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امللك وامللكة وويل العهد يهنئون بالعيد
عمان - الراأي
هناأ جاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الح�سين المتين العربية والإ�سالمية 
اأ�سحى   » تويتر  على  تغريدة  في  جاللته  وق��ال  المبارك.  ال�سحى  بعيد 
والإ�سالمية  العربية  اأمتينا  وعلى  و�سعبنا  وطننا  على  اهلل  اأع��اده  مبارك، 
بالخير واليمن والبركات. كل عام واأنتم بخير«. وقالت جاللة الملكة رانيا 
العبداهلل عبر تويتر »عيد اأ�سحى مبارك لكم ولعائالتكم، اأعاده اهلل علينا 
جميعا بالخير وال�سحة والمحبة«. وقال �سمو الأمير الح�سين بن عبداهلل 
الثاني ولي العهد، عبر ان�ستغرام »في هذه الأيام المباركة، ن�ساأل اهلل اأن يعم 

الخير والبركة على الأردن الغالي و�سعبه العزيز.. كل عام واأنتم بخير«.

الأربعاء  11 ذو احلجة 1442 ه� - املوافق 21 متوز 2021م - العدد 18461

جاللته يجري بح�ضور ولي العهد مباحثات مكثفة مع اأركان الإدارة الأميركية

الملك في واشنطن: السالم مفتاح الحل

    اأهمية ت�ضافر اجلهود ملنع الت�ضعيد جمددًا فـي فل�ضطني 
    احلفاظ على الو�ضع التاريخي والقانوين القائم فـي القد�س
    دور حموري لأمريكا فـي دفع ال�ضالم على اأ�ضا�س حل الدولتني

    هاري�س: ا�ضتمتعت بلقاء امللك و�ضراكتنا مع الأردن ا�ضرتاتيجية 
    بلينكن: الزيارة امللكية اإىل وا�ضنطن مثمرة وتت�ضم بكثافة اأعمالها
    اململكة بلد م�ضياف وكرمي فـي ا�ضت�ضافته لالجئني

    على املجتمع الدويل حتمل  م�ضوؤولياته جتاه الالجئني 
    بحث ت�ضريع دخول الأردنيني اإىل املطارات الأمريكية
    نقدر الدعم الأمريكي للم�ضاريع القت�ضادية والتنموية فـي الأردن

    الأردن يحظى بدعم كبري من احلزبني الدميقراطي واجلمهوري
    باور: نقدر جهود اململكة فـي ا�ضت�ضافة الالجئني ورعايتهم 
    يلني ت�ضيد بالإ�ضالحات التي ينفذها الأردن لتعزيز النمو

.. ووزير الخارجية الأميركيالملك يلتقي بح�ضور ولي العهد نائبة الرئي�س الأميركي

امللك عندما حتّدث با�ضم الأمة
جاللة  جمعت  ال��ت��ي  العالمية  القمة  ل��ق��اء  اأ���س��داء  زال��ت  م��ا 
ال��م��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��ان��ي وال��رئ��ي�����س الأم���ي���رك���ي ج���و ب��اي��دن 
وا�سنطن  ف��ي  العهد،  ول��ي  الح�سين  الأم��ي��ر  �سمو  وبح�سور 
���س��اأن  ال��ف��ع��ل م��ن  ت��ت��وال��ى وُت��ع��ّظ��م ردود  اأم�����س،  اأول م��ن  ي��وم 
ت�سمنته  ما  بكل  جاللته  اأج��راه��ا  التي  المباحثات  واأهمية 
لعّل  قراءات متعددة  اإلى  تحتاج  واإ�سارات معّمقة  من دللت 
اإل��ى  ي�سل  ع��رب��ي  ق��ائ��د  ك��اأول  جاللته  يمثله  م��ا  ب��رزه��ا  اأ م��ن 
ذلك  يرّتب  مما  الجديدة،  الإدارة  عهد  في  الأبي�س  البيت 
بنقلها  اهلل  حفظه  ق��ام  ج�����س��ام  م�����س��وؤول��ي��ات  م��ن  ع��ات��ق��ه  ع��ل��ى 
الحال  بطبيعة  يخ�س  فيما  ومكا�سفة  ومو�سوعية  باأمانة 
تحتاج  حا�سمة  بمراحل  تمر  التي  العربية  الق�سايا  ملفات 
كما  البحث  طاولة  على  ويب�سطها  غبارها  ينف�س  من  اإل��ى 
اأجلها  من  ويطالب  حروفها  ف��وق  فيها  النقاط  وي�سع  هي 
الحل  لإيجاد  ال�سعي  في  بدورها  تقوم  اأن  المتحدة  الوليات 
تحديًدا  فل�سطين  ملف  ف��ي  يحققه  ل  وال��ذي  ل��ه��ا،  الأم��ث��ل 
التاأكيد  جاللته  اأع��اد  ال��ذي  وال�سامل  ال��ع��ادل  ال�سالم  غير 

الدولتين. لحل  وفًقا  عليه 
الحديث  اأج��ل  م��ن  وا�سنطن  اإل��ى  ي��ذه��ب  ل��م  الملك   جاللة 
دول��ة  الها�سمية  الأردن��ي��ة  فالمملكة  ف��ق��ط،  اأردن��ي��ة  ب�����س��وؤون 
عبر  وعملت  ���س��الم،  والإ ال��ع��رب  اأم��ة  اأج��ل  م��ن  نف�سها  ن��ذرت 
والذود  م�سالحها  حماية  اأجل  من  بو�سعها  ما  كل  تاريخها 
دوًم��ا في  الأردن  وك��ان  ال��ع��ادي��ات عنها،  و���س��ّد  اأرا���س��ي��ه��ا  ع��ن 
وي��ت��ل��ّق��ى  الأم���ة  ورائ���ه  م��ن  م�ستهدف يحمي  وه��و  ال��ط��ل��ي��ع��ة 
واآلم  ال�����س��م��ود  وال�����س��غ��وط وم�����س��اع��ب  ال�����س��دم��ات  ع��ن��ه��ا 
ع��ب��داهلل  ال��م��ل��ك  ج��الل��ة  ي��ت��ق��دم  ال�سعبة، واليوم  ال���ق���رارات 
وجهة  �سرح  في  عنهم  لينوب  العرب  با�سم  للحديث  الثاني 

طويل  لأمد  ا  حدًّ وت�سع  ن�سابه  اإلى  الحق  تعيد  التي  النظر 
جانب،  من  الإ�سرائيلي  والفل�سطيني  العربي  ال�سراع  من 
اأك���ان���ت في  ال���ق���در م���ن الأه��م��ي��ة  وت���ط���وي م��ل��ف��ات ع��ل��ى ذات 
من  مطلوب  عربية  اأر���س  كل  ف��وق  اأو  ال��ع��راق  في  اأو  �سوريا 
عن  الأول  الدفاع  خط  على  يكونوا  اأن  والها�سميين  الأردن 

ومقدراتها. وجودها 
والدبلوما�سية  ال�سيا�سية  وتحركاته  الملك  جاللة    م�ساعي 
القائد  وه��و  ع��ل��ي��ه��ا،  غ��ب��ار  ول  فيها  لب�س  ل  وا���س��ح��ة  ج��ل��ّي��ة 
ال��ع��رب��ي ال��ه��ا���س��م��ي ال����ذي ي���وؤث���ُر الأم����ة ع��ل��ى م��م��ل��ك��ت��ه حتى 
ر�سالته  ل��الأردن  ب��اأن  الموؤمن  ن��ه  لأ خ�سا�سة«  بها  ك��ان  »واإن 
الأردن  وم�����س��ت��ق��ب��ل��ه��ا،  الأم����ة  ب��ق��اء  م��ع��رك��ة  وم�سوؤوليته في 
���س��رة  والأ ال�����س��رف  اأردن  كلمته،  وي��ق��ول  ال��ح��ق  ينا�سر  ال��ذي 
واأردن  ال��م��خ��ل�����س��ة  ال��م�����س��م��م��ة وال���ج���ادة  ال��واع��ي��ة  ال���واح���دة 
الأ�س�س  اأم��ت��ن  على  والمبني  العليا  والمثل  القويم  المبداأ 
وال��واع��ي  بنف�سه  وال��واث��ق  ال��دن��ي��ا،  على  والمنفتح  ال��خ��ال��دة 
ل����ق����دره ور����س���ال���ت���ه، وال���م���ع���ت���ز ب���اأم���ت���ه وال����وف����ي لأم���ج���اده���ا 
يخيم  م��ا  ب��رغ��م  انت�سارها  بحتمية  وال��م��وؤم��ن  ولتطلعاتها 
اأو���س��ال��ه��ا من  ف��ي  وي�����س��ري  ق��ات��م��ة  م��ن ظ��الل  �ساحتها  ع��ل��ى 

والتفكك. الخالف  تيارات 
الثاني في لقائه  اإن جاللة الملك عبداهلل  القول:    خال�سة 
ال�سيا�سي  وثقله  وقته  ُجّل  كّر�س  بايدن  الأميركي  الرئي�س 
وق�سايا  مو�سوعات  ومحورية  اأهمية  على  التاأكيد  لإع��ادة 
الحكيمة  فقيادته  فل�سطين  تتقدمها  التي  الأو�سط  ال�سرق 
الأميركية  الإدارة  ل��دى  وم�سداقيته  العالمية  و�سخ�سيته 
���س��ي��ك��ون ل��ه��ا اأث��ره��ا ال��م��ل��م��و���س ف��ي م��ج��ري��ات الأح����داث على 

والدولية. الإقليمية  الم�ستويات  مختلف 

راأيـنـــا

    الإجراءات الإ�ضرائيلية الأحادية تزعزع ال�ضتقرار ويجب تفاديها

فتح اآفاق اأو�ضع للتعاون الثنائي

«قمة واشنطن»..
شراكة استراتيجية 

ممتدة 
    الهتمام الأمريكي 
بزيارة امللك يوؤكد 

حمورية الدور 
الأردين 

    حر�س متبادل 
على اإحياء عملية 

ال�ضالم ومواجهة 
التحديات
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    قيادات الإدارة الأمريكية: الأردن �ضريك عظيم للغاية فـي ال�ضالم وال�ضتقرار باملنطقة
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جاللته يلتقي �سوليفان وغريغوري وبورال وكيري

الملك يؤكد أهمية تفادي اإلجراءات اإلسرائيلية أحادية الجانب
    اململكة بذلت جهوداً لتنمية موقع عمّاد ال�سيد امل�سيح عليه ال�سالم »املغط�س« 

    االأردن من اأوائل الدول التي وفّرت املطاعيم جمانا لالجئني 
    بحث تو�سيع التعاون يف الت�سدي لظاهرة التغري املناخي 

الــتــو�ــســل لــحــلــول �سيا�سية لأزمــــات  تــنــاول الجــتــمــاع مــ�ــســاعــي  كــمــا 
على  الحرب  في  والدولية  الإقليمية  الجهود  اإلــى  اإ�سافة  المنطقة، 

الإرهاب، وفق نهج �سمولي.

ويلتقي رئي�س اأ�ساقفة وا�سنطن
اأ�ساقفة  رئي�س  الأول،  ام�س  الثاني،  عــبــداهلل  الملك  جاللة  والتقى 

وا�سنطن الكاردينال ويلتون غريغوري.
وتناول اللقاء، الذي جرى على هام�س الزيارة الملكية الر�سمية اإلى 
العا�سمة الأميركية، الميزات التي يتمتع بها الأردن كوجهة لل�سياحة 
موقع  لتنمية  المملكة  تبذلها  التي  والجهود  الم�سيحية،  الدينية 
عّماد ال�سيد الم�سيح عليه ال�سالم )المغط�س( الذي ي�ستقبل الحجاج 

الم�سيحيين من جميع اأنحاء العالم.

ويوؤكد اأهمية التوزيع العادل للقاحات كورونا
والتقى جاللة الملك عبداهلل الثاني في وا�سنطن اأم�س الأول، رئي�س 

مجل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ل�سركة فايزر األبرت بورل.
وتناول اللقاء، الذي جرى على هام�س الزيارة الملكية الر�سمية اإلى 
و�سمو  العبداهلل  رانيا  الملكة  جاللة  بح�سور  الأميركية،  العا�سمة 
الأمــيــر الح�سين بــن عــبــداهلل الــثــانــي ولــي الــعــهــد، الــجــهــود الدولية 
�سمان  �ــســرورة  جاللته  اأكــد  حيث  »كــورونــا«،  �سد  اللقاحات  لتوفير 
الجهود  لتعزيز  البلدان  لجميع  للقاحات  والفاعل  الــعــادل  التوزيع 

الدولية المبذولة في الت�سدي للجائحة.
الــلــقــاحــات �سد  توفير  فــي  الأردن  اإلـــى جــهــود  الملك  ــار جــاللــة  واأ�ــس
من  الأردن  كان  حيث  والالجئين،  والمقيمين  للمواطنين  »كورونا« 
اأوائل الدول في العالم التي وفرت المطاعيم ب�سكل مجاني لالجئين.

كما اأ�ساد جاللته بتعاون �سركة فايزر مع الأردن في توفير اللقاحات 
لالجئين، لفتا اإلى خطة المملكة لزيادة عدد متلقي اللقاحات بهدف 
الحد من تداعيات الجائحة والم�سي قدما في خطة فتح المدار�س 

والجامعات في �سهر اأيلول.

ويبحث �سبل الت�سدي الأثر ظاهرة التغير المناخي
الرئي�س  مبعوث  الأول،  ام�س  الثاني  عبداهلل  الملك  جاللة  والتقى 

الأميركي ل�سوؤون المناخ جون كيري.
وجرى خالل اللقاء، الذي ح�سره �سمو الأمير الح�سين بن عبداهلل 
الــثــانــي ولـــي الــعــهــد، بــحــث �سبل تو�سيع الــتــعــاون بــيــن الــبــلــديــن في 
ب�سكل  العمل  اإلــى  بالإ�سافة  المناخي،  التغير  ظاهرة  لأثــر  الت�سدي 
على  تبعاتها  مــن  للحد  الــدولــيــة  الــجــهــود  مختلف  �سمن  جــمــاعــي 

مختلف القطاعات.
وحــ�ــســر الــلــقــاءات نــائــب رئــيــ�ــس الـــــوزراء ووزيــــر الــخــارجــيــة و�ــســوؤون 
في  المملكة  و�ــســفــيــرة  الــمــلــك،  ومــديــر مكتب جــاللــة  الــمــغــتــربــيــن، 

وا�سنطن.

ويلتقي رئي�س اأ�ساقفة وا�سنطن الكاردينال ويلتون غريغوريالملك يلتقي بح�سور  ولي العهد، مبعوث الرئي�س االأميركي ل�سوؤون المناخ جون كيري

جاللته يلتقي بح�سور  ولي العهد م�ست�سار االأمن القومي االأميركي جيك �سوليفان

ويلتقي بح�سور جاللة الملكة وولي العهد رئي�س مجل�س االإدارة والرئي�س التنفيذي ل�سركة فايزر األبرت بورال

وا�سنطن - الراأي

اجتمع جاللة الملك عبداهلل الثاني، في وا�سنطن، بم�ست�سار 
االأمن القومي االأميركي جيك �سوليفان، وجرى بحث �سبل 
توطيد ال�سراكة بين البلدين لتعزيز االأمن واال�ستقرار في 
المنطقة والعالم.

وتطرق االجتماع، الذي عقد اأم�س االأول بح�سور �سمو 
االأمير الح�سين بن عبداهلل الثاني ولي العهد، اإلى عدد من 
ق�سايا المنطقة وعلى راأ�سها الق�سية الفل�سطينية، حيث 
اأكد جاللة الملك الدور المحوري للواليات المتحدة في 
دفع جهود عملية ال�سالم على اأ�سا�س حل الدولتين، واأهمية 
تفادي اأي اإجراءات اإ�سرائيلية اأحادية الجانب التي من 
�ساأنها زعزعة اال�ستقرار.

وا�سنطن - الراأي

بحث جاللة الملك عبداهلل الثاني، في وا�سنطن، مع مديرة 
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية �سامانثا باور، ال�سراكة 
الأردنـــيـــة الأمــيــركــيــة فــي الــقــطــاع الــتــنــمــوي، خا�سة جهود 
اأثر جائحة »كورونا« على مختلف القطاعات  تخفيف حدة 

بهدف البدء بمرحلة التعافي.
�سمو  الأول بح�سور  اأم�س  الذي عقد  اللقاء،  وجرى خالل 
ا�ستعرا�س  العهد،  ولي  الثاني  عبداهلل  بن  الح�سين  الأمير 
الم�ساريع التي تدعمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 
المياه  قطاعات  فــي  تنفذها  التي  والــبــرامــج  المملكة،  فــي 
ف�سال  ال�سحية،  والرعاية  والتعليم  القت�سادية  والتنمية 

عن دعم ال�سباب والمراأة.
واأعـــــــرب جــاللــتــه عـــن تـــقـــديـــره لـــدعـــم الـــوكـــالـــة لــبــرامــج 
القت�سادية  الجائحة  تداعيات  من  التخفيف  في  المملكة 

من  الــتــدريــجــي  بالتعافي  للبدء  والتمهيد  والجــتــمــاعــيــة 
اإلـــى جــهــود الــوليــات المتحدة فــي توفير  اإ�ــســافــة  اآثـــارهـــا، 

�سحنة من اللقاحات اأخيرا.
مــن جــانــبــهــا، عــبــرت مــديــرة الــوكــالــة الأمــيــركــيــة للتنمية 
ا�ــســتــ�ــســافــة  فـــي  الأردن  لــجــهــود  تــقــديــرهــا  عـــن  الـــدولـــيـــة 
ال�سحية والتعليم لهم  الرعاية  الالجئين وتوفير خدمات 
اإلى وا�سنطن،  الملك  خالل الجائحة. وقبيل زيارة جاللة 
الأميركية  المنحة  الأولــى من  الدفعة  تحويل  تم  قد  كــان 
للدعم النقدي المبا�سر للخزينة والبالغة 600 مليون دولر 

اأمريكي، من خالل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتـــاأتـــي الــدفــعــة الأولـــــى مــن الــمــنــحــة الــنــقــديــة الأمــيــركــيــة 
للعام 2021، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 845 مليون دولر 
اأميركي، �سمن برنامج الم�ساعدات القت�سادية الأميركية 
جاللة  مكتب  مــديــر  الــلــقــاء  وح�سر   .2021 للعام  لــــالأردن 

الملك يلتقي رئي�سة الوكالة االأميركية للتنمية الدولية �سامانثا باورالملك، و�سفيرة المملكة في وا�سنطن.

الملك وباور يبحثان الشراكة األردنية األميركية في القطاع التنموي
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»قمة وا�سنطن« �سراكة ا�ستراتيجية ممتدة 

الملك وبايدن.. حرص متبادل على إحياء عملية السالم 
ومواجهة التحديات

    الإهتمام الأمريكي بزيارة جاللته يوؤكد حمورية الدور الأردين 

جاللته وهاري�ص يبحثان فر�ص تعزيز ال�سراكة ال�ستراتيجية

الملك يؤكد أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي 
والقانوني في القدس

    على املجتمع الدويل حتمّل م�سوؤولياته جتاه ا�ست�سافة الأردن 1.3 مليون لجئ �سوري 

الــفــعــل الإيــجــابــيــة مــن جانب  الــى ان ردود  واأ�ـــســـارت 
الــرئــيــ�ــس الأمــيــركــي عــلــى طــروحــات جــالــة الملك 
في  وتــاأثــيــره  الــقــوي لجالته  الح�سور  مــدى  تــوؤكــد 
م�ساكل  ت�سخي�س  على  وقــدرتــه  الــقــرار  �سنع  دوائــر 
بخطاب  الحلول  وطــرح  والقليم  المنطقة  وق�سايا 

م�ستنير.
واكدت الفعاليات ان تفهم الدارة الأميركية لهمية 
معالجة الملفات التي عر�سها الملك وفي مقدمتها 
الى  ي�سير  الفل�سطينية  للق�سية  عـــادل  حــل  ايــجــاد 
جيو�سيا�سية  تحولت  �ست�سهد  القادمة  المرحلة  ان 
مهمة في التعاطي مع جميع هذه الملفات لرتباطها 

معا بهدف اإعادة الهدوء وال�ستقرار للمنطقة.
الــخــارجــيــة بمجل�س  الــ�ــســوؤون  لــجــنــة  ويــــرى رئــيــ�ــس 
الـــنـــواب الــ�ــســابــق الــنــائــب الــ�ــســابــق الـــدكـــتـــور نــ�ــســال 
اأثر في تحول  ذات  �ستكون  الملك  زيارة  ان  الطعاني 

بو�سلة دوائر �سنع القرار الميركي.
وقــــــال: بــــدا وا�ـــســـحـــا مـــن خـــطـــاب الــرئــيــ�ــس بــايــدن 
الـــى الردن وجــالــة  تــنــظــر  الــمــتــحــدة  الـــوليـــات  ان 
الــمــلــك بـــانـــه اكـــثـــر مـــن �ــســريــك ا�ــســتــراتــيــجــي وانـــه 
مع  والتعاطي  المنطقة  مــعــادلت  فــي  رئي�س  لعــب 
ان  مــوؤكــداً  الــمــطــروحــة،  للملفات  الممكنة  الــحــلــول 
الر�سائل  خال  من  مقتنعة  باتت  الأميركية  الدارة 
بان  بــايــدن  الرئي�س  كلمات  حملتها  التي  والمعاني 
في  الت�سوية  مــ�ــســاريــع  لــكــافــة  الــعــبــور  بــوابــة  الأردن 

المنطقة والإقليم لتعزيز فر�س ال�سام وال�ستقرار 
المنطقة. في 

وو�ـــســـف رئــيــ�ــس جــامــعــة الـــيـــرمـــوك الـــدكـــتـــور نبيل 
عن  الجليد  اذابـــت  بانها  القمة  مخرجات  الهيات 
ابــان  جــمــود  بمرحلة  مــر  الـــذي  الفل�سطيني  الملف 
نجح  الملك  ان  معتبرا  ال�سابقة،  الميركية  الدارة 
بامتياز في تحريك عملية ال�سام والتذكير باهميته 
ل�سعوب المنطقة التي عانت من ويات كثيرة، وفي 
على  الفل�سطينية  الــدولــة  اقــامــة  اهــمــيــة  مقدمتها 
حـــدود الـــرابـــع مــن حـــزيـــران وفـــق قـــــرارات الــ�ــســرعــة 

الدولية ومبادرة ال�سام العربية.
بما  الفل�سطيني  الملف  طرح  جالته  ان  اإلــى  واأ�سار 
الإيجابي  بالدفع  بايدن  الرئي�س  روؤيــة  مع  يتماهى 
اإعادة الحياة لعملية ال�سام بما ينعك�س على  باتجاه 
م�ستوى ال�ستقرار في المنطقة واهمية ذلك بتعزيز 
جهود مكافحة الإرهاب والتطرف الذي اكدت الإدارة 
ومتقدما  محوريا  دورا  يلعب  الأردن  ان  الأميركية 
فيه، ا�سافة الى تكري�س النتائج الإيجابية للقمة في 

الق�ساء على الرهاب وحوا�سنه.
الملك  حملها  التي  الروؤية  عمق  الى  الهيات  ولفت 
المنطقة،  فــي  والــ�ــســام  ال�ــســتــقــرار  �سبل  لتحقيق 
وا�ــســتــمــرار الــحــرب عــلــى الرهـــــاب بــانــجــاج الــجــهــود 
دعم  الــى  بال�سافة  ال�سورية  الزمـــة  لحل  الــرامــيــة 
الحكومة العراقية في هذا الجانب وتفويت الفر�سة 

على الجماعات الإرهابية.
واكـــــد رئــيــ�ــس الـــمـــركـــز الأردنــــــــي لـــلـــدرا�ـــســـات كــمــال 
التعافي  اهــمــيــة  عــلــى  تــركــيــز جــالــتــه  ان  الــعــثــامــنــة 
من  مزيدا  ي�ستدعي  كورونا  جائحة  بعد  القت�سادي 
العمل الم�سترك والدعم الأممي والدولي الى جانب 
ما يتحمله الأردن من اعباء اللجوء ال�سوري وغيره 
القت�سادي  ال�ستقرار  لتحقيق  اللجوء  موجات  من 
يتقدم  الــذي  المن�سود  ال�سيا�سي  لا�ساح  كرافعه 

فيه الأردن خطوات موؤثرة وهامة الى الأمام.
وقـــــال رئـــيـــ�ـــس جــمــعــيــة الــمــ�ــســتــمــثــريــن فـــي مــديــنــة 
القمة  مخرجات  الــنــداف:  عماد  ال�سناعية  الح�سن 
ال�سمولي  النه�سوي  �ستنعك�س على م�سروع ال�ساح 
التحديات  مواجهة  وعلى  الملك  عليه  يــوؤكــد  الــذي 
ما  وهــو  الردن  بها  يمر  الــتــي  الكبيرة  القت�سادية 
الدعم  ان  بقوله  عنه  بو�سوح  بــايــدن  الرئي�س  عبر 
العاقة  مــن  انــطــاقــا  م�ستمر  للمملكة  المــيــركــي 

البلدين. بين  ال�ستراتيجية  وبال�سراكة 
الــزراعــيــيــن  المهند�سين  نــقــابــة  فـــرع  رئــيــ�ــس  واأ�ـــســـار 
اأن حجم  اإلــــى  الــمــهــنــد�ــس مـــاجـــد عــبــنــدة  فـــي اربــــد 
من  جالته  به  يحظى  الــذي  الكبير  والــدعــم  الثقة 
ال�سراكة  يــعــزز  الميركية  والإدارة  بــايــدن  الرئي�س 
ال�ــســتــراتــيــجــيــة الــمــمــتــدة بــيــن الــبــلــديــن، مــوؤكــدا ان 
ال�سراكة  هـــذه  تعميق  فــي  بــايــدن  الــرئــيــ�ــس  حما�سة 
نابعة من محورية الدور الردني الذي يقوده جالة 

الملك بثبات واقتدار وحكمة متناهية.
وعبرت النا�سطة الجتماعية نهى المومني عن حجم 
الأمل والتفاوؤل بمخرجات القمة كقوة دفع لتحريك 
التي  الجمود  حالة  مــن  وتخلي�سها  ال�سام  عملية 
الــحــرب  ومــوا�ــســلــة  الما�سية  الحقبة  فــي  بــهــا  مــرت 
عــلــى الإرهــــاب والــتــركــيــز عــلــى الــجــانــب القــتــ�ــســادي 
وال�ــســتــثــمــاري واهــمــيــة تــقــديــم مـــزيـــد مـــن الــدعــم 
التي يمر بها  التحديات  الأميركي لاأردن لمواجهة 
القليمية  والو�ساع  كورونا  جائحة  فر�ستها  والتي 

التي تحّمل الأردن جانبا من تبعاتها.
وقال الم�ستثمر نبيل الخطيب ان الهتمام والحفاوة 
من  وا�سنطن  فــي  الملك  جــالــة  بها  ا�ستقبل  الــتــي 
�سنع  ودوائــــر  المــيــركــيــة  والدارة  بــايــدن  الــرئــيــ�ــس 
فيه  تــرى  كقائد  الملك  دور  محورية  توؤكد  الــقــرار، 
الدارة الميركية �سريكا لغنى عنه في التعاطي مع 
جميع الملفات والتحديات التي تواجه المنطقة كما 
الإ�ستراتيجية  ال�سراكة  تعزيز  خانة  في  ت�سب  انها 

بين البلدين على مختلف ال�سعد.
وتـــوقـــع الــخــطــيــب ان تــثــمــر الـــزيـــارة عـــن فــتــح افـــاق 
الأميركية  الأ�سواق  في  الأردنية  لل�سناعات  جديدة 
ال�سناعي  للمنتج  اأهمية  الأكثر  ال�سوق  تعتبر  التي 
الأردني وما ي�سكله ذلك من قيمة م�سافة لاقت�ساد 
لتوازنات  الأمني حفظا  التعاون  الى جانب  المحلي، 

القوى في المنطقة.

