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ّ
ّ
عام «الطفرة اإلنتاجية» ...تحدي إيران الصعب
مع اتساع الضغوط االقتصادية على إيران ،الناجمة
عن العقوبات األميركية وجائحة كورونا ،اختار المرشد
علي خامنئي الخيار الصعب والمصيري للعام اإليراني
الجديد« :الطفرة اإلنتاجية» .فكيف يمكن للجمهورية
أن تضع هذه االستراتيجية موضع التنفيذ؟
طهران ـــ محمد خواجوئي
تسمية األعوام ،من املرشد اإليراني،
ال ـس ـي ــد ع ـل ــي خ ــام ـن ـئ ــي ،ه ــو تـقـلـيــد
متبع على مــدى الـسـنــوات ،ويهدف
إلى تحديد االتجاه العام لسياسات
ال ـبــاد وبــرام ـج ـهــا .قـبــل أيـ ــامّ ،
سمى
خامنئي الـسـنــة اإليــران ـيــة الـجــديــدة
الـتــي تـبــدأ فــي  21آذار /م ــارس ،عام

«الطفرة اإلنتاجية» ،علمًا بأنه سمى
الـ ـع ــام امل ــاض ــي «ازدهـ ـ ـ ــار اإلنـ ـت ــاج»،
الذي كان واحدة من أصعب سنوات
االق ـ ـت ـ ـص ـ ــاد اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي ع ـ ـلـ ــى مـ ــدى
األعوام األربعني املاضية .فاستدامة
ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة وت ـ ــراج ـ ــع
اإليـ ـ ـ ـ ـ ــرادات مـ ــن ال ـع ـم ـل ــة األج ـن ـب ـي ــة،
واالضـطــرابــات السياسية واألمنية،
بجانب الكوارث الطبيعية كالسيول

وت ـف ـشــي ف ـي ــروس كـ ــورونـ ــاّ ،
وج ـهــت
صدمات غير مسبوقة إلى االقتصاد.
رغم ما سبق ،لم يزل قلب االقتصاد
ي ـن ـب ــض ،واسـ ـتـ ـط ــاع س ـ ــوق ط ـه ــران
املـ ــالـ ــي ،الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي ،اس ـت ـق ـطــاب
سيولة نقدية هــائـلــة ،ليسجل بذلك
رقمًا قياسيًا تاريخيًا ألكثر من نصف
قرن من نشاطاته ،إذ إن املؤشر العام
للبورصة شهد نموًا بنسبة ،%181
ليقفز مــن  178أل ــف نـقـطــة إل ــى أكثر
من  500ألــف .وقبل مــدة قصيرة قال
املدير التنفيذي لسوق طهران املالي،
علي صـحــرائــي« :شـهــد املستثمرون
فــي بــورصــة ط ـهــران سـنــة ال تنسى،
إذ إن م ـعــدل رب ـح ـيــة املـسـتـثـمــريــن...
أحرزت على قاعدة أرقام وإحصاءات
االتـحــاد الــدولــي للبورصات ()WFE
املــركــز الـثــانــي بــن أع ـضــاء االت ـحــاد،

واألول فــي ال ـشــرق األوسـ ــط وشـمــال
أفريقيا».
ي ـ ـ ـبـ ـ ــدو أن ط ـ ـ ـ ــرح ّخـ ــام ـ ـن ـ ـئـ ــي ق ـض ـي ــة
زي ــادة اإلن ـتــاج يـمــثــل «االسـتــراتـيـجـيــة
امل ـ ـع ـ ـك ـ ــوس ـ ــة» مل ـ ــواج ـ ـه ـ ــة الـ ـسـ ـي ــاس ــة
األم ـي ــرك ـي ــة ال ــرام ـي ــة إلـ ــى عـ ــزل إي ـ ــران،
وكذلك تداعيات «كــورونــا» ،وال سيما
أن املـ ــرشـ ــد ق ـ ــال ق ـب ــل أشـ ـه ــر إن «م ــن
العبث تصور انتهاء العقوبات خالل
ال ـس ـن ـتــن امل ـق ـب ـل ـتــن ،إال إذا أحـبـطـنــا
أث ـ ــر الـ ـعـ ـق ــوب ــات» .وف ـ ــي ال ــوق ــت ال ــذي
تراجعت فيه مبيعات النفط والتبادل
االقتصادي واملصرفي مع العالم ،فإن
ط ـه ــران ت ــري ــد ع ـبــر ت ـعــزيــز االق ـت ـصــاد

