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١

جورج واشنطن
https://bit.ly/2J1QTg6 المصدر:

جورج واشنطن (٢٢ فبراير ١٧٣٢ - ١٤ ديسمبر ١٧٩٩)، أول رئيس 
للقوات  العام  والقائد   ،(١٧٨٩-١٧٩٧) المتحدة  للواليات 
الثورية،  ا�مريكية  الحرب  أثناء  القاري  للجيش  المسلحة 
خصًما  كان  المتحدة،  للواليات  المؤسسين  ا�باء  وأحد 
انفصال  بإعالن  انتهى  الذي  التمرد  وقاد  لالنفصاليين 
الواليات المتحدة عن بريطانيا في ٤ يوليو ١٧٧٦، كما 
أنه ترأس االتفاقية التي صاغت الدستور، الذي حل 
منصب  وأنشأ  الكونفدرالي،  االتحاد  مواد  محل 

الرئيس.

رئيسا  واشنطن  االنتخابي  المجمع  انتخب 
واليتين  خدم  وقد   ،١٧٨٨ في  با¸جماع 
حكومة  إنشاء  على  أشرف  كما  رئاسيتين، 
حافظت  وقد  جيد¼،  ممولة  قوية  وطنية 
الحروب  في  الحياد  على  حكومته 
التمرد.  وقمعت  أوروبا،  في  المستعرة 
فئات  جميع  من  بالقبول  وحظي 
أثناء  واشنطن  جورج  أنشأ  ا�مريكيين. 
ا�عراف  سوابق  من  العديد  قيادته 
والتقاليد الحكومية التي التزال تستخدم 
مجلس  نظام  مثل  الحين،  ذلك  منذ 
ولقب  الرئاسي  القسم  ويوم  الوزراء 
أرسى  ذلك،  على  وعالوة  الرئيس.  السيد 
لرئاسة  رئاسته  من  السلمي  االنتقال  مبدأ 
رئاسيتين  فترتين  بعد  وتقاعده  آدامز  جون 
وهو العرف الذي استمر حتى عام ١٩٤٠ عندما 
رئاسية  فترات  لثالث  روزفلت  فرانكلين  انتخب 
في  دستوريا   ١٩٥١ عام  التقليد  هذا  عاد  حتى 
فترات  يحدد  الذي  للدستور   (٢٢) التعديل 
الرئاسة بمدتين. وهذه التقاليد ال تزال متبعة في 
القرن الواحد والعشرين. وقد أشادت واشنطن به 

باعتباره "أب لبالده" حتى خالل حياته. .



أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والمفوض 
هان  يوهانس  التوسع  ومفاوضات  الجوار  لسياسة  ا�وروبي 
ا�ردن  بين  التعاون  وزيادة  الشراكة  تطوير  على  حرصهما 

واالتحاد ا�وروبي في جميع المجاالت.

انعقد  الذي  الشراكة  مجلس  مخرجات  أهمية  على  وشددا 
ا�سبوع الماضي في لوكسمبرغ في زيادة التعاون االقتصادي 

والتنموي.

وأكد الصفدي، خالل لقائه يوهانس هان الذي يزور ا�ردن على 
في  ا�وروبي  االتحاد  دور  أهمية  الثالثاء،  اقتصادي  وفد  رأس 
في  واالستقرار  ا�من  وتعزيز  ا¸قليمية،  ا�زمات  تجاوز  جهود 

المنطقة.

سبيال  الدولتين  لحل  الداعم  ا�وروبي  االتحاد  موقف  وثمن 
وحيدا لحل الصراع وتحقيق السالم الشامل.

خصوصا  ا¸قليمية،  المستجدات  وهانس  الصفدي  واستعرض 
أنه"ال حل من دون  الفلسطينية، حيث أكد  بالقضية  المرتبطة 
من  الرابع  خطوط  على  المستقلة  الفلسطينية  الدولة  قيام 
قرارات  وفق  الشرقية  القدس  وعاصمتها   ١٩٦٧ حزيران/يونيو 

الشرعية الدولية، ومبادرة السالم العربية".

وأكد  ا�ردن،  مع  لشراكته  االتحاد  تثمين  على  هانس  وشدد 
أهمية دورها في تعزيز ا�من واالستقرار ا¸قليميين.

قررت أمانة عّمان الكبرى الثالثاء، إيقاف عمال الوطن عن العمل 
درجات  في  ارتفاعا  ستشهد  التي  الظهيرة،  ساعات  خالل 

الحرارة وفقا لدائرة ا�رصاد الجوية.

المهندس  والبيئة  المناطق  لشؤون  المدينة  مدير  نائب  وقال 
باسم الطراونة، إن مديرية المناطق عممت على كوادرها في 
الذروة؛  فترة  خالل  الشمس  �شعة  التعرض  عدم  الميدان 

حفاظا على سالمتهم.

