
ترامب يخفق في إبرام اتفاق جتارة مع الهند:
مودي زعيم استثنائي

 تعطيل الدوام في ثماني محافظات عراقية 
ومنع الزيارات الدينية للنجف بسبب الفيروس

النجف - اربيل —الزمان 
 ُأغلقت البوابات املؤدية إلى داخل مرقد األمام 
مدينة  في  املدارس  وكذلك  طالب،  أبي  بن  علي 
بالهلع  يشعر  من  بعض  توجه  فيما  النجف، 
إلى  املستجد،  كورونا  فيروس  انتشار  من 
الصيدليات في املدينة التي تستقبل حشودا ال 
تنقطع من الزوار اإليرانيني سنويا. كما أعلنت 
اإلدارة املحلية في محافظة نينوى يوم الثالثاء 
عن تعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة ملدة 
يومني في إجراء احترازي للحيلولة دون انتقال 
املكتب  وقال  املحافظة.  الى  كورونا  فيروس 
»أسوة باملحافظات   ، اإلعالمي ملحافظة نينوى 
نينوى  محافظ  احترازي،  وكإجراء  املجاورة 
نجم الجبوري يعلن عن تعطيل الدوام الرسمي 
الخدمية  الدوائر  باستثناء  املحافظة  لعموم 
على  حفاظا  وذلك  والخميس  األربعاء  ليومي 
ثامن  نينوى  وتعد  املواطنني«.  وسالمة  صحة 
محافظة عراقية تتخذ إجراءات وقائية للحيلولة 
ديالى  محافظات  بعد  كورونا  فيروس  انتشار 
)أربيل،  كوردستان  إقليم  ومحافظات  والنجف 

السليمانية، دهوك( وصالح الدين وكركوك. 
وأعلنت سلطات النجف االثنني عن أول إصابة 
إيراني وهو  ملواطن  املستجد  كورونا  بفيروس 
املدينة  هذه  في  الدينية  العلوم  يدرس  طالب 

الشيعية املقدسة.
أثر ذلك، بادرت سلطات النجف التي تبعد نحو 
ماليني  ويزورها  بغداد  جنوب  كيلومتر  مئتي 
أول  األمام علي،  مرقد  بإغالق  الشيعية سنويًا 
األئمة املعصومني لدى الشيعة اإلثني عشرية، 
شبابيك  وتقبيل  بلمس  الزوار  يتبارك  حيث 

الزوار  دخول  بمنع  اجراءات  واُتخذت  املرقد. 
الخارجية  الباحة  في  والبقاء  القبر،  غرفة  إلى 
للمرقد. وبدت شوارع مدينة النجف خالية من 
انتشار  منع  بهدف  أغلقت  التي  املدارس  طلبة 

مرض كوفيد-19.
النجف،  تربية  مديرية  باسم  املتحدث  وقال 
في  مدرسة   1028 تعطيل  »تم  الروازق  وسام 
عموم محافظة النجف بسبب ظهور أول إصابة 

بفيروس كورونا في النجف«.
لوكالة  الياسري،  لؤي  النجف  محافظ  وكشف 
فرانس برس، عن وجود »13 شخصًا يخضعون 

للحجر الطبي حاليا، جميعهم من طلبة املدرسة 
الدينية التي كان يدرس فيها املصاب اإليراني«. 
وأكد مصدر طبي في النجف بإن جميع هؤالء 

عراقيي الجنسية.
حكومية  لجنة  قررت  ذاته،  الصعيد  على 
صادق  جعفر  والبيئة  الصحة  وزير  برئاسة 
املدارس  في  الرسمي  الدوام  »تعطيل  عالوي 
التجمعات  ومنع  ايام  عشرة  ملدة  والجامعات 
في كافة ارجاء محافظة النجف«، مشيرة للقيام 

بعمليات تطهير للمدارس.
كما دعت اللجنة العراقيني إلى »عدم السفر من 

الضرورة  حاالت  في  إإل  النجف  محافظة  وإلى 
القصوى«، فيما يعتبر أغلب الشيعة زيارة مرقد 
باالضافة  الدينية،  األماكن  أهم  من  علي  األمام 
لوقوع مقبرة وادى النجف أكبر مقبرة إسالمية 