رغم العقوبات حقق سوق
طهران المالي العام الماضي
ربحًا عاليًا للمستثمرين

ّ
سمى خامنئي
السنة اإليرانية
الجديدة عام
«الطفرة
اإلنتاجية»
(األناضول)

الــداخ ـلــي تـقـلـيــص أضـ ــرار الـعـقــوبــات،
مع أن أزمة «كورونا» ّ
حملت االقتصاد
ع ـب ـئــا م ـضــاع ـفــا وأب ـ ـ ــرزت أك ـث ــر فــأكـثــر
خطر الركود.
يـ ـ ـش ـ ــرح رئـ ـ ـي ـ ــس تـ ـ ـح ـ ــري ـ ــر ال ـ ـخـ ــدمـ ــة
االقتصادية لـ«وكالة األنباء الرسمية»
(إرنا) ،إسماعيل داودي ،أن «االقتصاد
اإلي ـ ــران ـ ــي يـ ـم ـ ّـر اآلن ب ـخ ـمــس ق ـضــايــا
رئ ـي ـس ـي ــة :فـ ــرض الـ ـعـ ـق ــوب ــات ،ت ــراج ــع
اإلي ــرادات النفطية ،الـعــودة إلــى قائمة
 FATFالـ ـ ـس ـ ــوداء ،ت ـق ـي ـيــد ال ـع ــاق ــات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة مـ ــع الـ ـص ــن والـ ـبـ ـل ــدان
ال ـ ـجـ ــارة وت ـف ـش ــي كـ ـ ــورونـ ـ ــا» .وي ـق ــول
ل ــ«األخ ـب ــار»« :سـعــر الـنـفــط وص ــل إلــى
أدنى مستوياته ،ومع األخذ باالعتبار
حـ ـ ــاالت م ـث ــل ال ـق ـي ــود ع ـل ــى امل ـب ـي ـعــات

