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العالم

العالم

العراق

◄ وفيات ►

مصير الزرفي :ثالثة سيناريوات تنتظر الحسم
في ظل ّمشهد ُمحاط
بأزمات مركبة ،تنحو تصاعدًا
يومًا بعد آخر ،بات المشهد
السياسي لبالد الرافدين
محكومًا بثالثة «احتماالت»
ُيعمل على إنضاج واحد
منها في األيام القليلة
المقبلة .يقضي االحتمال
ّ
األول بتسهيل ّ
مهم ّة
تأليف حكومة المكلف
بالتأليف عدنان الزرفي،
وتمريرها الحقًا برلمانيًا،
فيما الثاني يدور في فلك
«البحث عن بديل» للرجل،
أما الثالث ،فأقرب ألن يكون
ً
«نداء» يدعو إلى اإلبقاء
على المستقيل عادل عبد
المهدي

نور أيوب
األزم ـ ـ ــات ال ـت ــي ت ـع ـصــف الـ ـي ــوم بـبــاد
ال ـ ــراف ـ ــدي ـ ــن ،ب ـم ـث ــاب ــة سـ ـق ــوط مــدي ـنــة
املـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ــل بـ ـ ـي ـ ــد ت ـ ـن ـ ـظ ـ ـيـ ــم «داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش»
(ح ــزي ــران /يونيو  ،)2014وتــداعـيــات
فشل مواجهتها واحـتــوائـهــا ستكون
كـ ــارث ـ ـيـ ــة ،ألنـ ـه ــا تـ ـط ــال «آخ ـ ـ ــر أركـ ـ ــان
ّ
الــدولــة» :انقسام سياسي حــاد يتسع
شرخه يوميًا (أزمة سياسية) ،وهبوط
حـ ّـاد في اإليــرادات النفطية مع هبوط
أسعار النفط عامليًا (أزمة اقتصادية)،
وت ـصــاعــد أعـ ــداد امل ـصــابــن بـفـيــروس
«ك ــورون ــا امل ـس ـت ـجـ ّـد» (أزمـ ــة صـ ّـحـيــة)،
وس ـ ــط تـ ـخ ـ ّـوف رسـ ـم ــي م ــن أن يـفـتــك
الوباء بشريحة واسعة من املواطنني،
ّ
التحتية الالزمة
الفتقاد البالد البنية
ّ
للحد من انتشار الفيروس ،من جهة،
ورف ــض بـعــض ال ـشــرائــح االجتماعية
االلـ ـت ــزام بــالـتــوجـيـهــات الــرسـمـيــة من
ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى .م ـش ـهــد «ال ي ــدع ــو إل ــى
االطـ ـمـ ـئـ ـن ــان أبـ ـ ـ ـ ـدًا» ،ب ـت ـع ـب ـيــر م ـصــدر
ً
سـيــاســي بـ ــارز ،آمـ ــا ،ف ــي حــديــث إلــى
«األخ ـ ـبـ ــار» ،أن تـحـمــل ّ األي ـ ــام القليلة
املقبلة «انفراجًا ما ،يخفف من احتقان