وا�سنطن - الراأي

بــحــث جــالــة الــمــلــك عــبــداهلل الــثــانــي 
ونــائــبــة الــرئــيــ�ــس الأمـــيـــركـــي كــامــال 
هــاريــ�ــس، فـــي وا�ــســنــطــن امـــ�ـــس، �ــســبــل 
تـــعـــزيـــز الـــ�ـــســـراكـــة ال�ـــســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
المجالت  في  البلدين  بين  والتعاون 

كافة.
وتــــنــــاول الـــلـــقـــاء الــــدعــــم الأمـــيـــركـــي 
لــلــمــمــلــكــة، والـــمـــ�ـــســـاريـــع الــتــنــمــويــة 
والأخـــــرى الــمــتــعــلــقــة بــقــطــاع الــبــيــئــة 

ثــــره  ومــعــالــجــة الــتــغــيــر الــمــنــاخــي واأ
الطبيعية. الموارد  على 

كــمــا تـــم ا�ــســتــعــرا�ــس الـــتـــطـــورات فــي 
كـــد جــالــة الــمــلــك  الــمــنــطــقــة، حــيــث اأ
اأهـــــمـــــيـــــة تــــ�ــــســــافــــر الـــــجـــــهـــــود لـــمـــنـــع 
الـــتـــ�ـــســـعـــيـــد مــــجــــددا فــــي الأرا�ـــــســـــي 
المجتمع  مــع  والــعــمــل  الفل�سطينية، 
الـــدولـــي عــلــى اإعـــــادة اإطـــــاق عــمــلــيــة 
الــــــ�ــــــســــــام بـــــيـــــن الـــفـــلـــ�ـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن 

ئيليين. �سرا لإ وا
كــيــد عــلــى اأهــمــيــة  وجـــدد جــالــتــه الــتــاأ

الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــو�ـــســـع الـــتـــاريـــخـــي 
والــــقــــانــــونــــي الــــقــــائــــم فــــي الـــقـــد�ـــس، 
قـــ�ـــســـى  خـــ�ـــســـو�ـــســـا فــــي الـــمـــ�ـــســـجـــد الأ
ال�سريف. القد�سي  الحرم  المبارك/ 

يتحملها  التي  بالأعباء  يتعلق  وفيما 
كـــثـــر  لأ ا�ـــســـتـــ�ـــســـافـــتـــه  جــــــراء  الأردن 
�ــســدد  �ــســوري،  1.3 مــلــيــون لجـــئ  مــن 
يتحمل  اأن  اأهمية  على  الملك  جالة 
بهذا  مــ�ــســوؤولــيــاتــه  الــدولــي  المجتمع 

. �س لخ�سو ا
في  كان  الأردن  اأن  اإلى  جالته  ولفت 

اللقاحات  وفــرت  الــتــي  الــدول  طليعة 
اأرا�سيه. على  لاجئين  »كورونا«  �سد 
عـــــــرب جـــالـــة الـــمـــلـــك عــــن �ــســكــره  واأ
لــــــاإدارة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى تــقــديــمــهــا 
الـــمـــ�ـــســـاعـــدات الــــازمــــة والـــلـــقـــاحـــات 

الوباء. لمواجهة 
وحـــــ�ـــــســـــر الــــــلــــــقــــــاء نــــــائــــــب رئــــيــــ�ــــس 
الـــــوزراء ووزيــــر الــخــارجــيــة و�ـــســـوؤون 
الــمــغــتــربــيــن، ومـــديـــر مــكــتــب جــالــة 
الــــمــــلــــك، و�ــــســــفــــيــــرة الـــمـــمـــلـــكـــة فــي 

. �سنطن ا و

اإربد - محمد قدي�سات

اعتبرت فعاليات �سيا�سية واقت�سادية 
وحزبية ونقابية ومجتمعية في محافظة 
اإربد ان مخرجات قمة وا�سنطن بين جاللة 
الملك عبداهلل الثاني والرئي�ص الميركي جو 
بايدن انها ت�سب لجهة احياء عملية ال�سالم 
الفل�سطينية الإ�سرائيلية باعتبارها الحل 
العادل للق�سية الفل�سطينية التي تعد بوابة 
الحلول لجميع م�ساكل وق�سايا المنطقة 
والقليم.

الع�سايلة: امللك حمل 
ق�سايا املنطقة اىل 

وا�سنطن
عمان - الراأي

القاهرة  ال�سفير الأردني في  اأكد 
الملك  اأن جالة  الع�سايلة  اأمجد 
الثاني، حر�س على حمل  عبداهلل 
العربية في زيارته  الأمة  ق�سايا 
المتحدة  الوليات  اإلى  الحالية 

الأميركية.
لوكالة  وقال في ت�سريحات 
اأنباء ال�سرق الأو�سط )اأ �س 

اأ(: اإن لقاء القمة الذي جمع 
الأميركي جو  الرئي�س  الملك مع 

بايدن، في البيت الأبي�س، وهو 
الأول لزعيم عربي مع الإدارة 

التحديات  اأبرز  تناول  الحالية، 
وفي  المنطقة،  تواجهها  التي 

الفل�سطينية،  الق�سية  مقدمتها 
اأكد جالة الملك عبداهلل  حيث 

على  الأميركي  للرئي�س  الثاني 
اإطاق مفاو�سات  اإعادة  �سرورة 
الفل�سطينيين  بين  وفاعلة  جادة 
ال�سام  لتحقيق  والإ�سرائيليين، 
اأ�سا�س حل  العادل وال�سامل على 

الدولتين.
الأو�ساع  المباحثات،  تناولت  كما 

ال�سريف  القد�س  في مدينة 
الو�سع  الحفاظ على  واأهمية 

القائم  والقانوني  التاريخي 
القد�سي  فيها، ل �سيما في الحرم 
ال�سريف، اإلى جانب قرار الإدارة 

الم�ساعدات  با�ستئناف  الأميركية 
المتحدة لإغاثة  الأمم  لوكالة 

الفل�سطينيين  الاجئين  وت�سغيل 
)الأونروا(.

واأ�سار الى اأن من اأبرز الق�سايا 
المباحثات،  التي كانت حا�سرة في 

العراق  لدعم  المبذولة  الجهود 
والجهود  وا�ستقراره،  اأمنه  وتعزيز 

في  ودولياً  اإقليميا  الم�ستركة 
الحرب �سد الإرهاب.

كما اأكد اأن لقاءات الملك مع 
الأميركيين  الم�سوؤولين  مختلف 

التاأكيد على دعم  يتم خالها 
ال�سبل  وبحث  العربية  الق�سايا 

مختلف  على  للتغلب  الكفيلة 
التحديات، والتي ل تقف فقط 

بل دعم  ال�سيا�سية،  الجوانب  عند 
للت�سدي  الدول  مختلف  اإمكانات 
كورونا، و�سرورة �سمان  لجائحة 
للقاحات  والفاعل  العادل  التوزيع 

الجهود  وتعزيز  البلدان  لجميع 
الت�سدي  في  المبذولة  الدولية 

للجائحة.

الملك يبحث مع وزير الدفاع األميركي 
التعاون العسكري

الملك يعزي الرئيس العراقي بضحايا 
االعتداء اإلرهابي

وا�سنطن - الراأي

الـــــتـــــقـــــى جــــــالــــــة الــــمــــلــــك 
ـــــــي، فـــي  ـــــــان ـــــــث عــــــــبــــــــداهلل ال
ــــنــــطــــن امــــــ�ــــــس، وزيــــــر  وا�ــــس
مــــيــــركــــي لـــويـــد  الـــــدفـــــاع الأ

و�ستن. اأ
وجـــــــــــرى خـــــــــال الـــــلـــــقـــــاء، 
الــذي حــ�ــســره �ــســمــو الأمــيــر 

الثاني  عبداهلل  بن  الح�سين 
ولـــــي الـــعـــهـــد، ا�ـــســـتـــعـــرا�ـــس 
عـــــــــــاقـــــــــــات الـــــــ�ـــــــســـــــراكـــــــة 
الأردن  بــيــن  ال�ستراتيجية 
واآفاق  المتحدة،  والوليات 
الــــتــــعــــاون فـــــي الـــمـــجـــالـــيـــن 

والأمني. الع�سكري 
كــمــا ُبــحــثــت اآخـــر الــتــطــورات 
فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، والـــجـــهـــود 

قـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة والــــــدولــــــيــــــة  الإ
على  الحرب  في  الم�ستمرة 
�سمولي. نهج  وفق  الإرهاب، 
رئي�س  نائب  اللقاء  وح�سر 
الـــــوزراء ووزيــــر الــخــارجــيــة 
و�ـــــــــســـــــــوؤون الــــمــــغــــتــــربــــيــــن، 
ومـــــــديـــــــر مــــكــــتــــب جــــالــــة 
الــمــلــك، و�ــســفــيــرة الــمــمــلــكــة 

وا�سنطن. في 

عمان - الراأي

بــعــث جــالــة الــمــلــك عــبــداهلل 
الـــثـــانـــي بـــرقـــيـــة تـــعـــزيـــة اإلــــى 
الرئي�س العراقي برهم �سالح، 
الإرهــابــي  العـــتـــداء  ب�سحايا 
الجبان الذي وقع اأم�س الأول 

الثنين في مدينة ال�سدر.
واأعــــــــــــــــــــرب جـــــــالـــــــتـــــــه، فـــي 
الـــبـــرقـــيـــة، عـــن اإدانــــتــــه لــهــذا 
وقــوف  مــوؤكــدا  الب�سع،  العمل 
الـــعـــراق  جـــانـــب  اإلـــــى  الأردن 
محاربة  في  بجهوده  ال�سقيق 
الإرهــاب، والحفاظ على اأمنه 

وا�ستقراره.

وعبر جالة الملك عن اأ�سدق 
مــ�ــســاعــر الــتــعــزيــة والــمــوا�ــســاة 
ــائــا اهلل  بـــهـــذا الـــمـــ�ـــســـاب، �ــس
يــتــغــمــد  اأن  الـــقـــديـــر  الـــعـــلـــي 
واأن  رحمته،  بوا�سع  ال�سحايا 
بال�سفاء  الم�سابين  على  يمن 
الــــعــــاجــــل، ويـــجـــنـــب الــــعــــراق 

و�سعبه ال�سقيق كل مكروه.
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جاللته يثّمن دعم الواليات المتحدة من اإدارة وكونجر�س و�شعب

الملك يلتقي وزير الخارجية ويشيد بمستوى التفاهم 
المشترك حول تحديات المنطقة

     »نحن ممتنون للدفء والكرم الكبريين اللذين �شهدناهما يف لقاء الرئي�س وال�شيدة االأوىل

الحنيطي يشارك مرتبات المنطقة العسكرية الوسطى 
خطبة وصالة العيد

طائرة المساعدات الطبية األردنية تحط في تونس

عمان - الراأي

اأ�ساد جاللة الملك عبداهلل الثاني بم�ستوى 
الأردنــيــة  المملكة  بين  الم�سترك  التفاهم 
الأميركية  المتحدة  والــوليــات  الها�سمية 
حـــول الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا منطقة 

ال�سرق الأو�سط.
بداية  فــي  ت�سريحات  فــي  جــاللــتــه،  ولــفــت 
لقائه مع وزير الخارجية الأميركي اأنتوني 
�سمو  بح�سور  ام�س،  وا�سنطن  في  بلينكن 
الــثــانــي ولــي  الأمــيــر الح�سين بــن عــبــداهلل 
م�ستمر  تن�سيق  على  الأردن  اأن  اإلــى  العهد، 
مختلف  لمواجهة  المتحدة  الــوليــات  مــع 
»يمكنكم  قــائــاًل:  المنطقة،  فــي  التحديات 
قوي  كحليف  الأردن  على  العــتــمــاد  دائــمــاً 

و�سامد«.
اإلى العالقات المتينة  واأ�سار جاللة الملك 
التي  القديمة  وال�سخ�سية  البلدين  بين 

تجمعه بالرئي�س جو بايدن.
القمة  عن  حديثه  �سياق  في  جاللته  وقــال 
التي ُعقدت يوم ام�س الأول: »نحن ممتنون 
للدفء والكرم الكبيرين اللذين �سهدناهما 
وبراأيي  الأولــى،  وال�سيدة  الرئي�س  لقاء  في 
هذا انعكا�س للعالقات ال�سخ�سية القديمة 
مــع الــرئــيــ�ــس مــنــذ كـــان عــ�ــســواً فــي مجل�س 
برفقة  ابــنــي  بعمر  �ساباً  اأنـــا  وكــنــت  ال�سيوخ 

جاللة الملك الح�سين رحمه اهلل«.
وثّمن جاللة الملك دعم الوليات المتحدة 
و�ــســعــب، مــعــربــاً عن  اإدارة وكــونــغــر�ــس  مــن 
الأردن  تزويد  على  الحالية  لـــالإدارة  �سكره 
»كــورونــا«،  لفيرو�س  الــمــ�ــســادة  باللقاحات 
وهو ما يوؤكد الكرم الم�ستمر تجاه المملكة.
مــن جــهــتــه، اأكــــد وزيــــر الــخــارجــيــة اأنــتــونــي 
بلينكن، في ت�سريحاته، اأن الزيارة الملكية 
اإلــــــى وا�ـــســـنـــطـــن مـــثـــمـــرة وتــتــ�ــســم بــكــثــافــة 
اأعمالها، لفتاً اإلى اأن اللقاءات التي اأجراها 
الأميركية  الإدارة  اأركــان  الملك مع  جاللة 
ال�سيوخ  مجل�سي  قــيــادات  مــع  و�سيجريها 
والنواب ما هي اإل انعكا�س لالهتمام الذي 
تــولــيــه الـــوليـــات الــمــتــحــدة لــعــالقــتــهــا مع 

الأردن.
ولفت اإلى اأن هذه ال�سراكة المتميزة ممتدة 
مختلف  وعــلــى  م�ست  وعــقــود  �سنين  عــبــر 
للوليات  اأهميتها  با�ستمرار  وتثبت  ال�سعد 
عظيم  �سريك  »الأردن  اأن  ُمبيناً  المتحدة، 
للغاية في ال�سالم وال�ستقرار في المنطقة، 
خــا�ــســة فـــي مــواجــهــتــه داعـــ�ـــس والإرهـــــــاب، 
كــمــا اأنــــه بــلــد مــ�ــســيــاف وغـــايـــة فـــي الــكــرم 

ل�ست�سافته الالجئين«.
الــذي  التقدير  اإلـــى  بلينكن  الــوزيــر  واأ�ــســار 

فــي  والأردن  الـــمـــلـــك  جـــاللـــة  بــــه  يــحــظــى 
الوليات المتحدة قائاًل: »اأعتقد اأن فاعلية 
اأجندتكم هنا هي دليل قوي على اأن الأردن 
من  كبير  بــدعــم  يحظى  زال  ومـــا  لــطــالــمــا 
وهذا  والجمهوري،  الديمقراطي  الحزبين 

اأي�سا اأمر بالغ الأهمية«.
وعــبــر عــن �ـــســـروره بــوجــود جــاللــة الملك 
وولي العهد في الوليات المتحدة، م�سدداً 

في ختام حديثه على اأنه »لدينا اأجندة عمل 
طويلة للمتابعة على ما ورد خالل لقائكم 
الكثير  ولــديــنــا  اأمــ�ــس،  بــايــدن  الرئي�س  مــع 

لنتحدث عنه«.
وتــــنــــاول الـــلـــقـــاء عـــــددا مـــن الــقــ�ــســايــا في 
المنطقة وعلى راأ�سها الق�سية الفل�سطينية، 
المحوري  الـــدور  الملك  جــاللــة  اأكـــد  حيث 
لـــلـــوليـــات الــمــتــحــدة فـــي الـــدفـــع بــاتــجــاه 

تحقيق ال�سالم العادل وال�سامل على اأ�سا�س 
الإجـــراءات  تــفــادي  واأهمية  الدولتين،  حــل 

الإ�سرائيلية اأحادية الجانب.
كــمــا تــطــرق اإلــــى جــهــود الــتــو�ــســل لــحــلــول 

�سيا�سية لأزمات المنطقة.
ووزيــر  الـــوزراء  رئي�س  نائب  اللقاء  وح�سر 
الــخــارجــيــة و�ـــســـوؤون الــمــغــتــربــيــن، ومــديــر 
المملكة في  الملك، و�سفيرة  مكتب جاللة 

وا�سنطن.

عمان - بترا

الم�ستركة  الأركــان  هيئة  رئي�س  �سارك 
الحنيطي،  احمد  يو�سف  الركن  اللواء 
امــــ�ــــس، مـــرتـــبـــات كــتــيــبــة الـــمـــلـــك عــلــي 
الآلـــــيـــــة/5 اإحــــــدى وحــــــدات الــمــنــطــقــة 
الــعــ�ــســكــريــة الــو�ــســطــى، خــطــبــة و�ــســالة 
في  كــان  حيث  المبارك،  الأ�سحى  عيد 

المنطقة. قائد  ا�ستقباله 
تحيات  الحنيطي  الــركــن  الــلــواء  ونــقــل 
لمرتبات  الأعلى  القائد  جاللة  وتهاني 
معربا  الأ�سحى،  عيد  بمنا�سبة  الكتيبة 
بالت�سحيات  وافـــتـــخـــاره  اعـــتـــزازه  عـــن 
والــــبــــطــــولت الـــجـــ�ـــســـام الـــتـــي قــدمــهــا 
الو�سطى  الع�سكرية  المنطقة  ن�سامى 
فــي الــدفــاع عــن حـــدود الــوطــن و�ــســون 
مـــــقـــــدراتـــــه فــــــي مـــخـــتـــلـــف الـــــظـــــروف 

الــتــي تــمــر بــهــا الــمــمــلــكــة. واأكــــد الـــدور 
الــمــحــوري واليــجــابــي الــــذي تــقــوم به 
الأردنية–الجي�س  الم�سلحة  الــقــوات 
الــعــربــي، فــي الــدفــاع عــن ثـــرى الأردن 

الم�ستجدات  لتواكب  وحماية مقدراته، 
ــــتــــراتــــيــــجــــيــــة  والـــــمـــــتـــــطـــــلـــــبـــــات ال�ــــس
والــعــمــلــيــاتــيــة، وتــ�ــســمــن الــتــركــيــز على 
مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات والـــتـــهـــديـــدات 

الــحــالــيــة والــمــحــتــمــلــة فـــي الــمــنــطــقــة 
ـــيـــم بــمــا يــحــقــق مــهــمــة الـــقـــوات  والإقـــل
�سرياناً  تــعــد  الــتــي  الأردنـــيـــة  الم�سلحة 
وال�ستقرار  الأمــن  منظومة  في  رئي�ساً 
ظل  في  الأردن  به  ينعم  الذي  والرخاء 

الحكيمة. الها�سمية  القيادة 
كـــمـــا اأكـــــد الــــلــــواء الـــركـــن الــحــنــيــطــي، 
القوات  �سباط  كبار  من  عــدد  بح�سور 
الت�سكيالت  وقــادة  الأردنــيــة،  الم�سلحة 
جاللة  �سعي  المنطقة،  في  والــوحــدات 
الح�سين  ابـــن  الــثــانــي  عــبــداهلل  الــمــلــك 
المعي�سية  الظروف  وتطوير  لتح�سين 
الأردنية–الجي�س  الم�سلحة  لــلــقــوات 
الـــعـــربـــي، مـــبـــديـــاً اعـــجـــابـــه بــمــ�ــســتــوى 
الـــكـــفـــاءة والحـــتـــرافـــيـــة والــمــعــنــويــات 
الـــعـــالـــيـــة الـــتـــي يــتــمــتــع بـــهـــا مــنــتــ�ــســبــو 

الو�سطى. الع�سكرية  المنطقة 

تون�س - الراأي

 حـــطـــت ظـــهـــر امــــ�ــــس، بـــمـــطـــار قـــرطـــاج 
محملة  اأردنية  ع�سكرية  طائرة  الدولي، 
بـــمـــعـــدات ومــ�ــســتــلــزمــات طــبــيــة مــتــنــوعــة 
لــدعــم  تــونــ�ــس  الـــى  مـــن الردن  مــقــدمــة 
جـــهـــودهـــا فــــي الـــ�ـــســـيـــطـــرة عـــلـــى تــفــ�ــســي 

كوفيد-19. فيرو�س 
ــتــمــل الـــمـــ�ـــســـاعـــدات الـــتـــي اأر�ـــســـلـــت  وتــ�ــس
اهلل  عــبــد  الــمــلــك  مــن جــاللــة  بتوجيهات 
الــثــانــي، عــلــى كــمــيــات مـــن الوكــ�ــســجــيــن 
ومالب�س  وكمامات  وفيتامينات  والأدوية 

طبية واقية.
التون�سية  الجمهورية  رئا�سة  وتوجهت 
فــــي بـــيـــان لـــهـــا بـــجـــزيـــل الـــ�ـــســـكـــر وبـــالـــغ 
الها�سمية  الأردنـــيـــة  للمملكة  الــتــقــديــر 
عــلــى هــــذا الـــمـــد الــتــ�ــســامــنــي الــتــلــقــائــي 
وقيم  المتينة  الأخــوة  اأوا�سر  يعزز  الذي 
وال�سعبين  البلدين  بين  والــتــاآزر  الإيــثــار 

ال�سقيقين.

وقد كان في ا�ستقبال طائرة الم�ساعدات 
ــــوان الــرئــا�ــســي  ــــدي الـــــوزيـــــرة، مـــديـــرة ال
الخارجية  ال�سوؤون  ووزير  عكا�سة،  نادية 
عثمان  بــالــخــارج  والتون�سيين  والــهــجــرة 

الـــــجـــــرنـــــدي، ووزيـــــــــر الـــ�ـــســـحـــة فـــــوزي 
الــــمــــهــــدي، والــــفــــريــــق بـــالـــبـــحـــريـــة عــبــد 
اأول  الــمــ�ــســتــ�ــســار  اهلل،  عـــطـــاء  الـــــــروؤوف 
بــالأمــن  مكلف  الجمهورية  رئي�س  لــدى 

الـــقـــومـــي، والـــفـــريـــق طــبــيــب مــ�ــســطــفــى 
الفرجاني، مدير عام ال�سحة الع�سكرية، 
والــ�ــســفــيــر الردنـــــي فــي تــونــ�ــس الــدكــتــور 

ماهر �سالم الطروانة.

ت�شهيل دخول االأردنيين عبر مطارات اأميركا
الملك وماريوكاس يبحثان مبادرة 

«اجتماعات العقبة» لمحاربة اإلرهاب

عمان - الراأي

عبداهلل  الملك  جاللة  التقى 
ام�س،  وا�سنطن  فــي  الــثــانــي، 
وزيـــــــــــر الأمـــــــــــــن الـــــداخـــــلـــــي 
ــــــركــــــي األـــــيـــــخـــــانـــــدرو  الأمــــــي

مايوركا�س.
ح�سره  الــذي  اللقاء،  وتناول 
�ــســمــو الأمــــيــــر الــحــ�ــســيــن بــن 
العهد،  ولـــي  الــثــانــي  عــبــداهلل 

عـــالقـــة الـــ�ـــســـراكـــة الأردنــــيــــة 
الأميركية.

الأردن  انــ�ــســمــام  بــحــث  وتــــم 
اإلى برنامج الدخول العالمي 
لــتــ�ــســريــع اإجــــــــــراءات دخــــول 
الــمــ�ــســافــريــن الأردنــيــيــن اإلــى 
الـــــمـــــطـــــارات فـــــي الـــــوليـــــات 
الــــــمــــــتــــــحــــــدة، حـــــيـــــث اتــــفــــق 
الإعــالن  توقيع  على  البلدان 
الــــمــــ�ــــســــتــــرك والــــــــــــذي يـــعـــد 

لالن�سمام  الأولــــى  الــخــطــوة 
اإلــــــى هـــــذا الـــبـــرنـــامـــج خـــالل 

المقبلة. الفترة 
كـــــمـــــا تــــــــم بـــــحـــــث مـــــــبـــــــادرة 
»اجــتــمــاعــات الــعــقــبــة«، الــتــي 
اأطلقها جاللة الملك لتعزيز 
الـــتـــنـــ�ـــســـيـــق والـــــتـــــعـــــاون بــيــن 
الإقليمية  الأطـــراف  مختلف 
الإرهـــاب  لمحاربة  والــدولــيــة 

والتطرف.

الملك ملتقيًا وزير االأمن الداخلي االأميركي

الملك خالل لقائه وزير الخارجية االأميركي

امللك: ميكنكم االعتماد على 
االأردن كحليف قوي و�شامد

بلينكن: االأردن �شريك 
عظيم يف ال�شالم واال�شتقرار 

باملنطقة

الملك يلتقي وزيرة الخزانة األميركية

اآلف المصلين يؤدون صالة العيد

6 وفيات و392 اإ�شابة بكورونا الم�شتجد
الهواري يتفقد مستشفيات ومركزًا صحيًا 

وا�شنطن - الراأي

الــتــقــى جــاللــة الــمــلــك عــبــداهلل 
الـــثـــانـــي، امـــ�ـــس فـــي وا�ــســنــطــن، 
بـــوزيـــرة الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة 
�سمو  بــحــ�ــســور  يــلــيــن،  جــانــيــت 
الأمـــيـــر الــحــ�ــســيــن بـــن عــبــداهلل 

العهد. ولي  الثاني 
ـــبـــل تـــعـــزيـــز  وجــــــــرى بــــحــــث �ـــس
الــــــــعــــــــالقــــــــات والـــــــ�ـــــــســـــــراكـــــــة 

ال�ــســتــراتــيــجــيــة بــيــن الــبــلــديــن، 
تقديره  عن  جاللته  عبر  حيث 
ــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــــــولي لــــدعــــم ال
لــــلــــمــــ�ــــســــاريــــع القــــتــــ�ــــســــاديــــة 

الأردن. والتنموية في 
ـــبـــهـــا، اأكــــــــدت وزيــــــرة  مـــــن جـــان
ــــة الأمــــيــــركــــيــــة عــمــق  ــــخــــزان ال
ــــــات  ــــــولي الـــــ�ـــــســـــراكـــــة بــــيــــن ال
مــ�ــســيــرة  والأردن،  الـــمـــتـــحـــدة 
اإلـــــى الــتــحــديــات القــتــ�ــســاديــة 

والتي  المملكة،  واجهتها  التي 
جــائــحــة  بــفــعــل  حــدتــهــا  ازدادت 

»كورونا«.
واأ�ـــــــــســـــــــادت الــــــــوزيــــــــرة يـــلـــيـــن 
بـــالإ�ـــســـالحـــات الـــتـــي يــنــفــذهــا 
الم�ستدام  النمو  لتعزيز  الأردن 

العمل. وزيادة فر�س 
وحــ�ــســر الـــلـــقـــاء مـــديـــر مــكــتــب 
جـــــاللـــــة الـــــمـــــلـــــك، و�ـــســـفـــيـــرة 

وا�سنطن. في  المملكة 

عمان - الراأي

اأدى الآلف من الم�سلين ام�س 
المبارك  الأ�ــســحــى  عيد  �ــســالة 
فـــي مــخــتــلــف الــمــ�ــســاجــد الــتــي 
حددتها وزارة الأوقاف وال�سوؤون 

والمقد�سات الإ�سالمية.
وال�سوؤون  الأوقــاف  وزيــر  واألقى 
والمقد�سات الإ�سالمية الدكتور 
العيد  خطبة  الخاليلة  محمد 
الريا�سية  المدينة  �ساحة  فــي 
قـــــــدم فـــــي بــــدايــــتــــهــــا الــتــهــنــئــة 
التي  المنا�سبة  بهذه  للم�سلمين 
تـــاأتـــي بــعــد فــريــ�ــســة وركــــن من 

اأركــان الدين، وهو حج بيت اهلل 
الحرام.

