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العالم

العالم
◄ وفيات ►

الواليات المتحدة

معركة الديموقراطيين األخيرة اليوم

تحطيم مستقبل ترامب غير وارد
بعد عام على تمرير مجلس النواب قرار
عزله األول ،يجد الرئيس األميركي السابق،
دونالد ترامب ،نفسه محور محاكمة ثانية
غير مسبوقة ،تبدأ اليوم في مجلس
ّ
سيتعين على أعضائه تحديد
الشيوخ الذي
ّ
إن كان ترامب قد حرض بالفعل على
هجوم دام استهدف ّ
مقر «الكابيتول»
ٍ
سـيـخــوض أع ـضــاء مـجـلــس الـشـيــوخ
األميركي تجربة غير مسبوقة ،عندما
ّ
يجتمعون التخاذ قرار في شأن عزل
ـس لــم يعد فــي منصبه ،وال يــزال
رئـيـ ّ ٍ
يشكل مــركــز ثقل فــي حــزبــه ،ولــو من
دون السلطة التي كــان يمنحه ّإياها
ّ
الـبـيــت األب ـيــض .وتـتــركــز اإلجـ ــراءات،
التي تبدأ اليوم ،على الفوضى التي
شهدها السادس من كانون الثاني/
يناير ،عندما اقتحم مئات من أنصار
الرئيس السابق ،دونالد ترامبّ ،
مقر
الكونغرس واصطدموا مع الشرطة،
محاولني منع انعقاد جلسة رسمية
ل ـل ـم ـص ــادق ــة عـ ـل ــى فـ ـ ــوز جـ ــو ب ــاي ــدن
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــاتُ .
ووص ـ ــف ال ـت ـحـ ّـرك،

الوحيد الذي ُيعزل ّ
مرتني ،في حني لم
يسبق أن ُأدين ّ
أي رئيس أميركي من
قبل ،خالل محاكمة لعزله.
ويـ ـسـ ـع ــى الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــون ،ع ـبــر
ّ
املحاكمة ،إلــى منع تــرامــب مــن تولي
ّ
أي منصب فدرالي في املستقبل ،في
ّ
حــال تــوصـلــوا إلــى إدان ــة فــي مجلس
ّ
الـشـيــوخ ،وهــو أمــر غير مـ ّ
ـرجــح .لكن
املـ ـلـ ـي ــاردي ــر الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري وح ـل ـف ــاءه
ّ
يـشـ ّـددون على أن املحاكمة في ذاتها
غ ـيــر دس ـت ــوري ــة ،إذ بــإم ـكــان مجلس
ـس ف ــي منصبه
ال ـش ـي ــوخ إدانـ ـ ــة رئـ ـي ـ ٍ
وإقــال ـتــه ،لـكــن ال يمكنه الـقـيــام بذلك
تجاه مواطن عادي .وفي هذا اإلطار،
نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر قوله
إن املحاكمة ستبدأ بمناقشة في شأن
إذا ما كانت اإلجراءات غير دستورية.
ّ
ويمكن أن تمكن هــذه املـقــاربــة فريق

مجلس الشيوخ
الدفاع عنه وأعضاء ّ
الـجـمـهــوريــن مــن تـجــنــب ال ــدف ــاع عن
الـ ـتـ ـغ ــري ــدات واالنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات ال ــاذع ــة
الـ ـ ـص ـ ــادرة ع ــن ت ــرام ــب ق ـب ـيــل أع ـم ــال
الـ ـعـ ـن ــف .ومـ ـ ــن هـ ـ ــذا املـ ـنـ ـطـ ـل ــق ،طـلــب
محاموه ،أمــس ،مــن مجلس الشيوخ
العدول فورًا عن محاكمته ،معتبرين
ّإياها انتهاكًا للدستور و»مسرحية
ّ
سـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ت ـ ـ ـشـ ـ ــكـ ـ ــل خـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـرًا عـ ـل ــى
الــدي ـمــوقــراط ـيــة» .وك ـتــب املـحــامـيــان،
ديـفـيــد ش ــون وبـ ــروس كــاس ـتــور ،في
ّ
مــراف ـعــة م ــن  78صـفـحــة ُســل ـمــت إلــى
املحاكمة،
مجلس الشيوخ عشية بدء
ّ
أن «الــائـحــة االتهامية الـتــي تبناها
مـجـلــس الـ ـن ــواب غ ـيــر دس ـت ــوري ــة في
ّ
جــوانــب عــديــدة ،ويـكـفــي ك ــل مــن هــذه
الجوانب وحده العتبارها فورًا الغية
ّ
وفي غير محلها».