مشهد آيل لالنفجار».
في هذا اإلطــار ،يبرز إعــان «صندوق
النقد الــدولــي» عــن طلب مـقـ ّـدم مــن 10
دول ،بـيـنـهــا الـ ـع ــراق ،لـلـحـصــول على
دع ــم مــالــي ملــواج ـهــة ت ـب ـعــات ف ـيــروس
«كـ ـ ــورونـ ـ ــا» ع ـل ــى اقـ ـتـ ـص ــاداتـ ـه ــا ،فــي
وقـ ـ ــت ن ـق ـل ــت فـ ـي ــه وكـ ــالـ ــة «رويـ ـ ـت ـ ــرز»
ع ــن مـ ـس ــؤول ــن ومـ ـش ـ ّـرع ــن عــراق ـيــن
ّ
ق ــول ـه ــم إن الـ ـ ـع ـ ــراق «س ـي ـت ـخ ــل ــى عــن
معظم مـشــروعــات التنمية والـطــاقــة...
ّ
وس ـي ــت ـج ــه لـ ــاق ـ ـتـ ــراض مـ ــن الـ ـخ ــارج
لـ ـضـ ـم ــان ق ـ ــدرت ـ ــه عـ ـل ــى دف ـ ـ ــع روات ـ ـ ــب
ّ
موظفي القطاع العام ،وتسديد قيمة
واردات الـ ـغ ــذاء ،م ــع اس ـت ـمــرار هـبــوط
أس ـع ــار ال ـن ـفــط» .حــديــث م ــن شــأنــه أن
يفاقم األزمات أكثر ،مع عجز األحزاب
وال ـقــوى السياسية عــن الــوصــول إلى
ح ـلــول ملــواج ـهــة ال ـت ـح ـ ّـدي ــات ،وات ـســام
«الـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ــول» امل ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــة بـ ــ«الـ ـكـ ـي ــدي ــة»،
وتصفية الحسابات الشخصية.
ّ
ّ
يؤكد مصدر سياسي مطلع أن فرص
ّ
نجاح املكلف بتأليف الحكومة ،عدنان
ّ
ال ــزرف ــي ،وف ـش ـلــه ،م ـت ـســاويــة .ثــمــة من
يقول إن الزرفي أطلق عجلة التفاوض
مع معظم األحزاب والقوى ،باستثناء

ّ
«تحالف الفتح» (تكتل برملاني يضم
الـكـتــل امل ـ ّ
ـؤي ــدة لــ«الـحـشــد الشعبي»)
ب ــزع ــام ــة هـ ـ ــادي الـ ـع ــام ــري .ث ـ ّـم ــة مــن
ي ـ ـقـ ــول ال ـ ـع ـ ـكـ ــس؛ طـ ـي ــف واسـ ـ ـ ــع مــن
«الفتح» ،باستثناء العامري ،يفاوض
ال ــزرف ــي عـلــى «حـ ّـص ـتــه» مــن «الكعكة
ّ
الحكومية» .في املقابل ،تؤكد مصادر
ب ــارزة فــي «تـحــالــف الـبـنــاء» (ائـتــاف

قد ّ
يتحول االنقسام على
دعم الزرفي إلى إجماع
في األيام القليلة المقبلة
بـ ــرملـ ــانـ ــي يـ ـض ــم ال ـ ـعـ ــامـ ــري ون ـ ـ ــوري
امل ــال ـك ــي وف ــال ــح الـ ـف ـ ّـي ــاض وخـمـيــس
الخنجر ،وآخرين ،)...أن من «فاوض»
ال ــزرف ــي «ف ــاوض ــه ب ـش ـكــل شـخـصــي،
ّ
متمسك ب ـقــراره الــرافــض
والـتـحــالــف
جار على ضبط هذه
والعمل
للزرفي،
ٍ
ال ـت ـص ـ ّـرف ــات ال ـش ـخ ـص ـيــة» .وتـضـيــف
مـ ـص ــادر «ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء» ،ف ــي ح ــدي ــث إل ــى
«األخبار» ،أن مصير الزرفي محكوم
بــ«الـتــوافــق الــربــاعــي» ،أي« :الـفـتــح»،