في العالم .
في غضون ذلك، بدت شوارع املدينة شبه خالية 
لشراء  الصيدليات  على  مواطنون  وتهافت 
العائالت  وباتت  تعقيم،  ومواد  طبية  كمامات 
وفقا  جدًا،  ضروري  هو  بما  تحركاتها  تحدد 

ملراسل فرانس برس.
 29( لطفلني  أب  وهو  الخفاجي،  حسام  وقال 

النجف  وسط  صيدلية  مغادرته  أثناء  عاما( 
كورونا،  من  وزوجتي  أوالدي  أحمي  »كيف 
عن  أبحث  وانا  يومان  مضى  كمامات  التوجد 
تباع  السعر  مرتفعة  إما  وهي  حديثة.  كمامات 

بأربعة دوالرات أو غير موجودة«.
واشار املراسل، الى غياب كثير من املتظاهرين 
النجف،  مدينة  وسط  االحتجاجات،  ساحة  عن 
التي تشهد تظاهرات منذ أربعة أشهر للمطالبة 
بإصالحات سياسية وتغيير الطبقة السياسية 
حوالى  اآلن  حتى  خاللها  قتل  التي  الحاكمة، 

550 شخصا أغلبهم من املتظاهرين.

london@azzaman.com (international edition)

info@azzaman.com (iraq edition)

12
فاحت عبد السالم: 

 الشّخاطة

احمد اباد - نيو دلهي - )أ ف ب( - الزمان 
أشاد الرئيس األميركي دونالد ترامب برئيس 
اإلثنني  مودي  ناريندرا  الهندي  الوزراء 
واصفا إياه بأنه »زعيم استثنائي« وذلك في 
خطاب ألقاه أمام تجمع ضخم ضم أكثر من 
للكريكيت  جديد  ملعب  في  شخص  ألف  مئة 
التي  الرسمية  زيارته  من  األول  اليوم  في 
الرئيس  يتمكن  لم  انه  غير  يومني.   تستمر 
اتفاق  ابرام  من  الثالثاء  ترامب  األميركي 
تجارة كبير مع الهند في نهاية زيارته التي 
من  خلت  ولكنها  احتفالية  فعاليات  تخللتها 
شغب  أعمال  وشابتها  حقيقي  انجاز  اي 

دموية على صلة بقانون الجنسية.
رئيس  مع  نيودلهي  في  محادثات  وعقب 
الوزراء نارندرا مودي، اكتفى ترامب بالقول 
التوصل  باتجاه  هائال«  »تقدما  احرزا  إنهما 
الى اتفاق شامل، وأنه »متفائل بأننا سنتمكن 

من التوصل الى اتفاق«.
مع  التجاري  واشنطن  خالف  ان  ورغم 
مع  خالفها  مستوى  الى  يصل  ال  نيودلهي 
بكني، إال أن ترامب فرض رسوما جمركية على 
واوقف  الهند  من  واالملنيوم  الفوالذ  واردات 

االعفاء من الرسوم على سلع معينة.
الرئاسية  االنتخابات  قبل  ضغوط  ووسط 
في تشرين الثاني/نوفمبر، سعى ترامب الى 

تأمني دخول اكبر إلى سوق الهند البالغ عدد 
منتجات  لبيع  شخص  مليار   1—3 سكانها 
ودراجات  الطبية  واملعدات  االميركية  االلبان 

هارلي ديفيدسون.
في  »صنع  شعار  يتبنى  الذي  مودي،  أن  إال 
اوال«،  »اميركا  ترامب  لشعار  املشابه  الهند« 

سلع  على  مرتفعة  جمركية  رسوم  بفرض  رد 
البالغة  كاليفورنيا  لوز  مثل  معينة  اميركية 

قيمة واردات البالد منه 600 مليون دوالر.
اما مودي، فقال والى جانبه ترامب بعد يوم 
حضره  حافل  تجمع  في  معا  ظهورهما  من 
على  »اتفقا  الجانبني  ان  شخص،  الف   100

بدء التفاوض على اتفاق تجارة كبير«.
االثنني، وفي اليوم األول من زيارته الرسمية 
التي تستمر يومني أشاد ترامب لدى وصوله 
الهند  حققته  الذي  الهائل«  ب«النجاح  الهند 
واصفا مودي بأنه »زعيم استثنائي« وذلك في 
خطاب ألقاه أمام تجمع ضخم ضم أكثر من 

مئة ألف شخص في ملعب جديد للكريكيت.
وتوجه ترامب وزوجته ميالنيا الى تاج محل 
عند  البعض  بعضهما  بأيدي  امسكا  حيث 
كوشنر  جاريد  صهره  استغل  كما  الغروب. 

