�سية بدت وا�ضحة
لأن �إثيوبيا على �شفا االن��زالق حلرب �أهلية
عرقية  .و �أن الكراهية العرقية التاريخية
ال�سابقة ب�ين عرقيتي الأم �ه��رة والأوروم ��و
حت�م��ل ب�ي�ن ط�ي��ات�ه��ا �أ� �س �ب��اب��ا الن� ��دالع ح��رب
�أهلية عرقية .و احلرب الأهلية العرقية هي
حقيقة يجب على �إدارة �آبي �أحمد �أن تتعامل
معها ،ول�سوء احلظ  ،كانت �إدارته يف �سبات
و�سوف ي�ؤدي تفكك اجلبهة الدميقراطية
الثورية لل�شعب الإثيوبي (ائتالف الأحزاب
احلاكمة يف �إثيوبيا) وت�أ�سي�س حزب مركزي
(ح��زب االزده ��ار)  ،وه��و ج��زء م��ن �إدارة �آب��ي
�أح�م��د� ،إىل ت�سريع ان ��دالع احل��رب الأهلية
العرقية يف نهاية املطاف يف �إثيوبيا
و�أدى تفكيك ذل��ك االئ �ت�لاف وامل �ط��اردة
امل�ت�ع�م��دة وامل�ح���س��وب��ة لأع���ض��ائ��ه ال�سابقني
م��ن منطقة ت�ي�ج��راي �إىل �أ� �ض��رار ال ميكن
�إ�صالحها بني منطقة تيجراي و�إدارة �آبي

وك ��ان ��ت �إدارة �آب � ��ي �أح� �م ��د ق ��د �أرج � � ��أت
االن �ت �خ��اب��ات ال��وط �ن �ي��ة الإث �ي��وب �ي��ة ب�سبب
ج��ائ�ح��ة ف�يرو���س ك��ورون��ا ،وحت ��دت منطقة
تيجراي �سلطة احلكومة املركزية من خالل
�إدارة انتخابات يف عام  2020.و�أجرت منطقة
تيجراي انتخابات �إقليمية تنتهك تفوي�ض
احلكومة االحتادية
وك � ��ان �إق ��ام ��ة ت �ي �ج��راي امل���س�ت�ق�ل��ة �أم� ��را
موجودا منذ عام  1976يف ظل بيان تيجراي
ال �ك�ب�رى ،ل�ك��ن االن�ف���ص��ال و� �ض��م الأرا� �ض��ي
الإري�ت�ري��ة �سيكون م�ستحيال .وم��ع ذل��ك،
وب��دون �ضم اخلطوط ال�ساحلية الإريرتية
وا� �س �ت �ع��داء الإري �ت�ري �ي�ن ،مي�ك��ن �أن ت�صبح
تيجراي امل�ستقلة حقيقة واقعة
ك �م��ا �أن ت���ش�ك�ي��ل م�ي�ل�ي���ش�ي��ات ع��رق �ي��ة يف
�إثيوبيا هو م�ؤ�شر على ال�سخط والكراهية
ال�ع��رق�ي��ة ب�ين اجل�م��اع��ات ال�ع��رق�ي��ة الأك�ث�ير
نفوذا يف �إثيوبيا .وهذه هي م�ؤ�شرات حتذير
وا��ض�ح��ة على �أن �إث�ي��وب�ي��ا تتجه نحو حرب
�أه�ل�ي��ة ع��رق�ي��ة ،و�أن �إدارة �آب��ي �أح�م��د جلبت
غمو�ضا وان�ف�لات��ا �أمنيا يف ث��اين �أك�ب�ر دول
�أفريقيا �سكانا
وت �� �ض �ي��ف �أن الإ�� �ص�ل�اح ��ات ال���س�ي��ا��س�ي��ة
التقدمية املثالية للأمل والتغيري هي نوافذ
فر�ص لتفكك �إثيوبيا .ول�سوء احلظ  ،فتح
�آب��ي �أحمد الكثري من الأب��واب ب�إ�صالحاته
ال���س��اذج��ة ل��درج��ة �أن��ه م���س��ؤول ع��ن الو�ضع
احلايل لإثيوبيا
وت��رى نا�شونال انرتي�ست �أن �آب��ي �أحمد
�سي�صبح يف نهاية امل�ط��اف دي�ك�ت��ات��ورا يعمل
خ�ي�را ( �أي مي ��ار� ��س ال���س�ل�ط��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة
ل�صالح كافة ال�سكان ولي�س ل�صاحله اخلا�ص
�أو ل���ص��ال��ح ج��زء �صغري م��ن ال���ش�ع��ب) مثل
�أ��س�لاف��ه ملنع مناطق �إث�ي��وب�ي��ا املختلفة من
االنف�صال كما فعلت �إريرتيا يف عام 1991

الشهيد األسير أبو وعر ..صعدت الروح لبارئها
وبقي الجسد رهن االعتقال

االنباط-وكاالت

مل تعلن �سلطات االحتالل حتى اللحظة
�إن ك��ان��ت ��س�ت�ق��وم بت�سليم ج�ث�م��ان ال�شهيد
الأ�سري كمال �أب��و وعر �إىل ذوي��ه ،ليتم دفنه
يف م�سقط ر�أ�سه يف �إح��دى البلدات الواقعة
�شمال ال�ضفة الغربية� ،أم �ستبقي جثمانه،
ليق�ضي ف�ترة حكمه الطويلة يف ثالجات
امل��وت��ى على غ��رار �أ��س��رى �سابقني ق�ضوا يف
�سجون االح�ت�لال ،ب�سبب املر�ض والإه�م��ال
الطبي املتعمد
وال ت��زال �سلطات االح�ت�لال ال�ت��ي تتلذذ
يف تعذيب الأ� �س��رى ،ترف�ض الإف���ص��اح عما
�ستتخذه بعد ا�ست�شهاد الأ��س�ير �أب��و وع��ر يف
�أح��د امل�شايف التي نقل �إليها من �سجنه قبل
�أيام ،خلطورة و�ضعه ال�صحي ،لإ�صابته قبل
�أع ��وام وخ�ل�ال اعتقاله مب��ر���ض ال�سرطان،
جراء خط�أ طبي �سببه االحتالل
وق��د �أع�ل��ن م�ساء الإث �ن�ين ع��ن ا�ست�شهاد
الأ�سري �أب��و وعر ( 46عاما) نتيجة ل�سيا�سة
الإهمال الطبي املتعمد ،حيث كان يعاين من
�سرطان احلنجرة منذ نهاية العام املن�صرم،
وت �ف��اق��م و� �ض �ع��ه ال �� �ص �ح��ي ج � � � ّراء ظ ��روف
االعتقال القا�سية التي تعر�ض لها ،و�أعلنت
�إدارة �سجون االحتالل عن �إ�صابته بفريو�س
ك��ورون��ا يف �شهر ي��ول�ي��و امل�ن���ص��رم ،و�أج��ري��ت
له عملية جراحية لو�ضع �أنبوب تنف�س له،
ونقلته �إدارة ال���س�ج��ون و��ض�م��ن �إج��راءات �ه��ا
التنكيلية وبعد ف�ترة وجيزة �إىل ما ي�سمى

ب�سجن ع �ي��ادة ال��رم�ل��ة  ،ق�ب��ل �أن ينقل �إىل
م�ست�شفى �أ��س��اف هروفيه  ،ويرتقي هناك،
وذل��ك بعد ف�ترة وج�ي��زة م��ن �إ��ص��اب�ت��ه ب��ورم
جديد يف احلنجرة
وك� � ��ان �أب� � ��و وع � ��ر ي �ع �م��ل � �ض �م��ن الأم � ��ن
الفل�سطيني ،وحتديدا يف قوات الـ ،17املكلفة
ب�ح��را��س��ة ال��رئ�ي����س ال��راح��ل ي��ا��س��ر ع��رف��ات،
وا�ستمرت �إ�سرائيل مبطاردته لثالث �سنوات
على خلفية مقاومته لالحتالل قبل اعتقاله
ع��ام  ،2003وتعر�ض لتحقيقٍ ق��ا�� ٍ�س ا�ستمر
لأكرث من  100يوم ب�شكل متتالٍ  ،وحكم عليه
بال�سجن امل�ؤبد املكرر  6مرات ،و50
االحتالل ّ
عاماً ،وقد حرم االحتالل عائلته من زيارته
مل��دة ث�ل�اث ��س�ن��وات متتالية ب�ع��د اع�ت�ق��ال��ه،
وقبل نحو عام فقط ُ�سمح لأ�شقائه بزيارته،
وب��ا��س�ت���ش�ه��اده ارت �ف��ع ع ��دد ��ش�ه��داء احل��رك��ة
الأ�سرية منذ عام � 1967إىل � 226شهيداً
ورغ� ��م ت �ف��اق��م و� �ض �ع��ه ال �� �ص �ح��ي ،رف����ض
االح�ت�لال املنا�شدات الفل�سطينية لإط�لاق
��س��راح��ه ،ح�ي��ث اق�ت��ادت��ه �إىل �أح ��د م��راك��زه��ا
الطبية ليتلقى جرعة من العالج الكيميائي
وه� ��و م �ك �ب��ل ال �ي ��دي ��ن ،ل�ي�ق���ض��ي �آخ � ��ر �أي� ��ام
حياته ب�ين �أ� �س � ّرت��ه ،وه��و �أم��ر انتهجته مع
�أ��س��رى �آخ��ري��ن ق�ضوا يف زن��ازي��ن االح�ت�لال
كالأ�سريين �سامي �أبو دياك وب�سام ال�سائح
ق�ضى �أب ��و وع��ر مب��ر���ض ال���س��رط��ان وه��و
مكبل اليدين �أمام �سجانيه وطاقم االحتالل
الطبي
وق� ��د ل ��وح ��ظ م � ��ؤخ ��را زي� � ��ادة يف �أع � ��داد