و«دولـ ـ ــة ال ـق ــان ــون» بــزعــامــة املــال ـكــي،
و«تحالف سائرون» املدعوم من زعيم
«ال ـت ـ ّـي ــار الـ ـص ــدري» مـقـتــدى ال ـصــدر،
و«كتلة الحكمة» املدعومة مــن زعيم
ّ
«تيار الحكمة الوطني» ّ
عمار الحكيم.
ت ــرس ــم م ـ ـصـ ــادر س ـي ــاس ـي ــة م ـتــاب ـعــة
«خارطة مواقف» هذه الكتل من الزرفي،
مــوض ـحــة أن «ال ـف ـت ــح» و«الـ ـق ــان ــون»
ف ــي ال ـج ـب ـهــة ال ــراف ـض ــة ل ـل ــزرف ــيّ ،أم ــا
الصدر والحكيم فموقفهما ضبابي
مـ ـق ــارن ــة ب ـت ـص ــري ـح ــات ـه ــم ال ـع ـل ـن ـيــة،
ّ
وتفاهماتهما مــع «املـكــلــف» البعيدة
عـ ــن األضـ ـ ـ ـ ـ ــواء .فـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـاألول ،ي ـ ـعـ ــرب عــن
ّ
دعـمــه املطلق لـلــزرفــي ومــن كــلـفــه ،أي
الجمهورية برهم صالح .أما
رئيس
ٌ
فشل وداعــم
الثاني ،فمعارض لــه إن ِ
لــه إن ن ـجــح ،راه ـنــا مــوقـفــه بــ«تـفــاهــم
أركـ ــان الـبـيــت ال ـش ـي ـعــي» ،ومـحــافـظــا،
ف ــي ال ــوق ــت عـيـنــه ،عـلــى عــاقــة ّ
طيبة
ب ـ ـصـ ــالـ ــح .أمـ ـ ـ ــا «ت ـ ـحـ ــالـ ــف الـ ـنـ ـص ــر»
بزعامة رئيس الــوزراء السابق حيدر
ّ
فمتمسك بالزرفي ،في وقت
العبادي،
تـعــارض فيه كتلتا «العقد الوطني»
املدعومة من مستشار األمن الوطني
فــالــح ال ـف ـ ّـي ــاض ،و«ال ـن ـه ــج الــوط ـنــي»

تقرير

تركيا في زمن «كورونا» :مسلسل العزل متواصل
ما يحصل في تركيا الفت للنظر ،إذ في خضم االنشغال
الكامل بوباء «كورونا» كانت الحكومة تقدم على عزل
العديد من رؤساء البلديات األكراد ومنها بلديات كبيرة.
وقد بدأ مسلسل عزل رؤساء البلديات األكراد مطلع الصيف
الماضي وطاول رؤساء بلديات كبرى مثل ديار بكر وماردين
وفان ونصيبين وتجاوز عددها العشرين بلدية .وتواصل
المسلسل قبل يومين مع عزل رؤساء عدة بلديات مثل
باتمان وسيلفان وليجه وإرغاني

تلقي أزمة "كورونا"
بثقلها على كل مناحي
التركي،
االقتصاد
ومن ذلك أنه تم اإلثنني
اإلغالق التام للسوق
ّ
املغطى الشهير في
محلة بايزيد بإسطنبول
بعدما )(kapalıçarşı
كان قد أغلق جزئيًا في
وقت سابق .والسوق
املغطى أنشئ عام 1461
للميالد من جانب
السلطان محمد الفاتح.
ويقول التاجر محمد علي
قورو" :إنني هنا منذ 79
عامًا وقد مررنا بظروف
صعبة كثيرة لكننا لم نر
مثل هذه الضائقة الحالية.
".لقد انتهى كل شيء

ما عالقة السلطان
عبد الحميد بالوباء؟!
ينتقد النائب عن حزب "الشعب
الجمهوري" مصطفى بالباي،
ً
الذي عمل طويال في الحقل
الصحافي ،سوء أداء سلطة حزب
"العدالة والتنمية" بمواجهة انتشار
"كورونا" ،من ذلك عدم إشراك
نقابة األطباء في قرارات الدولة.
ّ
الصحة
كذلك عندما سئل وزير
فخر الدين قوجا ،في البرملان،
عن عدد الوفيات األسبوع املاضي
لم يذكر وفاة قائد القوات ّ
البرية
السابق آيتاتش ياملان ،وعندما
ّ
ذكروه به أشار إلى االسم القديم
للمستشفى الذي توفي فيه ياملان
أكاديمية الطب(" "GATAوهو
العسكرية في غولخانه) فيما لم
يلفظ اسمه الجديد منذ عام 2016
"مستشفى (السلطان) عبد الحميد
للتعليم واألبحاث" .وقد ّ
فسر
بالباي تجاهل االسم بأن الوزير لم
يشأ أن يربط بني الوفاة بـ"كورونا"
وبني اسم املستشفى العائد
للسلطان عبد الحميد ،بل ربط
الوفاة باالسم القديم العسكري
ً
العلماني! متسائال :هل يعقل أن ال
يعرف الوزير اسم املستشفى؟

انتقد حزب «الشعب الجمهوري» المعارض عزل رؤساء البلديات األكراد (أ ف ب)