ّ ّ
إل أن رئيسة مجلس النواب ،نانسي
ّ
ب ـي ـل ــوس ــي ،الـ ـت ــي ش ــك ـل ــت ف ــري ـق ــا مــن
تسعة ديموقراطيني إلدارة إجــراءات
ال ـ ـع ـ ــزل وتـ ــوج ـ ـيـ ــه الـ ـتـ ـه ــم لـ ـت ــرام ــب،
أصـ ّـرت على ضــرورة إجــراء املحاكمة،
ّ
سيضر
معتبرة أن الفشل في إدانته
بــالــديـمــوقــراطـيــة األم ـيــرك ـيــة .وقــالــت
للصحافيني ،الخميس« :سنرى إذا ما
كان مجلس الشيوخ مجلس شجاعة
أو ج ــن» .وتـحـتــاج إدان ــة تــرامــب إلى
أصوات أكثر من ثلثي أعضاء مجلس
ّ
سيتعي على
الشيوخ ،ما يعني أنــه
 17جـمـهــوريــا االنـشـقــاق عــن صفوف
باقي أعضاء الحزب واالنضمام إلى
جميع الديموقراطيني البالغ عددهم
 50سناتورًا ،في سيناريو يبدو شبه
مستحيل في الوقت الراهن.
ّ
في كل األحوال ،يمكن أن يخسر قطب

ّ
تولي ّ
أي منصب فدرالي في المستقبل (أ ف ب)
يسعى الديموقراطيون عبر المحاكمة إلى منع ترامب من

ّ
في حين ال يزال ترامب يتمتع
بتأييد ّقوي فقد يكون الهجوم
قد خفض شعبيته

ال ــذي يـعـتـبــره نـ ـ ّـواب ديـمــوقــراطـيــون
«محاولة انقالب على أيدي إرهابيني
مـ ــن ال ـ ـ ــداخ ـ ـ ــل» ،ب ــأن ــه أخـ ـط ــر ه ـج ــوم
عـلــى الــديـمــوقــراطـيــة األمـيــركـيــة ،منذ
الـحــرب األهـلـيــة فــي ستينيات القرن
التاسع عشر .وفي  13كانون الثاني/
ي ـن ــاي ــرّ ،
وج ـ ــه مـجـلــس الـ ـن ــواب تهمة
ّ
التمرد» إلى ترامب،
«التحريض على
ل ـي ـك ــون األخـ ـي ــر ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي

ال ـع ـق ــارات ال ـســابــق الـكـثـيــر م ــن ج ـ ّـراء
امل ـحــاك ـمــة .وف ــي ح ــن ال ي ــزال تــرامــب
ّ
ي ـت ـم ــت ــع ب ـت ــأي ـي ــد قـ ـ ــوي فـ ــي ص ـف ــوف
قاعدته االنتخابية ،فقد يكون الهجوم
ّ
ّ
يصب
خــفــض شعبيته ،وه ــو أم ــر ال
البالغ
فــي مصلحة الرئيس السابق ّ
 74عامًا ،والــذي تروقه فكرة الترشح
مجددًا للرئاسة في عام  .2024وعلى
هــذا الصعيد ،أظهر استطالع جديد
أج ــراه مــركــز «إي ـب ـســوس» ،بالتعاون
مــع شبكة «اي ــه.ب ــي.س ــي» اإلخـبــاريــة،
أن ال ـتــأي ـيــد ال ـش ـع ـبــي إلدانـ ـ ــة تــرامــب
أقــوى هــذه املــرة ّ
مما كــان عليه خالل
محاكمته األولى .وخلص االستطالع
إلى تأييد  56في املئة من األميركيني
إدان ـتــه مقابل مـعــارضــة  43فــي املئة.
وال ي ـن ــوي ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــون ،الــذيــن
ي ـ ــدي ـ ــرون إج ـ ـ ـ ـ ــراءات ع ـم ـل ـيــة الـ ـع ــزل،
االلتزام بالنظريات القانونية فحسب
ّ
خـ ـ ّـال ال ـج ـل ـس ــة؛ إذ ت ـك ـشــف م ــذك ــرة،
ت ـل ــخ ــص م ــراف ـع ــات ـ ّه ــم ،ال ـن ـب ــرة ال ـتــي
ّ
سيعتمدونها ،ذلك أنهم اتهموا ترامب
ّ
متفجر ،وأشعله ّ
ثم
بأنه أعـ ّـد لوضع
سعى لتحقيق مكاسب شخصية من
الفوضى التي نجمت عن ذلك .أيضًا،
أش ــاروا إلــى ّ
نيتهم استخدام العديد
ّ
من تصريحات ترامب العلنية ضده،
بما فيها الخطاب الــذي أدلــى بــه في
ال ـســادس مــن كــانــون الـثــانــي /يناير،
قبيل االعتداء أمام حشد من أنصاره
قرب البيت األبيض حيث دعاهم إلى
«إظهار ّ
قوتهم» .وقال ترامب ،حينها:
«ل ــن تـسـتـعـيــدوا بـلــدنــا ق ــط إذا كنتم
ض ـع ـفــاء» ،داع ـيــا ّإي ــاه ــم إل ــى «الـقـتــال
بشراسة» ،لينطلق بعدها حشد من
ّ
مناصريه باتجاه مقر الكونغرس.
ّ
ّأم ـ ـ ــا مـ ـح ــام ــو ال ـ ــدف ـ ــاع عـ ـن ــه فـ ــركـ ــزوا
ف ــي ب ـيــان ـهــم ع ـل ــى ن ـق ـط ـتــن ه ـم ــا :أن
املحاكمة «صورية» ،إذ ال يمكن إزاحة
تــرامــب مــن منصب لــم يـعــد فـيــه؛ وأن
الـهــدف مــن خطابه كــان التشكيك في
نتائج االنـتـخــابــات ،بينما ال تندرج
تصريحاته فــي ال ـســادس مــن كانون

مصر

ً
ّ
قضية البناء العشوائي« :الضجيج» وسيلة لإللهاء
ّ
على حني ّ
غرة ،صارت أزمة مصر كلها
ّ
تتلخص في مخالفات البناء العشوائي.
البلد الذي يعاني من تدهور في األجور
وم ـ ـش ـ ـكـ ــات داخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ج ـ ـ ّـم ـ ــة ،ب ـخ ــاف
الخارجية وعلى رأسها ّ
«سد النهضة»،
بات ّ
همه اآلن ،حصرًا ،البناء العشوائي
ّ
وأزمــة املرافق وتوسيع الطرق الضيقة
لتخفيف الــزحــام املـ ــروري .هـكــذا َحـ ّـول
الــرئـيــس عـبــد الـفـتــاح الـسـيـســي تـ ُّ
ـوجــه
ً
ال ــدول ــة ،لـتـكــون م ـقــاوال للبناء وإع ــادة