ارتفاع عدد األسرى الفلسطينيين
المصابين ب كورونا إلى 131

ال���ش�ه��داء ال��ذي��ن ��س�ق�ط��وا داخ ��ل ال���س�ج��ون،
جراء �سيا�سة الإهمال الطبي التي تنتهجها
ب�شكل متعمد قوات االحتالل
وق��ال��ت ق �ي��ادة احل��رك��ة الأ� �س�ي�رة يف بيان
�سرب من ال�سجون� ،إن �أب��و وع��ر ارتقى �إىل
رب��ه �شهيداً وه��و مكبل ال�ي��دي��ن والقدمني
�أم � ��ام �أن� �ظ ��ار ال���س�ج��ان�ين ال��ذي��ن ي �ت �ل��ذذون
ويتغذون على عذابات ووجع و�آهات الأ�سرى،
و�أم��ام الطواقم الطبية ،التي هي ج��زء من
هذه امل�ؤ�س�سة الأمنية احلاقدة
ويف هذا ال�سياق اتهم رئي�س هيئة �ش�ؤون
الأ�سرى واملحررين قدري �أبو بكر ،االحتالل
بقتل الأ�سري كمال �أبو وعر من خالل تركه
فري�سة مل��ر���ض ال���س��رط��ان ،وق ��ال :اجلرمية
الطبية بحق الأ��س�ير ال�شهيد �أب��و وع��ر هي
�شاهد على عن�صرية وحقد االحتالل و�سعيه
للنيل من �أ�سرانا ب�شتى الو�سائل  ،حممال
االح�ت�لال م�س�ؤوليتها ،الفتا �إىل �أن طاقم
حم��ام�ي��ي ال�ه�ي�ئ��ة وخ�ل�ال ال �ف�ت�رة امل��ا��ض�ي��ة
قدموا ع��ددا من الطلبات للإفراج الفوري
ع�ن��ه ،ونقله �إىل امل�ست�شفيات الفل�سطينية
حتى يتم ت�ق��دمي ال�ع�لاج الطبي ل��ه ،ولكن
ال �ط �ل �ب ��ات رف �� �ض ��ت ج �م �ي �ع �ه��ا يف امل �ح��اك��م
الإ�سرائيلية التي تتلقى التعليمات من جهاز
ال�شاباك  .و�أك��د �أب��و بكر �أن ه��ذه اجلرمية
ت��دل��ل ع�ل��ى م��دى تق�صري املجتمع ال��دويل
وم�ؤ�س�ساته يف حما�سبة وم�ساءلة �إ�سرائيل،
حم��ذرا م��ن �أن ا�ستمرار ال�صمت على هذه
املمار�سات �سي�شجع االحتالل على موا�صلتها

يف ال� ��� �س� �ي ��اق ت ��وا�� �ص� �ل ��ت ال� �ت� �ن ��دي ��دات
الفل�سطينية ب�سيا�سات االح�ت�لال ،وحملت
ال�ف���ص��ائ��ل وامل ��ؤ� �س �� �س��ات امل�خ�ت���ص��ة مبتابعة
ملف الأ��س��رى �سلطات االحتالل امل�س�ؤولية
عن ا�ست�شهاد �أبو وعر ،وقالت �إن ا�ست�شهاده
ي�ع�ك����س �إج � � ��رام و� �س ��ادي ��ة � �س �ج��ان��ه  ،ودع ��ت
ال �� �س �ل �ط��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة �إىل ح �م��ل م�ل��ف
الأ�سرى �إىل املحافل الدولية والعمل اجلاد
على ا�ست�صدار قرارات جترم �إهمالهم �صحيا
م�ط��ال�ب��ة امل ��ؤ� �س �� �س��ات ال��دول �ي��ة واحل�ق��وق�ي��ة
لتحمل م�س�ؤولياتها جتاه الأ�سرى وخا�ص ًة
املر�ضى منهم
وق ��ال املجل�س ال��وط�ن��ي الفل�سطيني �إن
ا�ست�شهاده يعد ج��رمي��ة ،يتوجب حما�سبة
االح � � �ت �ل��ال ع� �ل� �ي� �ه ��ا ،ف �ي �م ��ا ق� ��ال� ��ت ح �ن��ان
ع���ش��راوي ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير� :إن غياب نظام احلماية وامل�ساءلة
وت�غ��ا��ض��ي امل�ج�ت�م��ع ال� ��دويل ع��ن مم��ار��س��ات
نظام الأب��ارت�ه��اي��د الإ�سرائيلي يعطي دول��ة
االحتالل ال�ضوء الأخ�ضر ملوا�صلة جرائمها
بحق �شعبنا الأعزل
�إىل ذل��ك ف�ق��د �أق��ام��ت ح��رك��ة ف�ت��ح التي
ينتمي لها الأ�سري �أبو وعر ،بيت عزاء له يف
بلدته قباطية ج�ن��وب ج�ن�ين ،حيث �أم بيت
العزاء ح�شود غفرية من �أهايل البلدة وقرى
وب �ل��دات امل�ح��اف�ظ��ة م��ن م��ؤ��س���س��ات ر�سمية
و�أهلية وفعاليات وقوى فل�سطينية
ك� �م ��ا ن �ظ �م ��ت ال � �ع ��دي ��د م � ��ن ال ��وق� �ف ��ات
االحتجاجية �أمام مقرات ال�صليب الأحمر يف
امل��دن الفل�سطينية ،طالبت ب�سرعة التدخل
الدويل لإنقاذ الأ�سرى
جدير ذكره �أن معاناة الأ�سرى تتفاقم يف
هذه الأوق��ات ،ب�سبب انت�شار فريو�س كورونا
ب�شكل كبري ب�ين املعتقلني خا�صة يف �سجن
جلبوع الذي قام االحتالل ب�إغالقه بالكامل،
م��ع ارت �ف��اع ع��دد امل���ص��اب�ين لأك�ث�ر م��ن 100
�أ�سري ،دون �أن تقوم �سلطات االحتالل باتخاذ
�أي خطوات عملية ملنع تفاقم الفريو�س
ونا�شدت وزيرة ال�صحة 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��ض��ى
املتواجدين يف �سجون االحتالل ،وبينهم 11
مري�ضاً م�صاباً بال�سرطان و�أك�ثر من 700
مري�ض يعانون من خمتلف الأمرا�ض

قال نادي الأ�سري الفل�سطيني ،الأربعاء،
�إن عدد الأ�سرى امل�صابني بفريو�س كورونا
يف ال�سجون الإ�سرائيلية ،ارتفع �إىل 131
معتقال
وق��ال��ت �أم ��اين ��س��راح�ن��ة ،رئي�سة ق�سم
الإعالم بنادي الأ�سري ،لوكالة الأنا�ضول،
�إن �إجمايل الأ�سرى امل�صابني بالفريو�س يف
ال�سجون الإ�سرائيلية ،ارتفع �إىل  131بعد
�إ�صابة  4معتقلني يف �سجن جلبوع
و�أ�ضافت �إن ع��دد الأ��س��رى امل�صابني ب
كورونا يف �سجن جلبوع وح��ده ،ارتفع �إىل
 100معتقل
وي�ق�ب��ع ق��راب��ة � 5400أ� �س�ير فل�سطيني
يف ال�سجون الإ�سرائيلية حاليا ،منهم 41
�أ��س�يرة ،وقرابة  170طفال ،و 370معتقال
�إداريا (دون حماكمة) وفق نادي الأ�سري
و�أعلن امل�س�ؤول الأمني هرني نافارو �أن

القا�ضية ترييزا �أباديال  /44عاما ،/وهي
قا�ضية مبحكمة مانيال اجلزئية� ،أ�صيبت
بر�صا�صة يف ال��ر�أ���س ومت �إع�ل�ان وفاتها
لدى و�صولها �إىل امل�ست�شفى
وق ��د �أط �ل ��ق م��رت �ك��ب احل � ��ادث �أم � ��ادور
ريباتو  /42عاما /النار على نف�سه وتويف
على الفور
و�أظهرت التحقيقات الأولية لل�شرطة
�أن ريباتو ،ترافقه �شقيقته ،كانا يف لقاء مع
القا�ضية لتقدمي ا�ستقالته عندما �أخ��رج
ريباتو م�سد�سا من حقيبته و�أط�ل��ق النار
على القا�ضية
وق��ال ن��اف��ارو  :ك��ان ري�ب��ات��و ي�ع��اين من
االك�ت�ئ��اب لأن��ه تخلف ع��ن بع�ض املواعيد
املحددة يف العمل بعد �إ�صابته بكورونا يف
�آب�/أغ�سط�س
وف��ور احل��ادث ،قامت ال�شرطة ب�إغالق
مانيال �سيتي هول (قاعة مدينة مانيال)
�إىل �أن مت الت�أكد من �أن القاتل قد انتحر