وتكلفة تحويالت املال البالغة  15إلى
 %20وت ـك ـل ـفــة اس ـت ـخ ــراج ك ــل بــرمـيــل،
ال ـبــال ـغــة  12دوالرًا ،م ــن ال ــواض ــح أن
ال ـعــائــدات بالعملة األجـنـبـيــة ستصل
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـحـ ــد األدن ـ ـ ـ ـ ـ ــى .هـ ـ ـ ــذه ال ـق ـض ـي ــة
ستذكيها القيود التجارية التي يعود
جزء منها إلى العقوبات والجزء اآلخر
إلى كورونا».
الـ ـس ــؤال األه ـ ــم :ك ـيــف يـمـكــن مــواصـلــة
اإلنـ ـ ـت ـ ــاج ،وحـ ـت ــى تـ ـط ــوي ــره ،ف ــي ه ــذه
الـ ـظ ــروف؟ يــذهــب داودي إل ــى أن ثـ ّـمــة
طاقات يملكها االقتصاد اإليراني ،إن
تم إيــاؤهــا األهمية أكثر من السابق،
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون بـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة وال ـق ـط ــاع
الـ ـخ ــاص ،فــإن ـهــا ل ــن تـسـهــم ف ــي زي ــادة
«امل ـ ـقـ ــاومـ ــة» ف ـح ـس ــب ،بـ ــل ي ـم ـكــن بـهــا
«امل ـضـ ّـي قــدمــا لتحقيق شـعــار الطفرة
اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة» .ومـ ــن ب ــن هـ ــذه اآلل ـي ــات
توجيه االسـتـثـمــارات نحو القطاعات
ّ
التي تتمتع بميزات بما فيها صناعات
ال ـب ـت ــروك ـي ـم ــاوي ــات وقـ ـط ــاع الـ ــزراعـ ــة،
وت ـمــويــل وح ـ ــدات اإلنـ ـت ــاج ع ــن طــريــق
سوق األوراق املالية .أما آلية الحكومة
ملواجهة النتائج السلبية لـ«كورونا»،
فـهــي حــالـيــا «رصـ ــد  %20م ــن مــوازنــة
ه ــذا ال ـع ــام لـلـتـعــويــض ع ــن الـخـســائــر
ـرار ال ـنــاج ـمــة ع ــن ال ـف ـي ــروس...
واألضـ ـ ـ ـ ّ
ال ـ ــدول ـ ــة أخ ـ ـ ـ ــرت م ــواعـ ـي ــد اس ـت ـح ـق ــاق
التسهيالت املصرفية والضرائب على
األع ـم ــال وامل ـه ــن امل ـت ـض ـ ّـررة إل ــى ثــاثــة
أشهر» ،وفق داودي.
ّ
مــع ذلــك ،يــذهــب عــدد مــن املحللني إلى
ـاش
االعـتـقــاد بــأن إي ــران إن أرادت إنـعـ ّ
إن ـتــاج ـهــا ال ــداخ ـل ــي ،ي ـجــب أن تـســخــر
السياسة الخارجية لتوسيع عالقاتها
مــع ب ـلــدان كـثـيــرة .كـمــا ي ــرى خ ـبــراء أن
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تيريزا هلسة« ...خاطفة الطائرات» التي رحلت بهدوء
خالل أسابيع وفي مرحلة متقدمة من املرض ،قاتلت
تيريزا هلسة ســرطــان الــرئــة ،لتعبر الحياة خفيفة
وضاحكة كما عهدها من عرفها عن قــرب .رحلت
األردنية التي قاتلت في صفوف الثورة الفلسطينية
صـبــاح السبت املــاضــي ،فــي الـيــوم الـعــاشــر إلعــان
«قانون الدفاع» في األردن وما تاله من حظر تجول
حال دون التشييع الجماهيري لها.
ت ـع ـ ّـرف ت ـيــريــزا ،اب ـنــة قــريــة ح ـمــود مـحــافـظــة الـكــرك
جنوب األردن ،عن نفسها عربية أردنية مسيحية.
ولــدت في عكا ،شمال فلسطني املحتلة ،عــام 1954
ألب أردنــي وأم فلسطينية من قرية الرامة بالجليل
األع ـلــى (ش ـم ــال) .تلقت تعليمها الـثــانــوي فــي عكا
وتخصصت بالتمريض في املستشفى اإلنكليزي
فــي ال ـنــاصــرة .انـخــرطــت مـبـكـرًا فــي الـعـمــل الـفــدائــي
مــع حــركــة «فـتــح» ،لتتلقى تدريبها فــي لبنان بداية
الـسـبـعـيـنـيــات ق ـبــل أن تـ ـش ــارك ف ــي خ ـطــف طــائــرة
«ســابـيـنــا» البلجيكية مــن مـطــار فيينا ،إذ توجهت
ورفاقها الثالثة إلى مطار اللد ،في واحدة من عمليات
املقاومة التي تبنتها الفصائل الفلسطينية ،وكان من
أشهرها التي أشرف عليها الشهيد وديع حداد.

الـ ـضـ ـغ ــوط ال ـن ــاج ـم ــة عـ ــن ال ـع ـق ــوب ــات
وتــداعـيــات «كــورونــا» يمكن أن تــؤدي
إلـ ـ ـ ــى إي ـ ـ ـجـ ـ ــاد شـ ـ ـ ــيء مـ ـ ــن االسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدارة
واملرونة في السياسة الخارجية .رغم
مــا ت ـقــدم ،ال يـبــدو أن ت ـطــورًا سيحدث
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا املـ ـ ـج ـ ــال قـ ـب ــل االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الرئاسية األميركية ومــا سيؤول إليه
مـصـيــر دون ــال ــد ت ــرام ــب .ي ـقــول رئـيــس
ت ـحــريــر صـحـيـفــة «آفـ ـت ــاب ي ـ ــزد» ،علي
رضا كريمي ،لـ«األخبار»« :ال يبدو أن
واشـنـطــن ستعمل عـلــى إرخـ ــاء برغي
العقوبات حتى لو بصورة مؤقتة .وإن
فعلت ذل ــك ،فـمــن املستبعد أن تسمح
لطهران بتحقيق منفعة بعينها ،لذلك
ت ـح ـ ّـدي ال ـع ـق ــوبــات ،ب ـجــانــب ك ــورون ــا،
ّ
يتطلب من املسؤولني تهيئة أنفسهم
لسنة صـعـبــة» .فــي هــذا اإلط ــار ،كتبت
مجلة «ت ـجــارت فـ ــردا» ،الـتــي تـعـ ّـد أهــم
مجلة اقتصادية إيــرانـيــة وهــي قريبة
مـ ــن «غـ ــرفـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة» ،أن «ع ــوام ــل
كثيرة تــداخـلــت معًا لجعل االقتصاد
فــي السنة الـجــديــدة أقــل حجمًا وأكثر
ان ـغ ــاق ــا ،ول ـج ـعــل أجـ ـ ــواء ال ـع ـمــل غير
مؤاتية أكثر من أي وقت مضى».