أزمة ّالسيسي ليست مع الفقراء
فقط ،بل
ومتوسطي الدخل
ّ
تشمل األغنياء هذه المرة
ً
الـتـخـطـيــط ب ــدال م ـ ّـن تـقــديــم ال ـخــدمــات.
الـعــام املــاضــي ،تلقى السيسي تقارير
تــؤكــد خـطــورة ّرد الفعل على الــرســوم
امل ـفــروضــة لتقنني أوضـ ــاع املـخــالـفــات
الـتــي ُسـ َ ّـجـلــت على م ــدار العقد األخير
ب ـم ـبــالــغ أدخـ ـل ــت ع ـلــى خــزي ـنــة ال ــدول ــة
ّ
مليارات الجنيهات في أقل من عام ،مع
ّ
أنها كانت ّ
مقدمات فقط إلثبات جدية
التصالح.
عـلــى أن أزم ــة الـسـيـســي حــالـيــا لــم تعد
م ــع ال ـف ـقــراء ومـ ـح ــدودي ال ــدخ ــل الــذيــن
ي ــري ــد إطــاح ـت ـهــم م ــن م ـنــازل ـهــم مـقــابــل
تعويضات هزيلة ،بل ّ
تمتد إلى األثرياء

17

الــذيــن رف ـضــوا مـشــاريـعــه فــي ضاحية
م ـصــر ال ـج ــدي ــدة ،ح ـيــث ي ـج ــري الـعـمــل
على بناء جسور ـ ـ أريــد منها تسهيل
حــركــة املـ ــرور ـ ـ ـ ـ بـطــريـقــة ُت ـ ّ
ـدم ــر الـهــويــة
الـتــاريـخـيــة ملـنـطـقــة ال ـبــازل ـيــك ف ــي حـ ّـي
مـصــر ال ـجــديــدة ال ــذي ّأس ـس ــه ال ـب ــارون
ً
إم ـب ــان ،ف ـضــا ع ــن ح ـ ّـي الــزمــالــك ال ــذي
ّ
يـحــاول ســكــانــه الـحـفــاظ على طبيعته
التاريخية .غضب األغنياء جرى العمل
على استيعابه سريعًا ج ـ ّـراء التهديد
الحي الذي يقع فيه ّ
ّ
مقر
بتظاهرات في
رئــاســة الـجـمـهــوريــة ،وذل ــك بــإعــان أنه
ال نية إلنشاء جسر من األســاس ،فيما
ّ
يضغط سكان الزمالك إللغاء مشروع
«عـ ــن ال ـق ــاه ــرة» ال ـ ــذي وض ـع ــت وزارة
الـسـيــاحــة واآلث ـ ــار الـحـجــر األسـ ــاس له
ّ
قـبــل أســابـيــع ضـمــن خــطــة لالستثمار
فــي ال ـحـ ّـي الـشـهـيــرّ .أم ــا غـضــب الـفـقــراء
ومحدودي الدخل ،فال يزال مكتومًا ،من
دون ّرد فعل حكومي ّ بخالف الحديث
عن التعويضات املتدنية.
األح ـ ـ ــد امل ـ ــاض ـ ــي ،اص ـط ـح ــب ال ــرئ ـي ـ ُـس
َ
وزراء الـحـكــومــة ف ــي زي ـ ــارة إل ــى عــزبــة
ُ
ّ
ال ـه ـجــانــة ال ـت ــي ت ـع ــد واحـ ـ ــدة م ــن أكـثــر
املناطق مخالفة في البناء العشوائي،
حيث ّ
تحدث بحزم عن إعــادة تخطيط
ّ
املنطقة كجزء من مخطط أكبر لتطوير
املناطق املماثلة بتكلفة تتجاوز نظريًا
مليارات الجنيهات ،على أن تـ ّ
ـدر على
الحكومة مـلـيــارات أخ ــرى ليس بسبب

إع ـ ـ ــادة ب ـي ــع األراضـ ـ ـ ــي ب ــأس ـع ــار أع ـلــى
بـكـثـيــر م ــن ال ـتــي دف ـع ـهــا ل ــأه ــال ــي ،بل
ل ــزي ــادة ال ـق ـي ـمــة َّال ـســوق ـيــة لـلـمـشــاريــع
ال ـح ـكــوم ـيــة امل ـن ــف ــذة ف ــي ه ــذه املـنــاطــق
بهدف استثماري .ظاهر هــذه العملية
التطويرية هو «توفير الحياة الكريمة
للمواطنني وتصحيح أخطاء عمليات
الـبـنــاء مــن  2011حتى  ،»2017لكن ما
ّ
مجرد إنفاق مليارات
تخفيه أكبر من
الجنيهات على مجموعة طرق جديدة
لتوسيع القديمة أو بناء طرق وجسور
جـ ــديـ ــدة ي ـف ــاخ ــر «ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال» بــإن ـجــاز
(أ ف ب)