٢

حرص على زيادة التعاون بين
ا�ردن واالتحاد ا�وروبي

https://bit.ly/2FMuwJw المصدر:

تعليق عمل عمال الوطن
بسبب ارتفاع الحرارة

https://bit.ly/2XjcJiQ المصدر:

أخبار العالم



وافق البنك الدولي الثالثاء على مشروع بكلفة قدرها ٢٠٠ مليون 
تقديم  لمواصلة  جهودها  في  ا�ردنية  الحكومة  لدعم  دوالر 
خدمات الرعاية الصحية ا�ولية والثانوية الحيوية �ردنيين فقراء 

ن عليهم، والجئين سوريين في مراكز وزارة الصحة. غير مؤمَّ

ل×ردن  الطارئ  الصحي  للمشروع   Ùإضافي تمويًال  المشروع  ُيمثِّل 
(٥٠ مليون دوالر) الذي تمت الموافقة عليه في يونيو/حزيران ٢٠١٧، 
وكان أيضÙ جزء¼ من مشروع أكبر بكلفة ١٥٠ مليون دوالر حصل 

على تمويل مواز من البنك ا¸سالمي للتنمية.

وأضاف البنك في بيان أنه "على مدى االثني عشر شهر¼ الماضية، 
الفئات  إلى  الحيوية  الصحية  الرعاية  خدمات  المشروع  م  قدَّ
المستهدفة من السكان، حيث تم توفير ٢٫١ مليون خدمة رعاية 

صحية أولية، و ٢٫٩ مليون خدمة رعاية صحية ثانوية".

مليون   ٥٨٫٩ قدرها  مساهمة  على  ا¸ضافي  التمويل  ويشتمل 
الُميسر،  التمويل  لتسهيالت  العالمي  البرنامج  من  دوالر 
خدمات  تقديم  في  االستمرار  على  الصحة  وزارة  وسيساعد 
وقت  في  المستهدفين  السكان  إلى  الحيوية  الصحية  الرعاية 
مازال فيه تدفق أعداد كبيرة من الالجئين السوريين إلى ا�ردن 
يفرض ضغوطÙ حادة على مستوى تقديم الخدمات ا�ساسية 

الحيوية".

وقال ساروج كومار جها، المدير ا¸قليمي لدائرة المشرق في 

٣

أخبار العالم

200 مليون دوالر
لدعم الخدمات

الصحية في ا�ردن

https://bit.ly/2YoRL3n المصدر:

وفاًء  إجراءات  باتخاذ  ملتزمة  ا�ردنية  "الحكومة  الدولي:  البنك 
المال  رأس  وتنمية  الشاملة  الصحية  التغطية  تحقيق  بالتزامها 
التمويل  ويبني  السكانية.  الفئات  كافة  لمصلحة  البشري 
السريع  تنفيذه  وسير  ا�صلي  المشروع  أداء  على  ا¸ضافي 
لمساعدة ا�ردن على استيعاب الضغوط ا¸ضافية على نظامه 
القطاع  قها  حقَّ التي  المكاسب  ضياع  دون  والحيلولة  الصحي، 

على مدى السنوات العشر الماضية".

التمويل  نهج  خالل  من  الصحة  لوزارة  ا�موال  المشروع  ويصرف 
ا�ولية  الصحية  الرعاية  خدمات  لتقديم  النتائج  على  القائم 
والثانوية للمرضى الداخليين والخارجيين في مراكز وزارة الصحة 

في عموم البالد.

والخبير  العمل  فريق  رئيس  توريس،  مونتنيغرو  فرناندو 
البنك  في  الصحة  قطاع  في  المتخصص  ا�ول  االقتصادي 
نواتج  تحسين  ا�ردنية  للحكومة  المشروع  "سيتيح  قال:  الدولي 
رأس المال البشري، مع التركيز على تعزيز الموارد البشرية للرعاية 
لتحسين  جهودها  في  الصحة  وزارة  وسيساند  ا�ولية.  الصحية 

مة". تغطية وجودة الخدمات الُمقدَّ

الطارئ ل×ردن، يصل  الصحي  للمشروع  التمويل ا¸ضافي  وبهذا 
إلى  ا�ردن  لمساندة  الدولي  البنك  مجموعة  ارتباطات  إجمالي 
البرنامج  من  بتمويل  دوالر  مليون   ٢٨٧٫١ منها  دوالر،  مليار   ٢٫٩٨

ر، وفق البنك الدولي. العالمي لتسهيالت التمويل الُميسَّ



شرطا  الفرنسي،  جيرمان  سان  باريس  نادي  إدارة  وضعت 
”تعجيزيا“ أمام ا�ندية الراغبة في ضم النجم البرازيلي نيمار دا 

سيلفا.

نادي  رئيس  الخليفي  ناصر  باريزيان)، فإن  (لو  وبحسب صحيفة 
باريس سان جيرمان، حدد سعر نيمار بـ٣٠٠ مليون يورو، أي ما يزيد 
قبل  به  اشتراه  الذي  القياسي  السعر  عن  مليونا   ٧٨ بمقدار 

عامين.

الخطوة  بهذه  يريد  الخليفي  أن  فيبدو  نيوز)،  (سكاي  ووفق 
إغالق باب الرحيل أمام صاحب الـ٢٧ سنة، الذي أبلغ إدارة النادي 
فترة  خالل  ا¸سباني،  برشلونة  إلى  العودة  في  برغبته  مؤخرا 

االنتقاالت الصيفية.