أصـيـبــت هـلـســة إصــابــة بــالـغــة أث ـنــاء ه ـجــوم جنود
االح ـت ــال امل ـتـخـ ّـفــن بـ ـ ّ
ـزي «الـصـل ـيــب األح ـم ــر» في
«عملية سابينا» ،وأطلقت الـنــار ردًا على الهجوم،
فيما كــان مــن بــن مصابي الـعــدو رئيس الحكومة
اإلسرائيلية املستقيلة بنيامني نتنياهو .استشهد
رفيقا تيريزا ونجت مــع رفيقتها ريـمــا ،لتتعرض
لتحقيق وح ـشــي ويـحـكــم عليها بــالـسـجــن املــؤبــد
مــرتــن و 40عــامــا ،قضت منها عشر سـنــوات في
السجن ،انتهت بالنفي بعد اإلفراج عنها في صفقة
تبادل عام .1983
أمضت الراحلة حياتها في األردن ،وهــي متزوجة
ولها ًثالثة أبناء ،كما استمرت في نشاطها النضالي
رئيسة لـ«رابطة شؤون جرحى الثورة الفلسطينية».
لــم تـكــن تـيــريــزا مــن ه ــواة الـظـهــور اإلعــامــي ولفت
األنظار ،مع أنها لم تغب عن النشاطات السياسية
في اململكة وحافظت على خطها الوطني.
وتـسـتـعــد عــائـلـتـهــا إلق ــام ــة ج ـن ــازة تـلـيــق ب ـهــا بعد
انقضاء الحجر املنزلي بسبب انتشار «كــورونــا».
واق ـت ـصــرت ال ـج ـنــازة عـلــى ح ـضــور عــائـلــي صغير
بنحو  40شخصًا خال من أي تمثيل رسمي أردني.

ّ
استشهد اثنان من منفذي «عملية سابينا»
ونجت تيريزا ورفيقتها (من الويب)

استراحة

◄ وفيات ►
3414 sudoku
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◄ذكرى ►
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في الذكرى السنوية الثالثة عشرة
لغياب حبيبنا
رغيد سهيل حبايب
رجاء العائلة أن يبقى شبابه ربيعًا
ّ
وأحبوه
في قلوب من عرفوه

6

1

تقرير

ِّ
كورونا يتوج نتنياهو رئيسًا للحكومة المقبلة
ّ
المستجد دافعًا
سواء كان انتشار فيروس كورونا
حقيقيًا إلحداث اختراق سياسي في جدار األزمة
اإلسرائيلية المستمرة منذ أكثر من سنة،
الحكومية ّ
أو كان ّ
مجرد سلم للنزول عن السقوف ًالسياسية
ّ
المستجد المفاجئ ظالال ثقيلة على
العالية ،ترك هذا
المشهدين االقتصادي والسياسي
علي حيدر
م ـ ــن امل ـ ــؤك ـ ــد أن اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار انـ ـتـ ـش ــار
ال ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــروس ش ـ ـك ـ ــل ع ـ ـ ــام ـ ـ ــل ض ـغ ــط
إضافيًا على املؤسسة اإلسرائيلية،
وس ـي ـتــواصــل ه ــذا امل ـس ــار تـصــاعــديــا
كـلـمــا ت ـم ــدد ان ـت ـش ــاره وت ـفــاق ـمــت في
إثــره أزمــة االقـتـصــاد .ويجمل رئيس
«م ـع ـهــد أب ـح ــاث األمـ ــن ال ـق ــوم ــي» في
ت ــل أبـ ـي ــب ،ال ـ ـلـ ــواء ع ــام ــوس ي ــادل ــن،
الوضع بأن «الدولة في أزمــة صحية
واق ـت ـص ــادي ــة واج ـت ـمــاع ـيــة ال ســابــق
لها فــي خـطــورتـهــا .مــن الصعب جدًا
إدارة األزم ـ ــة بـحـكــومــة انـتـقــالـيــة مع
تلوث املسارات والقرارات باعتبارات
س ـي ــاس ـي ــة (داخ ـ ـل ـ ـي ـ ــة) ،وم ـ ــع غ ـي ــاب
م ــوازن ــة ت ـس ـمــح ب ـتــوف ـيــر رد ُم ـح ـ َّـدث
ع ـل ــى الـ ـتـ ـح ــدي ــات» .مـ ــع ذلـ ـ ــك ،يـمـكــن
التقدير بــأن الضغط اإلضــافــي ينبع
أيـ ـض ــا مـ ــن أن املـ ـ ــدى ال ــزمـ ـن ــي ألزمـ ــة
«كورونا» غير واضــح ،وفي النتيجة
تداعياتها االقتصادية مفتوحة على
أك ـث ــر م ــن س ـي ـنــاريــو ت ـت ـف ــاوت درج ــة
الخطورة لكل واحد منها .هذا املشهد
ّ
امل ــرك ــب يــدفــع املــؤس ـســات وال ـق ـيــادات
ال ـس ـيــاس ـيــة ،م ــن م ــوق ــع اإلكـ ـ ـ ــراه ،إلــى