ال ـش ـع ــب إلـ ــى هـ ــذا ال ـخ ـط ــر ف ـس ـيــواجــه
ضررًا أكبر بكثير في املستقبل ،داعيًا
إلـ ــى عـ ــدم ال ـص ـمــت أم ـ ــام امل ـم ــارس ــات
ّ
الغدارة وغير الديمقراطية .واعتبر أن
تاريخ البشرية لن ينسى أولئك الذين
انتهزوا الوباء لتصفية الخصوم.
وانتقد "الشعب الجمهوري" املعارض
ع ــزل رؤسـ ــاء ال ـب ـلــديــات األكـ ـ ــراد .فـقــال
أحد نواب رئيسه ّ
سيد طورون ،إنه في
وقت ينشغل العالم كله بوباء "كورونا"
القاتل يأتي من يستغل الفرصة لعزل
رؤس ـ ــاء أرب ـ ــع ب ـل ــدي ــات تــاب ـعــة ل ـحــزب
ّ
وشدد على أن
"الشعوب الديمقراطي".
رئيس البلدية الــذي يأتي باالنتخاب
ال يذهب إال باالنتخاب.
ووص ـ ــف ن ــائ ــب آخـ ــر ل ــرئ ـي ــس ال ـح ــزب
امل ـع ــارض ول ــي آغ ـبــابــا ،ع ــزل واعـتـقــال

رؤساء البلديات األربع بأنه انتهازية
سياسية .وق ــال إن ضمير الشعب لن
يغفر ملن قام بهذه االنتهازية .وتساءل
ال ـعــديــد عــن ج ــدوى إجـ ــراء انـتـخــابــات
بلدية في األساس ما دام القانون يتيح
للحكومة عزل من هو منتخب وتعيني
آخر مكانه.

ّ
تتوصل ّاألحزاب السياسية
لم
إلى رأي موحد حول معايير
إصدار عفو عن المساجين

ّ
تتوصل األحــزاب
على صعيد آخــر ،لم
ّ
ال ـس ـي ــاس ـي ــة إل ـ ــى رأي م ـ ــوح ـ ــد ح ــول
م ـعــاي ـيــر إصـ ـ ــدار ع ـفــو ع ــن امل ـســاجــن.
ف ـ ـفـ ــي وق ـ ـ ـ ــت ي ـ ــؤي ـ ــد ح ـ ـ ـ ــزب "الـ ـ ـع ـ ــدال ـ ــة
والتنمية" إطــاق ســراح كل من ليست
لــه عــاقــة بالتهم اإلرهــاب ـيــة ،يعترض
شــري ـكــه ح ــزب "ال ـح ــرك ــة ال ـقــوم ـيــة" ألن
ه ـ ـ ــذا س ـ ُـيـ ـبـ ـق ــي ف ـ ــي الـ ـسـ ـج ــن ال ـع ــدي ــد
م ــن امل ـس ــاج ــن ال ـقــومـ ّـيــن امل ـت ـشـ ّـدديــن
القريبني منه .كذلك تعترض املعارضة
على ذلــك ألن الكثير مــن املعتقلني من
السياسيني والصحافيني والكتاب في
الـسـجــن "مـتـهـمــون زورًا ب ــاإلره ــاب" أو
بعالقتهم مع فتح الله غولن ،ما يحول
دون إطــاق ـهــم فــي وق ــت ُيـطـلــق ســراح
تـجــار امل ـخــدرات واملــافـيــا واالع ـتــداءات
الجنسية.

البديل ،وفق
مفاوضات إيجاد ُ ّ
«علقت» منذ
أكثر من مصدر،
يومين تقريبًا (أ ف ب)

