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ترشيح فنان ايراني لجائزة أفضل ملحن لهذا العام
طهــران /ارنــا- تــم ترشــيح محمــد رضــا أزدري لجائــزة أفضــل ملحــن لهــذا العــام فــي فئــة الموســيقى 

ــاة الخريــف”. ــة بأغنية«فت الصامتــة فــي مســابقة HIMAwards العالمي
و نشــر محمــد رضــا أزدري ملحــن وموســيقي إيرانــي أغنيــة فتــاة الخريــف فــي العــام الجــاري )ينتهــي 

األغنيــة  بهــذه  و   )2023 21مــارس 
بيــن  مــن  يكــون  أن  اســتطاع 
لجائــزة  النهائييــن  المرشــحين 
العــام فــي  أفضــل ملحــن لهــذا 
هوليــوود  جوائــز  توزيــع  حفــل 
للموســيقى المســتقلة لعــام 2023 
فــي قســم الموســيقى الصامتــة.

جوائــز هوليــوود المســتقلة 
منصــة  أول  هــي  للموســيقى 
مســتقلة.  عالميــة  موســيقية 

يتــم تقديــم الفنانيــن ومؤلفــو األغانــي والملحنيــن ومحترفــي التســجيل للجمهــور مــن خــال هــذا الحــدث.
ــا  ــوود -كاليفورني ــي هولي ــي 17 أغســطس 2023 ف ــل ف ــف المقب و ســيعقد حــدث HIMAwards الصي

ــة. ــات النهائي وســيتم اإلعــان عــن المتأهليــن للتصفي
و تــم ترشــيح أزدري لتســلم الجائــزة الرئيســية فــي فئــة الموســيقى الصامتــة العالميــة بأغنيــة »فتــاة 

الخريــف« باعتبــاره اإليرانــي الوحيــد فــي مســابقة جوائــز هوليــوود للموســيقى المســتقلة لعــام 2023.
و اســتطاع هــذا الملحــن والموســيقي أيضًــا ، أن يكــون مــن بيــن أفضــل 30 ملحنًــا فــي العالــم بأغنيــة 

.fmcontest رقــص بــاران« )رقــص المطــر( فــي عــام 2021 وفــي مســابقة«
 2022 fmcontest فــي عــام 2022 ، كان أزدري مــن بيــن أفضــل 30 ملحنًــا فــي العالــم فــي مســابقة
وفــي نفــس العــام، اســتطاع أن يكــون مــن بيــن أفضــل 10 ملحنيــن فــي موســيقى هوليــوود فــي مســابقة 

Hollywood music in media 2022 و بأغنيــة »نيــل”.
و وضــع اســمه بيــن المرشــحين النهائييــن لجائــزة دوليــة هــذه المــرة ، مــع أغنية«فتــاة الخريــف« ويجــب 

أن نــرى مــا هــي الرتبــة التــي يحصــل عليهــا فــي هــذه المنافســة بهــذه األغنيــة.

ايران وغانا تتعاونان في مجال 
بناء المدن

طهــران /ارنــا- أعلــن مستشــار مديــر شــركة 
تطويــر المــدن الجديــدة فــي الشــؤون القانونيــة 
مذكــرة  توقيــع  عــن  واالســتثمارية  والعقاريــة 
تعــاون مــع جمهوريــة غانــا فــي مجــال بنــاء مــدن 

ــدة. ــدات جدي وبل
وصــرح صــادق أكبــري امــس الســبت: وصلت 
األســبوع الماضــي وفــود مــن دول غــرب إفريقيــا، 
بمــا فــي ذلــك غانــا وســاحل العــاج  وبوركينــا 
ــع  وزارة  ــي إطــار التشــاور م ــران ف ــى اي فاســو ال
ــاون  ــيع التع ــارة لتوس ــن والتج ــة والتعدي الصناع

العلمــي واالقتصــادي.
واوضــح انــه عقــدت لقــاءات عديــدة مــع القطاعيــن 
مجــاالت  تحديــد  عــن  تمخضــت  والخــاص  العــام 

التعــاون المشــترك وتوقيــع عــدة وثائــق التعــاون.
وأشــار أكبــري إلــى توقيــع مذكــرة تعــاون بيــن 
وقــال  مــع غانــا  الجديــدة  المــدن  إنشــاء  شــركة 
ــاك شــركات هندســية استشــارية مــن القطــاع  هن
الخــاص اإليرانــي مســتعدة إلعــداد خطــط شــاملة 
ــال  ــاون فــي مج ــرات والتع ــم الخب ــة وتقدي ومفصل
توفيــر الطاقــة وبنــاء المــدن الذكيــة وبنــاء المســاكن 