اإن يـــوم عــيــد الأ�ــســحــى  وقـــــال: 
تعالى  اهلل  الــى  التقرب  يــوم  هو 
بـــتـــاأديـــة الـــطـــاعـــات والــ�ــســعــائــر، 
الفرح  يدخل  اأن  المولى  داعــيــا 
وال�سرور على قلوب الم�سلمين، 
مــوؤكــدا اأن فــي مثل هــذه الأيـــام 
الـــمـــبـــاركـــة نــ�ــســتــذكــر الأقــ�ــســى 
المبارك الذي كان و�سيبقى في 
م�سلم  كــل  وقلب  جميعا  قلوبنا 

في اأ�سقاع الأر�س.
وقـــــال: انــنــا نــنــظــر الـــى الــوقــت 
الــــذي يــعــود فــيــه الأقــ�ــســى الــى 

واأن  كـــان  كــمــا  الم�سلمين  ديــــار 
وتجري  جــرت  التي  النتهاكات 
اأو  م�سلم  يقبلها  ول  مرفو�سة 
الأر�ــس، وعلى  ان�سان على وجه 
ق�سية  الــــى  يــنــظــر  اأن  الـــعـــالـــم 

الأق�سى بعين العدل.
ودعــــــــــــا الــــــــــى �ــــســــلــــة الـــــرحـــــم 
وتــفــقــد الـــفـــقـــراء والــمــ�ــســاكــيــن 
وجــل،  عــز  اهلل  لأوامــــر  تطبيقا 
والمحافظة على �سالمة النا�س 
مــن خـــالل اللـــتـــزام بــالــقــواعــد 
الــوبــاء  نــ�ــســر  لتجنب  الــ�ــســحــيــة 
واأخــــــــــذ الــــلــــقــــاحــــات لـــلـــوقـــايـــة 

والحماية.

عمان - الراأي

تــفــقــد وزيــــر الــ�ــســحــة الــدكــتــور 
فـــرا�ـــس الـــهـــواري، امـــ�ـــس، واقـــع 
المقدمة  ال�سحية  الــخــدمــات 
اأول  في  والمراجعين  للمر�سى 
اأيــــام عــيــد الأ�ــســحــى الــمــبــارك، 
ووجـــــــه الـــمـــعـــنـــيـــيـــن بـــ�ـــســـرورة 
الكوادر  من  نواق�س  اأي  اإكــمــال 
الــطــبــيــة والــ�ــســحــيــة الـــالزمـــة 
ــمــان ا�ـــســـتـــمـــراريـــة تــقــديــم  لــ�ــس
عالية  بجودة  ال�سحية  الخدمة 
ـــى وجـــــه الـــ�ـــســـرعـــة. واأكـــــد  وعـــل
وزيــــر الــ�ــســحــة عــلــى ا�ــســتــمــرار 
تـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات الــ�ــســحــيــة 
ال�سحة  وزارة  م�ست�سفيات  فــي 
والـــمـــراكـــز الــ�ــســحــيــة الــتــابــعــة 

لــهــا خـــالل اأيــــام عــيــد الأ�ــســحــى 
الــــمــــبــــارك. وتــــاأتــــي الــــزيــــارات 
ال�سلط  لم�ست�سفى  الــتــفــقــديــة 
الق�سائي  والم�ست�سفى  الجديد 
بـــالـــفـــحـــيـــ�ـــس ومـــــركـــــز �ــســحــي 
الـــفـــحـــيـــ�ـــس الــــ�ــــســــامــــل، �ــســمــن 
الـــجـــولت الــتــي يــقــوم الــدكــتــور 
من  لأكــثــر  بتنفيذها  الـــهـــواري 
اأيام عيد الأ�سحى  موقع خالل 
الــمــبــارك بــهــدف الــوقــوف على 
واقع تقديم الخدمات ال�سحية 
لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن والـــمـــراجـــعـــيـــن 
وديمومة  ا�ــســتــمــراريــة  و�ــســمــان 
وزارة  م�ست�سفيات  فــي  الــعــمــل 

ال�سحية. والمراكز  ال�سحة 
مــن جــهــة اأخــــرى اأعــلــنــت وزارة 
 6 ت�سجيل  عــن  امــ�ــس،  ال�سحة، 

اإ�ــســابــة جــديــدة   392 و  وفـــيـــات 
بــفــيــرو�ــس كــــورونــــا الــمــ�ــســتــجــد 
فـــي الــمــمــلــكــة، لــيــرتــفــع الــعــدد 
الإجــمــالــي لــلــوفــيــات اإلـــى 9916 

وفاة و762420 اإ�سابة.
واأ�ــــــســــــار الــــمــــوجــــز الإعــــالمــــي 
اإلى  ال�سحة  وزارة  عن  ال�سادر 
اأن عدد الحالت الن�سطة حالّيا 
و�سل اإلى 8139 حالة، بينما بلغ 
عدد الحالت التي اأدخلت ام�س 
الــمــ�ــســتــ�ــســفــيــات 44 حــالــة،  اإلــــى 
كــمــا بــلــغ عــــدد الــــحــــالت الــتــي 
حالة،   84 الم�ست�سفيات  غــادرت 
الإجــمــالــي  الــعــدد  بلغ  فــي حين 
تتلقى  التي  الــمــوؤكــدة  للحالت 
 441 الم�ست�سفيات  فــي  الــعــالج 

حالة.

الملك يلتقي وزيرة الخزانة

االآف الم�شلين يوؤدون �شالة العيد
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250 مليون يورو مساعدات مالية أوروبية لألردن

محللون: االتفاق الجديد لـ «أوبك +»
يدعم استقرار أسواق النفط

عمان - بترا

عن  الأوروبية نيابة  الــمــفــو�ــســيــة  اأعــلــنــت 
التــحــاد الأوروبـــي اأمــ�ــس، عــن �سرف دفعة 
مـــن بـــرامـــج الــمــ�ــســاعــدة الــمــالــيــة الــكــلــيــة 

للمملكة تبلغ 250 مليون يورو.
وزعه  �سحافي  بيان  في  المفو�سية  وقالت 
مكتبها بعمان، اإن هذه الدفعة للأردن تاأتي 
المالية  الم�ساعدة  ب�سكل جزئي من حزمة 
يــورو  مــلــيــارات   3 بقيمة  الــطــارئــة  الــكــلــيــة 
لع�سرة �سركاء في التو�سعة والجوار، والتي 
تــهــدف اإلــــى مــ�ــســاعــدتــهــم عــلــى الــحــد من 
كوفيد-19،  لوباء  القت�سادية  التداعيات 
وتــعــد جــــزءا مـــن الــعــمــلــيــة الــمــعــتــمــدة في 
تم  حيث  الغاية،  لهذه   2020 الثاني  كانون 
مليون   250 البالغة  الأولــى  الدفعة  �سرف 
يورو في اإطار برنامجي الم�ساعدة المالية 

الكلية في ت�سرين الثاني 2020.
وقال باولو جينتيلوني، مفو�س القت�ساد: 
»يــمــثــل �ــســرف 250 مــلــيــون يــــورو، �ــســهــادة 
الم�ستمر  الأوروبـــي  التــحــاد  ت�سامن  على 
القت�ساد  و�ست�ساعد  الأردنـــي.  ال�سعب  مع 
الناجمة  الثــار  الــخــروج من  الأردنـــي على 

عن جائحة كورونا«.
و�ـــســـددت �ــســفــيــرة التـــحـــاد الأوروبــــــــي في 
اأن  عــلــى  هــادجــيــثــودو�ــســيــو  مــاريــا  المملكة 
يــعــكــ�ــس ت�سميم  الــثــانــيــة  الــدفــعــة  »�ــســرف 
اإلى جانب  الوقوف  الأوروبــي على  التحاد 
وقالت  ال�سعبة.  الأوقـــات  هــذه  فــي  الأردن 
»يــفــخــر التـــحـــاد الأوروبــــــي بــدعــم اأجــنــدة 
الأردنــيــة،  الحكومة  تتبعها  التي  الإ�ــســلح 
تعزيز  على  الأردن  الإ�سلحات  و�ست�ساعد 
الــنــمــو القـــتـــ�ـــســـادي الـــقـــوي والــمــ�ــســتــدام 

ل�سالح جميع المواطنين الأردنيين «.

�ــســروط  ا�ــســتــوفــى  الأردن  اأن  الـــى  واأ�ـــســـارت 
ــة الــمــتــفــق عــلــيــهــا مــــع التـــحـــاد  ــيــا�ــس الــ�ــس
الأوروبي ل�سرف 250 مليون يورو في اإطار 
برنامج الم�ساعدة المالية الكلية المتعلقة 
و�سمل  ايــه(،  اف  )ام  وبرنامج  بكوفيد-19 
ذلك اإجراءات مهمة لتح�سين اإدارة المالية 
وزيــادة  المياه  قطاع  في  والم�ساءلة  العام 
لتعزيز  وتدابير  العمل  �سوق  الم�ساركة في 

الحاكمية الر�سيدة.
ال�سروط  ا�ستيفاء  الأردن  يوا�سل  واأ�سافت 

الكلية  المالية  الم�ساعدة  لمنح  الم�سبقة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــاحـــتـــرام حـــقـــوق الإنـــ�ـــســـان 
ــــات الــديــمــقــراطــيــة الــفــعــالــة الــتــي  ــــي والآل
تــتــ�ــســمــن وجـــــود نـــظـــام بــرلــمــانــي مــتــعــدد 
الأحــــزاب و�ــســيــادة الــقــانــون بــالإ�ــســافــة اإلــى 
�ــســجــل حـــافـــل مــر�ــســي فـــي اإطـــــار بــرنــامــج 

�سندوق النقد الدولي.
التحاد  يكون  المقدمة،  دفعة  مع  وقالت، 
الأوروبي قد اأكمل 4 برامج م�ساعدة مالية 
مليار   3 حــزمــة  تــحــت   10 �سمن  مــن  كلية 

الخا�سة  الــكــلــيــة  الــمــالــيــة  الــمــ�ــســاعــدة  مــن 
اأخرى، �سوف يتم  بكوفيد-19، ومن ناحية 
�سرف الدفعة الثالثة والأخيرة من برنامج 
)ام اف ايه( للأردن والتي تبلغ قيمتها 200 
مليون يورو عندما يفي الأردن باللتزامات 
المفو�سية بالعمل  المتفق عليها. وت�ستمر 
بالم�ساعدة  �ــســركــائــهــا  كــافــة  مــع  كــثــب  عــن 
المالية الكلية ب�ساأن تنفيذ برامج ال�سيا�سة 

المتفق عليها في الوقت المنا�سب.
المالية  الم�ساعدة  بــرنــامــج  اأن  الــى  ي�سار 
التحاد  بذله  �سامل  جهد  من  جزء  الكلية 
التخفيف  على  الأردن  لم�ساعدة  الأوروبــي 
مــــن الأثــــــــر القــــتــــ�ــــســــادي والجـــتـــمـــاعـــي 
لل�سراعات الإقليمية ووجود عدد كبير من 
منذ  تفاقمت  والتي  ال�سوريين  اللجئين 

ذلك الحين ب�سبب الجائحة.
ال�سراكة  اأولـــويـــات  الــبــرنــامــج مــع  ويــتــواءم 
يتم  )التي  والأردن  الأوروبـــي  التحاد  بين 
ــا( كــمــا تـــم تــاأكــيــده خــلل  تــحــديــثــهــا حــالــًي
م�ستقبل  حــول  الخام�س  بروك�سل  موؤتمر 
الما�سي  اآذار   30-29 في  والمنطقة  �سوريا 
ولــجــنــة الــ�ــســراكــة بــيــن التـــحـــاد الأوروبـــــي 

والأردن في 31 اأيار الما�سي.
اأكثر  الأوروبـــي  التــحــاد  عــام، جمع  وب�سكل 
مــن 3.3 مــلــيــار يـــورو لـــــلأردن مــنــذ بــدايــة 
بالإ�سافة   .2011 عــام  في  ال�سورية  الأزمــة 
تمويل  فــاإن  الكلية  المالية  الم�ساعدة  اإلــى 
التـــحـــاد الأوروبـــــــي لــل�ــســتــجــابــة لــلأزمــة 
الــ�ــســوريــة يــ�ــســمــل الــمــ�ــســاعــدة الإنــ�ــســانــيــة 
والـــ�ـــســـمـــود عــلــى الـــمـــدى الـــطـــويـــل ودعـــم 
و�سبل  التعليم  مثل  قطاعات  فــي  التنمية 
العي�س والمياه وال�سرف ال�سحي وال�سحة 
الـــتـــي تــ�ــســتــهــدف الـــلجـــئـــيـــن الــ�ــســوريــيــن 

والمجتمعات الأردنية الم�سيفة.

عوا�صم - وكاالت

ا�ــســتــهــلــت اأ�ــســعــار الــنــفــط الـــخـــام تــعــامــلت 
الأ�سبوع على تراجع بنحو 3 في المائة على 
اإلــى قرارها  »اأوبـــك+«  اأثــر تو�سل مجموعة 
بزيادة تدريجية للإمدادات النفطية بنحو 

400 األف برميل يوميا على اأ�سا�س �سهري.
وتــ�ــســهــم الـــــزيـــــادة الـــجـــديـــدة فــــي تـــراجـــع 
الـــمـــخـــاوف فـــي الـــ�ـــســـوق وتـــبـــث حـــالـــة من 
الطمئنان با�ستمرار تدفق الإمدادات ب�سكل 
ملئم لنتعا�س الطلب، علوة على التاأكيد 
وا�ستمرار  المنتجين  مــواقــف  وحـــدة  على 

التن�سيق بينهم لم�سلحة ا�ستقرار ال�سوق.
ويقول لـ"القت�سادية« مخت�سون ومحللون 
الأحــــد،  المنتجين  اجــتــمــاع  »اإن  نــفــطــيــون 
اأكــــد عــمــق الــعــلقــات الــوثــيــقــة الــ�ــســعــوديــة 
والتن�سيق  الــتــعــاون  وا�ــســتــمــرار  الإمــاراتــيــة 
الم�سترك اإ�سافة اإلى اللتزام التام بالوفاء 
بــجــمــيــع مــتــطــلــبــات الـــحـــفـــاظ عــلــى وحـــدة 
اأعلى  تحقيق  و�ــســمــان  »اأوبــــك+«  مجموعة 
م�ستوى من الإتقان في الأداء لم�سلحة كل 

اأطراف ال�سناعة«.
ـــح الــمــخــتــ�ــســون اأن الــعــقــود الآجــلــة  واأو�ـــس
لتاأثير  ا�ــســتــجــابــة  تــراجــعــت  الــخــام  للنفط 
اتـــفـــاق »اأوبــــــــك+«، الــــذي اأ�ــســفــر عـــن زيــــادة 
ــــى زيـــــادة فـــي ح�س�س  الــعــر�ــس اإ�ـــســـافـــة اإل
الإنــــــتــــــاج، مــــا عـــــزز الـــمـــعـــرو�ـــس الــنــفــطــي 
يعاني  المقابل  في  يــزال  ل  بينما  العالمي، 
الطلب ن�سبيا النت�سار ال�سريع لمتغير دلتا 
ب�ساأن  اأثـــار مــخــاوف  كــورونــا وهــو  لفيرو�س 
اإعــــــادة فــر�ــس قــيــود الإغــــــلق والـــحـــد من 

التنقل في بع�س الدول.
واأكدوا اأن التفاق الجديد للمجموعة يعني 

»اأوبــك+« لل�سوق م�ستمرة وتم�سي  اإدارة  اأن 
واأن  ال�سابقة  النجاحات  على  وتبني  بثبات 
الأو�سع  والمراجعة  ال�سهرية  الجتماعات 
المرونة  �ستوؤكد  المقبل  الأول  كــانــون  فــي 
المنتجين،  عــمــل  فــي  الــ�ــســديــدة  والــيــقــظــة 
للم�ساربين  قــويــا  تحذيرا  تمثل  اأنــهــا  كما 
باأن هناك جهودا  النفط  اأ�سعار  ارتفاع  على 
مــتــوا�ــســلــة لــدعــم ال�ــســتــقــرار فـــي الــ�ــســوق 
وتــــفــــادي الـــ�ـــســـدمـــات والـــعـــمـــل عـــلـــى مــنــع 
الــتــطــورات الـــحـــادة والــمــفــاجــئــة فــي م�سار 

الأ�سعار.
وفــــي هــــذا الإطــــــــار، يـــقـــول رو�ـــــس كــيــنــدي 
اأي«  اإتــ�ــس  »كــيــو  ل�سركة  الــمــنــتــدب  الع�سو 
المعرو�س من  زيــادة  »اإن  الطاقة  لخدمات 
تــوقــيــت مهم  فــي  »اأوبــــــك+« جـــاء  مجموعة 

ودقيق لطماأنة ال�سوق اإلى قدرة المجموعة 
على  حثيثا  والعمل  عقبات،  اأي  تجاوز  على 
توازن  وتوا�سل  ال�سوق  في  ال�ستقرار  دعم 
عدم  تعاني  �سوق  ظل  في  والطلب  العر�س 

اليقين وتقلبات متلحقة«.
واأ�ـــســـاف اأن »تــو�ــســل الــتــحــالــف اإلـــى اتــفــاق 
كثيرا  �سي�ساعد  الإنــتــاج  ح�س�س  لتخفيف 
عــلــى تــعــزيــز الــمــعــرو�ــس خــا�ــســة فــي اأ�سهر 
الطلب  في  قويا  نموا  ت�سهد  التي  ال�سيف 
عــلــى الــنــفــط الــخــام والـــوقـــود ب�سبب زيـــادة 
خا�سة  والــطــيــران  وال�سفر  التنقل  حــركــة 
رفع  الأول،  اأمــ�ــس  بريطانيا  اأعلنت  بعدما 
اإلــى  الكاملة  والــعــودة  كــورونــا  قــيــود  جميع 
الحياة الطبيعية واإلغاء اللتزام با�ستخدام 

الكمامات«.

ويرى دامير ت�سبرات مدير تنمية الأعمال 
فــي �ــســركــة »تــكــنــيــك جــــروب« الــدولــيــة، اأن 
»اأوبك+« تو�سلت بالفعل اإلى قرارات مهمة 
ومـــوؤثـــرة فــي الــ�ــســوق فــي الــفــتــرة المقبلة 
واأ�ــســهــم الــتــاأخــر فــي زيـــادة درا�ــســة معطيات 
الـــ�ـــســـوق واخـــتـــيـــار الـــحـــلـــول الأنـــ�ـــســـب لكل 
بزيادة  الخا�س  التــفــاق  خا�سة  المنتجين 
األف   400 بمقدار  المجموعة  اإنتاج  ح�س�س 
برميل يوميا كل �سهر ابتداء من اآب المقبل 
لت�سل المجموعة اإلى زيادة اإجمالية قدرها 

مليونا برميل يوميا بنهاية العام.
المعرو�س  اإدارة  اتفاقية  تمديد  اأن  وذكــر 
الــنــفــطــي بــ�ــســكــل جــمــاعــي لــتــحــالــف اأوبــــك 
حــتــى 2022 يــعــد ر�ــســالــة طــمــاأنــة اإيــجــابــيــة 
العمل  با�ستمرار  النفطية  لل�سوق  للغاية 
الـــجـــمـــاعـــي والـــتـــنـــ�ـــســـيـــق الـــمـــ�ـــســـتـــرك بــيــن 
المنتجين والحر�س الم�ستمر على تحقيق 
الإجماع والتوافق في كل التطورات، وذلك 
مخاوف  عــن  تتحدث  ال�سوق  بـــداأت  بعدما 
الحادة  المناف�سة  الأ�ــســعــار وعــن  مــن حــرب 
الأيــام  مــدار  على  ال�سوقية  الح�س�س  على 
ــيــة. ويــ�ــســيــر بــيــتــر بـــاخـــر الــمــحــلــل  الــمــا�ــس
القانونية  الــ�ــســوؤون  ومخت�س  القــتــ�ــســادي 
توؤكد  المجموعة  قـــرارات  اأن  اإلـــى  للطاقة 
اأنه ل يمكن اأن يتطور اأي تباين في وجهات 
النظر بين الأع�ساء واأن العلقات الوثيقة 
والتاريخية بين ال�سعودية والإمارات تكللت 

بالحفاظ على وحدة عمل المنتجين.
والتح�سن  القت�ساد  تعافي  اأن  اإلــى  واأ�ــســار 
اللذان  هما  الطلب  موؤ�سرات  في  الم�ستمر 
وا�ــســتــمــرار  الــتــوافــق،  اإلـــى  المنتجين  دفــعــا 
الــعــمــل الــبــنــاء الــمــ�ــســتــرك لــتــعــزيــز ازدهــــار 

ال�سناعة ب�سكل �سامل.

الدولية للطاقة : االنبعاثات العالمية لثاني 
أكسيد الكربون ستبلغ مستويات قياسية عام 2023

«وول ستريت» تغلق على انخفاض حاد

الصين: أسرع قطار في العالم يغادر خط االنتاج

بنك جيه بي مورجان: مخاوف النمو 
والتباطؤ في أمريكا سابقة ألوانها

عمان - بترا 
 حـــــــــّذرت الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 
النــبــعــاثــات  اأن  مـــن  لــلــطــاقــة 
العالمية لثاني اأك�سيد الكربون 
مــ�ــســتــوى  تــبــلــغ  اأن  ُيـــفـــتـــر�ـــس 
قيا�سياً عام 2023 ، واأن ت�ستمّر 
فــي الرتـــفـــاع بــعــده نــظــراً اإلــى 
المخ�س�سة  ال�سئيلة  الح�سة 
خطط  فــي  النظيفة  للطاقات 
لمرحلة  القت�سادي  الإنعا�س 

ما بعد كوفيد-19.
وقالت الوكالة في تحليل لهذه 
مجال  على  وتاأثيرها  الخطط 
اأنــفــقــت  الـــــــدول  اإن  الـــطـــاقـــة، 
لمواجهة  م�سبوقة  غير  مبالغ 
الوباء، لكنها خ�س�ست بالكاد 2 
بالمائة من الأمــوال للنتقال 

اإلى الطاقات النظيفة.
ـــة، ذهـــب  وفـــــي هـــــذه الـــمـــرحـــل
الــقــ�ــســم الأكـــبـــر مـــن الــتــدابــيــر 
الـــمـــالـــيـــة الـــمـــعـــلـــنـــة الــبــالــغــة 
دولر  مــلــيــار  األــــف   16 قيمتها 
والدعم  ال�سحية  النفقات  اإلى 
والعائلت.  لل�سركات  العاجل 
مليار   2300 حــوالــى  �س  وُخ�سّ
القــتــ�ــســادي  لــلإنــعــا�ــس  دولر 
بينها 380 مليار دولر مرتبطة 
بـــمـــ�ـــســـاريـــع »مـــ�ـــســـتـــدامـــة« فــي 

مجال الطاقة.
واأ�سارت الوكالة اإلى اأنه »نظراً 

اإلى التوقعات الحالية للنفقات 
ثاني  انــبــعــاثــات  تتجه  الــعــامــة، 
اأكـــ�ـــســـيـــد الـــكـــربـــون اإلــــــى بــلــوغ 
 ،  2023 عــام  قيا�سية  م�ستويات 
وال�ــســتــمــرار فــي الرتـــفـــاع في 
ال�سنوات التالية«، وفق ما نقلت 
�سبكة يورونيوز الأوروبية ام�س 

الثلثاء.
واأو�ـــســـح مــديــر الــوكــالــة  فاتح 
ـــــذ بــــــــدء اأزمــــــــة  ــــــيــــــرول »مـــــن ب
حكومات  اأ�ـــســـارت  كــوفــيــد-19، 
البناء  اأهمية  مــدى  اإلــى  كثيرة 
ب�سكل اأف�سل من اأجل م�ستقبل 
على  ينبغي  لكن  اأكــثــر،  �سحي 
كــثــر اأن يــحــّولــوا الأقـــــوال اإلــى 

اأفعال«.
واأ�ساف »ل يقت�سر الأمر على 
الــطــاقــات  فـــي  ال�ــســتــثــمــار  اأن 
الــنــظــيــفــة ل يــــزال بــعــيــًدا عما 

هــــو مـــطـــلـــوب لـــو�ـــســـع الــعــالــم 
عــلــى مــ�ــســار يـــــوؤدي اإلــــى �سفر 
انـــبـــعـــاثـــات بـــحـــلـــول مــنــتــ�ــســف 
كافًيا  لي�س  ذلــك  اإنــمــا  الــقــرن، 
من  العالمية  النبعاثات  لمنع 
قيا�سي  م�ستوى  اإلــى  الرتــفــاع 

جديد".
العامة  الأمـــوال  ينق�س هو  ما 
والـــخـــا�ـــســـة. بــحــ�ــســب عــمــلــيــات 
احــتــ�ــســاب قــامــت بــهــا الــوكــالــة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة و�ــســنــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي مــنــتــ�ــســف عــام 
مراعية  ا�ستثمارات  فاإن   ،2020
األف مليار دولر  للبيئة بقيمة 
اإ�ــســافــيــة كــل عـــام وعــلــى مــدى 
اآٍن  فــي  �ست�سمح  �سنوات  ثــلث 
واحـــد بــدعــم النــتــعــا�ــس وخلق 
مع  وظيفة"،  مليين  "ت�سعة 

احترام اتفاق باري�س للمناخ.

عوا�صم - وكاالت

اأثـــــــــارت قـــفـــزة فــــي الإ�ــــســــابــــات 
موجة  الــمــتــحــورة  دلــتــا  ب�سللة 
مــبــيــعــات وا�ـــســـعـــة فــــي بــور�ــســة 
يخ�سى  اإذ  الثنين  �ستريت  وول 
الــــمــــ�ــــســــتــــثــــمــــرون مــــــن تـــجـــدد 
بجائحة  المرتبطة  الإغــلقــات 
كــــوفــــيــــد-19 وتـــعـــثـــر الــتــعــافــي 
الموؤ�سرات  واأنهت  القت�سادي. 
الـــثـــلثـــة الــرئــيــ�ــســيــة لــلأ�ــســهــم 
على  الــتــداول  جل�سة  الأمريكية 

هــبــوط حـــاد وُمــنــي الــمــوؤ�ــســران 
�ستاندرد اند بورز 500 ونا�سداك 
بــاأكــبــر خــ�ــســارة لــيــوم واحــــد من 
حـــيـــث الــنــ�ــســبــة الـــمـــئـــويـــة مــنــذ 

منت�سف اأيار.
اأ�سواأ  جونز  داو  الموؤ�سر  و�سجل 

يوم له في حوالي ت�سعة اأ�سهر.
عن  الم�ستثمرين  عــزوف  ودفــع 
�سندات  عوائد  اأي�سا  المخاطرة 
الــــخــــزانــــة الأمــــريــــكــــيــــة لأجــــل 
لــلــهــبــوط لتجر  �ــســنــوات  عــ�ــســر 
الح�سا�سة  البنوك  اأ�سهم  معها 

لــلــفــائــدة. واأنـــهـــى الــمــوؤ�ــســر داو 
التداول  جل�سة  ال�سناعي  جونز 
اأو  نــقــطــة،   724.56 مــنــخــفــ�ــســا 
 33963.29 اإلــــى  بــالــمــئــة،   2.09
الموؤ�سر  هبط  حين  فــي  نقطة 
�ستاندرد اند بورز 500 القيا�سي 
بالمئة،   1.59 اأو  نقطة،   68.67

ليغلق عند 4258.49 نقطة.
واأغلق الموؤ�سر نا�سداك المجمع 
اأو  نــقــطــة،   152.25 مــنــخــفــ�ــســا 
 14274.98 اإلــــى  بــالــمــئــة،   1.06

نقطة.