فلسطين :جاهزون للعودة للمفاوضات
على أساس الشرعية الدولية

االنباط-وكاالت

�أعلن الناطق الر�سمي با�سم الرئا�سة
الفل�سطينية نبيل �أب ��و ردي �ن��ة ،ا�ستعداد
ال�ق�ي��ادة الفل�سطينية للعودة �إىل طاولة
املفاو�ضات ،على �أ�سا�س ال�شرعية الدولية
وعقب �أبو ردينة على ت�صريحات وزير
جي�ش االحتالل اال�سرائيلي بيني غانت�س،
ال�ت��ي ق��ال فيها �إن��ه ح��ان ال��وق��ت للقيادة
الفل�سطينية العودة �إىل املفاو�ضات بدون
�أع ��ذار  ،بالقول �إن ال�ق�ي��ادة الفل�سطينية
م�ستعدة للعودة �إىل املفاو�ضات على �أ�سا�س
ال���ش��رع�ي��ة ال��دول �ي��ة� ،أو م��ن ح�ي��ث انتهت
املفاو�ضات �أو بالتزام �إ�سرائيل باالتفاقيات
املوقعة
و�أوقفت القيادة الفل�سطينية التفاو�ض

مع �إ�سرائيل ،منذ �أبريل من العام ،2014
ب�سبب عدم التزام الأخرية مبا عليها من
تعهدات ،و�شروعها باتخاذ خطوات �أحادية
�أب ��رزه ��ا ت�ك��ري����س اال��س�ت�ي�ط��ان وم �� �ص��ادرة
�أرا� � �ض� ��ي ال �� �ض �ف��ة ،ك �م��ا ق ��ام ��ت ال �ق �ي��ادة
الفل�سطينية يف  19مايو املا�ضي بالتخلل
من االتفاقيات املوقعة مع �إ�سرائيل
وك� � ��ان غ��ان �ت ����س دع � ��ا ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين
لالن�ضمام ملباحثات ال�سالم بدون �شروط
م�سبقة  ،وذل ��ك خ�ل�ال جل�سة للكني�ست
ل �ل �م �� �ص��ادق��ة ع �ل ��ى ات � �ف� ��اق ال� ��� �س�ل�ام م��ع
البحرين
وق ��ال ال�ق �ي��ادة الفل�سطينية مل تفهم
�أن ال��وق��ت ق��د ح��ان للتخلي ع��ن الأع��ذار،
والعودة �إىل طاولة املفاو�ضات والعمل معا
من �أجل �إيجاد حل

معهد بحثي أمريكي :كوريا الشمالية
تمتلك حوالي  60رأسا نوويا
االنباط-وكاالت

ق ��ال ت �ق��ري��ر ح��دي��ث �أ� � �ص ��دره معهد
�أمريكي للأبحاث تابع جلامعة الدفاع
الوطني الأمريكية� ،إن كوريا ال�شمالية
متتلك ما ي�صل �إىل  60ر�أ�سا نوويا
وق� � ��ال امل �ع �ه��د يف ت �ق��ري��ر ل �ت �ق��دي��ره
اال� �س�ترات �ي �ج��ي ل �ع��ام � 2020إن� ��ه ي�ت��وق��ع
ام� �ت�ل�اك ك ��وري ��ا ال �� �ش �م��ال �ي��ة مل ��ا ب�ي�ن 15
و 60ر�أ��س��ا ن��ووي��ا ،وح��وايل � 650صاروخا
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�شرق ال�صني
وق��ال ال�ت�ق��ري��ر“ :من خ�لال تطوير
�أ� �س �ل �ح��ة ال ��دم ��ار ال �� �ش��ام��ل وا� �س �ت �خ��دام
الأ�سلحة الكيماوية والو�ضع العدواين
لقواتها ،تهدد كوريا ال�شمالية ا�ستقرار
املنطقة والأعراف العاملية”

و�أ�� �ض ��اف ال �ت �ق��ري��ر“ :وقد اخ �ت�برت
كوريا ال�شمالية �صواريخ بالي�ستية عابرة
ل �ل �ق��ارات مت�ك�ن�ه��ا م��ن � �ض��رب ال��والي��ات
املتحدة”
و�أ�شار التقرير �إىل �أن هناك تقديرات
ب� ��أن  1.2م�ل�ي��ون ج �ن��دي ك ��وري �شمايل
“ينت�شرون باملنطقة منزوعة ال�سالح
يف و�ضع هجومي” ،وم��ا زال��وا ي�شكلون
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 �إيران ،ما �ساعدها
على تطوير برامج ال�صواريخ البالي�ستية
و�أ�ضاف التقرير �أن “عمليات تزييف
العملة وتهريب املخدرات �ساعدا النظام
يف ك��وري��ا ال�شمالية على جمع الأم ��وال
والتعامل مع ت�أثري العقوبات”

«نيكول خائن» ..محتجون في يريفان
يطالبون باستقالة باشينيان
االنباط-وكاالت

جت �م ��ع �أك �ث ��ر م� ��ن �أل� � ��ف � �ش �خ ����ص يف
م �ظ��اه��رة �أم� � ��ام م �ب �ن��ى دار الأوب� � � ��را يف
العا�صمة الأرم�ن�ي��ة ي��ري�ف��ان ،مطالبني
با�ستقالة رئي�س الوزراء نيكول با�شينيان،
و� �س��ط ت �� �ش��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 �إىل م��وق��ع االح �ت �ج��اج ،ح�ي��ث ي��ردد
امل �ح �ت �ج��ون ه� �ت ��اف “نيكول خائن”،
حت��دث م�ن��او��ش��ات متفرقة بينهم وب�ين
رجال ال�شرطة ،الذين ينفذون توقيفات
انتقائية يف �صفوف املتظاهرين

ونقلت وك��ال��ة “نوفو�ستي” ع��ن �أح��د
النواب املعار�ضني� ،أن ال�سلطات �أغلقت
ك��ل ال �ط��رق امل� ��ؤدي ��ة �إىل ال�ع��ا��ص�م��ة من
خمتلف مناطق البالد
ويف وق��ت �سابق اليوم احتجزت قوات
الأم ��ن ج��اج�ي��ك ت���س��اروك�ي��ان� ،أح��د �أب��رز
زعماء املعار�ضة ،رئي�س ح��زب “�أرمينيا
املزدهرة” ح�سبما �أفادت متحدثة با�سمه
وكان  17حزبا �أرمنيا قد قررت ،تنظيم
مظاهرة اليوم الأربعاء ،رغم حتذير من
ال�سلطات من عدم قانونيتها ،احتجاجا
على توقيع با�شينيان على ات�ف��اق وقف
احلرب يف �إقليم قره باغ ،الذي ن�ص على
ان�سحاب ال�ق��وات الأرم�ن�ي��ة م��ن الإقليم
و�إعادة بع�ض الأرا�ضي لأذربيجان

الريا�ضي
اخلمي�س
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النشامى في مواجهة ودية مع العراق

وجوه جديدة في االدارة المؤقتة
لنادي الوحدات

االنباط – عمان

االنباط – عمان

�أن �ه��ى امل�ن�ت�خ��ب ال��وط �ن��ي ل �ك��رة ال �ق��دم،
حت �� �ض�يرات��ه ال �ب��دن �ي��ة وال �ف �ن �ي��ة ،ب �ق �ي��ادة
املدرب فيتال بوركلمانز ،ا�ستعداداً ملواجهة
نظريه العراقي ودياً عند اخلام�سة م�ساء
اخل�م�ي����س ب�ت��وق�ي��ت الأردن -ع �ل��ى ملعب
«��س�ي�ف�ي�ن��ث» يف دب� ��ي .و�أج � ��رى ال�ن���ش��ام��ى
تدريباً م�ساء الأرب�ع��اء على ملعب اللقاء،
ا��ش�ت�م��ل ع�ل��ى تطبيق ال�ع��دي��د م��ن اجلمل

ال�ت�ك�ت�ي�ك�ي��ة ،ت ��أه �ب �اً ل�ل�ق��اء ال �ع��راق وال ��ذي
ي�أتي �ضمن املع�سكر التدريبي للمنتخب
يف دب ��ي ،وال� ��ذي مي�ت��د ح�ت��ى  17اجل ��اري،
ويت�ضمن �أي�ضاً لقاء �سوريا ودي�اً االثنني
القادم .وتتوىل قناة االحتاد على يوتيوب
( w w w .y o u t u b e .c o m /
 ،)jordanfaنقل املباراة على الهواء
مبا�شرة ،فيما يقود اللقاء طاقم حتكيم
دويل �إم ��ارات ��ي ،ح�ي��ث ��س�ي�ل�ع��ب ال�ن���ش��ام��ى
ب��ال �ل��ون الأب �ي ����ض ال �ك��ام��ل ،ف �ي �م��ا ي�ظ�ه��ر
العراق بـ الأخ�ضر� .إىل ذلك ،وافق اجلهاز