للمحتاجيــن )اإلســكان االجتماعــي(.
التوصــل  تــم  التــي  لاتفاقيــات  وفقــا  وتابــع 
خــال  مشــتركة  لجنــة  تشــكيل  ســيتم  إليهــا، 
االشــهر المقبلــة لمناقشــة ومراجعــة القضايــا التــي 
العمــل واإلســكان فــي غانــا وشــركة  تهــم وزارة 

إنشــاء المــدن الجديــدة فــي ايــران.

الخارجيــة،  وزيــر  مســاعد  راى  طهران-ارنــا:- 
العــام لشــؤون الشــرق اوســطية بــوزارة  المديــر 
ــن  الخارجيــة »عليرضــا عنايتــي«، ان االتفــاق المعل
عنــه فــي بكيــن حــول اســتئناف العاقــات بيــن 
المناســبة  االرضيــة  والريــاض، ســيمهّد  طهــران 
للتعــاون بيــن البلديــن، وبمــا يصــب فــي مســار 

التنميــة داخــل المنطقــة.
وتطلــع »عنايتــي«، بــان يقــود هــذا االتفــاق الــى 
اســتمرار االواصــر القائمــة علــى مبــدأ حســن الجوار 

والتنمية المســتدامة بين ايران والســعودية.  
وفــي جانــب اخــر مــن تصريحــه بهــذا الشــأن، 
لفــت مســاعد وزيــر الخارجيــة الــى ان الجانــب 
الســعودي ابــدى عــن رغبتــه خــال المفاوضــات، 
بــان  مذّكــرا  ايضــا؛  اليمنيــة  القضيــة  لمناقشــة 
موقــف  لديهــا  االيرانيــة  االســامية  الجمهوريــة 
شــفاف وواضــح فيمــا يخــص االزمــة اليمنيــة، مــن 
انهــا شــأن يعــود الــى اليمنييــن انفســهم وهــم 
ادرى بمــا يجــري فــي بادهــم ويعلمــون كيــف 

يمكــن التعاطــي معــه.
ــراق  ــدور الع ــه ل ــول تقييم ــؤال ح ــى س وردا عل

وســلطنة عمــان فــي ســياق انجــاز االتفــاق بيــن 
ايــران والســعودية، اكــد عنائتــي بــان مفاوضــات 
ــى االتفــاق حــول اســتئناف  بكيــن التــي افضــت ال
بعــد  جــاءت  والريــاض،  طهــران  بيــن  العاقــات 
ــداد  ــي بغ ــن جــرت ف ــى مــدى عامي ــات عل المحادث
ومســقط، والتــي هيّــأت االرضيــة الازمــة مــن اجــل 

ــور. ــاق المذك ــى االتف ــل ال التوص
كمــا نــوه الــى االجتمــاع المرتقــب بيــن وزيــري 
بنــاء  والمحــدد  والســعودي،  االيرانــي  الخارجيــة 
علــى االتفــاق فــي غضــون شــهرين؛ قائــا بانــه 
ســيتم فــي هــذا اللقــاء التباحــث حــول تفاصيــل 

عــودة ســفيري البلديــن.
وحــول مــكان اللقــاء الوزاري 
ــا مــن  ــا ثالث وهــل ســيضم طرف
الدبلوماســي  صــرح  عدمــه، 
جــرى  بانــه  المســتوى،  رفيــع 
مبدئيــا النقــاش حــول مــكان 
اســتضافة االجتمــاع، لكــن يبــدو 
ان هنــاك حاجــة الــى المزيــد 
مــن التوافقــات الدقيقــة بهــذا 
الشــان، ومــن ســيتم تحديــد 

مــا اذا كان هنــاك طــرف ثالــث ام ال.
وفــي معــرض االشــارة الــى احتمــال تحســين 
ــل  ــدول الجــارة مث ــران وســائر ال ــن اي ــات بي العاق
تحــول  حصــل  وهــل  ومصــر،  واالردن  البحريــن 
ملحــوظ عقــب االتفــاق االيرانــي الســعودي فــي 
هــذا الخصــوص؟، اكــد عنايتــي علــى ان السياســة 
»الســيد  برئاســة  االيرانيــة  للحكومــة  الخارجيــة 
تطويــر  مبــدا  علــى  قائمــة  رئيســي«،  ابراهيــم 
ــذي حقــق بعــض  ــران؛ االمــر ال ــات مــع الجي العاق