بكين - بترا

اأعــلــنــت الــ�ــســيــن، امــ�ــس الــثــلثــاء، 
المغناطي�سي  القطار  مغادرة  عن 
ال�سرعة  فــائــق  الــجــديــد  ال�سيني 
خـــــط الإنـــــــتـــــــاج. وتــــبــــلــــغ �ـــســـرعـــة 

 600 الم�سممة  الق�سوى  القطار 
كيلومتر/�ساعة، وهي اأ�سرع مركبة 
اأر�سية متاحة حاليا على م�ستوى 
الــعــالــم. وتـــم عــر�ــس نــظــام النقل 
مرة  لأول  الجديد  المغناطي�سي 
بمقاطعة  ت�سينغداو  مــديــنــة  فــي 

�ساندونغ �سرقي ال�سين.
الحديدية  ال�سكك  �سركة  وقامت 
ذاتيا،  النظام  بتطوير  ال�سينية، 
اإنجاز علمي  اأحــدث  وهو ما يمثل 
وتــكــنــولــوجــي لــلــبــلد فـــي مــجــال 

النقل بال�سكك الحديدية.

عوا�صم - وكاالت

قال بنك »جيه بي مورجان«، اإن 
الــجــولــة الأخـــيـــرة مــن مــخــاوف 
الــنــمــو والــتــبــاطــوؤ فــي الــوليــات 
المتحدة، �سابقة لأوانها ومبالغ 
فيها، مما اأدى اإلى ارتفاع موؤ�سر 
اأهداف  اآند بي 500« ودعم  »اإ�ــس 

نهاية عام.2021
وذكرت وكالة »بلومبرج« للنباء 
ــتــراتــيــجــيــيــن  ال�ــس اأن  اأمـــــ�ـــــس، 
ــــرافــــكــــو لكــــو�ــــس- بـــقـــيـــادة دوب
بــــوجــــا�ــــس، كـــتـــبـــوا فــــي مـــذكـــرة 
الأ�سهم  با�ستراتيجيات  خا�سة 
الأخير  التراجع  اإن  الأمريكية، 
اإلــى خلق  اأدى  قد  كــان  للأ�سهم 

�سيما  ول  الفر�س،  من  العديد 
في اإعادة فتح التجارة.

وُتــــعــــد الـــ�ـــســـلـــطـــة الـــتـــقـــديـــريـــة 
للم�ستهلك، مثل البيع بالتجزئة 
والــ�ــســفــر والــتــرفــيــه، بــال�ــســافــة 
اإلــــــــى الــــمــــ�ــــســــارف والــــطــــاقــــة، 
يتعلق  فيما  قوية  �سراء  عمليات 

بالم�ستويات الحالية.

عيد صعب في اليمن مع ارتفاع األسعار وتدهور قيمة الريال

وبــــات الــكــثــيــر مـــن الــيــمــنــيــيــن الـــذيـــن يــعــانــون مـــن تــــردي مــ�ــســتــوى 
لذبحها  حيوانات  �سراء  على  قادرين  غير  المدقع  والفقر  المعي�سة 
قيمة  وتــدهــور  الأ�سعار  غــلء  ب�سبب  الــعــام،  هــذا  الأ�سحى  عيد  في 
المعترف  الحكومة  ل�سيطرة  الخا�سعة  المناطق  في  اليمني  الريال 

دوليا. بها 
ل�سراء  الــ�ــســوق  اإلــى  ذهــبــت  للغاية.  �ــســيء  »الــو�ــســع  ال�سبئي  ويــقــول 
اأ�سحية وكل �سيء مرتفع الثمن واأنا غير قادر على �سراء اأي �سيء«.

ريال.  األف  بمئتي  والأغنام  ريال  األف   150 الخروف  »�سعر  ويو�سح 
العيد«  على  الــدجــاج  ل�سراء  ا�ــســطــررت  تقريبا(  دولر   200-150(

األف ريال فقط )20 دولرا(.  20 اأن الدجاج كلفه  مو�سحا 
اأقدر على �سرائها. الحياة  ويتابع »حتى الملب�س باهظة الثمن ول 

الدجاج. اإلى  اإ�سارة  �سرائه« في  تمكنت من  ما  للغاية. هذا  �سعبة 
المناطق  في  قيمته  في  قيا�سيا  تدهورا حادا  اليمني  الريال  و�سّجل 
في  جديدة  اأزمــة  من  تحذيرات  مع  الحكومة،  ل�سيطرة  الخا�سعة 

و�سعته على حافة مجاعة. الغارق في حرب  البلد 
األف  نحو  عدن  للحكومة  الموؤقتة  العا�سمة  في  ال�سرف  �سعر  وبلغ 
بداية  منذ  �سرف  �سعر  اأعــلــى  وهــو  واحــد  دولر  مقابل  يمني  ريــال 
النزاع في 2014، بينما يعادل الدولر الواحد في �سنعاء والمناطق 

ريال.  600 نحو  الحوثيين  ل�سيطرة  الخا�سعة 
وتــعــز هــي اإحـــدى اأكــثــر الــمــدن تــاأّثــرا بــالــحــرب منذ بـــداأ الــنــزاع في 

.2014 منت�سف 

األف   600 نحو  ويقطنها  الجبال  بها  تحيط  التي  المدينة  وتخ�سع 
يحا�سرونها  المتمردين  لكن  الحكومية،  القوات  ل�سيطرة  �سخ�س، 

متكرر. ب�سكل  ويق�سفونها  �سنوات،  منذ 
وفـــي �ــســوق الــمــا�ــســيــة فـــي الــمــديــنــة، قـــدم بــعــ�ــس الــ�ــســكــان لــ�ــســراء 
الأ�ــســاحــي ولــكــن الــكــثــيــريــن مــنــهــم غــــادروا خــالــي الــوفــا�ــس ب�سبب 

الأ�سعار. ارتفاع 
ارتــفــاع  مــن  تــعــز  مــديــنــة  �ــســكــان  مــن  وهــو  ال�سرعبي  محمد  وي�سكو 
غلء  غالية  »الأ�سعار  مو�سحا  ال�سرائية  القدرة  وتدهور  الأ�سعار 

فاح�س«. غلء  اإنه  جنونيا. 
يتراوح  �سعره  لأن  الماعز  �ــســراء  على  قــادريــن  غير  »نحن  واأ�ــســاف 
بين 150 األف اإلى 200 األف ريال«، مو�سحا »من ال�سعب اأن ي�ستري 
المواطن اأ�سحية هذا العيد ب�سبب الأزمة الخانقة وارتفاع الدولر 

لها«. يرثى  في حالة  المواطن  ال�سعودي،  والريال 
ويــحــذر الــخــبــيــر القــتــ�ــســادي الــيــمــنــي �ــســالــم الــمــقــطــري مــن »اآثـــار 

الريال. تدهور  توا�سل  كارثية« في حال 
الثمن«. �سيدفع  من  هو  »المواطن  اأن  المقطري  وي�سير 

اأن  من  الإنمائي  المتحدة  الأمــم  برنامج  حــّذر  الما�سي،  اآذار  وفــي 
2021، بعدما تعهد  اليمن« في  المجاعة قد ت�سبح »جزءا من واقع 
لموا�سلة  اللزمة  الأموال  ن�سف  اأقل من  توفير  للمانحين  موؤتمر 

الم�ساعدات. برامج  عمل 
اإلى  بالدخل  تتعلق  اليمن  في  المجاعة  اإّن  المتحدة  المم  وتقول 

الطعام. فيها  يتوافر  ل  حالة  بال�سرورة  ولي�ست  كبير،  حد 
عدد  بينهم  الآلف،  عــ�ــســرات  بمقتل  ال�سلطة  على  الــنــزاع  وت�سّبب 
بدء  منذ  خ�سو�سا  اإن�سانية،  منظمات  بح�سب  المدنيين،  من  كبير 
تقّدمهم  لوقف  المتمردين  �سد  ال�سعودية  بقيادة  التحالف  عمليات 

.2015 اآذار  للمملكة في  المجاور  اليمن  في 

تعز )اليمن( - اأ ف ب 

يقوم اليمني فا�صل ال�صبئي باإطعام دجاجتين في باحة 
منزله المتوا�صع في تعز، تح�صيرا لذبحهما لمنا�صبة عيد 
االأ�صحى ام�س الثالثاء.

وا�صّطر االأب ل�صتة اأطفال الذي يعمل �صائقا لدراجة نارية 
وال يتجاوز دخله دوالرين يوميا للخروج عن العرف ال�صائد 
بذبح الخراف واالأغنام والعجول بحثا عن خيار اأقل كلفة.

يمنيون يتلقون م�صاعدات غذائية في قرية الدريهمي )ا ف ب(
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نيودلهي - �أ ف ب

للوفيات  الفعلي  الــعــدد  اأن  امــ�ــس  اأمــيــركــيــة  ــة  درا�ــس ك�سفت 
جــــّراء كــوفــيــد-19 فــي الــهــنــد قــد يــكــون اأعــلــى بع�سر مـــّرات 
األف   415 حوالى  بلغت  والتي  ر�سميا  المعلنة  الح�سيلة  من 
حالة، ما يجعل من الوباء اأ�سواأ ماأ�ساة اإن�سانية �سهدها البلد 

الآ�سيوي منذ ا�ستقالله.
يحّذر خبراء في الو�سع ال�سحي في الهند منذ وقت طويل 
باأن الح�سيلة المعلنة اأقّل بكثير من العدد الفعلي للوفيات 
تقديرات  لكن  ن�سمة.  مليار   1،3 يعّد  الــذي  البلد  هــذا  فــي 
المعلنة  التقديرات  كافة  من  اأعلى  العالمية  التنمية  مركز 
عــلــى الإطــــــالق، اإذ تـــاأخـــذ فـــي العــتــبــار الــطــفــرة الــوبــائــيــة 
ب�سبب  الهند  في  واأيــار  ني�سان  في  ح�سلت  التي  الماأ�ساوية 

الن�سخة المتحّورة »دلتا« ال�سديدة العدوى.
تقول الدرا�سة التي تمتد منذ بدء تف�سي الوباء العام الما�سي 
وحتى حزيران من هذا العام، اإن بين 3،4 و4،7 مليون �سخ�س 

توفوا جراء كورونا في الهند في الفترة المذكورة.
يوؤكد الباحثون اأن »الح�سيلة الحقيقية للوفيات ت�سل على 
اإلى الماليين، ولي�س فقط مئات الآلف، ما ي�سكل  الأرجــح 

اأ�سواأ ماأ�ساة اإن�سانية في الهند منذ التق�سيم وال�ستقالل«.
بعد التق�سيم بين الهند ذات الغالبية الهندو�سية وباك�ستان 
ذات الغالبية الم�سلمة عام 1947، اأ�سفرت اأعمال عنف طائفية 
عن مئات اآلف القتلى، فيما يقول البع�س اإن الح�سيلة بلغت 
مليوني قتيل. ر�سمياً، اأح�ست الهند اأكثر من 414 األف وفاة 
بعد  العالم  في  ح�سيلة  اأعلى  ثالث  وهــي  كوفيد-19،  جــراء 

الوليات المتحدة )609 األفاً( والبرازيل )542 األفاً(.
الوفيات  ح�سيلة  مــن  النــتــقــا�ــس  �سبب  الــخــبــراء  يــرجــع  ل 
اإرادة متعمدة باإخفاء عدد الوفيات،  اإلى  الر�سمية في الهند 

اإنما اإلى ق�سور في النظام ال�سحي المحلي.
في الواقع، قامت وليات هندية عديدة في الأ�سابيع الأخيرة 

باإعادة النظر في ح�سائلها المعلنة ورفعتها.
»الوفيات  تقدير  اإلى  العالمية  التنمية  مركز  درا�سة  ت�ستند 
والعدد  الحالي  الــوفــيــات  عــدد  بين  المقارنة  اأي  الــزائــدة«، 
الذي كان ُي�سّجل قبل الوباء. وقام معّدو الدرا�سة من بينهم 
ال�سابق لرئي�س  الم�ست�سار القت�سادي  �سابرامانيان،  اأرفيند 
خ�سو�ساً  هــارفــرد،  جامعة  في  والخبير  الهندية  الحكومة 
بتحليل �ــســجــل الــوفــيــات فــي بــعــ�ــس الـــوليـــات والــدرا�ــســات 

الوطنية الر�سمية.
اأكدوا  اأمراً معقداً. لكنهم  باأن تقدير الوفيات ل يزال  واأقّر 
اأن »كافة التقديرات تقول اإن ح�سيلة وفيات الوباء هي على 

الأرجح اأكبر بكثير من التعداد الر�سمي«.
وقّدر كري�ستوف غيلموتو، الخبير الديموغرافي في معهد 
اأجــل التنمية، مــوؤخــراً فــي درا�ــســة اأن ح�سيلة  الأبــحــاث مــن 
الــوفــيــات فــي الهند تــقــارب الــعــدد الم�سجل فــي اأواخـــر اأيــار 
)لكل  الوفيات  مــعــّدل  اأن  وفـــاة. ولحــظ  2،2 مليون  وقـــدره 
مليون ن�سمة( في الهند اأدنى من المتو�سط العالمي بن�سبة 
الن�سف. وكتب اأن »رقماً منخف�ساً اإلى هذه الدرجة يتعار�س 
ب�سكل وا�سح مع خطورة الأزمة التي �سربت معظم العائالت 
الهندية في البالد، وُترجمت من خالل نق�س ماأ�ساوي في 
والو�سول  الإ�سعاف  و�سيارات  كوفيد  وفحو�سات  اللقاحات 
والأك�سجين  الم�ست�سفيات  واأ�ـــســـّرة  الطبية  الــطــواقــم  اإلـــى 
واأجهزة التنف�س والأدوية واأخيراً التوابيت والخ�سب والكهنة 
واأماكن حرق الجثث اأو دفنها كما اأفادت و�سائل اإعالم هندية 

ودولية«.

وفيات كورونا بالهند �أعلى 
بع�شر مر�ت من �ملعلنة

بكين - �أ ف ب

اأ�سا�س  »ل  اّتــهــامــات  ام�س  ب�سّدة  ال�سينية  ال�سلطات  نفت 
حلفائها  من  وعــدد  المّتحدة  الوليات  اإليها  وّجهتها  لها« 
بـــالـــوقـــوف خـــلـــف هـــجـــوم اإلـــكـــتـــرونـــي ا�ـــســـتـــهـــدف �ــســركــة 
في  العالم  »بطلة  باأّنها  وا�سنطن  مّتهمة  مايكرو�سوفت، 

الهجمات الإلكترونية الخبيثة«.
خالفية  م�ساألة  هي  ال�سيبراني(  )اأو  الإلكتروني  والأمــن 
اأخرى ُت�ساف اإلى مجموعة الموا�سيع الخالفية بين اأول 
قوتين في العالم اأبرزها الحرب التجارية و�سركة »هواوي« 
الأويغور  ومعاملة  الت�سالت  لمعدات  الم�سّنعة  ال�سينية 

الم�سلمين وتايوان ف�ساًل عن هونغ كونغ.
دانت الوليات المتحدة وحلفاوؤها ب�سدة في حملة من�ّسقة، 
الأنــ�ــســطــة الإلــكــتــرونــيــة »الــخــبــيــثــة« الــتــي تــقــوم بــهــا بكين 
التي  النطاق  وا�سعة  القر�سنة  خلف  بالوقوف  واّتهموها 
ا�ستهدفت في اآذار خدمات »اك�س�سانج« للمرا�سلة لمجموعة 

مايكرو�سوفت.
وبريطانيا  الوروبـــي  والّتــحــاد  المتحدة  الــوليــات  وكانت 
وحلف �سمال الأطل�سي واليابان وكندا واأ�ستراليا ونيوزيلندا 
ال�سين  متزامنة،  لكن  منف�سلة  بيانات،  في  الإثنين  دعت 

اإلى الت�سّرف »ب�سكل م�سوؤول« في الف�ساء ال�سيبراني.
ذلك  اأن  اإل  بيانها على طريقتها،  كتبت  دولــة  كل  اأن  رغــم 
حتى  ال�سينية  الإلكترونية  لالأن�سطة  اإدانـــة  اأكــبــر  ي�سكل 

الآن. غير اأنها ل تترافق مع اإعالن فر�س عقوبات.
تبّنت الوليات المتحدة لهجة قا�سية ُيرّجح األ ت�ساهم في 
الرئي�س جو  واّتهم  الأميركية.  ال�سينية  العالقات  تح�ّسن 
بايدن ال�سلطات ال�سينية بـ»حماية« منفذي هذه الهجمات، 

وحتى »تاأمين و�سائل لهم لتنفيذها«.
اإن »�سلوك  اأنتوني بلينكن  وقال وزير الخارجية الأميركي 
ال�سين غير م�سوؤول ويت�سبب با�سطرابات ويزعزع ا�ستقرار 
تــهــديــدا كبيرا  الـــذي ي�سكل  الــ�ــســيــبــرانــي، المـــر  الــفــ�ــســاء 

لالقت�ساد والمن« لدى الوليات المتحدة و�سركائها.
واأبـــــدت لــنــدن الــ�ــســرامــة نف�سها. فــاأكــد وزيـــر الــخــارجــيــة 
اأن  ال�سينية  الحكومة  »على  اأن  راب  دومينيك  البريطاني 
ا للتخريب اللكتروني المنهجي )الذي تمار�سه(  ت�سع حدًّ

وينبغي محا�سبتها اإذا لم تقم بذلك«.
الأطل�سي  حلف  اأعــلــن  حـــذراً،  اأكــثــر  بلهجة  ات�سم  بيان  فــي 
والبريطانية  الأمــيــركــيــة  بالت�سريحات  علما«  »اأخـــذ  اأنـــه 
»ندعو  واأ�ساف  »ت�سامنه« معهما.  ال�سين مبديا  �ساأن  في 
الدول كافة، بما فيها ال�سين، الى الوفاء بالتزاماتها )...( 

وي�سمل ذلك الف�ساء ال�سيبراني«.
نــفــت الــ�ــســيــن بـــ�ـــســـّدة مــ�ــســوؤولــيــتــهــا عـــن هــــذه الــهــجــمــات 
الإلــكــتــرونــيــة وخــ�ــســو�ــســاً تــلــك الـــتـــي ا�ــســتــهــدفــت �ــســركــة 
نيوزيلندا  في  �سفارتها  ل�سان  على  معتبرة  مايكرو�سوفت، 
»ل  مزاعم  مجّرد  التجاه  هذا  في  ويلينغتون  اّتهامات  اأّن 

اأ�سا�س لها وغير م�سوؤولة على الإطالق« و"من دون اأدلة«.
بدورها اأ�سدرت ال�سفارة ال�سينية في كانبيرا بياناً مماثاًل 
اّتــهــمــت فــيــه اأ�ــســتــرالــيــا »بــتــرديــد مــثــل الــبــبــغــاء« الخطاب 
الأمـــيـــركـــي. واأ�ـــســـاف الــبــيــان »كــمــا يــعــلــم الــجــمــيــع، قامت 
الوليات المتحدة بال خجل بعمليات تن�ست �سرية وا�سعة 
الــنــطــاق وعــ�ــســوائــيــة فــي عـــدد كبير مــن دول الــعــالــم، بما 
الهجمات  فــي  العالم  بطلة  اإنــهــا  حلفائها.  لــدى  ذلــك  فــي 

الإلكترونية الخبيثة«.

بكني تنفي �شّن هجوم 
�إلكرتوين على مايكرو�شوفت

�إ�شر�ئيل تهدد �شركة �أميركية �أعلنت مقاطعتها

100 ألف مصلٍّ يؤدون صالة األضحى في األقصى

حزن وصدمة يخيمان على أهالي ضحايا 
تفجير بغداد

وفي خطبة العيد، قال ال�سيخ عكرمة �سبري، خطيب الم�سجد الأق�سى: 
ابُتلينا في هذه الأيام المباركة بانتهاك حرمة الم�سجد الأق�سى  »لقد 

المبارك ودُن�ست �ساحاته من قبل الم�ستوطنين«.
رئي�س  ت�سريح  العليا،  الإ�سالمية  الهيئة  رئي�س  �سبري،  ال�سيخ  واأدان 
الحكومة الإ�سرائيلية، نفتالي بينيت، الأحد، عن حق اليهود والم�سلمين 

بال�سالة في الم�سجد الأق�سى.
وقال ال�سيخ �سبري اإن بينيت »اأراد بذلك اإظهار قوته والنفي عن نف�سه 
�سفة ال�سعف والعجز، وكل ذلك على ح�ساب الم�سجد الأق�سى المبارك 
في  بما  الم�سلمين،  بحق  والبط�س  العنف  با�ستخدام  تعليماته  واأعطى 

ذلك العتداء على المنقبة الملتزمة دون اأي وازع ان�ساني«.
دينية  معركة  يفتعل  اأن  يريد  اإ�سرائيل  وزراء  رئي�س  »المدعو  واأ�ساف: 

في القد�س من خالل ت�سريحه ال�ساذ ومن خالل دعمه للمقتحمين«.
ام�س  بينيت  نفتالي  ال�سرائيلي  الـــوزراء  رئي�س  هــدد  اآخــر  �سعيد  على 
�سركة »بن اند جيري« الأميركية ل�سناعة المثلجات بـ »عواقب وخيمة« 
بــعــد اإعــــالن الــ�ــســركــة الثــنــيــن وقـــف تــ�ــســويــق منتجاتها فــي الأرا�ـــســـي 

الفل�سطينية المحتلة.
وقالت ال�سركة اأنها �ستوقف ت�سويق منتجاتها في الأرا�سي الفل�سطينية 
المحتلة لــعــدم تــوافــق ذلــك مــع »قــيــمــهــا«، الأمـــر الـــذي اأغــ�ــســب الــقــادة 

الإ�سرائيليين.
قرار  »يعتبر  اإنــه  العربية  باللغة  مكتبه  عن  �سادر  بيان  في  بينيت  قــال 
�سركة بن اأند جيري التابعة لمجموعة يونيليفر مقاطعة اإ�سرائيل اأمًرا 

في غاية الخطورة، واأن هذه الخطوة معادية ب�سكل �سافر لإ�سرائيل«.
واأكد بينيت باأن »هذه الخطوة �ستكون لها انعكا�سات خطيرة، �سواء من 

من  عمل  كل  �سد  بحزم  �ستت�سرف  واأنها  غيرها،  اأو  القانونية  الناحية 
�ساأنه مقاطعة مواطنيها«.

اأن بيع مثلجات بن  وقالت ال�سركة التابعة لمجموعة يونيليفر »نعتقد 
اند جيري في الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة ل يتوافق مع قيمنا«.

ي�سنعون  الذين  المتعاقدين  مع  الأمــد  طويلة  �سراكة  »لدينا  واأ�سافت 
مثلجاتنا في اإ�سرائيل ويوزعونها في المنطقة«، مو�سحة اأنها لن تجدد 

اتفاق الت�سنيع الذي ينتهي العام المقبل.
لكن بن اند جيري اأكدت في بيانها اأنها »�ستظل في اإ�سرائيل« رغم وقف 

بيع منتجاتها في الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة.
بقرار  الفل�سطينيين،  والمغتربين  الخارجية  وزارة  رّحبت  جهتها  من 
كبرى �سركات الألبان الأميركية »Ben & Jerry's«، اإنهاء مبيعاتها في 
الم�ستوطنات بال�سفة الغربية المحتلة، م�سددة في بيان اأ�سدرته ام�س 

الثالثاء على اأنه »اأخالقي« و"قانوني«.
القانون  قــواعــد  مــع  »يت�سق  الــقــرار  هــذا  اإن  بيانها  فــي  الــــوزارة  وقــالــت 
الدولي، وال�سركة تحترم حقوق الإن�سان والمبادئ والخالق الراف�سة 
التي  الأخالقية  وغير  القانونية  غير  ال�ستعمار  منظومة  مع  للتعامل 
تر�سخها اإ�سرائيل في اأر�س دولة فل�سطين المحتلة، من خالل �سيا�سات 
الموارد  و�سرقة  الأرا�سي،  على  كال�ستيالء  مركبة،  وجرائم  عن�سرية، 
الفل�سطينية، والعتقالت، والعدامات الميدانية، والتهجير الق�سري«.

مبا�سر  غــيــر  اأو  مبا�سر  ب�سكل  الــعــامــلــة  »الــ�ــســركــات  الــخــارجــيــة  ودعـــت 
تعامالتها  ووقــف  م�سابهة،  مــواقــف  لتــخــاذ  ال�ستيطان،  منظومة  مــع 
واأعمالها التجارية فورا، والت�ساق مع مبادئ ومعايير حقوق الإن�سان، 
والــقــانــون الــدولــي، وعــدم النــخــراط فــي اأي اأعــمــال مــع الكيانات غير 

حقوق  انتهاك  في  والم�ساهمة  الإ�سرائيلية،  كالم�ستعمرات  ال�سرعية 
�سعبنا الفل�سطيني«.

اأرا�سيها تحترم  في  المقيمة  ال�سركات  اأن  اإلــى �سمان  الــدول  دعت  كما 
القانون الدولي، ول تعمل مع الم�ستعمرات.

واأعربت الخارجية عن »تقديرها لل�سركات التي اتخذت مواقف �سجاعة، 
ال�ستعمار  منظومة  مــع  تــعــامــالتــهــا  واأوقـــفـــت  وقــانــونــيــة،  واأخــالقــيــة، 
قواعد  خالل  من  و�سعها  في  ما  كل  »�ستعمل  اأنها  موؤكدة  الإ�سرائيلي«، 
على  ت�سر  مــازالــت  التي  الجهات  ومحا�سبة  لم�ساءلة  الــدولــي  القانون 
تمول،  التي  الجهات  تلك  فيها  بما  الفل�سطيني،  �سعبنا  حقوق  انتهاك 
جريمة  يعتبر  الذي  الإ�سرائيلي،  ال�ستيطان  وت�سجع  وت�سمن،  وتغذي، 

حرب، وجريمة �سد الإن�سانية«.
اإ�ــســرائــيــل، مــن »ممار�ستها لالبتزاز  الــــوزارة  ذاتـــه، حـــذرت  الــوقــت  فــي 
ال�سركات  على  �سنته  الـــذي  للهجوم  اإدانــتــهــا  عــن  معربة  والــبــلــطــجــة«، 
والجهات والــدول التي عبرت علنا عن وقوفها مع مبادئها ومع مبادئ 

القانون الدولي، واأوقفت تعامالتها مع منظومتها غير القانونية.
اأ�ــســيــرا فــي �سجون الحــتــالل الإ�سرائيلي  يــوا�ــســل 11  اآخـــر  مــن جــانــب 

اإ�سرابهم المفتوح عن الطعام، وذلك رف�سا ل�سيا�سة العتقال الإداري.
وقال نادي الأ�سير، اإن الأ�سرى الم�سربين يقبعون في �سجون »النقب« 
ال�سحراوي، و"ريمون«، و"عوفر«، وهم: محمد الزغير، و�سالم زيدات، 
ومحمد اعمر، ومجاهد حامد، ومنت�سر باهلل اأبو عزوم جميعهم يقبعون 
اآخــرون في زنازين �سجن »ريمون« وهم: محمود  في »النقب«، وخم�سة 
وموؤيد  النمورة،  وجيفارا  الدراوي�س،  وراأفت  كايد،  و�سقيقه  الف�سفو�س، 

الخطيب بالإ�سافة اإلى ن�سال خلف حيث يقبع في »عوفر«.