استثمار هذا الواقع».
ال ت ـس ـت ـب ـعــد م ـ ـصـ ــادر «ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء» أن
ُ
ّ
كتلها ّ
مهمة الزرفي ً ،والحقًا
«تسهل
ّ
تـ ـم ــري ــره بـ ــرملـ ــانـ ــيـ ــا» ،راهـ ـ ـن ـ ــة ن ـجــاح
الرجل في «إنضاج تفاهمات تراعي
خ ـصــوصـ ّـيــات ال ـج ـم ـ ّيــع» ،فــ«خــافـنــا
ل ـيــس م ــع ال ــزرف ــي ،إن ـم ــا خــاف ـنــا مع
صــالــح وآلـيــة تكليفه» .هــذا التراجع
«ال ـت ـك ـت ـي ـك ــي» ي ـش ــي بـ ـ ــأن «املـ ــواقـ ــف
ّ
ّ
للتغير» ،خـ ّ
ـاصــة أن «املـكــلــف»
قابلة
ـاض فــي استحقاق التأليف ،راميًا
مـ ٍ
نيل «الثقة» على الـبــرملــان ،وتحديدًا
ّ
النواب ال الكتل.
ويـ ـق ــاب ــل احـ ـتـ ـم ــال املـ ـض ـ ّـي ب ــال ــزرف ــي
ُ
البحث عن مخرج يحفظ ماء وجهه،
ل ـت ـبــدي ـلــه ت ــال ـي ــا .مـ ـف ــاوض ــات إي ـج ــاد
ُّ
«علقت»
البديل ،وفق أكثر من مصدر،
منذ يومني تقريبًا بعد تقديم الفريق
«امل ـ ـ ـعـ ـ ــارض» لـ ـل ــزرف ــي إل ـ ــى الـ ـص ــدر،
مجموعة خـيــارات أخــرى مــن مديري
ّ
منير
الـجــامـعــات والـكــلـيــات (أبــرزهــم ّ
ال ـس ـعــدي ،وع ـم ـ َـاد الـحـسـيـنــي) ،لكنه
حتى أمس لم يلق ّ
ّ
عمليًا ،يخوض
ردًا.
الـ ـ ــزرفـ ـ ــي أس ـ ـبـ ــوعـ ــا س ــاخـ ـن ــا ي ـح ـســم
مصيره كـ«حاكم لبغداد».

2

3

4

5

6

7

8

مدير العالقات العامة في شركة
البيبسي كوال
زوجته :املرحومة زهرة الصباح
زوجته :السيدة آمنة عمر
القاوقجي
أوالده :محمد ،وليد ،يوال ،ياسمني
وسحر
أشقاؤه :الحاج مصطفى ،علي
واألستاذ حسن (بنك بيروت
والبالد العربية)
صهره :الدكتور طارق غدار
تعتذر العائلة عن تقبل التعازي
بسبب األوضاع الصحية في
البالد.
للتعازي يمكن االتصال هاتفيًا
على األرقام التالية:
محمد71-492111 :
وليد76-646949 :
حسن70-985957 :
اآلسفون :آل الحسن ،آل ذكر ،آل
القاوقجي ،آل الصباح ،آل غدار
وعموم أهالي بوداي.
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الصحافي عبد الكريم حسن
الخليل
ينعى االقتصادي واملصرفي
الصديق د.هشام البساط
رفيق درب
األدبيات االقتصادية واملصرفية
املبكرة
ويستذكر
مع رفيقة عمره د .إلهام الكالب
ومع ولديه جاد ورنا
ومع األصدقاء والزمالء
االقتصاديني واملصرفيني
كل ما تركه في النفوس
على دروب الرحالت املشتركة.

بمزيد من األسف واللوعة ننعى
إليكم فقيدنا الغالي عميد آل
الحسن
املرحوم وفيق محمد الحسن
(أبو حمادة)