النتائــج المرجــوة لحــد االن.
وعــن اســباب امتعــاض الكيــان الصهيونــي مــن 
ــر  ــران والســعودية، صــرح مســاعد وزي ــن اي ــاق بي االتف
الخارجيــة، ان الكيــان الصهيونــي المزيــف يســعى  
علــى الــدوام الــى افتعــال التوتــرات ونشــر الفوضــى فــي 
المنطقــة، وعليــه فهــو ال يحتمــل اي خطــوة تصــب فــي 

ــن. ــة الســام واالســتقرار االقليميي خدم

طهــران / إرنــا- وصــف كاظــم جالــي ،ســفير نــا 
 MITT ــي معــرض ــران ف ــي روســيا، حضــور طه ف
ــياحة  ــاع الس ــة لتطويرقط ــه فرص ــكو بأن ــي موس ف
وزيــادة حصــة إيــران فــي الســوق فــي ذلــك البلــد.

و أثنــاء زيارتــه لجنــاح إيــران فــي معــرض 
للســفر  والعشــرين  التاســع  الدولــي  موســكو 
الجنــاح  »اســتطاع  جالــي:  قــال  والســياحة، 
ــع  ــه الرائ ــرض ، بتصميم ــي هــذا المع ــي ف اإليران

والجــذاب وعرضــه للمحتــوى الروســي، أن يعــرّف 
صناعــة  بقــدرات  المجــال  هــذا  فــي  النشــطاء 

اإليرانيــة.” الســياحة 
المعــرض  بــأّن هــذا  واوضــح كاظــم جالــي 
بعــد كورونــا  مــا  فتــرة  فــي  األولــى  للمــرة  يقــام 
الدولــي  الحــدث  هــذا  فــي  إيــران  واعتبرحضــور 
مثيــرًا لإلهتمــام ومهمــًا مــن جوانــب مختلفــة .
 وأضــاف ســفيرنا فــي روســيا :« إن الــروس 
يرســلون العديــد مــن الســيّاح إلــى الخــارج كل 
عــام، لكــن فــي الوضــع الحالــي يواجهــون قيــودًا فــي 
بعــض الــدول وخاصــة القــارة األوروبيــة. لذلــك، قــدم 
هــذا التقييــد فرصــة جيــدة لنــا لتوجيــه الســيّاح 
مــن  واحــدة  إيــران  وجعــل  بلدنــا  إلــى  الــروس 

وجهاتهــم الجديــدة والدائمــة.”
يذكــر ان معــرض MITT الــذي مازال مســتمرًا 
حتــى 19 آذار/مــارس 2023، هــو واحــد مــن أفضــل 
ــم ويحظــى  ــارض ســياحية حــول العال خمســة مع
بتقديــر كبيــر مــن قبــل مجتمــع الســياحة العالمــي 
كمــا يعتبــر بيئــة مناســبة للنشــطاء الذيــن يفكــرون 

فــي توســيع عاقاتهــم مــع الزمــاء والعمــاء.

األحد 26 شعبان المعظم 1444 هـ ق 28 اسفند 1401 هـ ش، 19 اذار 2023مالعدد )11187( السنة الثالثة واالربعون

المنامة تدرس استئناف الرحالت الجوية الي إيران
أعلنــت  طهران/مهــر:- 
أكــد  أنــه  أزاد«  »الهــام  النائبــة 
النــواب  مجلــس  رئيــس 
البحرينــي أحمــد بــن ســلمان 
المســلم خــال االجتمــاع مــع 
المشــارك  اإليرانــي  الوفــد 
فــي الجمعيــة العامــة لاتحــاد 
البرلمانــي الدولــي علــي ضــرورة 
الجويــة  الرحــات  اســتئناف 

البحريــن. و  ايــران  بيــن 
انــه  الدولــي:  القســم   - وكالــة مهــر لألنبــاء 
هامــش  علــى  إيرانــي،  برلمانــي  وفــد  التقــى 
اجتماعــات مجلــس االتحــاد البرلمانــي الدولــي، 
بــن  البحرينــي أحمــد  النــواب  رئيــس مجلــس 
لوفــد  زيــارة  اول  يعــد  هــذا  و  المســلم  ســلمان 
رســمي ايرانــي الــي البحريــن منــذ قطــع العاقــات 
ــي  ــنة 2016. وف ــي س ــن ف ــن البلدي ــية بي الدبلوماس
هــذا الصــدد قالــت النائبــة اإليرانيــة و عضــو هيئــة 
البرلمانــي  لاتحــاد  النســائية  الجمعيــة  رئاســة 