ن ـه ـضــة ف ـي ـه ــا ،م ــع أن ـ ــه ج ـم ــع كـلـفـتـهــا
ً
أوال مــن أصـحــاب ال ـسـ ّـيــارات بالرسوم
اإلضافية على التراخيص ،وثانيًا من
ّ
مسمى «رسوم
جيوب املواطنني تحت
يتكرر مع أيّ
تنمية موارد الدولة» الذي ّ
رسوم ُي ّ
سددها املصريون في الخدمات
الحكومية.
الـ ّصــدام هــذه امل ـ ّـرة ،وفــق تقرير رسمي
تـلــقــاه السيسي ،مرتبط بمواجهة مع
م ـح ــدودي وم ـتـ ّ
ـوس ـطــي ال ــدخ ــل ،س ــواء
ّ
ملك األبــراج الذين بنوا على األراضي
ّ
َّ
بشكل غير مخطط ،أو مــاك الوحدات
الذين وضعوا أموالهم في شقة تمليك
َ
ّ
ليستقروا فيها وباتوا اليوم مطالبني
ّ
بــال ـخــروج مـنـهــا وال ـح ـصــول عـلــى أق ــل
من نصف ما دفعوه ،في وقت َّ
تسببت
فيه اإلجــراءات الحكومية املتالحقة في
زيـ ــادة أس ـع ــار ال ـع ـق ــارات ب ـص ــورة غير
مسبوقة خالل السنوات األخيرة.
خ ـ ـ ــال الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــور امل ـ ــاض ـ ـي ـ ــة ،ط ــرح ــت
ال ـح ـك ــوم ــة ف ــرص ــا ل ـ ـع ـ ـقـ ــارات تـبـنـيـهــا
ملختلف الفئات ،لكن غالبية الوحدات
ُ
لــم تـحـجــز بــاسـتـثـنــاءات قليلة بسبب
زيادة املعروض عن حجم الطلب ،وهو
م ــا دف ــع إل ــى إع ـ ــادة تــوجـيــه املــواطـنــن
ن ـح ــو ال ـ ـشـ ــراء اإلجـ ـ ـب ـ ــاري بـتـسـهـيــات
لشغل آالف الــوحــدات الـشــاغــرة ،ســواء
ال ـتــي ت ـ ّـم االن ـت ـهــاء م ــن بـنــائـهــا أو ثـ ّـمــة
ّ
م ـخــط ـطــات لـتـشـيـيــدهــا .وهـ ــو أمـ ــر لن
يقتصر على املواطنني القاطنني املباني