ُ َّ
قاعدة
اتـخــاذ إجـ ــراءات م ـشــددة على ّ
االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد ل ـ ــأس ـ ــوأ ،وإلـ ـ ـ ــى ت ـبــنــي
خ ـي ــارات عـلــى ق ــاع ــدة ال ـبــديــل املمكن
واألقل ضررًا.
ف ـ ــي ض ـ ـ ــوء ذل ـ ـ ـ ــك ،ل ـ ــم يـ ـك ــن م ـف ــاج ـئ ــا
االختراق السياسي الذي مهد التفاق
يـنـهــي األزم ـ ــة الـحـكــومـيــة املـفـتــوحــة،
كـمــا أن ال ـطــرفــن ،بـنـيــامــن نتنياهو
وبيني غانتس ،استنفدا رهاناتهما
االنتخابية والقضائية والسياسية.
فمن جهة ،أخفقت محاوالت نتنياهو
لنيل غالبية  61عضو كنيست خالل
ثــاث عمليات انـتـخــابـيــة ،كــي يشكل
حكومة يمينية تضمن له الحصانة
دون محاكمته .ومن جهة أخرى ،فشل
خصومه في رهاناتهم على القضاء
إلط ــاحـ ـت ــه ،وع ـل ــى م ــوق ــف ال ـج ـم ـهــور
ال ـي ـم ـي ـنــي إلس ـق ــاط ــه نـتـيـجــة ات ـهــامــه
بالفساد .بعدما اتضح للجميع حجم
االس ـت ـق ـطــاب امل ـت ـجــذر ف ــي الـجـمـهــور،
يـبــدو أن مــؤيــدي الـتــراجــع عــن بعض
الـثــوابــت املتصلة بـتــرؤس نتنياهو،
امل ـت ـهــم بــال ـف ـســاد ،لـلـحـكــومــة املـقـبـلــة،
استندوا ،أو تــذرعــوا ،بــأن االستمرار
فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــار ال ـ ـت ـ ـع ـ ـط ـ ـيـ ــل س ـ ـي ـ ــؤدي
ب ــالـ ـض ــرورة إل ـ ــى ان ـت ـخ ــاب ــات راب ـع ــة