ال�ف�ن��ي ل�ل�ن���ش��ام��ى ،ع�ل��ى م �غ��ادرة ال�لاع��ب
حم �م��د ال� ��دم �ي�ري ل �ت �ج �م��ع امل �ن �ت �خ��ب يف
دب��ي وال�ع��ودة �إىل العا�صمة عمان ،يف ظل
ال�ظ��روف ال�صعبة ال�ت��ي يعي�شها الالعب
ب�ع��د وف��اة �شقيقيه خ�ل�ال الأي ��ام القليلة
املا�ضية.
وي�ق��ام مع�سكر الن�شامى يف الإم ��ارات،
و� �س��ط ت�ط�ب�ي��ق ب��روت��وك��ول ��ص�ح��ي م�شدد
للحفاظ على ال�سالمة ال�ع��ام��ة ،ويهدف
لرفع م�ستوى الإع ��داد ،ت�أهباً ال�ستكمال
الت�صفيات امل�شرتكة وامل�ؤهلة لك�أ�س العامل

 ،2022ونهائيات �آ�سيا .2023
ي��ذك��ر �أن امل �ن �ت �خ��ب ال��وط �ن��ي ي�ن�ت�ظ��ر
مواجهة الكويت ونيبال و�أ�سرتاليا �ضمن
املجموعة الثانية ،ال�ستكمال م�شواره يف
الدور الثاين من الت�صفيات امل�شرتكة.
وي���س�ت�ق��ر امل�ن�ت�خ��ب ال��وط �ن��ي يف امل��رك��ز
ال �ث��اين �ضمن جم�م��وع�ت��ه ،ب��ال���ش��راك��ة مع
ال�ك��وي��ت ب��ذات ال��ر��ص�ي��د ( 10ن �ق��اط) ،مع
ب�ق��اء �أ��س�ترال�ي��ا ب��ال���ص��دارة ( ،)12ونيبال
راب�ع�اً ( ،)3واخ�ي�راً تايبيه ال�صينية دون
�أي نقطة.

ق��رر وزي��ر ال�شباب حممد النابل�سي
اع ��ادة ت�شكيل ال�ه�ي�ئ��ة االداري� ��ة امل��ؤق�ت��ة
ل �ن��ادي ال��وح��دات ب��رئ��ا��س��ة ال�ع�ين وجيه
عزايزه وع�ضوية� :أحمد �شقر ،وحممد
غنام وعبد الفتاح الكوز وم.يا�سني ابو
ع��واد وب���س��ام امل��وم�ن��ي و�أ��س��ام��ة العكايلة
كما افاد بذلك العزايزيه يف ت�صريحات
ل �ل �م��وق��ع ال��ر� �س �م��ي ل� �ن ��ادي ال ��وح ��دات
الأرب � � �ع� � ��اء�« :أوج � � � ��ه ال �� �ش �ك��ر اخل ��ا� ��ص

ل�ل��زم�لاء يف الهيئة الإداري� ��ة ال�سابقة،
على كل اجلهود املبذولة خ�لال الفرتة
املا�ضية» .ومتنى عزايزة التوفيق للهيئة
الإداري��ة اجلديدة خلدمة م�سرية نادي
الوحدات ،واملحافظة على �ألقه وبريقه
و�إجن��ازات��ه على ك��اف��ة ال�صعد ،وخا�صة
الفرق الريا�ضية .وك�شف عزايزة حر�ص
الهيئة امل��ؤق�ت��ة على موا�صلة �إجن ��ازات
ن� � ��ادي ال � ��وح � ��دات ري ��ا�� �ض� �ي ��ا ،وث �ق��اف �ي��ا
واجتماعيا ،تبعا ملكانة امل�ؤ�س�سة الوطنية
الريادية ،وجماهريته العري�ضة.

وزير الشباب يتفقد فرق
الشباب التطوعية

اهداف بالجملة في دوري الكرة النسوي
االنباط – عمان

اخ�ت�ت�م��ت م�ن��اف���س��ات م��رح�ل��ة ال��ذه��اب
لبطولة ال ��دوري الن�سوي للمحرتفات،
مل��و� �س��م  ،2020ب ��إق��ام��ة ث�ل�اث م �ب��اري��ات
�ضمن اجلولة ال�سابعة.
واف � � � ��رزت ن �ت ��ائ ��ج م� �ب ��اري ��ات امل��رح �ل��ة
ال� ��� �س ��اب� �ع ��ة م� � ��ن ال � �ب � �ط� ��ول� ��ة ع� � ��ن ف� ��وز
� �ش �ب��اب الأردن ع �ل��ى اال� �س �ت �ق�لال ،0-10
والقاد�سية على الن�صر  ،1-9وعمان على
الأرث��وذك���س��ي  .0-8ورف��ع ع�م��ان ر�صيده
�إىل  18نقطة يف ��ص��دارة ترتيب الفرق،
فيما ح��ل ��ش�ب��اب الأردن ث��ان�ي��ا ب �ـ  ،15ثم
القاد�سية  ،12اال�ستقالل  ،9الأرثوذك�سي
 ،6والأهلي والن�صر بنقطة واحدة.يذكر
�أن مناف�سات البطولة تقام و�سط تطبيق
ب��روت��وك��ول ��ص�ح��ي م���ش��دد ح�ف��اظ��ا على
ال�سالمة العامة.

االنباط – عمان

 ت �ف �ق��د وزي� � ��ر ال� ��� �ش� �ب ��اب حم�م��د�سالمه النابل�سي منذ �صباح الثالثاء،
الكوادر ال�شبابية التطوعية ،امل�شاركة
يف تنظيم العملية االنتخابية ،والتي
ت�ق��دم ك��اف��ة ا��ش�ك��ال ال��دع��م املعلوماتي
وال�ل��وج���س�ت��ي ل�ل�ن��اخ�ب�ين ،وت�ع�م��ل على
ت��وع �ي��ة ال �ن��اخ �ب�ين ب �� �ض��رورة االل �ت��زام
بالإجراءات االحرتازية والوقائية من
فريو�س كورونا� ،أثناء عملية االنتخاب
حيث هدف وجودها اىل اجناح العملية
االن�ت�خ��اب�ي��ة ب��ال�ت�ع��اون وال�ت�ن���س�ي��ق مع
ال �ه �ي �ئ��ة امل���س�ت�ق�ل��ة ل�ل�ان �ت �خ��اب .و�أك ��د

ال �ن��اب �ل �� �س��ي ان وزارة ال �� �ش �ب��اب وم��ن
خ�ل�ال ال �ك ��وادر ال���ش�ب��اب�ي��ة التطوعية
املنظمة واملدربة ،تعاونت بروح الفريق
الواحد مع خمتلف اجلهات احلكومية
واخلا�صة ،التي ا�شرفت على العملية
االن � �ت � �خ ��اب � �ي ��ة ب� ��� �ش� �ك ��ل م � �ن � �ظ ��م ،مم��ا
يعك�س م��دى ال�ت�ن�ظ�ي��م وال��وع��ي ل��دى
ال�شباب امل�شارك بالعملية التطوعية
واالنتخابية  .و�أ�شاد النابل�سي باجلهد
التطوعي لل�شباب امل�شاركني يف تنظيم
ال�ع�م�ل�ي��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة ،م���ش�يراً �إىل ان
التطوع يجب ان يكون نهج حياة يعزز
لدى ال�شباب القيم املجتمعية النبيلة،
وحب العمل بروح الفريق الواحد.

لقاءات فاصلة في ختام التصفيات االوروبية
عوا�صم – وكاالت
ُي���س��دل ال���س�ت��ار ،اخل�م�ي����س ،ع�ل��ى الت�صفيات
امل��ؤه�ل��ة لبطولة ك��أ���س الأمم الأوروب �ي��ة (ي��ورو
 ،)2020م��ن خ�لال �أرب ��ع م�ب��اري��ات فا�صلة على
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 اال� �س �ك �ت �ل �ن��دي � �ض �ي �ف��ا ع �ل��ى ن �ظ�يره
ال���ص��رب��ي ،ك�م��ا تلتقي �أي��رل �ن��دا ال���ش�م��ال�ي��ة مع
�سلوفاكيا ،وامل�ج��ر م��ع �أي�سلندا ،وج��ورج�ي��ا مع
مقدونيا ال�شمالية.
ويتطلع املنتخبان اال��س�ك�ت�ل�ن��دي وامل�ج��ري
ب�شكل خا�ص �إىل الفوز والت�أهل ،نظرا مل�شاركة
بلديهما يف ا�ست�ضافة م�ب��اري��ات ه��ذه الن�سخة
التاريخية ،التي �ستقام يف  12مدينة مبختلف

�أن �ح��اء ال �ق��ارة الأوروب �ي ��ة ،م��ن بينها جال�سجو
وبوداب�ست .وي�سعى املنتخب اال�سكتلندي لإنهاء
ربع قرن من الغياب عن البطولة ،عندما يحل
�ضيفا على نظريه ال�صربي اليوم ،حيث كانت
�آخر م�شاركة له يف ن�سخة  1996ب�إجنلرتا .و�إذا
ت�أهلت ا�سكتلندا� ،ستكون على موعد مع مواجهة
مثرية يف دور املجموعات� ،ضد جارتها �إجنلرتا،
مثلما ح��دث يف ي��ورو  ،1996ب��الإ��ض��اف��ة ملالقاة
الت�شيك وكرواتيا.
ومل يخ�ض املنتخب اال�سكتلندي فعاليات
�أي بطولة كبرية ،منذ م�شاركته يف ك�أ�س العامل
 1998بفرن�سا .لكن الفريق مل يخ�سر يف �آخ��ر
ث�م��اين م�ب��اري��ات خا�ضها ،ليكون �أف�ضل �سجل
ل��ه م��ن امل �ب��اري��ات امل�ت�ت��ال�ي��ة دون ه ��زائ ��م ،منذ