بغد�د - �أ ف ب

عندما اأر�ــســل عــمــاد جـــواد ابــنــه كــيــان وزوجــتــه 
ال�سدر  الوحيالت في مدينة  �سوق  اإلــى  هــدى 
لم  الثنين،  ع�سر  الأ�سحى  عيد  ثياب  ل�سراء 
التي �سيراهما،  المرة الأخيرة  اأنها كانت  يعلم 
الــذي  النــتــحــاري  التفجير  فــي  ق�سيا  بعدما 

�سرب المكان.
الــعــزاء فــي مــديــنــة ال�سدر  فــي خيمة  جــالــ�ــســاً 
حيث كان يتقبل التعازي بابنه البالغ 8 �سنوات 
وزوجته، لم يتمكن عماد البالغ 41 عاماً ويعمل 
�ــســرطــيــاً مــن اإخـــفـــاء دمــوعــه فــيــمــا لـــّف راأ�ــســه 

بكوفية بي�ساء و�سوداء.
لحظات البحث عنهما كانت قا�سية، كما يروي: 
الخبر،  �سمعت  عندما  اأوًل  ال�سوق  اإلــى  »ذهبت 
اأجــدهــمــا في  لــم  الم�ست�سفى.  اإلـــى  هــنــاك  مــن 
اللحظات الأولى. ارتحت قلياًل.  الطوارئ في 
خــ�ــســيــت الـــذهـــاب لأ�ــــســــاأل عــنــهــمــا فـــي ثــالجــة 

الموتى بدايًة«.
كــان قد  يــخــاف منه  كــان  الـــذي  الكابو�س  لكن 
اإلى  ذلك  بعد  »توجهت  وي�سيف  فعاًل.  ح�سل 
الثالجة �ساألت الموظفين في الم�ست�سفى عن 
كيان، لم يعرفه اأحد ثّم و�سفته لهم فعرفوه«.

اأمــــا زوجـــتـــه هــــدى فــكــانــت مــغــطــاة بــالــدمــاء، 
وكالهما فارق الحياة في التفجير الذي ا�سفر 
عن مقتل 34 �سخ�ساً اآخرين على الأقّل وت�سبب 
من  غالبيتهم  بــجــروح،  خم�سين  نحو  باإ�سابة 
بــاكــيــاً »غ�سلته بــيــدي. كــان  الأطـــفـــال. ويــتــابــع 
بطنه  فــي  وخ�سو�سا  بال�سظايا  مليئاً  ج�سده 

و�ساقيه«.
اإلــى جانبه في خيمة  والــد زوجــة عماد  جل�س 
الواقع  والفقير  ال�سعبي  الحّي  هذا  في  العزاء 

في �سرق العا�سمة العراقية، ناظراً اإلى �سورة 
حفيده ب�سعره الأ�سود متو�سطاً اإخوته الآخرين 
عــلــي و�ــســرى وحـــــوراء ومــــالك، وجــمــيــعــهــم ل 

تتجاوز اأعمارهم ع�سر �سنوات.
ينب�س  اأن  بــدون  والـــده  اإلــى جانب  علي  جل�س 
والحزن،  ال�سدمة  امـــارات  وجهه  على  بكلمة، 
يــتــحــّدث عن  اأبــيــه وهـــو  اإلـــى  كـــان ينظر  فيما 
كان  كــيــان  اأن  الأب  يو�سح  الــمــتــوفــي.  �سقيقه 
يحّب اأن يرتدي »ثيابا جديدة كّل يوم من اأيام 
العيد الأربعة«. لكن الآن »األب�سناه ثياب العيد 

لدفنه فيها« كما قال جّده.
ي�سيف اأبوه متح�سراً »كيف �ساأعي�س من دونه؟ 

كيف �ساأ�ستمر في حياتي وعملي؟«.
معظم  نقل  حيث  العام،  ال�سدر  م�ست�سفى  في 
البالغة  نور�س  تجل�س  النفجار،  اإثر  الجرحى 
25 عاماً منذ ال�سباح اإلى جانب �سابرين، ابنة 

عمتها التي اأ�سيبت في التفجير.
اأّلم بها، فالمراأة  اأ�سواأ ما  اإ�سابتها لي�س  اأن  اإل 
ل تعرف بعد اأنها فقدت ابنتها اآية البالغة 16 

عاماً في التفجير.
تـــروي نــور�ــس »لــم نكن نــعــرف اأنــهــم كــانــوا في 
الــ�ــســوق، لــقــد ذهــبــت هــي وابــنــهــا الــبــالــغ عــامــاً 
الفتاة  العيد.  ثياب  ل�سراء  وابنتها  ون�سف عام 
ق�ست على الفور، اأما الطفل فتعر�س لحروق 

كبيرة«.
وت�سيف اأن حالة والدة زوجها »ال�سحية �سيئة، 

نخ�سى اأن نخبرها اأن ابنتها فارقت الحياة«.
الــمــتــوا�ــســع  الــحــكــومــي  الم�ست�سفى  هـــذا  كـــان 
ا�ستقبل  مـــن  اأول  الــفــقــيــر  الــحــي  فـــي  الـــواقـــع 

جرحى التفجير ال�سادم.
في�سل  علي  الــطــوارئ  طبيب  روى  هناك،  من 
اأربــع  منذ  الم�ست�سفى  فــي  يعمل  الـــذي  نــايــف 

�ــســنــوات اأنـــهـــم بــــــداأوا بــا�ــســتــقــبــال حـــــالت من 
الـــحـــروق والــكــ�ــســور واأخـــــرى تــتــطــلــب تــدخــاًل 

جراحياً منذ نحو ال�ساعة ال�ساد�سة والن�سف.
من بين ال�سحايا العديد من الأطفال لم يع�س 
يعرف  بلد  في  الحرب  مراحل  اأ�سواأ  معظمهم 
اأزمات وعنفاً متوا�ساًل منذ اأكثر من 40 عاماً.

ولم تمّر ثالث �سنوات بعد على تخل�س العراق 
التفجير  من تهديد تنظيم داع�س الذي تبنى 
الــنــوع من  اإلــى مثل هــذا  مــا كــان يلجاأ  وغالباً 
ت�سهد  تــزال  فــال  نف�سها  بــغــداد  اأمــا  الهجمات. 
عـــلـــى تـــفـــجـــيـــرات عــــديــــدة قــ�ــســى فــيــهــا اآلف 
الأ�سخا�س خالل مرحلة العنف الطائفي بين 

عامي 2006 و2007.
اأعلنت وفاة طفلين،  يخبر الطبيب »اأنا نف�سي 
والآخــر  �سنوات  �ست  العمر  مــن  يبلغ  اأحدهما 
اربعة  تبلغ  طفلة  كذلك  قتلت  �سنوات.  ثماني 

اأ�سهر فقط«.
اأختها،  اأولد  اثنين من  ب�سرى فقد فقدت  اأما 
فــتــاة فــي الــثــالــثــة عــ�ــســرة و�ــســبــي فــي الــحــاديــة 
جداً،  خطرة  حالتهم  الباقون  الثالثة  ع�سرة. 

كما قالت من الم�ست�سفى.
المرعبة حين  اللحظات  وتروي تفا�سيل تلك 
القريب  بيته  اإلــى  الخم�سة  الأ�سقاء  اأحــد  هرع 
اإثر النفجار بعدما �ساهد اأج�ساد اإخوته ترتفع 
البيت،  اإلى  اأحدهم  »ذهب  وتقول  ال�سماء.  في 
كان محترقاً، �ساألته والدته ما بك؟ فاأجابها: 

ماتوا« في اإ�سارة اإلى اإخوته الأربعة.
الفتيات  اإحدى  كانت ب�سرى ترغب في خطبة 
لبنها الذي كان جال�ساً قربها وعيناه دامعتان، 
عاماً   18 يــتــجــاوز عمرها  ل  الــتــي  الــفــتــاة  لكن 
الحياة  بين  الم�ست�سفى،  في  �سرير  في  قابعة 

والموت.

كابول - �أ ف ب

على  ام�س  منها فقط  اثنان  انفجر  �سواريخ  �سقطت ثالثة 
كابول  الأفغانية  العا�سمة  في  الرئا�سي  الق�سر  من  مقربة 
الرئي�س  حــول  مجتمعين  الم�سوؤولين  مــن  عــدد  كــان  فيما 
عيد  بمنا�سبة  خطابا  اإلــقــائــه  مــن  دقــائــق  قبل  غني  اأ�ــســرف 

الأ�سحى، على ما اأفادت وزارة الداخلية.
وتبنى تنظيم داع�س ام�س الهجوم.

واأفاد التنظيم في بيان ن�سرته ح�سابات على تطبيق تلغرام 
»ا�ــســتــهــدف جــنــود الــخــالفــة الــقــ�ــســر الــرئــا�ــســي لــلــطــاغــوت 
الأفغاني والمنطقة الخ�سراء )في كابول( ب�سبعة �سواريخ« 

من طراز كاتيو�سا.
�ستانكزاي  ميروي�س  الداخلية  وزارة  با�سم  المتحدث  وقــال 
هجمات  اأفغان�ستان  اأعــداء  »اأطلق  ال�سحافة  اإلــى  ر�سالة  في 

�ساروخية في اأنحاء مختلفة من مدينة كابول«.
الق�سر  دائرة كيلومتر تقريبا حول  وذكر ثالثة مواقع في 
الــرئــا�ــســي الــــذي ا�ــســتــهــدف مـــــرارا فـــي الــمــا�ــســي بهجمات 

�ساروخية اآخرها في كانون الأول.
واأو�سح اأن اأحد ال�سواريخ الثالثة لم ينفجر، واأن الهجوم لم 

يوقع �سحايا وفق المعلومات الأولية.
ولـــم تــعــلــن اأي جــهــة مــ�ــســوؤولــيــتــهــا عــن الــهــجــوم فــي الــوقــت 
الــدولــيــة  الأزمـــــات  فــي مجموعة  المحلل  وقـــال  الــحــا�ــســر. 
ابراهيم باحي�س »ل نملك معلومات كافية لمعرفة من يقف 
الآن« م�سيرا  تتبناه حتى  الهجوم، وحركة طالبان لم  خلف 
اإلى اأن جماعات اأخرى مثل تنظيم داع�س �سنت في الما�سي 

هجمات مماثلة على العا�سمة.
و�سمع �سحافيون �سفير �ساروخين على الأقل يعبران فوق 
الق�سر  ت�سم  والتي  اأمنيا  المح�سنة  الخ�سراء«  »المنطقة 
الأميركية  ال�سفارة  بينها  الــ�ــســفــارات  مــن  وعـــددا  الرئا�سي 

وبعثة الأمم المتحدة، ثم ينفجران.
عيد  بمنا�سبة  خــطــابــه  الــهــجــوم  بعيد  غــنــي  اأ�ــســرف  واألــقــى 
كبار  من  عــدد  وبح�سور  التلفزيون  عبر  مبا�سرة  الأ�سحى 
�سفحة  على  ن�سر  فيديو  مقطع  وفي  الأفغان.  الم�سوؤولين 
الرئا�سة على في�سبوك، يمكن �سماع �سفير �ساروخين على 
الم�سوؤولين  انفجارهما فيما كان غني وعــدد من  الأقــل ثم 

الكبار يوؤدون ال�سالة في حديقة الق�سر.
ـــل الــرئــيــ�ــس ومــعــظــم الــمــ�ــســوؤولــيــن الــمــحــيــطــيــن به  ووا�ـــس
اأن يتاأثروا  اأيام عيد الأ�سحى، بدون  اأول  �سالتهم بمنا�سبة 
ا�ــســتــهــدف هــجــوم �ــســاروخــي حفل  اآذار،  بــالنــفــجــارات. فــي 
واأعـــلـــن تنظيم  الأ�ــســخــا�ــس،  مــئــات  بــحــ�ــســور  غــنــي  تن�سيب 
داع�س م�سوؤوليته. واأو�سح باهي�س »انطباعي اأن خطورة هذه 
بوطاأتها  بل  عنها  تنتج  التي  بــالأ�ــســرار  تقا�س  ل  الهجمات 

النف�سية اإذ تقو�س الثقة في الحكومة«.
واأ�ساف اأن الهجوم »على غرار الهجمات ال�سابقة كان رمزيا 
اأن  ولــو  الــنــار،  مــرمــى  فــي  المتمردين  اأن  يثبت  اأن  وهــدفــه 
�سقوط )ال�سواريخ( على مقربة من الق�سر الرئا�سي يظهر 

اأن هذه الهجمات يمكن اأن توقع قتلى في الم�ستقبل«.
ولم يذكر غني الهجوم �سراحة في خطابه بل اتهم متمردي 
اإحالل  اإرادة ول نية لديهم في  اأن ل  »اأثبتوا  باأنهم  طالبان 

ال�سالم«، خالفا لتاأكيداتهم.
اأي اهتمام »بمفاو�سات  وتابع »لم تظهر طالبان حتى الآن« 
جــديــة وذات مـــغـــزى«، وذلـــك بــعــد انــتــهــاء جــولــة مــحــادثــات 
جديدة بين الحكومة الأفغانية والمتمردين في الدوحة في 

نهاية الأ�سبوع الما�سي بدون تحقيق تقدّم ملمو�س.

هجوم �شاروخي قرب �لق�شر 
�لرئا�شي فـي كابول

مئة �لف م�شل في �الق�شى

عر�قيون بموقع �النفجار في �ل�شوق �ل�شعبي )� ف ب(

�لقد�س �لمحتلة - وكاالت

�أدى �أكثر من مئة �ألف م�شٍل، �م�س �شالة عيد �الأ�شحى في 
رحاب �لم�شجد �الأق�شى بمدينة �لقد�س �لمحتّلة.

وقالت د�ئرة �الأوقاف �الإ�شالمية في �لقد�س، في ت�شريح 
مقت�شب، �إن »�أكثر من مئة �ألف م�شٍل �أدو� �شالة عيد 
�الأ�شحى �لمبارك في رحاب �لم�شجد �الأق�شى �لمبارك«.

ومنذ �شاعات �لفجر، بد�أ تو�فد �لم�شلين �إلى �لم�شجد من 
�أنحاء �لقد�س.

ورددو� تكبير�ت �لعيد وهم يدخلون ويخرجون باأفو�ج 
كبيرة من و�إلى �لم�شجد، عبر بو�بات �لبلدة �لقديمة وفي 
�أزقتها.

وجاءت �شالة �لعيد على وقع �قتحامات مئات �لم�شتوطنين 
�الإ�شر�ئيليين للم�شجد �الأحد و�الإثنين �لما�شيين.
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باري�س - �أ ف ب

حول  تحقيق  فتح  ام�س  باري�س  فــي  العامة  النيابة  اأعلنت 
التج�س�س على �سحافيين  اإعالمية ب�ساأن  ما ك�سفته تقارير 
»بيغا�سو�س«  برنامج  اختراق هواتفهم عبر  فرن�سيين جرى 

ل�سالح ال�سلطات المغربية التي نفت الأمر.
بينها  دولــيــة  اإعالمية  و�سائل  الأحـــد  ن�سرته  تحقيق  ك�سف 
�ــســحــف »لـــومـــونـــد« و»غـــــارديـــــان« و»وا�ــســنــطــن بــو�ــســت« اأن 
»ميديابارت«  موؤ�س�س  على  تج�س�ست  المغربية  المخابرات 
اإيودي بلينيل وال�سحافية في الموقع لينيغ بريدو، وهما من 
بين 180 �سحافيا حول العالم تعر�ست هواتفهم لالختراق 

من اأجهزة مخابرات مختلفة عبر برنامج »بيغا�سو�س«.
ورفع الموقع الإثنين �سكوى بناء على تلك المعلومات. كما 
ال�سابقة  والمتعاونة  اأون�سينيه«  كانار  »لــو  �سحيفة  اأعلنت 
معها دومينيك �سيمونو اعتزامهما رفع �سكوى بعد اأن ك�سف 
المخابرات  مــن  للتج�س�س  تعر�سهما  الإعــالمــي  التحقيق 
المغربية. وقال موقع »ميديابارت« في مقال ن�سره الإثنين 
اإنـــه »عــلــى مـــدى اأ�ــســهــر، انــتــهــك الــجــهــاز الــقــمــعــي للمملكة 
الإعــالم  بوظيفة  واأ�ــســر  �سحافَيين  خ�سو�سية  ال�سريفية 

وحرية ال�سحافة و�سرق وا�ستغل بيانات �سخ�سية ومهنية«.
وبــحــ�ــســب الــمــوقــع الإخــــبــــاري، كـــان الــهــدف مــن التج�س�س 
من  المغرب  في  الم�ستقلين  ال�سحافيين  »اإ�سكات  محاولة 

خالل معرفة اأ�سلوب تحقيقاتنا«.
التحقيق  في  ورد  ما  المغربية  الحكومة  كّذبت  جهتها،  من 
ال�سحافي واعتبرته »ادعاءات زائفة«، ونفت في بيان الإثنين 

امتالكها »برمجيات معلوماتية لختراق اأجهزة الت�سال«.
�سحافيين  اإلــى  اإ�سافة  فــاإنــه  »لــومــونــد«،  �سحيفة  وبح�سب 
مغاربة »يوجد حوالي ثالثين �سحافيا واأ�سحاب موؤ�س�سات 
اأهــداف بيغا�سو�س، يعملون في  اإعالمية فرن�سيين في بنك 
و�سائل متنوعة مثل لوموند ولو كانار اأون�سينيه ولوفيغارو 
وحتى وكالة فران�س بر�س والتلفزات الفرن�سية«، واإن لم يتم 

التج�س�س عليهم جميعا بال�سرورة.
ع�سرة  ي�سمل  تحقيقا  اإن  بــيــان  فــي  بــاريــ�ــس  نــيــابــة  وقــالــت 
اتهامات بينها »انتهاك الخ�سو�سية« و"اعترا�س مرا�سالت« 

عبر برنامج اإلكتروني و"تكوين مجموعة اإجرامية«.
كــمــا يــ�ــســمــل اأيــ�ــســا تــهــمــتــي »تــوفــيــر وحـــيـــازة جـــهـــاز« يــخــول 
انــتــهــاك نــظــام بــيــانــات و»عــر�ــس وبــيــع نــظــام الــتــقــاط بيانات 
والو�سطاء  البرنامج  ت�سويق  تطالن  وهما  ترخي�س«،  دون 
التحقيقات  اأن  الــنــيــابــة  واأو�ــســحــت  ذلــــك.  فــي  الــ�ــســالــعــيــن 
المتعلقة  الجرائم  لمكافحة  المركزي  المكتب  اإلى  اأ�سندت 

بتكنولوجيا المعلومات والت�سالت.
دولــيــة،  اإعــالمــيــة  و�سيلة   17 الأحــــد  ن�سرته  تحقيق  ووفـــق 
او«  ا�ــس  »ان  �سركة  طورته  الــذي  »بيغا�سو�س«  برنامج  �سمح 
الإ�سرائيلية بالتج�س�س على ما ل يقل عن 180 �سحافيا و600 
�سخ�سية �سيا�سية و85 نا�سطا حقوقيا و65 �ساحب �سركة في 
دول عدة. ويتيح برنامج التج�س�س اختراق الر�سائل وال�سور 
ال�سخ�س  مكالمات  اإلــى  ال�ستماع  وحتى  الت�سال  وجــهــات 

الم�ستهدف.

�لق�ساء �لفرن�سي يفتح حتقيقا 
حول »بيغا�سو�س«

باماكو - �أ ف ب

الكولونيل  الــمــوقــت  مــالــي  رئــيــ�ــس  طــعــن  �سخ�سان  حـــاول 
باماكو  في  الكبير  الجامع  في  ال�سالة  اإثــر  غويتا  اأ�سيمي 
»�سليم  اأنــه  او�ساطه  واأفــادت  ام�س،  الأ�سحى  لمنا�سبة عيد 

معافى«.
وقــــاد غــويــتــا انــقــالبــيــن خـــالل عـــام اأطــــاح اأولــهــمــا فــي 18 
من  عامين  بعد  كيتا  بوبكر  اإبــراهــيــم  بالرئي�س   2020 اآب 
انتخابه. و�سار القائد ال�سابق لكتيبة في القوات الخا�سة 
على  حماية  عنا�سر  ت�سعة  برفقة  مـــذاك  يتنقل  المالية 

الأقل.
وجرى الهجوم اإثر �سالة العيد عندما كان اإمام الم�سجد 
لم  الطعن  محاولة  اأن  ويــبــدو  الأ�ــســحــيــة.  لــذبــح  متوجها 

ت�سب الرئي�س غويتا.
الهجوم  يعتبر  كان  اإن  غويتا  مكتب  بر�س  فران�س  و�ساألت 

»محاولة اغتيال«، فرد المكتب »نعم بالتاأكيد«.
واأ�ساف اأن »الرئي�س �سليم معافى«، وتابع »نحن في �سدد 
التحقيق. حاول �سخ�س واحد على الأقل مهاجمته ب�سكين 

في الم�سجد الكبير في باماكو اليوم«.
ولحقا �سرح غويتا بنف�سه كما نقل التلفزيون الر�سمي اأنه 
»بخير«، وقال ان ما ح�سل »جزء من ان يكون المرء زعيما، 
هناك دائما اأخطار. ثمة اأ�سخا�س يريدون اأن يحاولوا في 

اأي وقت الت�سبب بعدم ا�ستقرار«.
وفـــي ت�سريح لــوكــالــة فــرانــ�ــس بــر�ــس، قـــال وزيـــر الــ�ــســوؤون 
الدينية محمد كوني الموجود في مكان الحادث اإن »رجال 
الكبير  الم�سجد  ب�سكين في  النتقالي  الرئي�س  حاول قتل 

في باماكو«.
وا�ساف »جرت ال�سيطرة عليه قبل اأن يرتكب جريمته«.

اأداء  »بعد  اإنــه  توريه  لتو�س  الجامع  عن  الم�سوؤول  وقــال 
الإمـــــام الــ�ــســالة والــخــطــبــة وعــنــدمــا كـــان مــتــوجــهــا لذبح 
الأ�سحية حاول ال�ساب طعن غويتا من الخلف لكن �سخ�سا 

اآخر اأ�سيب«.
اأفرغ م�سجد الملك في�سل من الم�سلين وعاد الهدوء اإلى 
محيطه بعد نحو خم�س ع�سرة دقيقة من الهجوم واإثر نقل 
كاتي  بلدة  في  الع�سكرية  الحامية  اإلى  النتقالي  الرئي�س 
باماكو، وفق  كيلومترا من  بعد خم�سة ع�سر  الواقعة على 
مكتبه. وح�سر غويتا الى الم�سجد الكبير �سباح ام�س مع 
»العيد  في  الــعــادة  هي  كما  النظام،  من  اأخــرى  �سخ�سيات 

الكبير«، الملقب »تابا�سكي« في غرب اإفريقيا.
وعلمت وكالة فران�س بر�س اأن اأحد المهاجمين كان يرتدي 
م�ستقر  غير  بلد  في  الهجوم،  دوافــع  تت�سح  ولــم  عمامة. 
�سيا�سيا وي�سهد اأعمال عنف متعددة الأوجه منذ عام 2012.
اآخر في �سمال  اأعقبه  بــداأت دوامــة العنف بتمرد انف�سالي 
الــبــالد وجنوبها حيث  و�سط  اإلــى  امتد  اأن  لبث  مــا  مــالــي، 
المناطق  في  اجرامية  وهجمات  اتنية  ب�سراعات  اختلط 

التي ي�سعف فيها نفوذ الدولة.
وقــــد اأو�ـــســـى الأمـــيـــن الـــعـــام لـــالأمـــم الــمــتــحــدة اأنــطــونــيــو 
غوتيري�س في تقرير رفعه اإلى مجل�س الأمن الدولي قبل 
ال�سالم في  قــوة  اإلــى عديد  األفي جندي  بــزيــادة نحو  اأيــام 
وتعزيز  اأف�سل  ب�سكل  البالد  و�سط  تغطية  اأجــل  من  مالي 

قدرتها على التحرك.
وطاول العنف اأي�سا الجارتين بوركينا فا�سو والنيجر حيث 

تن�سط مجموعات تابعة لتنظيمي القاعدة وداع�س.
ونادرا ما ت�سهد العا�سمة باماكو اأحداث عنف، لكنها كانت 

م�سرحا لنقالبين ع�سكريين خالل عام واحد.

�لرئي�س �ملايل يتعر�س 
لـ»حماولة �غتيال«

إردوغان يتمسك بموقفه المتشدد إزاء قبرص

كيف تصبح سائحًا في الفضاء؟

التركية،  التي كانت تلوح بالأعالم  وو�سط هتافات موؤيدة من الجموع 
اتهم اإردوغان ال�سلطات القبر�سية اليونانية ب»الحوؤول دون اأي طريق 

نحو حل« بتبني »موقف متطرف... منف�سل عن الواقع«.
اأور�سول  الأوروبية  المفو�سية  رئي�سة  من  ال�سهر  هذا  تحذيرا  ورف�س 
قبر�س،  في  الدولتين  بحل  تقبل«  »لــن  بروك�سل  بــاأن  ليين  ديــر  فــون 

الع�سو في التحاد الأوروبي.
لكن وزير خارجية التحاد الوروبــي جوزيب بوريل اعرب عن »قلقه« 

لعالن اإردوغان، معتبرا اأنه »غير مقبول«.
بيان »ي�سدد التــحــاد الوروبـــي مــجــددا على �سرورة  بــوريــل فــي  وقــال 
وال�ستفزازات  الــدولــي،  للقانون  المنافية  الحــاديــة  الخطوات  تفادي 
ا�ستئناف  وتهدد  الجزيرة  في  التوترات  تزيد  اأن  يمكن  التي  الجديدة 

المفاو�سات بهدف التو�سل الى ت�سوية �ساملة للم�ساألة القبر�سية«.
الإنــذار  �سفارات  دوت  ال�سمالي،  ال�سطر  في  الحتفالت  نقي�س  وعلى 
والن�سف  الخام�سة  ال�ساعة  عند  نيقو�سيا  مــن  الجنوبي  ال�سطر  فــي 

)2،30 ت غ( تذكيراً ببدء الغزو التركي في 20 تموز 1974.
وقــبــر�ــس مــقــ�ــّســمــة مــنــذ غـــزو الــجــيــ�ــس الــتــركــي لثلثها الــ�ــســمــالــي عــام 
الأوروبـــي  التــحــاد  اإلــى   2004 عــام  قبر�س  جمهورية  وان�سّمت   .1974
يقطن  حيث  الجزيرة  من  الجنوبي  بال�سطر  مكت�سباته  تنح�سر  الذي 
قبار�سة يونانيون وتحكمه �سلطة هي الوحيدة المعترف بها في الأمم 
بـ»جمهورّية �سمال  اأنقرة  ال�سمال، فال تعترف �سوى  اأّما في  المتحدة. 

قبر�س التركّية«.
تقديم  »عــدم  اإردوغـــان  تعهد  الإثنين،  بــداأت  التي  زيارته  م�ستهل  وفي 
تــــنــــازلت« فـــي مـــا يــتــعــلــق بــجــهــود اأنـــقـــرة الــتــو�ــســل لعـــتـــراف دولــيــة 

ب"جمهورية �سمال قبر�س التركية«.
واأمام مجل�س ممثلي »جمهورية �سمال قبر�س التركية« قال »على هذه 

الجزيرة دولتان و�سعبان«.
اأ�ساف »لن نقدم اأي تنازل على هذا ال�سعيد«.

زعيم  اأطلقها  دولي  لعتراف  الدعوة  على  اإردوغــان  ت�سريحات  وتوؤكد 
بعد  الأول  ت�سرين  في  انتخب  الــذي  تتار،  اإر�سين  الأتـــراك  القبار�سة 

حملة وعدت بال�سعي لحل قائم على دولتين ولي�س دولة فدرالية.
»المرحلة  بدء  اإردوغـــان، عن  اإلــى جانب  كان يجل�س  الــذي  تتار  واأعلن 
لتق�سيم  رمزا  ت�سكل  التي  المدينة  فارو�سا،  تو�سعة«  خطة  من  الثانية 
قــبــر�ــس، والــتــي غـــادرهـــا �ــســكــانــهــا الــقــبــار�ــســة الــيــونــانــيــون فــي اأعــقــاب 

الجتياح.
دعوته  �سُت�ستاأنف في فارو�سا«، مجدداً  »الحياة  اأن  اإردوغان على  و�سدد 
قبر�سية  لجنة  عبر  المطالبة،  اإلــى  اليونانيين  القبار�سة  للمالكين 

تركية، بتعوي�س عن خ�سارة ممتلكاتهم في 1974.
يق�سدونها  كانوا  الذين  لل�سياح  وجهة  كانت  ما  كثيرا  التي  وفارو�سا 
عقود  منذ  باتت  ال�ساخبة،  واأم�سياتها  ال�سافية  بمياهها  لال�ستمتاع 

مدينة مقفرة محا�سرة بالأ�سالك ال�سائكة، وت�ستخدم ورقة تفاو�س.