دون ره ــان ــات ع ـلــى تـ ـح ــوالت جــديــة
ف ــي م ــوازي ــن ال ـق ــوى الـنـيــابـيــة ت ــؤدي
إل ــى إط ــاح ـت ــه ،وأنـ ــه طـ ــوال التعطيل
املـتــواصــل سيبقى رئـيـســا للحكومة
االنتقالية.
هكذا ،بات محسومًا أن أمام نتنياهو
خـيــاريــن اث ـنــن :الـتــوصــل إل ــى اتـفــاق
ي ـكــرس ت ــرؤس ــه ال ـح ـكــومــة ،أو الــدفــع
ن ـحــو ان ـت ـخــابــات م ـت ـكــررة دون أف ــق.
ال ـس ـب ــب أن ـ ــه ب ـع ــد ف ـش ـلــه ف ــي انـ ـت ــزاع
ال ـ ـح ـ ـصـ ــانـ ــة مـ ـ ــن الـ ـكـ ـنـ ـيـ ـس ــت ت ـب ـقــى
الطريقة الوحيدة لتحصني نفسه من
املحاكمة محاولة توفير غطاء نيابي
لحكومة تتبنى إنـقــاذه بسن قوانني
ُم ـح ـ َّـددة .وبــذلــك ،نـجــح نتنياهو في
استدراج غانتس إلى صفقة شاملة،
ع ـبــر ب ــواب ــة ان ـت ـخــاب األخ ـي ــر رئـيـســا
للكنيست ،لينجح أيـضــا فــي تفكيك
التحالف املنافس له« :أزرق أبيض».
وفــي الطريق إلــى اتـفــاق شــامــل حول
الـ ـحـ ـك ــوم ــة املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،ذكـ ـ ـ ــرت ت ـق ــاري ــر
إعالمية أن نتنياهو وغانتس توصال
خـ ــال ل ـق ــاء بـيـنـهـمــا إلـ ــى ت ـفــاه ـمــات
يتم بموجبها الـتـنــاوب على رئاسة
ً
الحكومة ،على أن يكون نتنياهو أوال
ملدة  18شهرًا ،يليه غانتس  18شهرًا
أيضًا .ومن بني القضايا التي أثيرت
خالل اللقاء أن يوافق األخير غانتس
ّ
ع ـلــى س ــن ق ــان ــون يـسـمــح لنتنياهو
ّ
بـتــولــي منصب قــائــم بــأعـمــال رئيس
الحكومة خالل والية األول.
ال ـت ـقــاريــر ذكـ ــرت أي ـضــا أن الـحـكــومــة
قــد تـضــم ثــاثــن وزيـ ـ ـرًا ،وق ــد يسعى
«الـلـيـكــود» إل ــى جعلهم  ،34نصفهم
من حزب غانتس« ،مناعة إلسرائيل»،
الـ ـ ـ ـ ــذي قـ ـ ــد ي ـ ـتـ ــولـ ــى ح ـ ـقـ ــائـ ــب األمـ ـ ــن
والـ ـقـ ـض ــاء واالت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت وال ـث ـق ــاف ــة،

م ــع امل ـحــاف ـظــة ع ـلــى حـقـيـبــة الـصـحــة
لكتلة «ي ـهــدوت ه ـت ــوراة» الـحــريــديــة،
عـلــى أن غــانـتــس غـيــر مـعـنــي ب ــوزارة
ال ـخــارج ـيــة .وف ــي الــوقــت ال ــذي يمكن

سيتناوب نتنياهو
وغانتس  18شهرًا لكل
واحد على أن يبدأها األول
أن تتغير فـيــه خــريـطــة الـحـقــائــب مع
استمرار املفاوضات ،تم االتفاق على
انتخاب رئيس للكنيست يتفق عليه
الـجــانـبــان ،وأن يـكــون مــن «الليكود»
(بعد غانتس) ،على أال يعود رئيسه
الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ،يـ ــولـ ــي ادل ـ ـش ـ ـتـ ــايـ ــن ،إل ــى
املنصب ،بسبب رفــض غانتس لذلك
على خلفية رفــض ادلـشـتــايــن تنفيذ
قرار «املحكمة العليا».
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ع ـلــى م ـس ــار آخـ ــر يـتـعـلــق ب ــإج ــراءات
كبح «كورونا» ،طالب مسؤولون في
«املــالـيــة» بــأن تستمر نشاطات %20
م ــن امل ــراف ــق االق ـت ـصــاديــة ع ـ َّلــى األق ــل
دون إخضاعها للقيود .وحذر هؤالء
م ــن أن ت ـق ــدي ــرات الـ ـ ـ ــوزارة تـفـيــد بــأن
ً
ً
تعطيال كــامــا للمرافق االقتصادية
 12أسبوعًا سينجم عنه ضرر بنسبة
ً
 %17.7م ــن اإلنـ ـ ـت ـ ــاج ،ل ـك ــن تـعـطـيــا
جــزئ ـيــا ،ك ـمــا ال ـح ــال حــال ـيــا ،سـتـكــون
ن ـس ـبــة ض ـ ــرره  ،%8.7وخـ ــاصـ ــة أن ــه
كـلـمــا اش ـتــد اإلغ ـ ــاق أك ـث ــر ،سترتفع
الخسائر .وذهـبــت هــذه الجهات إلى
التحذير من أنه في حال إغالق شامل
وط ــوي ــل ،س ـت ـكــون نـسـبــة ال ـع ـجــز في
امل ــوازن ــة ال ـعــامــة  %15.5مــن الـنــاتــج،
مــا يعني أن ميزانيات الحكومة في
السنوات بعد األزمة ستتراجع كثيرًا
مـ ــع رف ـ ــع ن ـس ـب ــة ال ـض ــري ـب ــة ب ـص ــورة
كبيرة.