وايفانكا ترامب الزيارة اللتقاط الصور.
وفي سياق متصل باالتفاقات التجارية، أعلن 
 3 بقيمة  دفاعية  عن صفقات  ومودي  ترامب 
مليارات دوالر تشمل طائرات هليكوبتر تابعة 
للبحرية، وسيناقشان درعًا دفاعيًا صاروخيًا 

بقيمة 9—1 مليار دوالر.
النفوذ  بشأن  البلدين  مخاوف  هذا  ويؤكد 

الصيني املتزايد.
اتفاق تجارة  الى  التوصل  ولكن وخلف عدم 
بني اكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة 
من حيث عدد السكان، انه وراء االحتفاالت ال 

يزال البلدان بعيدين جدا.
في  للكريكت  ملعب  أكبر  منصة  على  ومن 
العالم في أحمد أباد بوالية غوجارات )غرب( 
»تحية  شعار  تحت  عقد  الذي  التجمع  في 
الهندية(،  باللغة  ترامب  )ناماستي  لترامب« 
الهند  بني  بالعالقات  ومودي  ترامب  أشاد 
العالقات  على  مشددين  املتحدة،  والواليات 
من  الرغم  على  بينهما  الجيدة  الشخصية 
بسبب  البلدين  بني  التجارية  الخالفات 

السياسة الحمائية التي يتبناها كل منهما.

هجوم  من  فراره  بعد   - ب(  ف  )سوريا(,-)أ  تلتونة 
قوات النظام املستمر في شمال غرب سوريا، لم يجد 
شمس الدين دّرة مكانًا يأويه إال مغارة محفورة تحت 
أي  أمامها  يكن  فلم  حرصوني  يسرى  أما  األرض، 

خيار سوى السكن قرب مقبرة.
من  الثالثينات  في  الشاب  الدين،  شمس  يتشارك 
العمر، مع أشقائه الثالثة وعائالتهم تلك املغارة، التي 
شمال  في  تلتونة  قرية  في  كبيرة،  بحفرة  أشبه  هي 
محافظة إدلب، بعد أسبوعني على فرارهم من قريتهم 
للقصف  يتعرض  الذي  الشرقي،  املحافظة  ريف  في 
العنيف. ويقول شمس الدين، الشاب امللتحي والوالد 
لثمانية أطفال، لوكالة فرانس برس، »نقيم هنا رغمًا 

عنا«.
خرجنا  الجوية  الغارات  تحت  »نزحنا  ويضيف 
نبحث  »خرجنا  موضحًا  معنا«،  شيء  وال  بأرواحنا 
عن مأوى وال خيم لدينا )...( بقينا في الجامع ليومني 
نحن  اليها  ولجأنا  نظفناها  املغارة،  هذه  وجدنا  ثم 
مدخل  وأخوته  الدين  شمس  غطى  عائالت«.  أربع 
القرية كملجأ لهم وسط  التي حفرها أهالي  املغارة، 
إلى  ووضعوا  القماش،  من  بقطعة  زراعي،  حقل 

جانبها لوحًا للطاقة الشمسية.

في املغارة، وضعت العائلة سجادة كبيرة على االرض 
الزوايا  إحدى  وفي  والوسائد،  الفرش  عن  فضاًل 
تكدست األغراض فوق بعضها البعض وعليها غطاء 