واإعادة فتحها خط اأحمر بالن�سبة لل�سلطات القبر�سية اليونانية.
قبل  الما�سي،  العام  �ساطئها  اأجزاء من  فتح  اأعاد  التركي  الجي�س  لكن 

اأ�سابيع على انتخاب تتار.
بها جمهورية قبر�س  نــددت  فارو�سا في خطوة  زار  اإردوغــان قد  وكــان 

واعتبرتها »ا�ستفزازا غير م�سبوق«.
وانهمك  ديموكراتيا�س،  جــادة  هــو  رئي�سي  طــريــق  تنظيف  تــم  مـــذاك، 

العمال في اإجراء تح�سينات عليه تح�سبا لزيارة ثانية محتملة.
حقوق  �ستحترم  البلدة  اإحــيــاء  اإعـــادة  تدابير  اأن  على  اإردوغــــان  و�ــســدد 

الملكية.
وقال »لن ُيظلم اأحد من جديد« م�سيفا »على العك�س، �سُتعالج المظالم 
ممتلكاته،  اأو  حقوقه  اأو  �سخ�س  اأي  باأرا�سي  طامعين  ل�سنا  الحالية. 
لكن ل اأحد ي�ستطيع اأن يم�س حقوق تركيا اأو جمهورية �سمال قبر�س 

التركية «.
وغرد رئي�س الوزراء اليوناني كيرياكو�س ميت�سوتاكي�س قائال اإن »اإراقة 

الدماء« حول قبر�س »رف�سها المجتمع المتمدن«.
واأ�ساف »الوقت يم�سي لكن ل اأحد ين�سى« وتابع »الر�سالة التي تنادي 
بحل عادل مع جزيرة موحدة ومن دون اأي جي�س محتل، ل تزال قوية 

و�سامدة ونا�سطة«.
اإلى  دنديا�س  نيكو�س  اليوناني  الخارجية  وزيــر  ي�سل  اأن  المقرر  ومن 

قبر�س اليوم غداة زيارة اإردوغان.

و��سنطن - �أ ف ب

يفتح الزخم في قطاع ال�سياحة الف�سائية اآفاقا 
جديدة لتلبية رغبات الأ�سخا�س الباحثين عن 
الأعلى...  من  بالأر�س  للتاأمل  فريدة  تجارب 
من  والكثير  ال�سبر  بع�س  يتطلب  ذلــك  لكن 

المال.
وفــي مــا يــاأتــي لمحة عــن الــخــدمــات المقّدمة 

للطامحين لل�سياحة في الف�ساء.
- من يقّدم هكذا رحالت؟ -

الق�سيرة  الـــرحـــالت  غــمــار  �ــســركــتــان  خــا�ــســت 
)الــتــي ل تــتــخــّطــى مــّدتــهــا بــ�ــســع دقـــائـــق( في 
بيزو�س  اأوريـــجـــن« لجيف  »بــلــو  هــمــا  الــفــ�ــســاء 

و"فيرجن غالكتيك« لريت�سارد بران�سون.
فـــي »بـــلـــو اأوريـــــجـــــن«، يــقــلــع الـــ�ـــســـاروخ ب�سكل 
يجل�س  التي  الكب�سولة  عنه  وتنف�سل  عمودي 
في داخلها الركاب خالل الرحلة حّتى علّو 100 
كيلومتر، قبل اأن تهبط على الأر�س بم�ساعدة 

ثالث مظاّلت.
وتــ�ــســتــخــدم »فــيــرجــن غــالكــتــيــك« مــن جهتها 
تقليدي  مـــدرج  مــن  تقلع  كبيرة  ناقلة  طــائــرة 
ثــم تــقــذف فــي الأعـــالـــي مــركــبــة ت�سبه طــائــرة 
خا�سة كبيرة ت�سّغل محّركها لت�سل اإلى علّو 80 

كيلومترا قبل اأن تحّلق هبوطا.
الع�سرة  لــلــركــاب  يمكن  الــحــالــتــيــن،  كــال  وفـــي 
القيام من مقاعدهم للتحّرك في اأجواء تنعدم 

فيها الجاذبية وتاأّمل ت�ساري�س الأر�س.
- متى �سيمكننا التحليق في الف�ساء؟ -

بت�سيير  البدء  »فيرجن غالكتيك« عن  اأعلنت 
العام  مطلع  في  المنتظمة  التجارية  رحالتها 
اأن  اأخيرتين. غير  اإجراء تجربتين  2022، بعد 
 600 بيعت  فقد  جـــّدا،  طويلة  النتظار  قائمة 
تتوّقع  المجموعة  اأن  علما  لرحالتها،  تذكرة 
اأق�سى من  كحّد  ال�سنة  في  رحلة   400 اإطــالق 

كّل قاعدة ف�سائية.
في  للم�ساركة  بــالــقــرعــة  �سخ�سان  و�ــســُيــخــتــار 
التر�سيحات  وبـــاب  الأولـــــى  الـــرحـــالت  اإحــــدى 

مفتوح حّتى الأّول من اأيلول.
اأمـــا »بــلــو اأوريـــجـــن«، فــلــم تــقــّدم جـــدول زمنيا 
فران�س  لوكالة  با�سمها  ناطقة  وقالت  محّددا. 
بــر�ــس »نــخــّطــط لــرحــلــتــيــن اإ�ــســافــيــتــيــن هــذه 
الــ�ــســنــة« بــعــد رحــلــة جــيــف بــيــزو�ــس »ولطلعات 

كثيرة اأخرى �سنة 2022«.
الم�ساركة  المطروحة،  الأخــرى  الحلول  ومن 
في برنامج لتلفزيون الواقع. و�سيت�سّنى للفائز 
ال�سفر  »�سباي�س هيرو«  برنامج  بالم�سابقة في 

اإلى محطة الف�ساء الدولية �سنة 2023.
- كم �سيكّلف الأمر؟ -

»فيرجن  باعتها  الــتــي  الأولــــى  الــتــذاكــر  كــانــت 
األف  و250  األــف   200 بين  ما  تكّلف  غالكتيك« 
اأن  ـــــدت  اأّك الــ�ــســركــة  اأن  غــيــر  الـــواحـــدة.  دولر 
التذاكر التي �ستطرح لحقا �ستكون اأعلى ثمنا.
ولم تك�سف »بلو اأوريجن« عن اأ�سعارها، غير اأن 
تذكرة لل�سفر على متن اأّول رحلة ماأهولة لها 

بيعت بمزاد في مقابل 28 مليون دولر.
وب�سعر اأقّل بكثير منه لكن يبقى مرتفعا )125 
األف دولر لل�سخ�س الواحد(، يمكنكم ال�سعود 
التي  »�سباي�س بير�سبيكتيف«  على متن مركبة 
علّو  على  بانورامية  م�ساهد  على  التفّرج  تتيح 
الف�ساء  حـــدود  عــن  بــعــيــدا  اأي  كــيــلــومــتــرا،   30

وحقل انعدام الجاذبية.
للعام  المعرو�سة   300 الـــ  التذاكر  كــّل  وبيعت 

2024، غير اأن الحجوزات فتحت للعام 2025.
- هل من متطلبات بدنية؟ -

من حيث المبداأ، ل �سروط بدنية م�سبقة على 
�سوى  الرحالت  بهذه  الم�ساركة  في  الراغبين 
وي�ستمر  جــيــدة.  ج�سدية  بلياقة  يتمتعوا  اأن 
الــتــمــريــن عــلــى رحـــالت »فــيــرجــن غــالكــتــيــك« 

خم�سة اأيام فقط.
طــيــارة  اأوريـــجـــن«  لـ"بلو  رحــلــة  اأول  و�ستنقل 
�سابقة تبلغ 82 عاما، وهي اأكبر �سخ�س ي�سارك 

في رحلة ف�سائية على الإطالق.
خالل  اأي�سا  ُو�سعت  التي  المعايير  بين  ومــن 
ال�سعور  عــدم  الرحلة:  في  مقاعد  على  المزاد 
ال�ساللم  على  ال�سعود  مــن  والتمكن  بــالــدوار 
بما يــوازي �سبع طبقات في اأقل من 90 ثانية، 

واأل يتخطى وزن ال�سخ�س 100 كيلوغرام.
- ماذا عن »�سباي�س اك�س"؟ -

اأعلى  طموحات  اكــ�ــس«  »�سباي�س  �سركة  تظهر 
اإذ تــعــتــزم  فـــي مـــجـــال الــ�ــســيــاحــة الــفــ�ــســائــيــة 
اأبعد.  وم�سافات  اأطــول  لفترات  ت�سيير رحالت 
الذي   »9 »فالكون  �ساروخ  على  الرحلة  وتكلف 
ماليين  عــ�ــســرات  »دراغـــــون«  الكب�سولة  ينقل 

الدولرات.
الملياردير  انــطــالق  المقرر  مــن  اأيــلــول،  وفــي 
يمولها  مهمة  في  اأيزاكمان  جاريد  الأميركي 
ثالثة  برفقة   ،»4 »ان�سبيراي�سن  ا�ــســم  تحمل 
ركــاب اإلــى المدار حول الأر�ــس. ثم في كانون 
اأعــمــال  ثــالثــة رجــــال  يــتــوجــه  الــثــانــي 2022، 
ف�ساء  رائــد  مــع  الدولية  الف�ساء  محطة  اإلــى 

مخ�سرم.
�سركة  من  »اأكــ�ــس-1«  الم�سماة  المهمة  وُتنظم 
لت�سيير  عقودا  وقعت  التي  �سباي�س«  »اأك�سيوم 
»�سباي�س  مــع  اأخــــرى  ف�سائية  رحـــالت  ثـــالث 

اك�س«.
وتــعــتــزم الــ�ــســركــة الــمــمــلــوكــة مــن الــمــلــيــارديــر 
ــا تــ�ــســيــيــر رحــلــة مــداريــة  اإيـــلـــون مــا�ــســك اأيــ�ــس
لأربعة اأ�سخا�س من تنظيم ال�سركة الو�سيطة 
»�سباي�س اأدفنت�سرز« الم�سوؤولة اأي�سا عن رحلة 
الــمــلــيــارديــر الــيــابــانــيــي يــو�ــســاكــو مـــايـــزاوا اإلــى 
الدولية في كانون الأول لكن  الف�ساء  محطة 

عبر �ساروخ »�سويوز« رو�سي ال�سنع.

طهر�ن - �أ ف ب

اأعــلــنــت اإيــــران، اأكــثــر دول الــ�ــســرق الأو�ــســط تــاأثــرا بفيرو�س 
اليومية  الإ�ــســابــات  مــن  قيا�سية  ح�سيلة  ت�سجيل  كــورونــا، 
الثالثاء، مع دخول اإجراءات اإغالق موؤقتة حيز التنفيذ في 

طهران ومحيطها.
اإغالق  ت�سمل  التي  والإجـــراءات  القيا�سية  الح�سيلة  وتاأتي 
اأ�سبوع في محافظتي  والم�سارف قرابة  الحكومية  الدوائر 
طهران واألبرز المتجاورتين، للمرة الأولى منذ بدء جائحة 
من  اأ�سبوعين  نحو  بعد  الما�سي،  الــعــام  مطلع  كــوفــيــد-19 
تحذير الرئي�س ح�سن روحاني من »موجة خام�سة« للتف�سي 
الوبائي تعود ب�سكل اأ�سا�سي لمتحورة دلتا ال�سديدة العدوى.

واأعلنت وزارة ال�سحة الإيرانية ت�سجيل 27444 اإ�سابة و250 
يرفع  مــا  الما�سية،  والع�سرين  الأربــــع  الــ�ــســاعــات  فــي  وفـــاة 
البالغة  الإ�سابات  اإجمالي  من  وفــاة   87624 الــى  الح�سيلة 
الأعلى  هي  هــذه  اليومية  الإ�ــســابــات  وح�سيلة   .3،576،148
ت�سجيل  ال�سلطات  اأعــلــنــت  حين  الــمــا�ــســي،  ني�سان   14 منذ 
اأن  اأكــــدوا  اأن  اإيــرانــيــيــن  لم�سوؤولين  و�سبق  اإ�ــســابــة.   25582

الأرقام الر�سمية تبقى ما دون الفعلية.
اإجــراءات  واأتــى الإعــالن عن الح�سيلة القيا�سية مع دخــول 
المجاورة حيز  واألبرز  وا�سعة في محافظتي طهران  اإغالق 
التنفيذ، تزامنا مع عطلة عيد الأ�سحى الذي تحييه اليوم 
الأربعاء. واأعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة كوفيد-19 اأم�س 
والم�سارف  الحكومية  الدوائر  اإقفال  ت�سمل  الإجــراءات  اأن 

في المحافظتين حتى �سباح الإثنين المقبل.
وانــعــكــ�ــس الإغــــالق بــو�ــســوح فــي �ــســوارع طــهــران المعروفة 
المعتاد  مــن  بكثير  اأدنـــى  كــان  والـــذي  الــمــروري،  بازدحامها 

اليوم، وفق �سحافي في وكالة فران�س بر�س.
كما �سّجل تراجع كبير في عدد المارة على الأر�سفة، بينما 
الم�سنفة  التجارية  المحال  والعديد من  الم�سارف  اأغلقت 

غير اأ�سا�سية، اأبوابها الحديدية.
»لالأ�سف،  بر�س  لفران�س  اإذاعـــي،  مقدم  وهــو  اإح�سان،  وقــال 

النا�س لي�سوا حذرين« لجهة اللتزام بالجراءات الوقائية.
وال�سفر  تجمعات،  زفــاف،  حفالت  احتفالت،  »نــرى  واأ�ساف 
كانت  »طــهــران  متابعا  م�ستمرا«،  يــزال  ل  المناطق(  )بين 
خالية تقريبا اليوم، لكننا نعرف العديد )من النا�س( الذين 

�سافروا )لمناطق اأخرى(«.
وكان روحاني حّذر ال�سبت على هام�س الجتماع الأ�سبوعي 
اللــتــزام  اأن  مــن  كـــوفـــيـــد-19،  لــمــكــافــحــة  الــوطــنــيــة  للهيئة 
من  ذلــك  معتبرا  »منخف�سا«،  بــات  الــوقــائــيــة  بـــالإجـــراءات 
اإ�ــســافــة  الــعــوامــل الم�ساهمة فــي ارتــفــاع الإ�ــســابــات راهــنــا، 
والتنقل  الما�سي،  حــزيــران  فــي  الرئا�سية  النتخابات  الــى 
»غــيــر الـــ�ـــســـروري«. وتــقــتــ�ــســي الإجـــــــراءات الــجــديــدة منع 
الدخول والخروج من محافظتي طهران واألبرز با�ستخدام 
التذكير  اأعــادت  التي  الهيئة  الخا�سة، بح�سب  النقل  و�سائل 
في  الأ�سا�سية  غير  التجارية  الموؤ�س�سات  اإقــفــال  بــ�ــســرورة 
مقيا�س  عــلــى  الأعــلــى  الم�ستوى  عــنــد  الم�سنفة  الــمــنــاطــق 
الثالثاء  الر�سمي  التلفزيون  وعــر�ــس  الــوبــائــي.  الت�سنيف 
لقطات ل�سرطة ال�سير وهي تمنع ال�سيارات من العبور نحو 
�سياحيا و�سيفيا  ت�سّكل مق�سدا  التي  ال�سمالية  المحافظات 
ت�سجيل  عن  اأفــادت  محلية  اإعــالم  و�سائل  لكن  لالإيرانيين. 
مــع محاولة  الإثــنــيــن،  ليل  مــن  اعــتــبــارا  لل�سير  ازدحـــامـــات 
عطلة  لتم�سية  منها  الــخــروج  طــهــران  �سكان  مــن  كثيرين 
)الخمي�س  الأ�ــســبــوع  نهاية  بعطلة  اأيــ�ــســا  المت�سلة  العيد 

والجمعة في اإيران(.

ح�سيلة قيا�سية لإ�سابات 
كورونا يف �ير�ن

�مر�أة تلوح بالعلم �لتركي في �لجزء �ل�سمالي من نيقو�سيا )� ف ب(

كب�سولة ف�سائية تهبط باأمان في تك�سا�س )� ف ب(

نيقو�سيا - �أ ف ب

�أكد �لرئي�س �لتركي رجب طيب �إردوغان �م�س تم�ّسكه بحل 
يقوم على دولتين في قبر�س، في كلمة �سديدة �للهجة 
�ألقاها خالل زيارة لل�سطر �ل�سمالي من قبر�س في �لذكرى 
�لـ47 لالجتياح �لتركي �لذي �أدى �إلى تق�سيم �لجزيرة 
�لمتو�سطية.
وقال �أمام ح�سد خالل عر�س ع�سكري في �ل�سطر �ل�سمالي 
من �لعا�سمة »لي�س لدينا خم�سون عاما لن�سيعها« في �إ�سارة 
�إلى عقود من جولت �لتفاو�س برعاية �لأمم �لمتحدة 
باءت بالف�سل في توحيد �ل�سطرين �ليوناني و�لتركي 
�لقبر�سي من �لجزيرة.
و�أ�ساف »ل يمكن �إحر�ز تقدم في �لمفاو�سات من دون 
�لت�سليم بوجود �سعبين ودولتين«.
و�عتبر �أنه »ل يمكن ��ستئناف عملية تفاو�س جديدة �إل 
بين دولتين«، م�سيفًا »من �أجل هذ�، يجب تاأكيد �ل�سيادة 
و�لمكانة �لمت�ساوية للقبار�سة �لأتر�ك. وهذ� �أ�سا�س لحل«.
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الفي�ضلي والوحدات في اللقاء الموؤجل من دوري المحترفين اليوم

.. قمة بمعنى الكلمة

لــلــدوري،  �سدارته  مــوؤخــراً  الفي�سلي  فقد  اأن  وبعد 
ال�سلط  اأمــام  البطولة  الأولــى في  الخ�سارة  متجرعاً 
اليوم  مواجهة  في  الفوز  تحقيق  م�ساعي  فــاإن   ،1-0
تت�ساعف ل�ستعادة قمة الترتيب �سريعاً، فيما يتطلع 
انت�سار  بح�سد  القوية،  نتائجه  لموا�سلة  الوحدات 

جديد ي�سعه وحيداً في المقدمة.
مقدمة  على  لفــت  ب�سكل  الح�سابات  ت�سابك  ومــع 
اأمام  بنقطة  يتقدم  الــذي  الرمثا  بح�سور  الترتيب، 
الفي�سلي والوحدات وال�سلط، وبترب�ص �سباب الأردن 
الـــدوري  فـــرق  فـــاإن ن�سف  نــقــطــة،  والــحــ�ــســيــن )17( 
تتم�سك بحظوظ المناف�سة على اللقب، مع الو�سول 
اإلى الأمتار الأخيرة من مرحلة الذهاب، ما ي�سفي 

والذي  القمة،  لقاء  نتيجة  على  الأهمية  من  مزيداً 
ير�سم اإلى حد بعيد معالم الريادة في مرحلة الإياب.

قبل موقعة اليوم، كان كل �سيء ي�سير ب�سكل مثالي 
من  خــــاٍل  ب�سجل  الــقــمــة،  عــلــى  مــتــربــعــاً  للفي�سلي، 
الـــهـــزائـــم، لــيــ�ــســطــدم بــالــ�ــســلــط الــخــمــيــ�ــص الــمــا�ــســي 
بفارق  الثالث  للمركز  ويــتــراجــع  الأوراق،  وتتبعثر 
الأهداف، وبات مطالباً با�ستعادة ال�سدارة من الرمثا 

�سريعاً.
في المقابل، يبدو اأن الوحدات نجح با�ستعادة توازنه 
ال�سهر  ال�سابع من  1-2 في  الرمثا  اأمــام  التعثر  بعد 
الــحــزيــرة  اأمــــام  بــفــوزيــن متتاليين  الــحــالــي، وخـــرج 
وال�سلط وفر�ص نف�سه من جديد مناف�ساً قوياً على 

مواجهة  في  الإيقاع  بنف�ص  يوا�سل  اأن  اآمــًا  اللقب، 
الفي�سلي.

ال�سيد،  ماهر  ال�سوري  الــمــدرب  فريق  تطلعات  بين 
النــتــ�ــســارات،  لطريق  الفي�سلي  عـــودة  فــي  ورغــبــتــه 
اأبو زمع بموا�سلة دفع عجلة  وبين م�ساعي عبداهلل 
فــاإن لقاء  القمة..  اإلــى  اإلــى الأمــام و�سوًل  الوحدات 
الــيــوم يــحــمــل فــي طــيــاتــه كــافــة الــمــعــطــيــات، ليقدم 
الطموحات،  يلبي  مميزاً،  فنياً  م�سهداً  للجماهير 

ويفي بوعود القمة المنتظرة.

الرمثا.. �ضدارة بنقطةالبطوالت
الأحــد  اختتمت  العا�سرة  الجولة  مناف�سات  وكــانــت 

الما�سي، بلقاء وحيد حيث فاز الجزيرة على �سباب 
محمد  عبر  الجزيرة  اأهـــداف  وجـــاءت   ،1-3 العقبة 
اأحرز  البا�سا، حمزة ال�سيفي، عبداهلل العطار، فيما 

هدف العقبة زكي اأبو ليلى.
وتــ�ــســدر الــرمــثــا تــرتــيــب الــفــرق رغـــم تــعــادلــه دون 
الوحدات  وحقق  الأردن.  �سباب  مع م�سيفه  اأهــداف 
فــــوزاً ثــمــيــنــاً عــلــى نــظــيــره �ــســحــاب بــهــدفــيــن لــهــدف، 
تقدم �سحاب اأوًل عبر يزن ثلجي، فيما �سجل هدفي 
الوحدات اأحمد زريق، ومنذر اأبو عمارة، وفاز ال�سلط 
رونالدو  اإم�ساء  من  رد  دون  بهدف  الفي�سلي  على 

ونجا.
اأهـــداف  �سجل   ،1-4 الجليل  على  مــعــان  تغلب  كما 

مــعــان ولــيــد الــدرايــ�ــســة، محمود مــوافــي، واإبــراهــيــم 
الــــــرواد »هـــدفـــيـــن«، بــيــنــمــا اأحـــــرز الـــهـــدف الــوحــيــد 

للجليل عامر علي.
تــاأخــره  قــلــب  اأن  بــعــد  ثــمــيــنــاً  فــــوزاً  الح�سين  وحــقــق 
للح�سين  �سجل   ،2-3 الفوز  اإلــى  البقعة  اأمــام  بهدف 
�سجل  فيما  مــوالــي،  »هــدفــيــن«، محمد  يا�سر  اأحــمــد 

هدفي البقعة محمد عبد المطلب، وعلي �سالح.
ب�سدارة  الرمثا  انفرد  العا�سرة،  الجولة  نهاية  ومع 
تــرتــيــب الــفــرق بــر�ــســيــد 21 نــقــطــة، ثــم الـــوحـــدات، 
والفي�سلي، وال�سلط 20، �سباب الأردن والح�سين 17، 
 ،7 الجليل   ،9 العقبة  �سباب   ،11 معان   ،14 الجزيرة 

�سحاب 4، والبقعة بالمركز الأخير دون نقاط.

الكيك بوكسينج ضمن األلعاب األولمبية 2024 رسميًا

فاران يبلغ ريال مدريد بشأن مستقبله

عمان - را�ضد الروا�ضدة

ـــمـــيـــاً، اأمـــــ�ـــــص، الــجــمــعــيــة  �ـــســـادقـــت ر�ـــس
التنفيذي  المكتب  قرار  على  العمومية 
اإدارج  قـــــرار  عــلــى  الأولـــمـــبـــيـــة،  لــلــجــنــة 
اأولمبية  لعبة  بوك�سينج  الكيك  ريا�سة 
 2024 بــــاريــــ�ــــص  اأولــــمــــبــــيــــاد  مــــن  بـــــــدءا 

المقبل.
والعتماد  الر�سمية  الم�سادقة  وجاءت 
اأولــمــبــيــاد طوكيو  عــلــى هــامــ�ــص  الــكــامــل 

المقبل. الجمعة  انطاقها  المقررة 
الوطني،  للمنتخب  الأول  المدرب  وقال 
الــمــا�ــســتــر عــيــ�ــســى اأبــــو نــ�ــســار لــــ $، 
رئـــيـــ�ـــص لــجــنــتــي الـــمـــدربـــيـــن الأردنــــيــــة 
في  الــمــدربــيــن  لجنة  ع�سو  والــعــربــيــة، 
قــرار  اأن   ،)WAKO( الــدولــي  التــحــاد 
ن�سعى  خــطــوة  يــعــد  الــر�ــســمــي  الإعــتــمــاد 
خطوة  اأنها  كما  طويلة،  فترة  من  اإليها 
الأخرى،  الألعاب  ببقية  واأ�سوة  اإيجابية 
الكيك  ريا�سة  تــطــور  على  قــوي  ودلــيــل 

عالمياً. بوك�سينج 
اأن الم�سوؤولية ت�ساعفت  واأ�ساف ن�سار: 
اأولمبية،  الريا�سة  هذه  اأ�سبحت  بعدما 
من  الجميع،  تكاتف  اإلــى  تحتاج  واأنــهــا 
خارجية،  بمع�سكرات  الاعبين  اإعـــداد 
وهـــذا بــطــبــيــعــة الــحــال مــن اخــتــ�ــســا�ــص 
نتوقع  التي  الأردنية  الأولمبية  اللجنة 

مــنــهــا مـــزيـــداً مـــن الإهـــتـــمـــام لــتــحــقــيــق 
 ،2024 باري�ص  الأولمبياد  في  اإنــجــازات 
الأولمبي  الإعــداد  مركز  اإلى  بالإ�سافة 
الـــذيـــن �ــســيــتــبــنــون الـــاعـــب الأولـــمـــبـــي 

الأولمبياد. في  الم�سارك 
رئي�ص  ال�ساعر،  با�سل  الدكتور  وخــتــم: 
ممثل  والـــعـــربـــي،  ـــــي  الأردن الإتـــحـــاديـــن 

المكتب  وع�سو  اآ�سيا  قارة  عن  الرئي�ص 
الـــتـــنـــفـــيـــذي الــــــدولــــــي، عـــمـــل جــــاهــــداً 
وو�سول  الأولمبي،  الحلم  اإلى  للو�سول 
الــلــعــبــة اإلـــى اأعــلــى مــ�ــســتــويــاتــهــا مــحــلــيــاً 
ودولياً وعالمياً، وهذا ما تحقق  وعربياً 
بــفــ�ــســل وجـــود رئــيــ�ــص قـــادر عــلــى قــيــادة 

ال�سحيح. الطريق  نحو  الإتحاد 

وتـــتـــمـــتـــع ريــــا�ــــســــة الـــكـــيـــك بــوكــ�ــســيــنــج 
الأردنية بخبرة فنية وكادر فني موؤهل،  
وهذا  عالمي،  م�ستوى  على  والاعبين 
يــمــنــح الـــثـــقـــة والــــقــــدرة عـــلـــى الــعــالــيــة 
اأولــمــبــيــة  مــ�ــســاركــة  اأول  اإلــــى  لــلــو�ــســول 
اأول  وتــحــقــيــق الـــهـــدف الــمــنــ�ــســود بــنــيــل 
بوك�سينج. الكيك  في  اأولمبية  ميدالية 

الراأي - وكاالت

اأبلغ المدافع الدولي الفرن�سي رافائيل 
برغبته  مــدريــد،  ريـــال  فريقه  فــــاران، 
فــي الــرحــيــل خـــال فــتــرة النــتــقــالت 

ال�سيفية الحالية.
ال�سهير  الــريــا�ــســي  الــ�ــســحــفــي  وكــتــب 
الــمــخــتــ�ــص فـــي انــتــقــالت لعــبــي كــرة 
الــقــدم، الإيــطــالــي فــابــريــزيــو رومــانــو، 
»اأكد  »تويتر«:  موقع  في  ح�سابه  على 
لريال مدريد  فاران وممثليه  رافائيل 
رغــبــة الــاعــب فــي الــرحــيــل وخــو�ــص 
تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي 

الممتاز«.
»�سيلتزم  واأ�ساف ال�سحفي الإيطالي: 
الح�سول  مــنــتــظــرا  بــالحــتــرام  فــــاران 
عــلــى مــوافــقــة الـــنـــادي الــمــلــكــي، لكنه 
يريد النتقال اإلى مان�س�ستر يونايتد«.
لمان�س�ستر  فـــاران  اأكــد  »كما  واخــتــتــم: 

يــونــايــتــد اأنــــه جــاهــز لــقــبــول الــعــر�ــص 
الذي قدمه النادي الإنجليزي«.