امل ـخــال ـفــة ،ب ــل سيشمل أي ـضــا موظفي
الحكومة العاملني في الوزارات ،فهؤالء
سيكونون مجبرين على شراء وحدات
ُ
س ـك ـن ـيــة ج ــدي ــدة ت ـج ـ ّـه ــزه ــا ال ـح ـكــومــة
مباني الـ ــوزارات الجديدة.
بالقرب مــن ُ ّ
هــذه الخطة تــوفــر للموظفني املنتقلني
شققًا جــاهــزة يـجــري س ــداد ثمنها من
رواتبهم على مدد سداد طويلة وفوائد
سنوية مع تخفيضات للدفع الفوري،
ف ـي ـمــا س ـي ـج ــري الـ ـت ـ ّ
ـوس ــع فـ ــي تـنـفـيــذ
م ـش ــروع ــات الـ ـط ــرق ،وزيـ ـ ــادة ال ــرس ــوم
ّ
املـ ـف ــروض ــة ع ـل ــى ك ـ ــل ط ــري ــق ،وزي ـ ــادة
رســوم املــواصــات داخــل القاهرة وبني
املحافظات ،على نحو يلتهم ّ
أي زيادة
في الرواتبّ .
وعـ ـل ــى رغ ـ ــم ت ـل ــق ــي ال ـس ـي ـســي ت ـقــاريــر
الظروف التي تحيط
حول الغضب من
َ
بعملية التعويضات ِل ــن ال يــرغــب في
االن ـت ـق ــال ،وخ ــاص ــة أن غــالـبـيــة املــواقــع
امل ـق ـتــرحــة لـنـقــل امل ــواط ـن ــن ب ـع ـيــدة عن
مــواقــع مـنــازلـهــم الـحــالـيــة ،إال أن نــزول
الرئيس مع الحكومة إلى عزبة الهجانة،
وقبله مداخلته الهاتفية فــي برنامج
تـلـفــزيــونــي لـلـحــديــث ع ــن األم ـ ــر ،ج ــاءا
ليعكسا رغـبــة فــي إي ـصــال رســالــة بــأن
ّ
مستمرة في تنفيذ قراراته في
الحكومة
شــأن إزال ــة املخالفات ،ونقل املواطنني
لتحسني حياتهم جبرًا وفق وجهة نظر
الرئيس وحده!
(األخبار)

انـ ـتـ ـق ــل ال ـ ـ ــى رح ـ ـمـ ــة ال ـ ـلـ ــه ت ـع ــال ــى
املرحوم
جميل جرجس البشعالني
وال ــد ج ــورج زوجـتــه ضحى قاسم
طاهر
بسبب األوضاع الصحية الطارئة
وحـ ــرصـ ــا ع ـل ــى الـ ـس ــام ــة ال ـع ــام ــة
يتقبل ابن الفقيد وزوجته
الـ ـتـ ـع ــازي ش ــاك ــري ــن ع ـل ــى األرقـ ـ ــام
التالية :
جورج71/410418 :
ضحى طاهر03/829881 :

ّ
ال ـث ــان ــي /ي ـنــايــر إل ف ــي إطـ ــار حــريــة
ال ـت ـع ـب ـيــر ال ـت ــي يـحـمـيـهــا ال ــدس ـت ــور.
ّ
وفـ ـ ــي حـ ــن لـ ــم ت ــت ـض ــح ب ـع ــد م ـعــالــم
امل ـ ـحـ ــاك ـ ـمـ ــة ،رف ـ ـ ــض فـ ــريـ ــق ال ــرئ ـي ــس
ال ـس ــاب ــق دع ـ ــوة ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــن لــه
إل ــى اإلدالء ب ـش ـهــادتــه .م ــن جهتهم،
ال يــرغــب الـجـمـهــوريــون ،الــذيــن يبدو
أن ـ ـهـ ــم م ـن ـق ـس ـم ــون ح ـ ـيـ ــال مـسـتـقـبــل
الحزب ،في مناقشة مسألة املحاكمة
ً
امل ـث ـيــرة ل ـل ـجــدل ط ــوي ــا .وف ــي أح ــدث
مؤشر إلى االنقسام ،أدان فرع والية
وايــوم ـي ـنــغ ف ــي ال ـح ــزب ال ـج ـم ـهــوري،
ال ـس ـبــت ،الـنــائ ـبــة ل ـيــز تـشـيـنــي ،الـتــي
ّ
تعد ثالثة أرفع شخصية حزبية في
مجلس النواب ،بسبب تأييدها ّعزل
ترامب ،وطالب باستقالتها .ويفضل
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــن ط ـ ّـي
الصفحة سريعًا إلفساح املجال أمام
الكونغرس إلقــرار مقترحات لبايدن
ت ـح ـظــى ب ــأول ــوي ــة ،ع ـل ــى غ ـ ــرار خـطــة
إنـ ـق ــاذ اق ـت ـص ــادي ض ـخ ـمــة ملــواج ـهــة
تداعيات «كوفيد .»19 -
(رويترز ،أ ف ب)