أحمر اللون يحميها من الغبار.
العائلة  أطفال  من  عدد  يتجمع  الطعام،  موعد  يحني 
حول صينية ُوضعت عليها أطباق من اللبنة والزيتون 
تصلها  ال  حفرة  في  العتمة  وسط  يأكلون  والزعتر، 
من  »نعاني  الدين  شمس  ويقول  الشمس.  أشعة 
الرطوبة، واألطفال يمرضون، ناهيك عن الحشرات« 
سوى  أمامهم  سبيل  ال  ذلك،  وبرغم  مكان.  كل  في 
هذه املغارة. ودفع التصعيد العسكري لقوات النظام 
منذ  ومحيطها  إدلب  محافظة  في  روسيا  وحليفتها 
شخص  ألف   900 نحو  األول/ديسمبر  كانون  مطلع 
إلى  النازحني  من  األكبر  الجزء  ويلجأ  النزوح.  إلى 
مناطق مكتظة أساسًا باملخيمات قرب الحدود التركية 
في شمال إدلب. ولم يجد كثيرون منهم خيمًا تؤويهم 
العراء  في  البقاء  إلى  فاضطروا  لإليجار،  منازل  أو 
اإلنشاء  قيد  مهجورة  أبنية  في  أو  في سياراتهم  أو 
وفي املدارس والجوامع. وباتت املخيمات مكتظة إلى 
حد كبير. ولجأ البعض إلى مخيمات عشوائية حيث 
األساسية  الخدمات  توّفر  دون  من  خيمهم  ينصبون 

كاملراحيض، بحسب األمم املتحدة، التي أشارت إلى 
حتى  أو  ثيابهم  من  أمكنهم  ما  يحرقون  كثيرين  أن 
مفروشاتهم بهدف التدفئة. ويعيش نحو 170 ألفًا من 
هؤالء النازحني »في العراء أو في مبان قيد اإلنشاء«، 
»أكبر  تفادي  إلى  دعت  التي  املتحدة  األمم  وفق 
والعشرين«  الحادي  القرن  في  إنسانية  رعب  قصة 
أبو  يتشارك  النار.  إلطالق  وقف  إلى  التوصل  عبر 
محمد، النازح من غرب حلب حيث تركز قوات النظام 
تلتونة مع سبع عائالت  هجومها مؤخرًا، مغارة في 
الساعة  املغارة  إلى  »جئنا  أبو محمد  ويقول  أخرى. 
وفيها  متسخة  وكانت  الليل،  منتصف  بعد  الثانية 

براز حيوانات«. وعلى مر األسابيع املاضية، شاهد 
إدلب سيارات  في محافظة  برس  لفرانس  مراسلون 
مكتظة بالنازحني الفارين وسط الظالم برغم درجات 

الحرارة املتدنية.
في هذه املغارة، ُوضعت مراطبني املؤن التي حملتها 
وآوان  طناجر  الى  إضافة  جانبًا  معها  العائالت 
وابور  على  سيدة  تطهو  أكياس.  في  موضبة  منزلية 
البندورة  اليها  وتضيف  املرتديال  قطع  صغير  غاز 
محمد  أبو  ويقول  النار.  على  وتقلبها  املهروسة 
في  وعقارب  أفاعي  هناك  أن  القرية  »أخبرنا سكان 
بديل  فال  فيها،  البقاء  على  أجبرنا  لكننا  املغارة، 

 العيش حتت األرض أو بني القبور.. قصص أغرب من اخليال حلياة النازحني في سوريا

طهران- الزمان 
إيراج  اإليراني  الصحة  وزير  نائب  أكد 
كورونا  بفيروس  اصابته  حريرجي 
)كوفيد-19( وسط انتشار كبير للمرض في 

الجمهورية االسالمية.
وكان  متكرر  بسعال  حريرجي  واصيب 
صحافي  مؤتمر  خالل  عرقا  يتصبب 
مشترك االثنني مع املتحدث باسم الحكومة 

علي ربيعي.
ما  صحة  حريرجي  نفى  املؤتمر،  وخالل 
شخصا   50 وفاة  عن  النواب  أحد  أعلنه 
بالفيروس في مدينة قم، قائال إنه مستعد 

»لالستقالة« في حال ثبتت صحة العدد.
على  الفيديو  طريق  عن  مقابلة  وفي 
الوزير  نائب  اقر  الرسمي  التلفزيون 
كذلك  »انا  وقال  بالفيروس.  باصابته 

اصبت بفيروس كورونا«.
املاضية  الليلة  الحمى  من  »عانيت  وتابع 
وفحصي االولي كان إيجابيا عند منتصف 
الليل .. وقد عزلت نفسي منذ ذلك الحني. 
وقبل دقائق قليلة أبلغت أن نتيجة الفحص 

تأكدت وبدأت اآلن في أخذ العالج«.

الفيروس ال ميّيز
وأضاف »اردت أن أبلغكم بذلك .. سننتصر 

بكل تأكيد على هذا الفيروس في األسابيع 
القليلة املقبلة«.