استراحة
2

محمد نور الدين
دع ـ ـ ــا األم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ــام لـ ــأمـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة
أنـطــونـيــو غــوتـيــريــش ،إل ــى هــدنــة بني
املتحاربني في كل املناطق التي تشهد
حروبًا ومعارك ومن هذه الدول ليبيا.
والهدف من ذلك توجيه كل األنظار إلى
التهديد الوحيد الذي يواجه البشرية
اآلن وهو وباء "كورونا".
ومــا يـســري عـلــى ال ـحــروب ربـمــا يجب
أن يسري على الـصــراعــات السياسية
الجانبية داخل كل بلد والتي ال عالقة
لـهــا بــالـنـقــد املــوجــه إل ــى طــريـقــة إدارة
األزمة من جانب السلطة أو املعارضة.
قال مدحت سنجار ،الرئيس املشارك
ل ـ ـحـ ــزب "الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــوب ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي"
الـ ـ ـك ـ ــردي" ،إن ـ ـ ــه فـ ــي ذروة الـ ــدعـ ــوات
للتكافل والتضامن الوطني ملواجهة
وب ـ ـ ـ ــاء "كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا" تـ ـلـ ـج ــأ ال ـح ـك ــوم ــة
إل ــى سـيــاســة الـتـمـيـيــز وال ـف ـصــل بني
امل ــواط ـن ــن ب ـع ــزل رؤس ـ ــاء ب ـل ــدي ــات".
وأضــاف" :السلطة تعمل على تعزيز
ً
مـفـهــوم االس ـت ـب ــداد بـ ــدال م ــن مفهوم
املشاركة الديمقراطية ،وهــذا عــدوان
ع ـلــى الـشـفــافـيــة واإلرادة الـشـعـبـيــة،
وهـ ـ ــو لـ ـي ــس فـ ـق ــط غـ ـي ــر مـ ـقـ ـب ــول فــي
السياسة بل غير مقبول أخالقيًا".
وت ــاب ــع س ـن ـجــار" :إن رزمـ ــة االق ـت ـصــاد
ال ـ ـتـ ــي أعـ ـلـ ـنـ ـه ــا رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
رجــب طيب إردوغ ــان ،ال تحمي سوى
أص ـ ـحـ ــاب األم ـ ـ ـ ـ ــوال وتـ ـهـ ـم ــل ال ـج ـه ــاز
الصحي والعمال والفقراء".
ورأى أن اس ـت ـه ــداف ح ــزب "ال ـش ـعــوب
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي" ال ي ـع ـنــي الـ ـح ــزب فقط
بــل مستقبل كــل تــركـيــا .ف ــإذا لــم ينتبه

املــدعــومــة مــن املــرجــع الــديـنــي محمد
ال ـي ـع ـقــوبــي ،خ ـيــار ال ــزرف ــي ،م ــن دون
أن تـقـطــع «عــاق ـت ـهــا» م ـع ــه ،بتعبير
امل ـ ـصـ ــادر ع ـي ـن ـه ــا ،فـ ــي حـ ــن تــرفــض
م ـصــادر الـفـ ّـيــاض أي حــديــث مماثل،
ّ
م ـش ـيــرة إل ــى أن ق ــراره ــا ه ــو «رف ــض
تمرير الزرفي».
هــذا االنـقـســام ،وفــق أكثر مــن مصدر،
مــن شــأنــه أن يـتـحـ ّـول إلــى إجـمــاع في
ّ
األيام القليلة املقبلة ،إن نجح الزرفي
واألط ـ ــراف امل ـعــارضــون فــي الــوصــول
إل ـ ــى «ت ـ ـفـ ــاه ـ ـمـ ــات» ،إزاء ال ـح ـق ــائ ــب
ً
واملـغــانــم ّأوال ،والـبــرنــامــج الحكومي
ثــانـيــا ،و«ش ـك ــل» عــاقــات ال ـع ــراق مع
ّ
طـهــران وواشـنـطــن ثــالـثــا .هـنــا ،يؤكد
م ـص ــدر ح ـك ــوم ــي رف ـي ــع أن األح ـ ــزاب
وال ـ ـقـ ــوى ب ــات ــت «تـ ـخـ ـش ــى» الـ ــزرفـ ــي،
ال ـســاعــي ف ــي م ـفــاوضــاتــه مـعـهــا إلــى
«تــأمــن رغـبــاتـهــا» .امل ـفــارقــة ،بتعبير
ّ
املصدر ،أن «املكلف» عليه أن يخشى
ّ
األطـ ـ ـ ــراف ال ـس ـي ــاس ـي ــن ،ل ـك ــن ح ــرص
األخ ـ ـيـ ــرة ع ـل ــى «ت ــأم ــن مـصــالـحـهــا»
نـقـلـهــا م ــن «م ــوق ــع ال ـق ــوي إل ــى مــوقــع
الـ ـضـ ـعـ ـي ــف» .وب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ـي ــه ،ح ـظــوظ
ّ
برملانيًا قد ترتفع «إن أجاد
«تمريره»
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إغالق ّالسوق
المغطى
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أفقيا