ول تمانع اإدارة النادي الملكي في بيع 
�سفقة  �سمن  اإقــحــامــه  اأو  فـــاران  عقد 
ال�سيفية  النــتــقــالت  خـــال  تــبــادلــيــة 

الجارية.
ريــال مدريد  فــاران مع  اأن عقد  يذكر 
ورفــ�ــص  الــمــقــبــل،  ال�سيف  فــي  ينتهي 
الــاعــب كــل عــرو�ــص الــتــجــديــد حتى 
الآن، كما رف�ص اأن يكون جزءا من اأي 

�سفقة تبادلية.
اأن  اأكـــدت  قــد  اإ�سبانية  تــقــاريــر  وكــانــت 
ريــــال مـــدريـــد لـــن يــقــبــل اأقــــل مـــن 60 
مليون يورو للتخلي عن خدمات فاران 

خال ال�سيف الجاري.

صحيفة مدريدية تدعو لمنح ميسي 
الكرة الذهبية

الراأي - اإنترنت

 ،»2020 بــبــطــولــة »يـــورو  اإيــطــالــيــا  تــتــويــج  �ــســهــد 
مر�سحة  نــهــا  اأ عــلــى  �ــســمــاء  الأ لــبــعــ�ــص  الــتــرويــج 
مــحــتــمــلــة لــنــيــل الـــكـــرة الــذهــبــيــة هــــذا الـــعـــام، 
اأمــريــكــا قلب  بــكــوبــا  لــكــن فـــوز لــيــونــيــل مــيــ�ــســي 

»ماركا«. ل�سحيفة  وفقا  الموازين، 
جورجينيو،  الإيــطــالــي  الو�سط  لعــب  وت�سدر 
قــائــمــة الــتــر�ــســيــحــات لــلــفــوز بــالــكــرة الــذهــبــيــة، 
البرازيل،  في  المولود  الاعب  اأن  اعتبار  على 
من  غــيــره  يع�سه  لــم  ا�ــســتــثــنــائــيــا  مــو�ــســمــا  عــا�ــص 
الـــاعـــبـــيـــن )بـــا�ـــســـتـــثـــنـــاء زمـــيـــلـــه فـــي تــ�ــســلــ�ــســي 
بلقب  بــفــوزه  بــالــمــيــري(،  يــمــر�ــســون  اإ واإيــطــالــيــا 
بلقب  واأتبعه  ت�سيل�سي،  مع  اأوروبا  اأبطال  دوري 

»الأتزوري«. منتخب  مع   »2020 »يورو  بطولة 

فر�ص كيليني لنيل الكرة الذهبية
يــــطــــالــــي الــمــخــ�ــســرم  كـــمـــا بـــــرز الــــمــــدافــــع الإ
جــورجــيــو كــيــلــيــنــي، �ــســمــن قــائــمــة الــمــر�ــســحــيــن 
لــنــيــل الـــجـــائـــزة الــمــرمــوقــة، عــلــى الـــرغـــم مــن 
بها  توج  اأن  منذ  بالجائزة  مدافع  اأي  فوز  عدم 
منتخب  فوز  في  �ساهم  بعدما  كانافارو،  فابيو 

.2006 عام  العالم  كاأ�ص  ببطولة  اإيطاليا 
كيليني  تقديم  حقيقة  من  الرغم  وعلى  ولكن 
لــبــطــولــة اأوروبـــيـــة كــبــيــرة مــع مــنــتــخــب بـــاده، 
نــــه ظــهــر بــ�ــســكــل مــتــوا�ــســع مــع  فــيــعــاب عــلــيــه اأ
فــريــقــه يــوفــنــتــو�ــص فـــي الــمــو�ــســم الــمــنــقــ�ــســي، 
ـــابـــات وغـــــاب عـــن مــعــظــم  حـــيـــث ابـــتـــلـــى بـــالإ�ـــس
الإ�سابة  ب�سبب  غاب  اأنه  كما  الفريق،  مباريات 
اأيــ�ــســا عـــن بــعــ�ــص مــبــاريــات مــنــتــخــب اإيــطــالــيــا 
الــكــرة  جــائــزة  منحه  لــذلــك   ،»2020 »يـــورو  فــي 

م�ستبعدا. اأمرا  يبدو  العام  لهذا  الذهبية 
مي�سي! جائزة  الذهبية  الكرة 

اأن  على  الــمــدريــديــة،  »مــاركــا«  �سحيفة  �ــســددت 
كــل مــا تـــردد اأ�ــســبــح غــيــر مــنــطــقــي، بــعــد قــيــادة 
كوبا  بلقب  لــلــفــوز  الأرجــنــتــيــن  منتخب  مي�سي 
عاما،   28 دام  البطولت  عن  غياب  بعد  اأمريكا 
على  هيمن  حــيــث  الــتــتــويــج،  فــي  الكبير  ودوره 
كــل جــوائــز الــبــطــولــة لــكــونــه الــهــداف واأفــ�ــســل 

حا�سم. وممرر  لعب 
يفوز  اأن  لأحد  ينبغي  ل  اأنه  ال�سحيفة  واأكــدت 
مي�سي. قبل  العام  لهذا  الذهبية  الكرة  بجائزة 
ـــــــه عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن اإخــــفــــاق  ن واأو�ـــــســـــحـــــت اأ
»الـــبـــرغـــوث« مـــع بــر�ــســلــونــة فـــي الـــفـــوز بــلــقــب 
فاإنه  اأوروبــا،  اأبطال  ودوري  الإ�سباني  الــدوري 
لـ»الليغا«،  كــهــداف  »البيت�سي�سي«  بجائزة  فــاز 
�ـــص مــلــك  كـــمـــا قـــــاد »الـــبـــار�ـــســـا« لــلــتــتــويــج بـــكـــاأ

. نيا �سبا اإ
نـــــه طــالــمــا يــلــعــب  لـــــى اأ ــــارت الــ�ــســحــيــفــة اإ ــــس � واأ
ن�سيان  فــيــجــب  الــنــخــبــة،  مــ�ــســتــوى  عــلــى  مــيــ�ــســي 
نـــــه ل يـــوجـــد لعـــب  جــورجــيــنــيــو والـــبـــقـــيـــة، لأ
بالفوز  الأرجنتيني  النجم  مــن  اأحــق  قــدم  كــرة 
بــالــكــرة الــذهــبــيــة الــ�ــســابــعــة فـــي تــاريــخــه هــذا 

العام.
الذهبية  بالكرة  مي�سي  فوز  اإن  »ماركا«،  وقالت 
غريمه  عن  اأكثر  يبتعد  كي  جدا  مهم  ال�سابعة 
الــمــتــوج بها  كــريــ�ــســتــيــانــو رونـــالـــدو  الــبــرتــغــالــي 
نـــه اأعــظــم لعــب في  اأ 5 مـــرات، ولــلــتــاأكــيــد عــلــى 
نـــه الأعـــظـــم فــي كــل  جــيــلــه، بــل يــمــكــن الــقــول اإ
الــعــ�ــســور، وخــا�ــســة اأن الــفــر�ــســة مــتــاحــة اأمــامــه 
والتا�سعة  بل  الثامنة  الذهبية  الكرة  لإ�سافة 

. ي�سا اأ

"الكيك بوك�ضينج".. يمتلك مقومات الو�ضول االأولمبي 2024 )الراأي(

�ضحيفة ماركا تدعو لمنح مي�ضي الكرة الذهبية

رافائيل فاران )يمين( وبنزيما

الوحداتالفي�ضلي

عمان - محمد العيا�ضرة

تحمل مواجهة الفي�ضلي والوحدات التي تقام 
عند الثامنة والن�ضف م�ضاء اليوم على �ضتاد 
عمان الدولي، معطيات قمة ا�ضتثنائية بكل ما 
تحمل الكلمة من معنى، نظرًا لخ�ضو�ضية اللقاء 
من جهة، ولموقف الفريقين على �ضلم ترتيب 
دوري المحترفين مع نهاية االأ�ضبوع العا�ضر من 
جهة اأخرى.

المباراة الموؤجلة من االأ�ضبوع الثالث للدوري، 
تعد محط اأنظار ع�ضاق الكرة االأردنية، 
بتفا�ضيل اأكثر ت�ضويقًا هذا المرة، مع �ضراكة 
الوحدات والفي�ضلي بالمركز الثاني حاليًا بـ20 
نقطة بالت�ضاوي مع ال�ضلط، وبفارق خطوة 
وحيدة خلف الرمثا المت�ضدر، ما يوؤكد اأن الفوز 
يعني االنفراد بقمة الترتيب.
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تحديث ال�ضعار الأولمبي

تزايد الشكوك والمخاوف في اليابان رغم اقتراب البداية
طوكيو - اأ ف ب

بـ"�سكوٍك«  باخ  توما�س  الألماني  الدولية  الأولمبية  اللجنة  رئي�س  اأقــر 
اأولمبياد  ل�ست�سافة  الم�سطربة  التح�سيرات  ب�سبب  نــوم«  بال  و»لياٍل 
ب�سبب  الــتــاأخــيــر  مــن  عــام  بعد  الجمعة،  غــد  بعد  ينطلق  الـــذي  طوكيو 
نتيجة  ومــعــار�ــســة محلية  امتعا�س  و�ــســط  كــورونــا،  فــيــرو�ــس  تــداعــيــات 

ا�ستمرار التف�سي.
وقال باخ خالل اجتماع للجنة الأولمبية الدولية في العا�سمة اليابانية 
اإن القرار غير الم�سبوق بتاأجيل  اأيام معدودة على افتتاح الألعاب،  قبل 

الألعاب من �سيف 2020 اأثبت اأنه اأكثر تعقيداً مما كان ُيعتقد.
كانت ال�ستعدادات لحفل الفتتاح م�سطربة جداً في ظل وجود طوكيو 
لقرار  المحلية  المعار�سة  حــدة  من  زاد  ما  �سحية  طـــوارىء  حالة  في 
الم�سي قدماً بالألعاب التي �ستقام بغياب الجمهور في الأحداث المقررة 
في العا�سمة، ما يعني اأن الغالبية العظمى من الم�سابقات �ستقام خلف 

اأبواب مو�سدة.
وقال باخ »على مدى الأ�سهر الـ15 الما�سية توجب علينا اتخاذ العديد 
من القرارات في حالة من عدم اليقين. راودتنا ال�سكوك كل يوم. تداولنا 

وتناق�سنا. كانت هناك لياٍل بال نوم«.
اأجــل  اأثــقــل كاهلي. لكن مــن  اأيــ�ــســاً، لقد  اأثــر ذلــك علينا  واأ�ــســاف »لقد 
نظهر  اأن  علينا  كان  ثقة.  نظهر  اأن  علينا  كان  اليوم،  هذا  الى  الو�سول 

طريقة للخروج من هذه الأزمة«.
اأحدث  اأظهر  واأثار باخ احتجاجات متفرقة خالل زيارته لليابان، حيث 
ا�ستطالع في �سحيفة »اأ�ساهي �سيمبون« اأن 55 بالمئة من الذين �ساركوا 

فيه، يعار�سون اإقامة الألعاب هذا ال�سيف.
اأربعة  اإ�سابة  الآن  ثبتت حتى  اإذ  فــراغ،  لي�ست من  المحليين  ومعار�سة 
ريا�سيين في القرية الأولمبية، مما زاد المخاوف من اأن تدفق الآلف 
ارتفاع عدد  �سيزيد من  الإعــالم  وو�سائل  والم�سوؤولين  الريا�سيين  من 

الإ�سابات بالفيرو�س في اليابان.
وكانت لعبة جمباز اأميركية مراهقة تقيم خارج القرية الأولمبية، من 

بين 71 حالة اإيجابية متعلقة بالألعاب تم الإبالغ عنها حتى الآن.
التي تقام  الم�سوؤولون الأولمبيون واليابانيون بقوة عن الألعاب  ودافع 
اللقاح  تلقى  فيما  يومية،  اخــتــبــارات  مــع  �سارمة  �سحية  »فــقــاعــة«  فــي 
في  الم�ساركين  الريا�سيين  مــن  بالمئة   8 قــرابــة  للفيرو�س  الم�ساد 

الألعاب.
نرى  اأن  »يمكننا  باخ  قال  الفتتاح،  فاأكثر من حفل  اأكثر  القتراب  ومع 
اأخيراً نهاية النفق المظلم«، م�سدداً »لم يكن الإلغاء خياراً بالن�سبة لنا 
الريا�سيين... لقد  اأبــداً عن  اللجنة الأولمبية الدولية ل تتخلى  اأبــداً. 

فعلنا ذلك من اأجل الريا�سيين«.

اجتماع يعك�س واقع الألعاب في زمن الجائحة
الدولية،  الأولمبية  للجنة  اعتيادية  غير  جل�سة  في  يتحدث  بــاخ  وكــان 
حيث احترم الم�ساركون فيها التباعد الجتماعي بجلو�س كل منهم على 

مكتب، وا�سعين الكمامات فيما تم م�سح الميكروفون بعد كل متحدث.
�ستقام  التي  الألــعــاب  في  الو�سع  عليه  �سيكون  ما  الم�سهد  هــذا  وَعَك�َس 
باأ�سوات  الجمهور  عــن  فيها  �سُي�ستعا�س  فــارغــة  مــالعــب  فــي  باأغلبها 
الذي  الأولمبي  الملعب  الفتتاح في  بدءاً من حفل  لة،  ُم�َسجَّ ت�سجيعية 
ح�سور  با�ستثناء  الجمعة  فارغاً  �سيكون  لكنه  متفرج،  األــف   68 لـ  يت�سع 

قرابة األف م�سوؤول و�سخ�سية اأولمبية، بمن فيهم ممثلو الرعاة.
اأويــامــادا  »كورنيليو�س«  كيغو  الموؤلف  مو�سيقى  بــدون  الحفل  و�سيقام 
الذي تقدم با�ستقالته الإثنين على خلفية ق�سة تنمر قديمة بحق رفاق 

له اأيام الدرا�سة من ذوي الحتياجات الخا�سة.
الم�سوؤولين  من  العديد  تنحي  الــى  لت�ساف  اأويــامــادا  ا�ستقالة  وجــاءت 
الرئي�سيين في األعاب طوكيو، في مقدمهم الرئي�س ال�سابق لالأولمبياد 

يو�سيرو موري الذي ا�ستقال ب�سبب تعليقات متحيزة جن�سياً.
وقال اأويامادا »بقبولي ب�سدق لالقتراحات والآراء التي قدمها كثير من 

النا�س، اأريد من الآن ف�ساعداً التفكير ب�سلوكي واأفكاري. اأعتذر حقاً«.
وتابع »لقد اأدركت ب�سكل موؤلم اأن قبولي عر�س الم�ساركة المو�سيقية في 
اأولمبياد طوكيو 2020 والألعاب البارالمبية لم ياأخذ في عين العتبار 

موقف الكثير من النا�س«.
بعدما بداأت اأخبار م�ساركته في تاأليف مو�سيقى حفل الفتتاح بالنت�سار 
الى  الت�سعينات  منت�سف  فــي  اأجــراهــا  مقابالت  عـــادت  الإنــتــرنــت،  على 
الظهور حيث ناق�س اأويامادا ومن دون ندم وا�سح، تنمره على زمالء له 

في المدر�سة من ذوي الحتياجات الخا�سة.
واجهها  التي  الم�ساكل  مــن  طويلة  لئحة  الــى  الق�سية  هــذه  وت�ساف 
المنظمون منذ ال�سيف الما�سي حين ا�سطروا الى اإرجاء الألعاب لعام، 
مروراً با�ستقالة رئي�س طوكيو 2020 موري الذي تنحى في �سباط بعدما 

قال اإن الن�ساء يتحدثن كثيراً في الجتماعات.
كما اختار المدير الإبداعي لحفلتي الفتتاح والختام هيرو�سي �سا�ساكي 

ال�ستقالة في اآذار بعدما �َسبََّه ممثلة كوميدية بدينة بالخنزير.
اأعلنت �سركة تويوتا اليابانية ل�سناعة ال�سيارات والتي  اأي�ساً،  والإثنين 
ممثلة  تكون  لن  اأنها  طوكيو،  لأولمبياد  الرئي�سيين  الرعاة  من  تعتبر 
الــجــمــعــة فــي حــفــل الفــتــتــاح ولـــن تــبــث الــمــجــمــوعــة اإعـــالنـــات متعلقة 

بالحدث.
اإن »م�سوؤولي تويوتا  وقالت متحدثة با�سم تويوتا لوكالة فران�س بر�س 
هناك  يكون  لن  اأنــه  هو  الرئي�سي  وال�سبب  الفتتاح  حفل  يح�سروا  لن 

متفرجون«.
الم�سوؤول الإعالمي في تويوتا جون  اأم�س الول، قال  له  وفي ت�سريح 
ناعاتا لل�سحافيين اإن التم�سك باإقامة الألعاب في طوكيو رغم ا�ستمرار 

الجائحة »ُي�سَعُب فهمه« بالن�سبة لل�سعب الياباني.

اإمبراطور اليابان �ضيكون حا�ضرًا في الفتتاح
الحا�سرين في  بين  ناروهيتو من  اليابان  اإمبراطور  �سيكون  ذلك،  اإلى 

حفل الفتتاح طوكيو بح�سب ما اأعلن مكتبه اأم�س.
لكن م�سوؤول في وكالة رعاية الق�سر الإمبراطوري قال لوكالة فران�س 
اإن الإمبراطورة ما�ساكو لن ت�سارك في الحفل الذي �سيقام الجمعة في 
الملعب الوطني بغياب عامة الجمهور لكن بم�ساركة قرابة األف م�سوؤول 
و�سائل  بح�سب  الراعية  ال�سركات  ودولــي وممثلين عن  واأولمبي  محلي 
الإعالم المحلية. ول يتمتع الإمبراطور البالغ من العمر 61 عاماً، باأي 

�سلطة �سيا�سية لكنه �سخ�سية رمزية مهمة في اليابان.
عن  ُي�ساع  ما  �سوغا  يو�سيهيدي  الـــوزراء  رئي�س  نفى  الما�سي،  وال�سهر 
تف�سي  تزيد من  قد  الأولمبية  الألعاب  اأن  »قلقاً« من  كان  ناروهيتو  اأن 
فيرو�س كورونا في البالد، نا�سباً ما �سدر عن الق�سر الإمبراطوري في 
هذا ال�ساأن الى راأي �سخ�سي لمدير وكالة رعاية الق�سر الإمبراطوري 

يا�سوهيكو ني�سيمورا.
انطالق  اإ�ــســارة  �سيعطي  ناروهيتو  اأن  محلية  اإعالمية  تقارير  وذكــرت 
اإنه  الإمبراطوري قال  الق�سر  الم�سوؤول في وكالة رعاية  الألعاب، لكن 

لي�س على علم اإذا كان الإمبراطور �سيتحدث في حفل الفتتاح.
الــراعــي الفخري  العر�س في عــام 2019، هو  الــذي تولى  والإمــبــراطــور 

لألعاب طوكيو 2020.
اأحداث  اأي  الإمبراطورية  الأ�سرة  اأفــراد  ي�ساهد  اأن  التقارير  وا�ستبعدت 
من  للحد  مو�سدة  اأبـــواب  خلف  جميعها  �ستقام  والتي  اأخــرى  اأولمبية 

العدوى با�ستثناء الم�سابقات المقررة خارج نطاق العا�سمة.
الإمــبــراطــوري  الق�سر  في  الخمي�س  ناروهيتو  يلتقي  اأن  المقرر  ومــن 
رئي�سها  مقدمهم  في  الدولية،  الأولمبية  اللجنة  في  الم�سوؤولين  كبار 
اأيت�س  الألماني توما�س باخ، وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية »اأن 
كـــاي« الــتــي اأفـــادت بـــاأن الإمــبــراطــور �سي�ست�سيف اأيــ�ــســاً زعــمــاء اأجــانــب 

و�سيوفاً في الق�سر الجمعة.
اإ�سارة  اأعطى  اأن  اأكيهيتو،  ال�سابق  الإمبراطور  ناروهيتو،  لوالد  و�سبق 
انطالق دورة الألعاب ال�ستوية لعام 1998 في ناغانو، بينما اأعلن جده، 
الإمبراطور هيروهيتو، افتتاح كل من دورة الألعاب ال�سيفية في طوكيو 

عام 1964 ودورة الألعاب ال�ستوية في �سابورو عام 1972.

تحديث ال�ضعار الأولمبي
وفي �سياق مت�سل، تم اأم�س تحديث ال�سعار الأولمبي من »اأ�سرع، اأعلى، 
الت�سامن  روح  لعك�س  وذلــك  اأقوى–معاً«،  اأعــلــى،  »اأ�ــســرع،  الــى  اأقـــوى« 
اأرجــاأت  التي  »كوفيد-19«  جائحة  مواجهة  في  العالم  اأنحاء  جميع  في 

اأولمبياد طوكيو من ال�سيف الما�سي.
جل�ستها  في  التغيير  على  الثالثاء  الدولية  الأولمبية  اللجنة  ووافقت 

التي ت�سبق افتتاح الألعاب الجمعة بعد عام من موعدها الأ�سلي.
وتقام الألعاب و�سط مخاوف محلية من تردي الو�سع ال�سحي وارتفاع 
عدد الإ�سابات بالفيرو�س، في وقت تخ�سع طوكيو لحالة طوارئ �سحية 
المقررة  الم�سابقات  اأبــواب مو�سدة في  الأولمبياد خلف  اإقامة  ما حتم 
في العا�سمة، ما يعني اأن الغالبية العظمى منها �ستقام من دون جمهور.
التاأييد  الأولمبي  ال�سعار  تحديث  اقتراح  نال  بعدما  باخ  توما�س  وقــال 
بــالإجــمــاع، »نـــرى فــي كــل مــكــان الجهد الــتــعــاونــي يجلب حــلــوًل اأ�ــســرع 

واأف�سل من العمل ب�سكل منفرد«.
وكان »اأ�سرع، اأعلى، اأقوى«، اأو »�سيتيو�س، األتيو�س، فورتيو�س« بالالتينية، 
تاأ�سي�س  مع  تزامناً  اعتماده  تم  1894 عندما  عام  الأولمبي منذ  ال�سعار 
الفرن�سي  موؤ�س�سها  اقتراح  على  بناًء  وذلك  الدولية،  الأولمبية  اللجنة 

بيار دو كوبرتان.
وبـــاتـــت الــنــ�ــســخــة الــالتــيــنــيــة لــلــ�ــســعــار الــجــديــد »�ــســيــتــيــو�ــس، األــتــيــو�ــس، 

فورتيو�س–كومونيتر«.

نعي حاج فا�ضل

ينعى عميد حامد الحسين الرطروط 
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فتاة مت�شك قرن كب�س فـي �ش�ق للما�شية 
فـي عمان

 )ا ف ب(

نعلم جميعاً اأن العالقة بين الأردن والوليات المتحدة الأميركية 
هي عالقة ا�ستراتيجية متجّذرة ذات اأبعاد �سيا�سية واأمنية مت�سعبة 
جّداً في المنطقة، اإّل اأّن هذه العالقة اأ�سابها الفتور على م�ستوى 
القادة في عهد الرئي�س ترمب خ�سو�ساً بعد رف�س جاللة الملك 
حكومة  مع  عليها  المتوافق  ال�سابقة  الأميركية  الإدارة  لخطط 
والق�سية  بالقد�س  والمتعّلقة  نتانياهو  رئي�سها  ا�سرائيل في عهد 

الفل�سطينية.
اليوم يعود جاللة الملك اإلى البيت الأبي�س كاأول زعيم عربي في 
فكراً  يحمل  جديد  اأميركي  ورئي�س  قديم  ل�سديق  ر�سمية  زي��ارة 
مختلفاً واأكثر اعتداًل في ما يخ�س المنطقة ول �سّيما فل�سطين 
يقوده جاللة  ال��ذي  الأردن��ي  الدبلوما�سي  العمل  التي هي محور 

الملك.
ال���وا����س���ح ج������ّداً اأن ال��ل��غ��ة اخ��ت��ل��ف��ت م���ن دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ال��ح��ل��ف��اء 
ثقل  ل��الأردن  الحلفاء.  الأ�سدقاء  القادة  لغة  اإلى  ال�ستراتيجيين 
في  ال��ع��م��ل  ع��ن��د  ع��ن��ه  التخلي  يمكن  رك��ي��زة ل  دب��ل��وم��ا���س��ي جعله 
المنطقة وخ�سو�ساً في ما يتعلق بالق�سية الفل�سطينية، فالأردن 
المنطقة،  اأح��داث و�سراعات  التعامل مع  الخبرة عند  بيت  يمثل 
ولذا جرت العادة على اأن يتم التن�سيق والإ�ست�سارة مع الأردن قبل 
لجاللة  م�ستويات.  ع��ّدة  وعلى  الجديدة  والأف��ك��ار  الحلول  ط��رح 
بين  ما  الأميركية  ال�سيا�سية  الأو���س��اط  في  رهيب  ح�سور  الملك 
الرئا�سة والكونجر�س ومجل�س النواب ولطالما خدم هذا الح�سور 
ال��م�����س��ال��ح ال��وط��ن��ي��ة الأردن���ي���ة وال��م�����س��ال��ح ال��ع��رب��ي��ة، اإل����ى جانب 
الملك-  الم�سالح ال�ستراتيجية الأميركية. وعليه تجد -جاللة 
اإذا تحّدث اأن�ستت له الآذان، فهو وب�سهادتهم �ساحب نظرة وفكر 

وحليف ذي قيمة، وعدا ذلك هو الزعيم الأقدم في المنطقة.
تفتتح هذه الزيارة عهداً جديداً للعالقات الثنائية ي�ستاأ�سل نوعاً 
ال�سابقة  الإدارة  واج��راءات  به خطط  ت�سببت  ال��ذي  من الحتقان 
المخالفة تماماً لتطلعات الأردن والخطط الم�ستركة التي ا�ستمر 
اأكثر  اأو�سط  اإلى �سرق  العمل عليها لعقود في محاولت للو�سول 

ا�ستقراراً.
للمنطقة  التفاوؤل  جلبت  بايدن  الرئي�س  اإدارة  اإن  القول  ن�ستطيع 
ولي�س لطرف معّين واأن التوازن الدبلوما�سي �سيعود لما كان عليه 
على اأمل اأن يح�سل تقّدم يحقق بع�س العدل لل�سعوب المظلومة.