ظهر  حريرجي،  إصابة  عن  األنباء  وعقب 
املؤتمر  في  جانبه  الى  كان  الذي  ربيعي، 
صحافي  مؤتمر  في  االثنني،  الصحافي 
آخر مع وزير الصناعات االيراني الثالثاء 
إيران ثالث  املسؤولني. وأكدت  وغيره من 
ما  الثالثاء،  جديدة  إصابة  و34  وفيات 
بكورونا  الوفيات  عدد  إجمالي  يرفع 
املستجد في البالد إلى 15 بينما بلغ عدد 

اإلصابات 95.
بكورونا  إيران  في  الوفيات  عدد  ويعد 

املستجد األعلى خارج الصني حتى اآلن.
الوفيات  معظم  أن  الصحة  وزارة  وذكرت 
أشخاص  بني  كانت  قم  خارج  واإلصابات 
زاروا املدينة املقّدسة لدى الشيعة مؤخرا.

وقال املتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش 
قم  في  إصابة   16 تأكيد  تم  إنه  جهانبور 
إصابتان  تأكدت  بينما  طهران  في  وتسع 

في كل من ألبرز وغيالن ومازندران.
أجزاء  إلى  ينتشر  الفيروس  أن  ويبدو 
إصابة  تسجيل  تم  إذ  إيران،  من  أخرى 
فارس  محافظات  من  كل  في  جديدة 

وخرسان الرضوية وجزيرة قشم.
ورغم كونها بؤرة تفشي كورونا املستجد، 

صحيا  حجرا  بعد  السلطات  تفرض  لم 
على قم. ودافع وزير الصحة سعيد نمكي 
الثالثاء وقال ان الحجر الصحي  عن ذلك 
على  نوافق  »ال  وقال  قديمة«.  »طريقة  هو 
فرض حجر صحي على املدن ألننا نعتقد 
لالمتناع  كاف  بشكل  مثقفون  الناس  أن 
أماكن  الى  املصابة  املدن  من  السفر  عن 

اخرى«، بحسب ما نقلت عنه وكالة اسنا 
العاملية  الصحة  منظمة  وقالت  الطالبية. 
إن مديرها اإلقليمي يعتزم السفر الثالثاء 
إلى إيران مع عدد من الخبراء، بعد أن رأت 
في  الحاالت  عدد  في  املفاجئة  الزيادة  أن 
تبعث  الجنوبية  وكوريا  وإيران  إيطاليا 

على القلق الشديد.

ثالث وفيات بفيروس كورونا في إيران 
وإصابة نائب وزير الصحة
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  عباس ونتانياهو ينعيان الرئيس الراحل وولي عهد أبو ظبي: كان قائداً مخلصًا للعرب

محامي أسرة مبارك يكشف عن أيام
ماقبل الرحيل واإلعداد جلنازة عسكرية

رام اهلل- بيروت-  القاهرة -مصطفى عمارة 
لجنازة  تعد  املصرية  الرئاسة  باشرت 
محمد  الراحل  األسبق  للرئيس  عسكرية 
موعدها  عن  يعلن  لم  و   ، مبارك  حسني 
محامي  الديب  فريد  كشف  فيما   ، ومكانها 
أسرة مبارك أسرار االيام االخيرة فى حياته 
مؤكدا ان مبارك دخل فى غيبوبة بعد اجراء 
العسكري  املستشفى  في  له  دقيقه  جراحة 
محدودة  ألوقات  للوعي  يعود  كان  وانه 
فى  وعالء  جمال  براءة  نبأ  وصله  وعندما 
قضية قصور الرئاسة تبسم مبديا سعادته 
جنازة  اقامة  امكانية  وعن  البراءة،  بتلك 
عسكرية له أكد الديب ضرورة تنظيم جنازة 
يسترد  وأن  ملصر  قدمه  بما  تليق  عسكرية 
كل النياشني التي قدمت له كبطل من ابطال 
التهم  من  برأه  القانون  ألن  اكتوبر  حرب 
التي نسبت اليه ، فيما كشف مصدر مقرب 
اصيبا  وجمال  عالء  ان  مبارك  اسرة  من 
إال  والدهما  وفاة  عقب  االنهيار  من  بحالة 
انهما تماسكا وظال يقرءان القرآن والدعاء 
له باملغفرة، بينما تعانى سوزان مبارك منذ 
تدهور  بعد  فترة من ظروف صحية حرجة 