ّ
مهتم بالخارجية ،لكنه سيحصل على حقائب األمن والقضاء واالتصاالت والثقافة (أ ف ب)
غانتس غير
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إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات
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أفقيا

 -1ممثلة مصرية قديرة برزت كنجمة سينمائية خالل العقد املاضي ّ
لقبت بنجمة
شجاع
–
ـودان
مصر األول ــى –  -2ميناء على ساحل واليــة البحر األحـمــر فــي ال ـسـ
ّ
ومقدام –  -3جنون – مصباح فيه فتيل ُيضاء بالزيت –  -4علم أو لواء – ّ
حرك ّوهز
– إســم موصول –  -5ولــد ذكــر – نوتة موسيقية – حشرات مفيدة –  -6للتمني –
عاصمة آذربيجان على بحر قزوين – اتصل به بقرابة –  -7مستشرق فرنسي راحل
ورك
له معجم عربي فرنسي كبير – أكبر سلسلة جبال في القارة األوروبـيـ ّـة – ّ -8
مخفي –  -10حل
– أخذ الغنيمة واألموال قهرًا –  -9يغفر ويصفح – ظاهر أو خالف
العقدة أو املسألة – الصحراء

عموديًا
ُ
 -1ممثل مصري عاملي راحــل –  -2مدينة إيرانية عاصمة خرسان قديمًا – ضرب
وفاق – عملة آسيوية – من الحيات الضخمة جدًا – -4
العملة او النقود –  -3غلب ُ
ّ
ميانمار –  -5من مشتقات الحليب ّ – ضد
بإسم
عرف
ت
قب ُة َالقميص – دولة آسيوية
ّ
ّ
ُ
خشن – فك العقدة –  -6مشترع أثيني قديم سن القوانني األولى للمدينة واتصفت
شرائعه بقساوتها –  -7صــوت قـ ّ
ـوي – ضمير منفصل –  -8عبس من الغضب أو
شجاعة – ضد أقــرب –  -9أنــت باألجنبية – هــودج له ّ
قبة كانت النساء تركب فيه
ُعلى ظهر البعير – خاصتي وملكي –  -10منطقة في السماء قوامها نجوم كثيرة
ّ
املجرة
تعرف بإسم
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.

1

 -1زبرجد – رعاف –  -2وحش – آرال –  -3رث – جن – وفير –  -4شدوان – إد – ّ -5
خلية – رديف –
 -6قر – بق – ماش –  -7طن – آت – مر –  -8سلوان – فو –  -9الكحلي – غدر –  -10قبرص  -أريكة

عموديًا
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مشاهير 3414

حلول الشبكة السابقة

ّ
لقن – لب –  -3رش – شير – سكر – ّ -4
جدة – الحص –  -5دانو –
 -1زوريخ – طالق –  -2بحث –
ّ
بتول –  -6أرق – ايا –  -7راوند – من –  -8علف – يمر – غي –  -9يافا – فدك –  -10فورد – شتورة

حل الشبكة 3413

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

شاعر عراقي معاصر هو األخ األصغر لشاعرين كبيرين .هاجر الى السويد
بسبب األوضــاع األمنية في الـعــراق .له قصيدة تتألف من ألــف بيت في مدح
اإلمام علي بن أبي طالب
 = 10+6+5+9+4+2ال ـجــائــر وال ـط ــاغ ــي ■  = 11+3+8+1م ــأل ــوف وم ـع ـهــود ■
 = 10+11+6+7جريح

حل الشبكة الماضية :ديبي رينالدز

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