الدولــي الســيدة الهــام أزاد، لمراســل وكالــة مهــر، 
ــارًا  ــة إســتقبااًل ح ــى المنام ــا ال ــدى وصولن ــا ل تلقين
مــن جانــب الوفــد البرلمانــي البحرينــي و اجتمعنــا 
مــع الســيد »أحمــد بــن ســلمان المســلم« رئيــس 
ــاء  ــى و جــرى خــال اللق ــواب البحرين ــس الن مجل

مباحثــات حــول العاقــات الثنائيــة.
وأضافــت: خــال هــذا اللقــاء طلــب الجانــب 
البحرينــي عــدة امــور و منهــا فتــح خطــوط الطيــران 
ــى مدينتــى مشــهد و طهــران و  بيــن البلديــن و ال
أكــد الســيد أحمــد بــن ســلمان المســلم بــان الــزوار 

و  مشــهد  مدينــة  بزيــارة  يرغبــون  البحرينييــن 
ــم. ــران له ــح خطــوط الطي يجــب فت

أكــدت البحريــن علــي ضــرورة اعــادة فتــح 
الســفارة االيرانيــة فــي المنامــة وفــي أســرع 

وقــت ممكــن
ــام أزاد:  ــت اله ــن قال ــح ســفارة البلدي وحــول فت
الجانــب  أثارهــا  التــي  األخــرى  المطالــب  مــن 
ــي  ــة ف ــح الســفارة اإليراني ــادة فت ــو إع ــي ه البحرين
ــن  ــى تتمك ــن، حت ــت ممك ــرع وق ــي أس ــة ف المنام
أرائهــا مــن خــال تقويــة  المنطقــة توحيــد  دول 
القضايــا  فــي  أكبــر  بقــوة  والتحــرك  العاقــات 

اإلقليميــة.
وحــول لقــاء ثانــي مــع رئيــس مجلــس النــواب 
البحرينــي قالــت: يــوم الخميــس )13 مــارس( و 
ــس مجلــس  ــران دعــى رئي ــودة الــى طه قبــل الع
النــواب البحرينــى الوفــد االيرانــي مجــددا و اعلــن 
بانــة ســوف يلتقــى بالمســؤولين  اللقــاء  خــال 
البحرينييــن ووزيــر الخارجيــة البحرينــي خــال 
االســبوع القــادم حتــي نتمكــن مــن اعــادة العاقــات 

الدبلوماســية باســرع وقــت ممكــن.
البحرينــى  النــواب  مجلــس  رئيــس  يبــدو 
ــارة نظيــره اإليرانــي الــى المنامةوقالــت  رغبتــه لزي
بــن  حمــد  الســيد  أبــدى  أزاد:  الهــام  الســيدة 
ســلمان المســلم رغبتــه لزيــارة رئيــس مجلــس 
الشــوري االيرانــي محمــد باقــر قاليبــاف للبحريــن 
و فــي المقابــل وجــه الوفــد اإليرانــي دعــوة لرئيــس 
إيــران ومــن  البحرينــي لزيــارة  النــواب  مجلــس 
الشــوري  مجلــس  رئيــس  يوجــه  أن  المقــرر 
االيرانــي دعــوة رســمية لســيد أحمــد بــن ســلمان 

المســلم لزيــارة طهــران.

اقتراض تاريخي للبنوك األميركية 
من االحتياطي الفيدرالي خالل أسبوع

واشــنطن- وكاالت:- ذكرت وكالــة »بلومبــرغ« 
األميركيــة أّن البنــوك األميركيــة اقترضــت مبلغــًا 
قياســيًا مــن االحتياطــي الفيدرالــي األميركــي بعــد 

.)SVB( ”ــي ــار بنــك »ســيليكون فال ــة انهي أزم
وبحســب تقريــر الوكالــة، فــإّن حجــم االقتــراض 
ســجّل مبلغــًا قياســيًا متجــاوزًا حاجــز الـــ111 مليــار دوالر 
 الــذي تــم الوصــول لــه خــال األزمــة الماليــة لعــام 2008.