ّ
هايتي –  -2دولــة أوروبية – إله مصري –  -3وضع خفية – حرباء من
 -1عاصمة
ّ
يتغير لونها لينسجم مع لون األشكال املحيطة بها –  -4من أقدم رجال
الزواحف
الطوفان – للنداء – للنفي –  -5دولة أفريقية هي داهومي
من
بيته
وأهل
نجا
التوراة
ُ
سابقًا – صفحة من الفوالذ تحمل للوقاية من طعنات السيف –  -6ثواب ومكافأة
– ما يطير به الطائر –  -7مدينة مغربية – هزم العسكر –  -8أكل الطعام – ماركة
سيارات إنكليزية فاخرة –  -9ماركة سيارات – حرف نصب – هرب من السجن –
ّ
روسي راحل كان له التأثير العظيم في الحركة الفكرية الروسية
 -10كاتب روائي
العصرية

عموديًا

 -1ج ـنــرال إنـكـلـيــزي مــؤســس الـكـشـفـ ّـيــة الـعــاملـيــة –  -2عــائـلــة زع ـيــم ح ــزب الـعـ ّـمــال
ورئيس وزراء بريطاني راحل – نهر في فرنسا وبلجيكا وهولندا –  -3إله – عدم
ّ
التحيز ألي دولة من الدول
امليل الى أي طرف من أطراف الخصومة والنزاع وعدم
ّ
– نعم باألجنبية –  -4ما يوضع على رأس امللك – فاضالت أو ذكيات –  -5أزيد
مصائب – عائلة وزير خارجية إيراني
وأرفع من مدخولي – أقام في املكان ّ– ّ -6
النخل الــذي يجاور السعف
قشر
–
ـز
سابق –  -7بحيرة في الفليبني – حــرك وهـ
ّ
–  -8عاصمة أوروبية –  -9نريد ونبغي – أصل البناء – حل العقدة –  -10رئيس
حكومة لبناني سابق

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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 -1مزرعة – بندر –  -2روكا – عقارب –  -3آر – مدن – دب –  -4سني – فاليتا –  -5خيل – ّ
قب
–  -6جحا – صه –  -7كمني – أبراج –  -8وير – هو – ّأما –  -9اليسر – ند –  -10املوسوعة

عموديًا
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مشاهير 3411

حلول الشبكة السابقة

 -1مراس – أكواخ –  -2زوريخ – ميل –  -3رك – نيجيريا –  -4عام – لحن – سل –  -5دف – هرم
نس –  -8نادين – رادو – ّ -9دربت – صام –  -10رب – ّ
–  -6عناق – أو –  -7بق – لبيب – ّ
الهجانة

حل الشبكة 3410
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عــاملــة أحـيــاء بحرية وكــاتـبــة علمية أميركية ( )1964-1907ألـفــت عــدة كتب
تعكس إهتمامها بالحياة في البحار والسواحل .منحت عام  1951جائزة
الكتاب الوطني
إعداد
نعوم
مسعود

 = 3+1+6+5+2البطن الضخم ■  = 7+11+10+9حمام بخاري ■  = 4+8سقي

حل الشبكة الماضية :سعاد عبدالله

رئيس مجلس إدارة الشركة
العصرية اللبنانية للتجارة
ش.م.ل( .بيبسي كوال) وليد عساف
وأعضاء مجلس اإلدارة والزمالء
املوظفون في الشركة ينعون
بمزيد من األسى السيد
وفيق محمد الحسن
املنتقل إلى رحمته تعالى يوم
الثالثاء املوافق فيه 2020/3/24
يتغمد
سائلني املولى عز وجل أن
ّ
ّ
بواسع رحمته
روح الفقيد
ُ
ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه
الصبر والسلوان.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون

بخعازي ماديكال غروب القابضة
– مستشفى فؤاد خوري وشركاه
ش.م.ل
ومركز عبد العزيز الطبي ش.م.ل
اإلدارة والطاقم الطبي وجميع
املوظفني
ينعون إليكم بمزيد من الحزن
واألسى فقيدتهم الغالية املأسوف
عليها
دنيا حسن الحاج
لها الرحمة ولكم من بعدها طول
البقاء