ثمانينيات القرن املا�ضي.
ورغ� ��م ه� ��ذا ،ل��ن ي �ك��ون امل�ن�ت�خ��ب ال���ص��رب��ي
مناف�سا �سهال ،حيث �أط��اح بنظريه الرنويجي،
م��ن املرحلة املا�ضية ب��ال��دور الفا�صل ،كما �أن��ه
��س�ي�خ��و���ض م� �ب ��اراة ال �ي ��وم ع �ل��ى م�ل�ع�ب��ه .وك ��ان
املنتخبان امل�ج��ري والأي���س�ل�ن��دي ،م��ن مفاج�آت
الن�سخة املا�ضية (يورو  )2016بفرن�سا ،ويرغبان
يف العودة للبطولة.
و�إذا ت�أهل املنتخب املجري ،ف�إنه �سيخو�ض
فعاليات ال ��دور الأول �ضمن جمموعة ت�شمل
�أي���ض��ا ال�برت �غ��ال ،ع�ل�م��ا ب� ��أن امل�ن�ت�خ�ب�ين ت�ع��ادال
( )3/3يف دور املجموعات بيورو . 2016
كما ت�ضم املجموعة �أي���ض��ا فرن�سا و�أمل��ان�ي��ا،
ما يعني �أن الفائز من مباراة املجر و�أي�سلندا،

�سيخو�ض �صدامات نارية يف الدور الأول .وي�أمل
املنتخب ال�سلوفاكي ،الذي بلغ دور ال�ستة ع�شر
يف يورو  ،2016يف الت�أهل �أي�ضا من خالل الفوز
على م�ضيفه الأيرلندي ال�شمايل ،يف بلفا�ست.
ويف املقابل ،حت�سم املباراة بني جورجيا ومقدونيا
ال�شمالية يف تبلي�سي ،فر�صة م�شاركة الفائز
منهما يف البطولة الأوروبية للمرة الأوىل.
و�سيكون الفائز يف هذه املباراة ،من �أ�ضعف
ال �ف��رق يف ال�ت���ص�ن�ي��ف ال �ع��امل��ي ،م��ن ب�ي�ن جميع
املت�أهلني لبطوالت ك�أ�س الأمم الأوروب�ي��ة على
م��دار تاريخها ،حيث ح�صل ك��ل م��ن الفريقني
على ه��ذه الفر�صة ،م��ن خ�لال نتائج الن�سخة
الأوىل لدوري �أمم �أوروبا ،التي �أقيمت يف 2018
و.2019

االرجنتين جاهزة والبرازيل تفتقد قوتها
عوا�صم – وكاالت

خ��ا���ض م�ن�ت�خ��ب الأرج� �ن� �ت�ي�ن م��ران��ه
الر�سمي الأول ،يف انتظار و�صول مدافع
ف �ي��ورن �ت �ي �ن��ا ،ل��وك��ا���س ك ��وارت ��ا ،وو� �س��ط
م �ع��ان��اة �أرب� �ع ��ة م��ن الع �ب �ي��ه م��ن «ح�م��ل
ع�ضلي زائ��د» نتيجة الإج�ه��اد .وي�ستعد
راق �� �ص��و ال �ت��اجن��و مل��واج �ه��ة ب ��اراج ��واي،
اخل �م �ي ����س يف ث��ال��ث ج � ��والت ت���ص�ف�ي��ات
�أم��ري �ك��ا اجل �ن��وب �ي��ة ،امل ��ؤه �ل��ة مل��ون��دي��ال
قطر  .2022و�أف��اد االحت��اد الأرجنتيني
ل�ك��رة ال �ق��دم ،يف ب�ي��ان عقب امل ��ران «ق��ام
الالعبون نيكوال�س تاجليافيكو ،الوتارو
مارتينيز ،نيكوال�س �أوتاميندي ،روبرتو
برييرا ،بعمل خا�ص وبكثافة �أقل ،جراء
معاناتهم من حمل ع�ضلي زائد ،خالل

مبارياتهم الأخرية مع �أنديتهم» .بينما
قام باقي الفريق بتدريبات ذات مالمح
«ت �ك �ت �ي �ك �ي��ة وك� ��روي� ��ة» ،ام� �ت ��دت ل�ن���ص��ف
�ساعة ،و�سط غياب كوارتا ،ال��ذي واجه
م���ش�ك�لات يف �إي�ط��ال�ي��ا ل�ل�خ��روج ،ب�سبب
م���س��ائ��ل ��ص�ح�ي��ة ت�ت�ع�ل��ق ب��وب��اء ك��ورون��ا.
لكنه جنح �أخريا يف ال�سفر�إال �أن م�س�ألة
م�شاركته ك�أ�سا�سي �أم��ام ب��اراج��واي ،يف
ملعب ال بومبونريا� ،ستكون معقدة.
وخ��ا���ض م�ن�ت�خ��ب ال�ب�رازي ��ل م��ران��ا،
ال �ث�لاث��اء ،ا��س�ت�ع��دادا مل��واج�ه��ة فنزويال
اجلمعة املقبل� ،ضمن ت�صفيات �أمريكا
اجلنوبية امل�ؤهلة ملونديال  ،2022وذلك
يف غ� �ي ��اب م �ع �ظ��م ال�ل�اع� �ب�ي�ن.و�� �ش ��ارك
يف امل ��ران  5ف�ق��ط م��ن ق��ائ�م��ة ت�ضم 24
الع �ب��ا ،بينما مل يك�شف امل ��درب تيتي،

حتى الآن ،عن ب��دالء الالعبني الذين
�سيغيبون ع��ن مواجهة ف�ن��زوي�لا ،وهم
نيمار وكوتينيو وكا�سيمريو .واُ�ستبعد
نيمار ب�سبب الإ��ص��اب��ة ،ويخ�ضع حاليا
ل�ع�لاج مكثف ،حت�سبا لإمكانية �سفره
م ��ع «ال �� �س �ي �ل �ي �� �س��او» �إىل م��ون�ت�ف�ي��دي��و،
مل��واج�ه��ة �أوروج � ��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�لا
ب�أربعة �أيام.
و�شارك نيمار يف تدريبات مع طبيب
العالج الطبيعي� ،إ�ضافة للتدرب داخل
�صالة الألعاب الريا�ضية ،كما رك�ض يف
حميط ملعب «جراجنا كوماري» بريو
دي ج��ان�ي�رو .وي�ع�ت�ق��د اجل �ه��از الطبي
للمنتخب� ،أن رغم معاناته على م�ستوى
الفخذ ،وغيابه عن �آخر لقائني لباري�س

�سان جريمان ،ف�إنه �سيكون جاهزا �أمام
�أوروج � ��واي .وخ��رج �أي���ض��ا م��ن القائمة
ب�سبب ك��وف �ي��د 19-جن��م ري ��ال م��دري��د،
كا�سيمريو ،فيما يبتعد كوتينيو العب
ب��ر��ش�ل��ون��ة ل�ل�إ� �ص��اب��ة .وت �ع��د ه��ذه امل��رة
الأوىل التي �سيفقد فيها تيتي الثالثي،
نيمار وكوتينيو وكا�سيمريو ،م ًعا منذ
توليه قيادة املنتخب قبل �أربع �سنوات.
ك � �م� ��ا غ � � ��اب ع � ��ن امل � � � � ��ران ك � ��ل م� ��ن،
دوج �ل�ا�� ��س ل ��وي ��ز ،دان� �ي� �ل ��و ،ج��اب��ري �ي��ل
ج�ي���س��و���س� ،إي �ف��رت��ون ري �ب�ي�رو ،لتغيب
م�لام��ح الت�شكيل الأ��س��ا��س��ي للمنتخب
يف مباراته املقبلة .وكانت الربازيل قد
حققت انت�صارين ،يف �أول مباراتني لها
بالت�صفيات� ،أم ��ام بوليفيا بخما�سية
نظيفة ،وبريو ب�أربعة �أهداف الثنني.