إشتراكات
إعالنات
رسمية
ومبوبة
وفيات

هاتف 01-759500
فاكس 01-759597

استراحة
3664 sudoku

كلمات متقاطعة 3 6 6 4
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بسم الله الرحمن الرحيم
يــا ايتها النفس املطمئنة ارجعي
الــى ربــك راضـيــة مرضية فادخلي
في عبادي وادخلي جنتي (صدق
الله العلي العظيم)
ببالغ الحزن واألســى ننعي اليكم
فقيدتنا املرحومة
الحاجة سكنة احمد سعد
ارم ـ ـل ـ ــة امل ـ ــرح ـ ــوم حـ ـس ــن م ـح ـمــد
العشي
اش ـقــائ ـهــا عـبــدالـلـطـيــف وامل ــرح ــوم
عبدالكريم سعد
أوالدهـ ـ ـ ــا امل ـح ــام ــي عـ ـل ــي ،زوج ـت ــه
نبال حافظ والحاج محمد ،زوجته
س ـم ـيــرة بـ ـش ــارة ،وح ـس ــن ،زوج ـتــه
مريم بزي وعايدة ،وسوزان زوجة
الدكتور جمال حافظ
وافتها املنية فجر اإلثـنــن الواقع
فــي  8شـبــاط  2021ووري ــت الثرى
في جبانة بلدتها بنت جبيل.
وبـسـبــب ال ـظــروف الــراهـنــة تعتذر
عائلتها عن تقبل التعازي وتتقبل
التعازي عبر الهاتف لكل من:
اب ـ ـن ـ ـهـ ــا املـ ـ ـح ـ ــام ـ ــي ع ـ ـلـ ــي ال ـع ـش ــي
03465555
اب ـ ـن ـ ـهـ ــا ال ـ ـ ـحـ ـ ــاج مـ ـحـ ـم ــد ال ـع ـش ــي
03889517
اب ـ ـن ـ ـهـ ــا ال ـ ـس ـ ـيـ ــد ح ـ ـسـ ــن الـ ـعـ ـش ــي
003132471800
ص ـه ــره ــا ال ــدكـ ـت ــور جـ ـم ــال حــافــظ
03747119
اآلس ـف ــون آل الـعـشــي ،س ـعــد ،بــزي،
حافظ ،بشارة وعموم أهالي بنت
جبيل
ولكم من بعدها طول البقاء

◄ إعالنات رسمية ►

10

7

3

8

6

1

1
2
3

5

3

6

5

4

2

1

4

8

9

3
3

8

5

5

2

1

6

3

5

7

7

9

4

7

6

2

8

4

3
9

2

10

أفقيا

 -1مفتي لبناني راح ــل – اســم مــوصــول –  -2مدينة نمساوية –  -3خــاف شمال
– عاصمة اوروبـيــة –  -4عال وارتـفــع النبات – معركة تاريخية بحرية وقعت بني
الـقــوات اإلنكليزية بقيادة نلسون واألسـطــول الفرنسي بقيادة نابليون وانتهت
بهزيمة الفرنسيني –  -5مقياس مساحة – من الحيوانات – ضمير متصل –  -6من
الطيور – من الحيوانات –  -7يجري في العروق – األمر املنكر العظيم –  -8فوالذ –
صفة دعوى كاذبة في املحاكم –  -9من األلوان – خط دائري يرى فيه املشاهد السماء
كأنها ملتقية باألرض –  -10أظلم الليل – من األزهار

عموديًا

3

5

حل الشبكة 3663

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.