باريس سان جرمان حتى عام ٢٠٢٢، لكن  نيمار مع  ويمتد عقد 
سابق  وقت  في  قالت  ا¸سبانية  ديبورتيفو)  (إلموندو  صحيفة 
هنا  ألعب  أن  أريد  ”ال  فيها:  قال  الخليفي،  إلى  رسالة  بعث  إنه 
(في باريس) مجددا. أريد العودة إلى منزلي (برشلونة). لم يكن 

علّي أن أرحل“.

٤

قالت تقارير صحفية إن نادي إنتر ميالن ا¸يطالي يدرس التعاقد 
سان  باريس  عن  رحل  الذي  ألفيس،  داني  البرازيلي  الظهير  مع 

جيرمان الفرنسي.

إنتر  نادي  أن  إلى  الفرنسية  فوتبول”  “فرانس  صحيفة  وأشارت 
خدمات  على  الحصول  في  ترغب  التي  ا�ندية  بين  من  ميالن 
وبرشلونة  جيرمان  سان  باريس  �ندية  السابق  الالعب 

ويوفنتوس وإشبيلية.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم ا¸ثنين: “يريد أنطونيو كونتي، 
ظل  في  الفريق،  إلى  ألفيس  ضم  ميالن،  ¸نتر  الجديد  المدرب 
 ،٢/٥/٣ وهي  النيراتزوري،  مع  تطبيقها  يريد  التي  اللعب  خطة 
بارًزا فيها، كونه يجيد ا�دوار  التي يمكن أن يلعب ألفيس دوًرا 
الدفاعية والهجومية، إضافة إلى خبرته الواسعة في المالعب 

ا�وروبية”.

وأصبح ألفيس، البالغ من العمر ٣٦ عاًما العًبا حًرا، ولن يكّلف أي 
ناٍد سوى مقابل عقده السنوي فقط.

 ٣ خاللها  وأحرز  الموسم،  هذا  مباراة   ٣٢ ألفيس،  داني  ولعب 
أهداف وصنع ٨ أخرى.

الدولي  النمساوي  الالعب  ضم  في  ميالن  إنتر  نادي  ويرغب 
فاالنتينو الزارو، العب وسط نادي هيرتا برلين ا�لماني، الذي يجيد 
يواجه  أنه  إال  ا�يمن،  الوسط  والعب  الظهير  مركزي  في 
منافسة شديدة من ناديي مانشستر سيتي ا¸نجليزي وبروسيا 
أن  إال  الصينية،  ا�ندية  بعض  إلى  إضافة  ا�لماني،  دورتموند 

أولوية الالعب هي االستمرار في أوروبا.

إنتر ميالن يطارد داني ألفيس بعد 
رحيله عن باريس سان جيرمان

https://bit.ly/2XhVrYm المصدر:

طّوقه بـ 300 مليون يورو.. هل نيمار 
”معتقل“ لدى ناصر الخليفي؟

https://bit.ly/2Lzr48H المصدر:



٥

صفقة تبادلية محتملة بين باريس 
سان جيرمان ومانشستر يونايتد

https://bit.ly/325z1Iw المصدر:

كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، اليوم االثنين عن صفقة تبادلية محتملة بين 
الفرنسي وذلك خالل فترة  إداراتي مانشستر يونايتد ا¸نجليزي وباريس سان جيرمان 

االنتقاالت الصيفية الحالية.

يونايتد  مانشستر  مع  تواصل  جيرمان  سان  باريس  إن  البريطانية  الصحيفة  وقالت 
وعرض عليهم صفقة تبادلية وهي نيمار ُمقابل بول بوجبا.

يونايتد  الرحيل عن صفوف مانشستر  رغبته في  أعلن  بوجبا قد  بول  الفرنسي  وكان 
في الصيف الحالي، وأنه يريد خوض تجربة جديدة وسط اهتمام خاص من ريال مدريد 

ويوفنتوس ا¸يطالي. 

�نه  نيمار  بانضمام  باريس  عرض  يرفض  قد  يونايتد  مانشستر  أن  الصحيفة  وأضافت 
سيخلق حاله من االنقسام بين الالعبين وأنه من ا�فضل أن يستثمر النادي في 
إعطاء الفرص للمواهب الجديدة ا�صغر سنا ولعل السبب ا�خر في 
تردد نادي مانشستر في الموافقة على التبادل، هو رغبة نادي 
مانشستر في االحتفاظ ببوجبا على الرغم من رغبة الالعب 

الرحيل قبل بداية الموسم القادم.

باريس  مغادرة  في  نيمار  البرازيلي  المهاجم  ويأمل 
بعد  هذه،  االنتقاالت  نافذة  خالل  جيرمان  سان 
الفرنسية  العاصمة  إلى  وصوله  من  فقط  عامين 
مليون   ١٩٨ بقيمة  قياسية  عالمية  صفقة  في 

جنيه إسترليني.



الحلقة 49