ثيم افضل رياضي نمساوي
فيينا – وكاالت
ح�صل العب التن�س دومينيك ثيم ،على
حائزة �أف�ضل ريا�ضي من�ساوي يف عام 2020
 ،م�ت��وف�ق�اً ع�ل��ى م��واط�ن��ه دي�ف�ي��د �أل �ب��ا الع��ب
بايرن ميونخ الأملاين ،وبطل التزلج �ستيفان
ك��رف��ت .وق��دم ثيم امل�صنف ال�ث��ال��ث عاملياً،
ن�ت��ائ��ج مم�ي��زة خ�لال امل��و��س��م احل ��ايل ،حيث
متكن من الفوز ب ��أول �ألقابه يف البطوالت
الأرب��ع الكربى ،بعد حتقيقه للقب بطولة
�أمريكا املفتوحة ،وكذلك ا�ستطاع الو�صول

�إىل ن�ه��ائ��ي ب�ط��ول��ة �أ��س�ترال�ي��ا مطلع ال�ع��ام
احل� ��ايل .وع ��ن ف ��وزه ب��اجل��ائ��زة ق ��ال ث�ي��م:
«�أنا �سعيد للغاية بفوزي بهذه اجلائزة� ،إنه
�شرف كبري يل �أنا �أح�صل على �أغلى جائزة
ريا�ضية يف ب�ل��دي ».وت��اب��ع�« :أري��د �أن �أهنئ
ج�م�ي��ع امل��ر� �ش �ح�ين ،وج�م�ي�ع�ه��م ي�ستحقون
ال�ف��وز ب�ه��ذه اجل��ائ��زة ،و�أن��ا ف�خ��ور ل��وج��ودي
بني قائمة �أف�ضل الريا�ضيني يف النم�سا ».
جدير بالذكر �أن هذه هي املرة الأوىل التي
يتمكن فيها ثيم �صاحب ال 27ع��ام��ا ،من
الفوز بهذه اجلائزة .
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لماذا لقاح «كوفيد »19-قد ال يكون نهاية الوباء؟

ملياردير روسي يقتنص صعودًا نادرا
لليرة التركية ويتخذ هذا القرار
دبي  -العربية

رو�سيا اليوم -فيالدلفيا

� �س �ي �� �س �ت �غ��رق ط� � ��رح ل � �ق� ��اح م �� �ض��اد
لـ»كوفيد »19-لكل من يريده� ،أ�شهرا يف
الواليات املتحدة ،ناهيك عن بقية العامل،
وعلى الرغم من �أهميته� ،إال �أن اللقاح لي�س
حال �سحريا لإنهاء الوباء.
وقال الدكتور بول �أوفيت ،مدير مركز
تعليم اللقاحات يف م�ست�شفى الأطفال يف
فيالدلفيا و�أ�ستاذ التطعيم يف كلية بريملان
للطب بجامعة بن�سلفانيا« :ال ينبغي �أن
يفكر النا�س يف اللقاحات على �أنها املنقذ.
اللقاحات� ،إىل جانب الإجراءات ال�صحية،
هي و�سيلة لل�سيطرة على هذا الفريو�س،
لكننا نحتاج �إىل كليهما .اللقاحات لن
ت�ك��ون �سحرية  ..ال ميكنك التخلي عن
�أحدهما ل�صالح الآخر».
وي�شري خ�براء ال�صحة العامة �إىل �أن
م��دى �سرعة ع��ودة احل�ي��اة �إىل طبيعتها
�سيعتمد على عدد من العوامل ،مبا يف ذلك
فعالية اللقاح ،وعدد الأ�شخا�ص امل�ستعدين
للح�صول عليه ،وم��دى �سرعة وا�ستمرار
انت�شار الفريو�س خارج نطاق ال�سيطرة.
وق��ال ال��دك�ت��ور �أن �ت��وين ف��و��س��ي ،رئي�س
امل�ع�ه��د ال��وط�ن��ي للح�سا�سية والأم��را���ض
امل�ع��دي��ة« :ه�ن��اك نهاية ل�ه��ذا .لكن الأم��ر
�سيتطلب ب��ذل جهد م��ن جانب اجلمهور
ملوا�صلة ارت ��داء الأق �ن �ع��ة ،واالب �ت �ع��اد عن
الآخ��ري��ن ،وجتنب االزدح��ام ،واال�ستعداد
للح�صول على لقاح».
و�أ� �ض��اف فو�سي «�إذا ك��ان لديك لقاح
��ش��دي��د الفعالية للغاية و�أق�ن�ع�ن��ا معظم
النا�س يف البالد باحل�صول عليه ،فيمكننا
العودة �إىل درجة من احلياة الطبيعية رمبا
بحلول نهاية عام .»2021
ووف�ق��ا ل�صامويل �سكاربينو ،الأ�ستاذ
امل �� �س��اع��د يف ج��ام �ع��ة ن���ورث �إي �� �س�ترن يف
بو�سطن ،الذي يدير خمترب الأوبئة النا�شئة
باملدر�سة ،ف�إنه حتى لو متت املوافقة على
لقاح هذا العام ،فلن يكون هناك ما يكفي
لتغيري م�سار الوباء لعدة �أ�شهر.

ال�صحة ال�سابقة يف مدينة نيويورك« :نريد
جميعا ا�ستعادة حياتنا .اللقاح لن يحقق
ذلك لأنه ال ميكن توزيعه على نطاق وا�سع
مبا فيه الكفاية ،وبال�سرعة الكافية».
وي �� �ش��دد اخل�ب��راء ع �ل��ى �أن� ��ه ال ي��وج��د
ل �ق��اح ي�ع�م��ل ب�شكل م �ث��ايل ،ع�ل��ى ال��رغ��م
من �أن الإ� �ص��دار الأول لبيانات الفعالية
للقاحات املر�شحة التي �صنعتها �شركتا
 Pfizerالأمريكية وBioNTech
الأملانية� ،أثبت فعاليتها بن�سبة � %90ضد
«كوفيد.»19-
ومن امل�ستحيل معرفة من املحمي على
وجه اليقني ،ولهذا ال�سبب يقول اخلرباء �إن
ما يقارب  %70من ال�سكان �سيحتاجون �إىل
التطعيم لتوفري ما ي�سمى مناعة القطيع،
وهي حماية كافية لعرقلة �سل�سلة االنتقال
وحماية الغالبية العظمى من النا�س.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،من غري الوا�ضح
�إىل متى �ست�ستمر حماية اللقاح ،بينما
ي�أمل مطورو اللقاحات �أن تتوا�صل ملدة عام
�إىل عامني على الأقل.
و�أظهرت الدرا�سات �أن عددا قليال من
الأ�شخا�ص �أ�صيبوا بالفعل بـ»كوفيد»19-

وبد�أت ال�شركات بالفعل يف �صنع مئات
املاليني من جرعات اللقاحات املر�شحة،
م�ت��وق�ع��ة امل��واف �ق��ة عليها (وه ��ي ج��اه��زة
�أي�ضا للتخل�ص من نف�س اجلرعات �إذا مل
تثبت اللقاحات �أنها �آمنة �أو فعالة مبا فيه
الكفاية(.
وقالت �شركة فايزر الأمريكية للأدوية،
التي تنتج �أحد اللقاحات املر�شحة الرائدة
�ضد «ك��وف�ي��د� ،»19-إنها �ستطلب يف وقت
الح��ق م��ن ه��ذا ال���ش�ه��ر ت��رخ�ي����ص �إدارة
الغذاء والدواء .ولي�س من الوا�ضح كم من
الوقت �ست�ستغرقه �إدارة الغذاء والدواء من
�أج��ل ذل��ك ،فيما يتوقع الكثريون املوافقة
قبل نهاية العام.
ومع ذلك� ،سي�ستغرق الأمر بع�ض الوقت
قبل تو�صيل اجلرعات الكافية �إىل الغالبية
العظمى من ال�سكان .و�سيح�صل العاملون
يف جمال الرعاية ال�صحية الذين يحاربون
«ك ��وف� �ي ��د »19-ع �ل��ى �أول ل� �ق ��اح ،يليهم
امل�ستجيبون الأوائل وامل�سنون ال�ضعفاء.
وقالت الدكتورة ماري با�سيت ،مديرة
م��رك��ز «�إف �إك ����س ب��ي» لل�صحة وح�ق��وق
الإن �� �س��ان يف ج��ام�ع��ة ه��ارف��ارد ومفو�ضة

م��رة ثانية ،واحل�م��اي��ة م��ن ن��زالت ال�برد،
التي غالبا ما ت�أتي من فريو�س كورونا ذي
ال�صلة ،ت�ستمر نحو �ستة �أ�شهر فقط.
و�أو�ضح خرباء اللقاحات �أنهم يتوقعون
�أن توفر اللقاحات حماية �أطول من العدوى
الطبيعية ،لكن من ال�سابق لأوان��ه معرفة
ذلك.
وق ��ال ��وا �إن اح �ت �م��ال احل �م��اي��ة ل�ف�ترة
ق�صرية من العدوى الطبيعية يعني �أي�ضا
�أن��ه م��ن غ�ير امل��رج��ح �أن يحقق اجلمهور
مناعة القطيع من العدوى.
وم��ن دون حماية طويلة الأم��د� ،سيظل
امل�صابون عر�ضة للخطر و�سي�ضطرون
�إىل اال�ستمرار يف ارت��داء الأقنعة واتخاذ
االحتياطات ال�صحية الأخرى.
ولن ت�صبح مناعة القطيع فعالة حتى
ت�صل اللقاحات �إىل غالبية ال�سكان ،الأمر
الذي قد ي�ستغرق ن�صف عام �أو �أكرث.
وب��ال�ت��ايل ،تبقى �أف���ض��ل الأ��س�ل�ح��ة �ضد
«كوفيد ،»19-هي ارتداء القناع ،والتباعد
االجتماعي ،وغ�سل اليدين وجتنب احل�شود،
مثل مباريات كرة القدم ،وحفالت الزفاف،
وحتى التجمعات العائلية.