 -1فنان سوري –  -2إحدى جزر الفيليبني – كافر –  -3نأتي بعده – من الفاكهة –
 -4جمع التاجر بضائعه في مخزن – عائلة فنان لبناني من أغانيه « شروال جدك
«– بحر –  -5والد – تطلعاتك وطموحاتك املستقبلية –  -6إقليم إيطالي عاصمته
ميالنو – ّ -7
دوامة البحر التي ُيخشى فيها الغرق – مدينة مصرية –  -8غاص في
املــاء فمات مختنقًا – صــوت الحمار –  -9خــوذة الــرأس –  -10آلــة تستعمل لفصل
الحبوب عن السنابل او عن القش – جنس ّ
حيات خبيث جدًا

أفقيا

1

 -1بنغازي – صمت –  -2وهران – قورش –  -3رمس – دكار –  -4هايدن – كي –  -5سم – بق – ّ
وياك –
 -6تيتو – ون – رو –  -7ال – مال – ريف –  -8ناغازاكي –  -9لن – ضرس – ّ
نشك –  -10يوليو – جوري

عموديًا
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مشاهير 3664

حلول الشبكة السابقة

 -1ستانلي –  -2نهم – ميالنو –  -3غرسه –  -4ا ا – أبو ماضي –  -5زنديق – ازرو – -6
كد – والس –  -7قانون –  -8صور – رينو –  -9مر – كاري – شر –  -10تشايكوفسكي
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كاتبة كويتية ورئيس التحرير السابق لوكالة األنباء الكويتية .شاركت
في مؤتمرات محلية ودولية حول املرأة ودورها في املجتمع وانجازات
املرأة الكويتية في االعالم
 = 2+7+3+8+5+4حصن السمؤال ■  = 11+9+1من أيام األسبوع ■ 6+10
= اسم موصول

حل الشبكة الماضية :يوجين مكارثي

إعالن من نقابة املهندسني – طرابلس
ً
عمال باملادة  24من قانون تنظيم مهنة
ال ـه ـنــدســة واملـ ـ ــادة  – 4 – 4م ــن الـنـظــام
الداخلي للنقابة واملواد  11 – 8و  15من
قانون الصندوق التقاعدي،
وع ـط ـفــا ع ـلــى ق ــان ــون تـعـلـيــق امل ـهــل رقــم
 160/2020وت ـب ـع ــا ل ـ ـقـ ــرارات الـتـعـبـئــة
العامة،
وعطفًا على الظروف الصحية القاهرة
التي تمر بها البالد
ت ــدع ــى ه ـي ـئــة امل ـن ــدوب ــن ل ـع ـقــد جلسة
ً
اس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة اس ـ ـ ـت ـ ـ ـك ـ ـ ـمـ ـ ــاال ل ـج ـل ـس ــة
 27/3/2020فــي دار الـنـقــابــة لبحث ما
يلي:
 ال ـت ـق ــري ــر الـ ـسـ ـن ــوي اإلداري وامل ــال ــيلـكــل م ــن مـجـلــس الـنـقــابــة ولـجـنــة إدارة
ال ـص ـنــدوق ال ـت ـقــاعــدي ع ــن ع ــام – 2019
.2020
 التقرير املالي السنوي عن العام 2019–  2020للنقابة وص ـنــدوق التقديمات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـ ـبـ ــرامـ ــج امل ـل ـح ـق ــة ب ــه،
والصندوق التقاعدي.
 املوافقة على مـشــروع مــوازنــة النقابةوصـ ـ ـن ـ ــدوق ال ـت ـق ــدي ـم ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة
والـ ـ ـب ـ ــرام ـ ــج املـ ـلـ ـحـ ـق ــة ب ـ ــه وال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق
التقاعدي للسنة .2022 – 2021
 تـ ـح ــدي ــد رس ـ ـ ــم االنـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاب ورس ـ ـ ــوماالشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك ال ـ ـس ـ ـنـ ــوي وقـ ـيـ ـم ــة الـ ــراتـ ــب
التقاعدي للعام .2022 – 2021
 تعيني خبير مدقق حسابات.جلسة اولى :الساعة الثانية من بعد ظهر
يوم الجمعة الواقع فيه .20/2/2021
ج ـل ـس ــة ث ــانـ ـي ــة :الـ ـس ــاع ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة مــن
ب ـع ــد ظ ـه ــر ي ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة ال ـ ــواق ـ ــع فـيــه
 27/2/2021حـ ـي ــث ي ـ ـكـ ــون ال ـن ـص ــاب
قانونيًا بمن حضر.
النقيب بسام زيادة