حالتها اثر اصابتها بالسرطان.
الرئيس  الفقي سكرتير  د/ مصطفى  واكد   
مبارك السابق فى تصريحات خاصة ملراسل 
-الزمان -في القاهرة  ان مبارك رفض اقامة 
قواعد عسكرية المريكا اثناء حرب الخليج 
ورفض ضغوط امريكا وهدد بسحب القوات 
رفض  كما  الحرب  فى  املشاركه  املصريه 
زيارة اسرائيل ولم يشارك سوى فى جنازة 

بيريز التى حضرها زعماء العالم.
 واكد زكريا عزمي انه يكفي ملبارك انه تنازل 
النار  يطلق  ان  دون  من  الحكم بسالم   عن 
ونعى   ، ذاته  السياق  فى  املتظاهرين  على 
والفلسطينيون  االسرائيلي  الوزراء  رئيس 
فأشاد  عاما(   ٩١  ( مبارك  حسني  الثالثاء 
نحو  شعبه  »قاد  بزعيم  نتانياهو  بنيامني 
السلطة  رئيس  أثنى  فيما  السالم«  تحقيق 
دعمه  على  عباس  محمود  الفلسطينية 

للقضية الفلسطينية.
الثالثاء  توفي  الذي  مبارك  إن  عباس  وقال 
من  الفلسطيني  الشعب  دعم  عاما   91 عن 

أجل نيله »الحرية واالستقالل«.

وصرح نتانياهو »باسم الشعب اإلسرائيلي 
عن  أعبر  أن  أود  اإلسرائيلية،  والحكومة 
حسني  الرئيس  رحيل  على  البالغ  حزني 
قاد  زعيما  كان   « مبارك  إن  وقال  مبارك«. 
ونحو  واألمن،  السالم  تحقيق  نحو  شعبه 
أن  مضيفا  إسرائيل«،  مع  السالم  تحقيق 
به  التقيت  وقد  لي،  شخصيا  »صديقا  كان 
أجل  من  بالتزامه«  وُأعجبت  عديدة  مرات 
السالم«.  وأكد »سنواصل املضي قدما على 

هذا الطريق املشترك«.
بمواقف  عباس  محمود  أشاد  جهته  من 
الفلسطينية  »للقضية  الداعمة  مبارك 
في  حقوقه  نيل  في  الفلسطيني  والشعب 
صدر  بيان  حسب  واالستقالل«،  الحرية 
عن مكتبه.  وكتب ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات املسّلحة الشيخ محمد 
بن زايد في تويتر عن مبارك، انه كان »قائدا 
عربيا عمل بإخالص من أجل وحدة العرب 
التطرف  ضد  بقوة  ووقف  واستقرارهم، 

واإلرهاب«.
في  واحد  ليوم  األعالم  تنكيس  تقرر  وقد 
الحكومية  واملؤسسات  الوزارات  جميع 
وبعثاتها  وسفاراتها  الدولة  داخل 

الدبلوماسية في الخارج.

في  عاما   91 عن  الثالثاء  مبارك  توفي  
مستشفى عسكري، بعد أن حكم البالد بال 
اثر  سقوطه  قبل  عقود  ثالثة  طوال  منازع 

ضغوط انتفاضة شعبية عام 2011.
وكتب عالء مبارك نجل الرئيس األسبق على 
تويتر »إنا هلل وإنا اليه راجعون، انتقل الي 
الرئيس  والدي  اليوم  صباح  اهلل  رحمة 
مبارك . اللهم أعفو عنه واغفر له وارحمه«.

الضابط  مبارك،  الرئيس  صهر  وكان 
العسكري السابق منير ثابت أكد نبأ الوفاة 
موضحا  الفرنسية  الصحافة  لوكالة  باكرا 
والرئاسة  املستشفى  في  »توفي  مبارك  أن 

املصرية ستتولى أمور الجنازة«.
كانت  إن  اآلن  حتى  السلطات  تعلن  ولم 
لكّن مسؤوال  ملبارك  ستقيم جنازة عسكرية 
أنه  برس  لفرانس  قال  الدولة  في  كبيرا 
سيكون هناك »جنازة عسكرية وفقا للقانون 