جزيرة في أقصى األرض ..مكان سياحي وحيد عالميًا
يواجه نشاطًا مفرطًا
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���س�ي��اح��ة ع��امل �ي � ًا،
وتدهور �أو�ضاع �شركات الفنادق ،واملطاعم،
و��ش��رك��ات ال �ط�يران يف وج �ه��ات ال�سياحة
ع��امل�ي� ًا ،وق��اد معظمها خلف�ض التكاليف
ب�شكل ك�ب�ير يف حم��اول��ة للبقاء ع�ل��ى قيد
احلياة ،كانت جزر ت�شاتام املكان الوحيد
على هذا الكوكب الذي �شهد تنامي �أعداد
ال�سياح.
�أين تقع اجلزيرة؟
تنتمي اجل��زي��رة �إىل �أرخ�ب�ي��ل ن��ائ��ي يف
امل�ح�ي��ط ال �ه��ادئ وت�ب�ع��د  500م�ي��ل جنوب
�شرقي نيوزيالندا.
ومبا �أن حدود نيوزيالندا ال تزال مغلقة
يف الغالب وين�صح ال�سكان املحليون بعدم
ال�سفر �إىل اخلارج يف هذا الوقت� ،أ�صبحت
ت�شاتام �أه��م مالذ يف عام  2020بالن�سبة
ل�شعب الكيوي (النيوزيالندي).
زار اجلزيرتان (ت�شاتام ،وبيت) خالل
ال�ع��ام اجل ��اري نحو �� 2000س��ائ��ح ،مقابل
� 700شخ�ص يعملون بداوم كامل يف ت�شاتام
والتي تعد �أكرب جزر الأرخبيل.
عزلة اجلزيرة ،جعلها مق�صد ًا هام ًا لـ
النيوزيالنديني ،بعدما كانت خارج قائمة
مقا�صد ال�سياحة الداخلية ،حيث �أ�صبحت
خيار ًا �أف�ضل من احلجر ال�صحي �أو �إجراء
اختبار «كوفيد.»19-
قالت م��دي��رة ال�سياحة يف اجلزيرتني،
جاكي غوردن ،ل�شبكة « »CNNالأمريكية،

اقتن�ص امل�ل�ي��اردي��ر ال��رو� �س��ي ،ميخائيل
ف��ري��دم��ان� � ،ص �ع��ود ًا ن� ��ادر ًا ل �ل�يرة ال�ترك�ي��ة،
وارتفاع ًا يف الأ�سواق العاملية لبيع ح�صة يف
�أكرب �شركة للهاتف املحمول يف تركيا.
باع فريدمان  %5من �شركة «ترك�سيل» بقيمة
 205ماليني دوالر االثنني عرب �آلية ت�سريع بيع
الأ�سهم ،حيث جت��اوز الطلب العر�ض ،وهي
ال�صفقة التي عمل عليها «كريدي �سوي�س»،
و»غ ��ول ��دم ��ان � �س��اك ����س»ك �م �ن �� �س �ق�ين ع��امل�ي�ين
م�شرتكني ومديري االكتتاب لل�صفقة.
ارتفعت الأ��س�ه��م وال�ع�م�لات و��س��ط �أن�ب��اء
عن لقاح فريو�س ك��ورون��ا وت�ف��ا�ؤل ب ��أن �إدارة
الرئي�س الأمريكي املنتخب جو بايدن �ستدعم
التجارة العاملية والنمو االقت�صادي ،و�سجلت
اللرية الرتكية �أعلى منو يومي لها منذ عامني
على �أ�سا�س �سعر الإغالق ،بعد ا�ستقالة وزير
املالية الرتكي يف اليوم التايل من الإطاحة
مبحافظ البنك املركزي ،مما ي�شري �إىل عودة
حمتملة لل�سيا�سات النقدية واملالية.
ووفق ًا لـ «بلومبريغ» ،فقد مت بيع الأ�سهم
عرب �آلية بناء �سجل الأوامر لنحو  110ماليني
�سهم ب�سعر  15.25لرية لل�سهم ،وهو خ�صم
 %1.4على املتو�سط املتحرك لـ»ترك�سيل» ملدة

 50يوم ًا.
وقال كومانزوبولو�س ،رئي�س �أ�سواق ر�أ�س
امل��ال يف �أوروب ��ا وال�شرق الأو� �س��ط و�إفريقيا
يف بنك كريدي �سوي�س يف لندن ،يف ر�سالة
بالربيد الإل�ك�تروين :كانت ه��ذه ال�صفقة يف
ال��وق��ت املنا�سب .و�أ� �ض��اف �أن ال�صفقة هي
�أك�بر عملية بيع للأ�سهم غري امل�صرفية يف
ت��رك�ي��ا م�ن��ذ ال �ط��رح ال �ع��ام الأويل ل �ـ Sok
 Marketler Ticaret ASيف
منت�صف عام .2018
وق ��ال �إمي���ري ك �م��ال م�ي�م��اروغ�ل��و ،رئي�س
اخل��دم��ات امل�صرفية اال�ستثمارية يف وحدة
كريدي �سوي�س الرتكية� ،إن ال�صفقة �ستدعم
�أ�سواق ر أ����س امل��ال الرتكية من خالل �إدخ��ال
الأموال الأجنبية �إىل الأ�سهم ،يف حني تدعم
الطلب على العملة املحلية.
وجفت قوائم الطروحات الأولية والثانوية
يف تركيا و�سط ارتفاع �أ�سعار الفائدة وعدم
ا�ستقرار العملة وانكما�ش االقت�صاد ،مما
�أج�بر ال�شركات املحلية على حماولة �إع��ادة
هيكلة الديون.
وق��ال ميماروغلو « �إن �ن��ا ف��ى ح��وار ن�شط
مع ال�شركات الرتكية الأخ��رى التى ميكن �أن
تنظر فى �صفقات مماثلة بهدف زيادة �أ�سهم
التداول احلر الدولية املدرجة يف البور�صة».

إنفستكورب تبيع  8عقارات سكنية
في أميركا بـ 900مليون دوالر

دبي – العربية
�أع�ل�ن��ت �إنف�ستكورب ع��ن بيع  8ع�ق��ارات
��س�ك�ن�ي��ة يف ال� ��والي� ��ات امل��ت��ح��دة ب� ��أري ��زون ��ا
وكاليفورنيا وفلوريدا ونيويورك ب�أكرث من 900
مليون دوالر �أمريكي.
وكانت العقارات املباعة عبارة عن مبان
لل�شقق ال�سكنية م��ع ح��دائ��ق تقع يف مناطق
ح�ضرية كربى يف واليات �أريزونا وكاليفورنيا
وفلوريدا ونيويورك.

وا�ستحوذت �إنف�ستكورب على هذه املباين
ع��ام��ي  2016و 2017وق��ام��ت ب��ال�ع��دي��د من
اخل �ط��وات لتعزيز قيمتها ،وزادت متو�سط
الإي���رادات ال�شهرية لكل وح��دة بنحو ،%20
ون �ف��ذت ع�م�ل�ي��ات ت�ط��وي��ر ل�ل�م�ب��اين وامل��راف��ق
امللحقة بها وجتديد لل�شقق ،بالإ�ضافة �إىل
اال� �س �ت �ف��ادة م��ن الأ� �س ����س ال�صلبة للطبيعة
ال�سكنية ل�ل�أ� �س��واق امل�ستهدفة ال�ت��ي تتمتع
بديناميكيات عر�ض وطلب م�ؤاتية ،وفقا لبيان
�صادر عن ال�شركة.

بيع منزل عائم
في دبي بـ  5.5مليون دوالر
دبي  -العربية

ال�صيف يف ن�صف الكرة اجلنوبي .ولكن
الآن ،يتم حجز جميع �أم��اك��ن الإق��ام��ة يف
اجلزيرة حتى يونيو .2021
ما يجب القيام به هناك
يف املا�ضي ،كان معظم زوار ت�شاتام من
كبار ال�سن امل�سافرين يبحثون عن مكان
ه ��ادئ لالبتعاد ع��ن ك��ل � �ش��يء .ميكن �أن
تكون الأ�سعار مرتفعة ،كما الكثري من املواد
الغذائية والوقود والتى يتم �شحنها من الرب
الرئي�سى (نيوزيالندا).
ووف �ق � ًا ل �ـ « ،»CNNف ��إن��ه مب�ج��رد �أن
تتمكن من الو�صول �إىل هناك ،ف�إن املناظر
اجلميلة ت�ستحق الرحلة.
يعتقد �أن اجلزيرة بنيت لتكون �أول مكان
م�أهول يف العامل لر�ؤية ال�شم�س ت�شرق كل
يوم ،والتي كانت متثل اجلزء ال�شرقي من
القارة العظمى يف غوندواناالند ،مما يعني
�أن لديها جمموعة رائعة من الت�ضاري�س،

«تكلفة ال�ساحة يف اجلزيرة مرتفعة للغاية،
ما يجعلها �أكرث كلفة لل�شباب الذي يبحثون
عن عطلة رخي�صة ،ف�ض ًال عن عدم وجود
منتجعات �شاطئية».
وف���س��رت غ� ��وردن ،ت�ن��ام��ي ال�ط�ل��ب على
اجلزيرة كمق�صد ،بح�سب تقرير اطلعت
عليها «العربية.نت»� ،إىل �إغ�لاق احل��دود
الدولية ،وتوجه الهيئة الوطنية لل�سياحة
النيوزيالندية �إىل ت�سويق بالدهم داخلي ًا
بد ًال من اخلارج ،وهو ما جعل فج�أة ت�شاتام
الناع�سة �سلعة �ساخنة.
��ش��رك��ة ال �ط�يران ال��وح�ي��دة ال�ت��ي تخدم
الأرخبيل هي  ،Air Chathamsالتي
تدير ع��ددًا قليلاً من ال��رح�لات �أ�سبوع ًيا
بني جزيرة ت�شاتام وما ي�شري �إليه ال�سكان
املحليون با�سم «الرب الرئي�سي».
ع ��ادة ،ي�ستمر مو�سم ال�سياحة خالل
الفرتة من �شهر نوفمرب �إىل م��ار���س ،وهو