اأكثر  اأميركية  اإدارة  وج��ود  ف��اإن  الأردن����ي،  الوطني  ال�سعيد  على 
اإ�سراقاً  اأكثر  م�ستقبل  على  اإطاللة  يعني  ودوره  ل��الأردن  تقديراً 
الآن  القول  ن�ستطيع  الإقت�سادية.  الناحية  اأهّمها  ن��واح  ع��ّدة  من 
و�سوف  وانت�سر  �سداها  وو���س��ل  اأه��داف��ه��ا  ال��زي��ارة  ق��د حققت  اإن���ه 
تثمر تحركات جاللة الملك الدبلوما�سية لتعزيز ا�ستقرار الوطن 
وتحقيق و�سع اقت�سادي اأف�سل يخّفف ومن وطاأة ال�سنين ال�سعبة 

التي مررنا بها اأخيراً.

د. ماأم�ن ن�ر الدين

الأردن واأمريكا.. ما اجلديد بعد 
قمة امللك وبايدن؟ ل��م ت��ك��ن ق��م��ة وا���س��ن��ط��ن ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي جمعت ب��ي��ن جاللة 

حاجة  بايدن  جو  الأميركي  والرئي�س  الثاني  عبداهلل  الملك 
الأ�سد  كانا  لطرفين  حاجة  واإن��م��ا  فقط.  اأميركية  اأو  اأردن��ي��ة 
واأنها  الحكمة،  باأنها بعيدة عن  �سيا�سيون  تاأثرا بحقبة �سنفها 
خارجة عن كثير من ال�سوابط التي كر�ست الوليات المتحدة 
في موقع الزعامة للعالم، وتلك التي تميزت بها العالقات بين 

الدولتين.
ف��ح��ت��ى ال���خ���الف���ات ال��ت��اري��خ��ي��ة ح����ول ال��م��ل��ف ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، 
 � ن�سبيا   � محكوما  كان  اإ�سرائيل،  ل�سالح  الأميركي  والنحياز 
الإدارة  تتخلى  اأن  قبل  الدولية.  ال�سرعية  اأفرزتها  ب�سوابط 
م�ساألة  وفي مقدمتها  ال�سوابط،  تلك  ال�سابقة عن  الأميركية 

حل الدولتين، والو�ساية الها�سمية على المقد�سات.
لإع��ادة  حاجتها  ع��ن  الجديدة  الأميركية  الإدارة  ك�سفت  فقد 
القوى  اأب��رز  باعتباره  الها�سمية  وقيادته  الأردن  مع  التحالف 
الخلل،  ذل��ك  لإ���س��الح  �سعيا  المنطقة،  في  وال��وازن��ة  الفاعلة، 
ال�سرعية  ول�سوابط  الأردن��ي،  للدور  التنكر  كان  �سفحة  وطي 

الدولية اأبرز عناوينها.
با�سم  عنونت  ���س��وداء،  ل�سفحة  طيا  المحللون  ي��راه  م��ا  وه��ذا 
الملف  ت��رج��م��وا  ال��ذي��ن  ل�سخو�سها  وط��ي��ا  ال���ق���رن«،  »���س��ف��ق��ة 
م��ن��ف��ردي��ن، وت��ع��ام��ل��وا م��ع��ه م��ن م��ن��ظ��ور اق��ت�����س��ادي، وح��اول��وا 

الت�سرف نيابة عن اأ�سحاب الق�سية.
الحاجة الأميركية بدت وا�سحة من خالل الترحيب الر�سمي 
ولي  و�سمو  رانيا،  الملكة  جاللة  ترافقه  الملك  جاللة  بزيارة 
ال��ث��ان��ي. ودلل���ة على ذل��ك،  ب��ن ع��ب��داهلل  الأم��ي��ر ح�سين  العهد 
ت��وال��ت ال��ت�����س��ري��ح��ات ال��ر���س��م��ي��ة ال��ت��ي ت��وؤك��د ت��ل��ك ال��ف��ر���س��ي��ة، 
وتوؤ�سر على اأن البيت الأبي�س ينتظر اللقاء، وتذكر بالعالقات 
المتميزة بين البلدين، واأن القمة »ت�سلط ال�سوء على ال�سراكة 

الدائمة وال�ستراتيجية بين الوليات المتحدة والأردن«.
م��ب��اح��ث��ات ج��الل��ة ال��م��ل��ك م��ع ال��رئ��ي�����س ب��اي��دن، ك��ان��ت معمقة 
والإقليمية.  الثنائية  المجالت  مختلف  اإلى  وامتدت  ومثمرة، 
في  وم�ساعدته  اقت�ساديا،  الردن  بدعم  الرئي�س  التزم  حيث 
ال�سراكة  وا�ستمرار  بتجديد  التزم  كما  كورونا.  وب��اء  مكافحة 

ال�ستراتيجية معه.
اأن لدى الرئا�سة الأميركية الجديدة الرغبة  وقد بدا وا�سحا 
ال�����س��ادق��ة ل��ال���س��ت��ع��ان��ة ب��ح��ك��م��ة وخ���ب���رة ج��الل��ت��ه ف���ي ����س���وؤون 

عن  غائبة  تكن  ل��م  الملفات  م��ن  ال��ع��دي��د  اأن  ذل��ك  المنطقة. 
�سياغة  يعيد  اأن  يمكن  م��ا  الملفات  تلك  وم��ن  اللقاء.  اأج��ن��دة 
يكون  لن  الذي  الفل�سطيني  الملف  اإلى  فبالإ�سافة  المنطقة. 
بعيدا عن حل الدولتين، ومنها الدولة الفل�سطينية على حدود 
الرابع من حزيران 1967، وعا�سمتها القد�س ال�سرقية. هناك 
اأنها  وي��رى  بها،  اهتماما  الملك  جاللة  يبدي  اأخ���رى  ملفات 
العديد  انعا�س المنطقة وو�سع حد لمعاناة  اأ�سا�سية في  ركائز 

من الدول المت�سررة منها.
جاللته  يطرحه  ال��ذي  ال��ع��راق،  مو�سوع  الملفات،  تلك  وم��ن 
التحالفات  من  �سل�سلة  �سكل  وعلى  الجديد«  »ال�سام  بوابة  من 
وم�سر  الأردن  م��ن  ك��ال  ت��خ��دم  ال��ت��ي  القت�سادية  والت��ف��اق��ات 
والقت�سادي  الأمني  الملفين  على  اإيجاباً  وتنعك�س  وال��ع��راق. 
وم�سر.  الأردن  من  كل  على  اقت�ساديا  �ستنعك�س  كما  للعراق. 

وتمتد تاأثيراتها الإيجابية على كافة دول المنطقة.
راأ�سها  ال�سوري، بتداعياته الأخيرة، وعلى  اأي�سا، الملف  ومنها 
قانون قي�سر، الذي يمكن اأن ينعك�س تطبيقه �سلبا على العديد 
ال�سعب  �سلبا على  الأردن. كما ينعك�س  الجوار، ومنها  من دول 
ال�سوري الذي ينتظر اإعادة العمار من اأجل العودة، وطي ملف 

الالجئين وتبعاته على العديد من دول العالم.
القمة كانت متميزة من حيث مجرياتها، ومخرجاتها، وتوؤ�سر � 
محليا � على الدعم والإ�سناد لالأردن �سيا�سيا واقت�ساديا، ودورا 
ال��دور  لإع����ادة  م�����س��روع  ت��وؤ���س��ر على  كما  المنطقة.  ف��ي  ف��اع��ال 

الأميركي في المنطقة، ولكن باأ�سلوب وطريقة مختلفة.
فمع اأن اأي دور للوليات المتحدة ل بد واأن ياأخذ بعين العتبار 
توازنا،  اأكثر  �سيكون   � المرة  ه��ذه   � لكنه  الم�ستركة،  الم�سالح 
المنطقة.  ومتطلبات  ق�سايا  يغفل  ل  بحيث  ان��ح��ي��ازا.  واأق���ل 
ميزات  من  وقيادته  الأردن  به  يتميز  ما  العتبار  بعين  وياأخذ 

ل يمكن ال�ستغناء عنها.
التي  القمة  ف��اإن  وا�سنطن،  العا�سمة  من  الت�سريبات  وبح�سب 
والمتطلبات  ال��ث��ن��ائ��ي،  ال��ت��ع��اون  م��ل��ف��ات  م��ن  ال��ك��ث��ي��ر  ت��ن��اول��ت 
ما  تنتظر  لكنها  تحريكها،  ج��رى  مفاتيح  اإل  هي  ما  الأردن��ي��ة 
وبخا�سة  التعاون  تر�سيم مجالت  اأجل  الحكومة من  به  تقوم 
في �سقه المحلي، وعلى راأ�سه المجال القت�سادي الذي يحتل 
للطرف  بالن�سبة  المعار�سة  يجد  ول  لنا،  بالن�سبة  الأول��وي��ة 

الخر.

اأحمد حمد الح�شبان
A h m a d . h . a l h u s b a n @ g m a i l . c o m

قمة القمم.. احلكمة تنت�شر

ففي  تنتهي..  اأن  تريد  ل  منطقتنا  في  الأل��م  مفارقات  اأن  يبدو 
اللحظات التي كان ي�ستمع فيها بايدن بعناية الحري�س لت�سورات 
القا�سي ومتطلبات الأمن وال�سالم لخلق ولو  اإقليمنا  الملك عن 
ج���ذوة اأم���ل ودع���وات جاللته ل��دع��م ال��ع��راق اأم��ن��ي��ا ك��ان��ت ع�سابة 
نتيجتها  �سقط  ال��ع��راق  ف��ي  كبرى  اإج��رام��ي��ة  عملية  تنفذ  داع�����س 
�سن هذا  فترة  قبل  العراقيين،  والجرحى  ال�سهداء  الع�سرات من 
اأغلبية  ال�سوري..  الجي�س  بمواجهة  كبرى  برية  عملية  التنظيم 
اأن ه��ذه  ال��ب�����س��ر ال��ق��اط��ن��ي��ن ف��ي منطقة ال�����س��رق الأو����س���ط ي���رون 
الغربي  والبناء  الدعم  لول  لتن�ساأ  كانت  ما  الإجرامية  الع�سابة 
بيئتها  ول��ي��دة  ه��ي  داع�����س  ع�����س��اب��ة  اأن  الحقيقة  تبقى  ل��ك��ن  ل��ه��ا 
الملك  يدركه  ن�ساأتها، وهذا ما  اأ�سباب  لنزع  كبيرا  وت�سكل تحديا 
اإليه بايدن من قائد دولة �ساحبة باع طويل في  وهذا ما ا�ستمع 
محاربة التنظيمات المارقة وذراع اأطول في اختراق اأن�ساق ما دون 

الدولة..
والقت�ساد،  وال�سالم  الأم��ن  معادلت  في  منف�سال  يبدو  �سيء  ل 
بف�سلها  ي�سمح  ل  مما  عميق  حد  اإل��ى  مت�سابكة  الملفات  فجميع 
وينتهي  ي��ب��داأ  المنطقة  ت�سكين  ف��ي  الأك��ب��ر  وال��ت��ح��دي  كم�سارات 
اأما  القد�س،  وعا�سمتها   1967 بحدود  فل�سطينية  دول��ة  قيام  اإل��ى 
الأماكن المقد�سة فال بديل دولي اأو اإقليمي عن الولية الأردنية 
والتجربة  الأي���ام  اأثبتته  م��ا  وه���ذا  عليها،  الها�سمية  وال��و���س��اي��ة 
القائم  الو�سع  معادلت  في  العبث  ترمب  اإدارة  حاولت  وعندما 
هذا  م��ع  ط��ردي��ا  مرتبط  وه��و  المنطقة  ف��ي  ف��ورا  العنف  ت�ساعد 
حا�سرة  ك��ان��ت  فلقد  الغربية  وال�سفة  ���س��وري��ا  اأم���ا  ال���س��ت��ح��ق��اق، 
ا�ستثنائية  كو�سفة  الأردن  اأن  الوا�سح  ومن  الملك،  مباحثات  في 
م��ف��اده��ا ال���س��ت��ق��رار ي�ستحق م��ع��ام��ل��ة خ��ا���س��ة وم��ن��ح ا���س��ت��ث��ن��اءات 
ك�سريك  ن��اح��ي��ة  م��ن  ف��ه��و  والفل�سطيني،  ال�����س��وري  بالخ�سو�س 
موثوق وجار م�سالم لم يعتِد تاريخيا على اأحد قادر على تحقيق 
بالنزاعات،  المجهد  ال��ج��وار  ل��دى  الإن�سانية  التنمية  م��ع��ادلت 
وبالمقابل فاإن ذلك يمنحه بحبوحة من التنف�س القت�سادي بعد 

�سنوات عجاف من ال�سغط الممنهج.. 
�سيا�سيا  الفتنة  اإغالق ملف  اأن جرى  وبعد  الأخيرة  الأ�سابيع  في 
رافق ذلك من حقائق �سادمة  الأردن��ي وما  الق�ساء  اإلى  واإحالته 
الأم��ن��ي��ة  ال��دول��ة  م��وؤ���س�����س��ات  اأج��رت��ه��ا  ال��ت��ي  التحقيقات  ك�سفتها 
المنطقة،  الإقليمية في  القوى  اإعادة تمو�سع لأهم  نر�سد  بداأنا 
القيادة  على  ط��راأت  التي  الجوهرية  التحولت  ذل��ك  قبيل  وم��ن 
المنطقة،  بها  مرت  بائ�سة  لمرحلة  طبيعية  كنتيجة  الإ�سرائيلية 
بالمنطقة  ي���ودي  اأن  ك��اد  ت��رم��ب  م�����س��روع  اأن  الجميع  وليكت�سف 
لطبيعة  وفهما  ور�سدا  اتزانا  الأكثر  هو  الأردن  واأن  الهاوية،  اإلى 
لتعود  األغامها  ال�سير في حقل  المنطقة واحتياجاتها ومتطلبات 
نف�س هذه القوى اإلى محاباة الأردن ومحاولة نيل ر�ساه والتكفير 
عن اخطاء اأو افعال تعمدت معها تهمي�س الدور الأردني، وعندما 
ت�����س��اق��ط��ت ك���ل ه���ذه ال���ط���روح���ات والأف����ع����ال م���ن خ���الل تما�سك 
الدولة الأردنية ودعم ال�سعب لقيادته بداأنا ن�سهد تراجعا مكثفا 

بالمواقف �ساهم فيه دعم الإدارة الأميركية للحليف الأردني.. 
اأن��ه ال��ع��ن��وان الأب���رز ال��ذي ي�سلح  اإع���ادة ال��ت��وازن للمنطقة ي��ب��دو 
دون  الهدف  ه��ذا  تحقيق  يمكن  ول  بايدن   - الملك  لقاء  لو�سف 
المرور بمحطة اإجبارية ا�سمها الأردن الذي �سيكون له دور فعال 
القادمة  لل�سنوات  الإقليمي  الم�سهد  قيادة  في  وا�ستثنائي  وموؤثر 
ولن تتوقف مفاعيل هذه العالقة والتحالف العميق على الجوانب 
بل  الأخيرة  القواعد  باتفاقية  تج�سدت  التي  والع�سكرية  الأمنية 
وكما  ال�سيا�سة  وبالتاأكيد  والقت�ساد،  والطاقة  المياه  �ست�سمل 
ا�ستمعنا البارحة لغيتار الكاوبوي ترمب و�سعوذات بيبي نتانياهو 

فعلى المنطقة اليوم اأن ت�ستمع لحكمة وحنكة الملك..

المحامي ب�شير الم�مني

امللك - بايدن.. اإعادة الت�ازن 
للمنطقة

ج�ك�ف�شكي - رو�شيا - اأ ف ب

مقاتلة  �سبح  طائرة  ام�س  بوتين  فالديمير  الرو�سي  الرئي�س  عاين 
من الجيل المقبل ت�سمى »ت�سيك ميت« وذلك قبيل الك�سف الر�سمي 

عنها.
وك�سف عن طائرة ال�سبح من ت�سنيع �سوخوي، في معر�س الطيران 
الذي ينظم مرة كل �سنتين قرب مو�سكو. واألقى بوتين النظرة الأولى 
على الطائرة، وفق موؤ�س�سة رو�ستك العمالقة للدفاع والتكنولوجيا.
الحكومية  رو���س��ت��ك  موؤ�س�سة  »رئ��ي�����س  اإن  ب��ي��ان  ف��ي  رو���س��ت��ك  وق��ال��ت 
�سيرغي ت�سيميزوف، والمدير العام ليونايتد ايركرافت كوربوري�سن 
على  بوتين  اأطلعا  �سليو�سار،  ي��وري  المتحدة(  ال��ط��ائ��رات  )�سركة 

المقاتلة الجديدة ت�سيك ميت«.
وكانت الطائرة جاثمة في حظيرة كتب عليها عبارة »ذا ت�سيك ميت« 
فران�س  لوكالة  م�سور  بح�سب  بي�ساء،  كبيرة  ب��اأح��رف  بالنكليزية 

بر�س في المعر�س.
واح��د  محرك  ذات  خفيفة  مقاتلة  باأنها  ال��ط��ائ��رة  رو�ستك  وت�سف 
الذكاء  بينها  م��ن  مبتكرة«  »ح��ل��ول  تت�سمن  الخام�س،  الجيل  م��ن 

ال�سطناعي.
لكن الطائرة لن تنفذ طلعات، ح�سبما اأعلن المتحدث با�سم رو�ستك 

لوكالة فران�س بر�س.
وكان بوتين قد اأ�ساد ب�سناعة الطيران الرو�سية خالل افتتاحه في 

وقت �سابق معر�س ماك�س للطيران الذي ينظم مرة كل �سنتين.
هائلة  اإمكانيات  لديها  الرو�سية  الطيران  »�سناعة  اإن  بوتين  وق��ال 
تناف�سية  ط���ائ���رات  ب��ن��اء  ف��ي  ت�ستمر  ال��ج��وي��ة  و�سناعتنا  ل��ل��ت��ط��ور، 
ا�سلحة  وتطوير  الجي�س  في  ال�ستثمار  بوتين  جعل  وقد  جديدة«. 

جديدة اأولويتين خالل حكمه الم�ستمر منذ عقدين.
تفادي  يمكنها  التي  ال�سلحة  من  العديد  بتطوير  رو�سيا  وتتباهى 
للقارات  العابرة  �سارمات  دفاعية موجودة، مثل �سواريخ  منظومات 

و�سواريخ بوريفي�ستنيك.

ب�تني يعاين املقاتلة ال�شبح 
»ت�شيك ميت«

ب�تين يتفقد طائرة ال�شبح )ا ف ب(

 الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى 
ويحتفلون بالعيد

منى  - ال�شع�دية - اأ ف ب

ب�����داأ ال��ح��ج��اج ام�������س رم����ي ج���م���رة ال��ع��ق��ب��ة 
الكبرى بح�سى معقمة في منى قرب مكة 
الأ���س��ح��ى، في  اأي���ام عيد  اأول  ف��ي  المكرمة 
ثاني مو�سم حج ينّظم في ظل تهديد وباء 

كوفيد-19.
في  ال�سعودية  في  مقيم  األ��ف   60 وي�سارك 
م�سلم  مليون   2،5 بنحو  مقارنة  المنا�سك 
من  الم�ساركون  واختير   .2019 ال��ع��ام  ف��ي 
األ����ف م��ت��ق��دم وف���ق ن��ظ��ام تدقيق  ب��ي��ن 558 
�سمحت  الباكر،  ال�سباح  ومنذ  اإلكتروني. 
ال�����س��ل��ط��ات ل��م��ج��م��وع��ات ���س��غ��ي��رة ت�����س��م 
ك��ل منها ع�����س��رات ال��ح��ج��اج، ال���واح���دة تلو 
الأخ�����رى، ب��دخ��ول م��ن�����س��اأة رم���ي ال��ج��م��رات 

المتعددة الطوابق في منى.
وقام الحجاج الذي ارتدوا مالب�س الإحرام 
البي�ساء وو�سعوا كمامات باإلقاء الجمرات 
في  لهم  ال�سلطات  وفرتها  التي  المعقمة 

اأكيا�س مغلقة في مزدلفة.
الم�سهد  ب��دا  ال��ت��وال��ي،  على  الثاني  وللعام 
في  ال�سابقة  الأع�����وام  ع��ن  ت��م��ام��ا  مختلفا 
م��وق��ع رم���ي ال��ج��م��رات ال����ذي ك���ان ي�سهد 
ع���ادة ازدح���ام���ا ���س��دي��دا، ب��ل وح��ت��ى ح���وادث 
ال�سعودية  ال�سلطات  وت�سعى  دامية.  تدافع 
تميز  ال��ذي  الفائت  العام  نجاح  تكرار  اإل��ى 

ب��ت��ن��ظ��ي��م ك��ب��ي��ر وال�����ت�����زام ت�����ام ب��ال��ت��داب��ي��ر 
الوقائية من الجائحة، ولم ي�سهد ت�سجيل 
بجبل  ال��وق��وف  وبعد  بالفيرو�س.  اإ�سابات 
ع���رف���ات ت��ن��ف��ي��ذا ل��ل��رك��ن الأع����ظ����م ل��ل��ح��ج، 
ت��وج��ه ال��ح��ج��اج اإل����ى م��زدل��ف��ة ح��ي��ث ب��ات��وا 
في  ل�ستخدامها  الح�سى  وا�ستلموا  فيها 
�سعيرة رمي الجمرات. يقوم الحجاج برمي 
غواية  يج�سد  �ساخ�س  على  ح�سوات  �سبع 
جمرة  رم��ي  م��ن  النتهاء  وبعد  ال�سيطان. 
الهدي  ذب��ح  الحاج  يتولى  الكبرى،  العقبة 
��ه. وت��رم��ز  ث��م ي��ح��ل��ق ���س��ع��ر راأ����س���ه اأو ي��ق�����سّ
الأ���س��ح��ي��ة اإل���ى م�ستوى ع��ال م��ن الإي��م��ان 
وت���ع���ود، ب��ح�����س��ب ال����م����وروث ال���دي���ن���ي، اإل���ى 
بنجله  للت�سحية  ابراهيم  النبي  ا�ستعداد 
�سكل  رب��ان��ي  لأم���ر  تلبية  وذب��ح��ه  ا�سماعيل 
في  ا�ستبداله  ليتم  اإيمانه،  لدرجة  اختبارا 
اللحظة الخيرة بكب�س ذبح بديال عنه بعد 

نجاح ابراهيم في الختبار.
ال��ى مكة المكرمة  ال��ح��اج لح��ق��ا  وي��ت��وج��ه 
اأرك��ان  الإفا�سة وهو ركن من  لأداء ط��واف 
اإل���ى منى حيث  ال��ح��ج، ث��م ي��ع��ود بعد ذل��ك 
ي��ب��ي��ت اأي����ام ال��ت�����س��ري��ق ال��ت��ي ي��ق��وم خاللها 

برمي الجمرات الثالث.
ال��ح��ج��اج  اأن  »الإخ����ب����اري����ة«  ق���ن���اة  وق���ال���ت 
اأن��ه��وا ط���واف الإف��ا���س��ة وب����داأوا ف��ي ال��ع��ودة 
ل��م��خ��ي��م��ات��ه��م ف���ي م��ن��ى. ك��م��ا اأ�����س����ارت اإل���ى 

تعقيم  بعمليات  ي��ق��وم��ون  ع��ام��ل   3500 اأن 
ال��م�����س��ج��د ال����ح����رام ل��ع�����س��ر م������رات ي��وم��ي��ا 

للحوؤول دون اأي انت�سار للعدوى.
ف��ي عدد  ارت��ف��اع  م��ع  ال��ح��ج  يتزامن مو�سم 
العالم،  اأرج��اء  كورونا في مختلف  اإ�سابات 
المتحورة  الن�سخ  انت�سار  ب�سبب  �سيما  ل 
التلقيح  ح���م���الت  ورغ�����م  ال���ف���ي���رو����س،  م���ن 

الم�ستمرة منذ اأ�سهر.
من  اأكثر  الإثنين  حتى  ال�سعودية  و�سّجلت 
بينها  ك��ورون��ا،  بفيرو�س  اإ�سابة  اآلف   510

8089 وفاة.
المقيمين  على  ال��ع��ام  ه��ذا  الحج  ويقت�سر 
عاما  و65   18 بين  اأعمارهم  تتراوح  الذين 
وي�ستثني  ل���ق���اح،  ج��رع��ت��ي  ت��ل��ق��وا  وال���ذي���ن 
الأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن اأم��را���س 

مزمنة.
في  العاملين  جميع  اأن  ال�سلطات  واأك���ّدت 
تلقوا  وم�ساعدتهم  الحجاج  خدمة  مجال 

كامل جرعات اللقاحات.
الملك  ال�����س��ري��ف��ي��ن  ال��ح��رم��ي��ن  ادم  واأّك������د 
متلفزة  كلمة  ف��ي  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  �سلمان 
بثتها قناة الإخبارية الحكومية اأّن »المملكة 
اتخذت مجموعة من الإجراءات التنظيمية 
والوقائية في مو�سم حج هذا العام حر�سا 
الحجاج ومحا�سرة هذا  منها على �سالمة 

الوباء ومنع انت�ساره«.

جنيف - اأ ف ب

في اأقّل من قرنين من الزمن، اأعاد التغير المناخي ر�سم مالمح 
ل��الأن��ه��ر  ���س��دي��د  ب���ذوب���ان  مت�سببا  ال�����س��وي�����س��ري��ة،  الأل����ب  منطقة 

الجليدية وم�ستولدا اأكثر من األف بحيرة جديدة.
وقد ك�سفت جردة �ساملة جديدة للبحيرات الجليدية ال�سوي�سرية 
اأنه »منذ نهاية الع�سر الجليدي ال�سغير قرابة العام 1850، اأب�سرت 
ال�سابقة  الجليدية  المناطق  في  النور  جديدة  بحيرة   1200 نحو 
األف بحيرة منها موجودة حتى  ال�سوي�سرية. ول تزال  الألب  في 
اليوم«. وقد اأجريت هذه الدرا�سة بالتعاون بين المعهد الفدرالي 
زي��وري��خ  وج��ام��ع��ة  المائية  والتكنولوجيات  للعلوم  ال�سوي�سري 
الجليدي،  الغطاء  ينح�سر  وعندما  للبيئة.  الفدرالي  والمكتب 
يخّلف منخف�سات و�سدودا طبيعية، وهي اأحوا�س عندما تملوؤها 

المياه المتاأتية من ذوبان الجليد ت�سّكل بحيرات جديدة.
الم�سوؤول عن تقنيات ال�ست�سعار عن بعد  اأودرم��ات،  وقال دانييل 
»فوجئنا  الدرا�سة  ه��ذه  يقّدم  بيان  في  ال�سوي�سري،  المعهد  في 

بعددها الكبير من جهة وب�سرعة ت�سّكلها من جهة اأخرى«.
واأق�����ّر ال��ب��اح��ث »ف���ي ب���ادئ الأم�����ر، ت��وّق��ع��ن��ا ن��ح��و ب�سع م��ئ��ات من 
البحيرات الجليدية«، م�سيفا اأن »180 بحيرة اأب�سرت النور خالل 

العقد الأخير وحده«.
واأ�سار اأودرمات اإلى اأن هذه الجردة ت�سّكل »انطالقة رائعة لمراقبة 

اأثر التغير المناخي على الأنهر الجليدية وتحليله«.
في  الجليدية  الأن��ه��ر  اإن  الأل����ب،  بقّية منطقة  ف��ي  ال��ح��ال  وك��م��ا 
الما�سي  العام  خ��الل  وه��ي خ�سرت  ال��ذوب��ان.  في  اآخ��ذة  �سوي�سرا 
ال�سادرة عن  ال�سنوية  الدرا�سة  بح�سب  % من حجمها،   2 ل غير 

الأكاديمية ال�سوي�سرية للعلوم.

 اأكرث من األف بحرية ت�شكلت فـي الألب 
ال�ش�ي�شرية اإثر ذوبان الأنهر اجلليدية
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