بحضور رسمي رفيع املستوى«.
للجيش  العامة  والقيادة  الرئاسة  ونعت 
املجيدة  اكتوبر  حرب  وابطال  قادة  »أحد 

.»)1973(
كما أعلنت الرئاسة »الحداد العام في جميع 
أنحاء الجمهورية ملدة ثالثة أيام اعتباًرا من 
األربعاء«. ومنذ أن أسقط املصريون مبارك 

من الحكم في شباط/فبراير 2011 بعد 18 
انحاء  في  شعبية  ثورة  انطالق  من  يوما 

البالد ضد نظامه، وهو يعاني من املرض.
وعند ظهوره للمرة األولى أمام القضاء في 
القاهرة ملحاكمته بتهمة قتل متظاهرين، كان 

ممددا على سرير بسبب وضعه الصحي.
في  التهمة  من هذه  نهائيا  املحكمة  وبرأته 
من  عنه  االفراج  وتم   2017 آذار/مارس 
كان  حيث  العسكري  القاهرة  مستشفى 

محتجًزا منذ عام 2011.
لعملية  املاضي  الشهر  مبارك  وخضع 
في  مبارك  عالء  كتب  ما  بحسب  جراحية، 
الرعاية  غرفة  في  مذاك  وبقي  تغريدة، 

املركزة.
أيدت   2016 الثاني/يناير  كانون  وفي 
بالسجن  حكما  املصرية  النقض  محكمة 
وجمال،  عالء  ونجليه  ملبارك  ثالث سنوات 
باسم  اعالميا  عرفت  فساد  قضية  في 

»القصور الرئاسية«.
أن مبارك  البعض  الحكم، ظن  وبسبب هذا 
قد يجرد من أوسمته ونياشينه العسكرية، 
في  حكمت  االداري  القضاء  محكمة  لكن 
قبول  عدم  املاضي  األول/ديسمبر  كانون 

دعوى إلزام السلطات بسحبها منه.

الرياض في استعدادات مبكرة الستضافة أهم قمة عاملية للزعماء 
استحداث ثالث وزارات للسياحة واالستثمار والرياضة في السعودية 

الرياض - الزمان  استحدثت السعودية الثالثاء ثالث وزارات للسياحة واالستثمار والرياضة، 
حسبما جاء في قرارات ملكية، في خطوة تدعم سياسة االنفتاح االجتماعي واالقتصادي التي 

يقودها ولي العهد األمير محمد بن سلمان.
واستثمرت اململكة في السنوات األخيرة ماليني الدوالرات في قطاعي السياحة والرياضة أمال 
في استقطاب الزوار االجانب واملستثمرين بهدف تنويع اقتصادها املرتهن للنفط. وبدأت اململكة 
وأميركية وآسيوية. اوروبية  دولة   49 ملواطني  تأشيرات سياحية  بإصدار  املاضي  العام  نهاية 
وتستعد اململكة الستضافة قمة مجموعة العشرين في تشرين الثاني/نوفمبر، في حدث ضخم 
من املقرر أن يشهد اجتماع زعماء أكبر اقتصادات العالم في الرياض. وقرر العاهل السعودي 
العامة  والهيئة  الوطني،  والتراث  للسياحة  العامة  الهيئة  تحويل  العزيز  عبد  بن  سلمان  امللك 

لالستثمار، والهيئة العامة للرياضة، إلى وزارات للسياحة واالستثمار والرياضة على التوالي، 
بحسب وكالة األنباء السعودية الحكومية.

وتضمنت القرارات امللكية أيضا دمج وزارات وتكليف وزراء بمهام وزارية إضافية.
االجتماعية«  والتنمية  »العمل  وزارة  إلى  املدنية«  »الخدمة  وزارة  السعودي ضم  العاهل  وقرر 

وتعديل اسمها ليصبح »وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية«.
كما قّرر إعفاء وزير اإلعالم تركي بن عبداهلل الشبانة من منصبه الذي تواله قبل أشهر وتكليف 
وزير التجارة ماجد بن عبداهلل القصبي بوزارة اإلعالم باإلضافة إلى عمله. وكّلف كذلك وزير 
التغيير عودة خالد  البلدية والقروية باإلضافة إلى عمله. وشمل  اإلسكان بعمل وزير الشؤون 
الفالح كوزير لالستثمار. وكان الفالح أقيل في أيلول/سبتمبر الفائت من منصبه كوزير للطاقة. 