مب��ا يف ذل��ك �أع �م��دة ال �ب��ازل��ت ع�ل��ى ج�سر
العمالق واملخاريط الربكانية.
ح�صلت اجلزر على منحة من احلكومة
النيوزيالندية للم�ساعدة يف م�شاريع البنية
التحتية ،مثل م��راف��ق امل��راح�ي����ض العامة
والتحديثات يف املطار .وحتى من دون وباء،
كان عام  2020يت�شكل ليكون وقت ت�شاتام
للت�ألق.
وت�شرح غ��وردن قائلة« :الأم ��ر ال يتعلق
ب�ق�ي��ادة ال�ن�م��و ،ب��ل ب� ��إدارة ال�ن�م��و« .هناك
حاجة �إىل منو ال�سياحة خللق فر�ص عمل
لل�شباب .وميكن ل�سكان اجلزر ال�شباب �أن
يكون لهم م�ستقبل يف اجلزيرة».
مع ذل��ك ،ف�إنها حتذر ال��زوار املحتملني
ب�ضرورة اح�ترام النظام البيئي احل�سا�س
وامل��دي�ن��ة ال���ص�غ�يرة« .ه �ن��اك م�ق��اوم��ة من
�سكان اجلزيرة يف مواجهة ال�سياح القادمني
�إىل ف�ضائهم اخلا�ص».

شركة تتخطى قيمتها ملياري دوالر في أقل من سنة...
بدأت بـ 4موظفين
العربية-وكاالت

قبل نحو �أقل عام من الآن دفع املر�ض
ال�شاب الربيطاين ج��وين بوفرحات عن
البحث عن ا�ستخدام الإنرتنت يف تنظيم
�أح��داث افرتا�ضية عو�ض ًا عن الأح��داث
الفعلية التي مل يكن يتمكن من ح�ضورها،
فقام بت�أ�سي�س �شركة لتنظيم الأح��داث
االفرتا�ضية و�أطلق عليها «هوبن».
مل ي��در يف خلد امل�ستثمر ال���ش��اب �أن
�شركته النا�شئة �ستتجاوز قيمتها نحو
 2م�ل�ي��ار دوالر ب�ع��د �أق ��ل م��ن ع ��ام على

ت�أ�سي�سها لت�صبح �أ�سرع �شركة نا�شئة يف
التاريخ تنمو بتلك الوترية على الإطالق،
بح�سب ت�ق��ري��ر ل�صحيفة «فاينان�شال
تاميز» الربيطانية.
وجمعت ال�شركة ال�ث�لاث��اء نحو 125
مليون دوالر يف �أح��دث جولة متويلية لها
م��ن م�ستثمرين �أم�يرك�ي�ين ب��ارزي��ن على
غ� ��رار � �ص �ن��دوق Tiger Global
وم�ؤ�س�سة  IVPبعد ج��ول��ة متويلية يف
ي��ون�ي��و امل��ا��ض��ي جمعت خ�لال�ه��ا ن�ح��و 40
مليون دوالر لرتتفع قيمة ال�شركة �إىل نحو
ملياري دوالر يف وقت يتوقع �أن تتوا�صل يف
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ت�سارع وترية منو ال�شركة بالفرتة املقبلة.
وت���س�ب�ب��ت ج��ائ �ح��ة ك ��ورون ��ا يف حت��ول
دراماتيكي يف �أع�م��ال ال�شركة النا�شئة
فبعد �أ�شهر من ت�أ�سي�سها يف وقت �سابق
م ��ن �أواخ� � ��ر ال� �ع ��ام امل��ا� �ض��ي ت���س��ارع��ت
�أع�م��ال�ه��ا ب�شدة و�أ��ص�ب��ح ع��دد موظفيها
نحو  200موظف يف  38دولة حول العامل
م��ع تنظيمها لعديد م��ن الأح� ��داث التي
يح�ضرها مئات الآالف من امل�ستخدمني
�أ�سبوعي ًا على الإنرتنت.
ويقول بوفرحات لل�صحيفة «لقد كان
هديف دائم ًا �أن نكون �أ�سرع ال�شركات منو ًا

بالعامل� ...سيكون من الرائع �أن يكون مقر
تلك ال�شركة من �أوروبا».
وب�ي�ن�م��ا ت �ق��دم � �ش��رك��ات ع�ل��ى «زووم»
خدمات االجتماعات عرب تقنية الفيديو،
ف�إن ال�شركة النا�شئة الربيطانية اجلديدة
ت���س�ت�ه��دف ج�م�ي��ع ال �ف �ع��ال �ي��ات مب��ا فيها
املعار�ض واجتماعات العرو�ض التقدميية.
وا�ستغرق الأمر �شركة «زووم» ال�صينية
نحو � 5سنوات لت�صل �إىل تقييم يبلغ نحو
مليار دوالر ،فيما تخطت �شركة «هوبن»
ه��ذا احل��اج��ز و�أ�صبحت �شركة مليارية
« »Unicornيف �أقل من عام.

الناشر

المدير العام ورئيس هيئة التحرير
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الدكتور رياض الحروب

حسين الجغبير

فارس شرعان

باعت �إحدى ال�شركات يف دبي منزال عائما
ميكنه التنقل يف البحر بقيمة  20مليون درهم
ما يعادل  5.5مليون دوالر.
و�أطلقت �شركة �سي جيت �شيربد الإماراتية،
م�شروع منتجع ق�صر البحر العائم ،وي�ضم
فندق ًا وقوارب �سكنية فخمة با�سم «نيبتون».
وقالت ال�شركة �إن امل�شروع يتكون من فندق
فخم حماط بعدد  6قوارب �سكنية عائمة هي
ن�سخة مطورة عن القوارب الزجاجية القادرة
على التنقل وتعمل مبحركات م��زودة بنظام

هيدروليك مقاوم حلركات الأمواج.
وي�ت�ك��ون نيبتون م��ن ط��اب�ق�ين م�ساحتهما
 900مرت و�شرفة و�سطح يحتوي على م�سبح
زجاجي ،وفقا جلريدة البيان.
وق ��ال حم�م��د ال �ب �ح��راوي�� ،ص��اح��ب ومنفذ
فكرة امل�شروع� ،إن��ه مت ت�صميم «نيبتون» على
�شكل قارب زجاجي �صديق للبيئة بنظام تعقيم
ذات��ي وف�ل�ترة للهواء ون�ظ��ام �آيل ذك��ي ي�شغل
البيت ب�أكمله� ،إ�ضافة �إىل كونه يعمل بالطاقة
ال�شم�سية ون �ظ��ام �إع� ��ادة ت��دوي��ر ال�ق�م��ام��ة،
وب�ت�ق�ن�ي��ات م �ط��ورة مل �ع��اجل��ة م �ي��اه ال���ص��رف
ال�صحي.

حاول دخول موسوعة «غينيس»
فعاقبته النيران

ترجمات � -أبوظبي
طمعا يف دخول مو�سوعة الأرقام القيا�سية
«غيني�س» ،خا�ض �ضابط يف اجلي�ش الهندي
جتربة خطرية للغاية كادت تودي بحياته.
وذك��رت �صحيفة «�إن��دي��ا ت��وداي» الهندية
الناطقة بالإجنليزية �أن ال�ضابط �شيفام
�سينغ قطع م�سافة  127مرتا يف نفق حتيطه
النريان من اجلانبني.
وك��ان التحدي �أن يظل �سينغ خ�لال قطع
النفق راكبا لدراجته النارية ،لكنه خرج من
النفق على قدميه وج�سده غ��ارق يف �أل�سنة
اللهب ،فيما هب زم�لا�ؤه يف حماولة لإطفاء
النريان و�إنقاذه.
ورك�ض ال�ضابط على قدميه بعدما تعطلت

الدراجة النارية يف النفق.
ووق��ع احل��ادث رغ��م �أن ال�ضابط الهندي
ك ��ان ي��رت��دي امل�لاب ����س امل �ق��اوم��ة ل�ل�ح��رائ��ق،
امل�صممة لرجال الإطفاء.
وقالت «�إنديا ت��وداي»� ،إن احلادثة وقعت
يف مدينة بنغالور ،جنوبي الهند ،وذك��رت
�أن ال�ضابط ال��ذي يعمل يف فريق الدراجات
النارية باجلي�ش حطم الرقم القيا�سي يف هذه
التجربة اخل�ط�يرة ،لكن ذل��ك كلفه �إ�صابته
ب �ح��روق وج ��رى نقله �إىل امل�ست�شفى لتلقي
العالج.
ي��ذك��ر �أن ال��رق��م ال�ق�ي��ا��س��ي ال �� �س��اب��ق يف
«غ�ي�ن�ي����س» لأط���ول رح �ل��ة يف ن�ف��ق ن ��اري ك��ان
 120.7مرتا ،و�سجله معا مغامران من جنوب
�إفريقيا عام .2014
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