انخفاض اسعار  تعاني اقتصاديا على وقع  التي  بالنفط  الغنية  اململكة  ويأتي ذلك فيما تحاول 
كالسياحة  الرئيسية  النفطية  غير  القطاعات  في  عمل  فرص  وخلق  االستثمار  تعزيز  البترول، 
ر للنفط في العالم، إلى توفير تمويل لخطة األمير  والرياضة والترفيه. وتسعى اململكة، أكبر مصِدّ
محمد اإلصالحية الطموحة »رؤية 2030« التي طرحها عام 2016 لتنويع االقتصاد، في وقت 

بدأ يشكل تفشي فيروس كورونا املستجد ضغوطا إضافية على أسعار الخام.
ونّظمت السعودية العديد من األحداث الرياضية الكبرى، فمطلع العام استضافت رالي دكار أحد 
أهم سباقات السيارات بالعالم، كما استضافت كأس السوبر اإليطالية واإلسبانية بمشاركة أبرز 

نجوم الكرة العاملية كريستيانو رونالدو واالرجنتيني ليونيل ميسي وغيرهما.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

موسكو-)أ ف ب( - توفي الثالثاء عن 95 عاما 
ديمتري  السوفياتي  االتحاد  آخر ماريشال من 
يازوف الذي شارك في االنقالب على ميخائيل 
غورباتشوف وفي قمع الحركة االستقاللية في 
وكاالت  أعلنت  حسبما   ،1991 في  ليتوانيا 
عن  األنباء  وكاالت  ونقلت  الروسية.  األنباء 
ديمتري  »املاريشال  أن  الروسية  الدفاع  وزارة 
شباط/  25 في  توفي  يازوف  تيموفييتفيتش 
كان  طويل«.  مرض  بعد  موسكو  في  فبراير 
يازوف وزير الدفاع في االتحاد السوفياتي بني 
1987 و1991 وشارك في االنقالب الفاشل ضد 
ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفياتي في 
إلى  ترقيته  على  عام  بعد   1991 آب/أغسطس 
أن  حينذاك  االنقالبيون  ورأى  ماريشال.  رتبة 
غورباتشوف »غير قادر على أداء مهامه ألسباب 
لستة  الطوارئ  حالة  أعلنوا  وقد  صحية«. 
الدبابات  وأنزلوا  الرقابة  فرض  وإعادة  أشهر 
توقيف  وتم  االنقالب  وأخفق  موسكو.  إلى 
الحوادث  لكن هذه  أيام.  االنقالبيني بعد ثالثة 
حددت مصير االتحاد السوفياتي الذي أضعف 

بسبب االنفصاليني في الجمهوريات وتفكك في 
نهاية األمر في كانون األول/ديسمبر 1991.

ثم  اآلخرين  االنقالبيني  مع  يازوف  أوقف  وقد 
عفو  1993 وصدر  في  السجن  من  عنهم  أفرج 
عنه في 1994. وبوفاته، ال يبقى سوى انقالبي 
واحد على قيد الحياة هو أوليغ باالنوف الذي 
الرئيس  لدى  الدفاع  مجلس  رئيس  نائب  كان 

السوفياتي عند وقوع االنقالب.

وفاة آخر ماريشال سوفياتي 
انقلب على غورباتشوف

قوات األسد تستعيد كفرنبل ومقتل 20 مدنيًا في ادلب
بيروت- الزمان استعادت قوات الجيش السوري بمساعدة الطيران الروسي ومليشيات من العراق 
وايران الثالثاء السيطرة على بلدة كفرنبل جنوب محافظة إدلب حيث قتل عشرون مدنيا في قصف 
للنظام، وفق املرصد السوري لحقوق االنسان. وقال املرصد ان تسعة اطفال هم بني قتلى الضربات 
الجوية والقصف املدفعي الذي استهدف مدينة ادلب وبلدتي بنش ومعرة مصرين. وافاد مدير 
املرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية ان »عشرة مدنيني بينهم ستة اطفال قضوا 
في ضربات جوية للنظام السوري على بلدة معرة مصرين في محافظة ادلب فيما قتل ستة مدنيني 

في مدينة ادلب بينهم تلميذ وثالثة مدرسني في قصف مدفعي استهدف مدارس عدة«.