وأشــارت »بلومبــرغ« إلــى أّن حجــم المبلــغ الــذي تــم 
ــار دوالر،  اقتراضــه مــن االحتياطــي وصــل لـــ164.8 ملي
تــم جمــع نحــو 152.8 مليــار دوالر مــن هــذا المبلــغ مــن 
ــرة  ــدم قروضــًا قصي ــذة الخصــم )منشــأة تق خــال ناف

األجــل للبنــوك التجاريــة( لمــدة تصــل إلــى 90 يومــًا.
وســجّل بنــك »ســيليكون فالــي« أكبــر فشــل 
مصرفــي فــي الواليــات المتحــدة منــذ 15 عامــًا، وقــد 

احتــل المرتبــة 16 مــن حيــث األصــول فــي البــاد.
تراجعــت  البنــك،  انهيــار  علــى  أيــام  وبعــد 
أســهم عــدد مــن المصــارف اإلقليميــة، علــى رأســها 
متعلقــة  ريبابليــك«، بســبب مخــاوف  »فيرســت 

بوضعهــا المالــي علــى المــدى الطويــل.
وأعلــن المنظمــون األميركيــون إطــاق برنامــج 
 )BTFP( المصرفــي  للقطــاع  الطــارئ  اإلقــراض 
أزمــة  علــى  التغلــب  علــى  الصناعــة  لمســاعدة 
الســيولة، ليتــمّ توفيــر ائتمانــات لمــدة تصــل إلــى 
عــام واحــد للبنــوك ومؤسســات اإليــداع األخــرى 
ــة. وهــذا مــن شــأنه أن  ــاألوراق المالي ــة ب المضمون
يعفــي البنــوك مــن الحاجــة إلــى بيــع هــذه األوراق 

ــة. ــة حــدوث أزم ــي حال ــة بســرعة ف المالي
يمكــن   ،”JPMorgan“ لـــمصرف  ووفقــًا 
لمجلــس االحتياطــي الفيدرالــي ضــخ مــا يصــل إلى 
ــي األميركــي  ــي النظــام المصرف ــون دوالر ف 2 تريلي

الخزانة األميركية: من المحتمل إعالن بموجــب هــذا البرنامــج.
إفالس بنوك أخرى

ــة  ــن، أن الحكوم ــت يلي ــة، جاني ــة األمريكي ــرة الخزان ــورك- وكاالت:- أكــدت وزي نيوي
تــرى أنــه مــن المحتمــل بعــد إفــاس »بنــك ســيليكون فالــي« أن تشــهر بنــوك أمريكيــة 

أخــرى إفاســها وتتعــرض 
لعمليــات ســحب ضخمــة 

مــن حســابات عمائهــا.
فــي  يليــن  وعلقــت 
للجنــة  اســتماع  جلســة 
الماليــة بمجلــس الشــيوخ 
إمكانيــة  علــى  األمريكــي، 
تكــرار الموقــف الــذي حدث 
ســيليكون  »بنــك  مــع 
واجهــت  والتــي  فالــي«، 

عمليــات ســحب ضخمــة للعمــاء أدت إلــى إفاســه، ووصفتهــا بأنهــا »مخاطــر نظاميــة”.
وقالــت: »إن احتمــال انتشــار ذلــك بطريقــة تجعــل البنــوك األخــرى تعانــي مــن 
عمليــات ســحب جماعيــة مــن الحســابات تبــدو عاليــة للغايــة، وســتكون العواقــب 

وخيمــة جــدا”.
وأوضحــت أن إدارة واشــنطن قامــت خــال عطلــة نهايــة األســبوع بتقييــم »هــذا 
الخطــر الجســيم« وقــررت إتاحــة وصــول جميــع المودعيــن إلــى حســاباتهم اعتبــارا مــن 

13 مــارس »حتــى ال يتســبب ذلــك فــي انهيــار العديــد مــن البنــوك والذعــر”.
وأعربــت عــن قلقهــا مــن أن »البنــوك ستشــدد شــروط اإلقــراض« ممــا قــد يــؤدي إلــى 

تراجــع النمــو االقتصادي.
ــي  ــى اســتقرار النظــام المصرف ــز اآلن عل ــة »ترك وتابعــت أن الســلطات األمريكي

وبنــاء الثقــة”.
ــن  ــن: »م ــي«، شــددت يلي ــك ســيليكون فال ــاس »بن ــى أســباب إف ــا عل وتعليق
المهــم أن ينظــر المنظمــون فــي مــا حــدث فــي هــذا البنــك، مــن الواضــح بالفعــل أن 
المســتوى المرتفــع مــن الودائــع غيــر المؤمنــة جعلــه عرضــة لعمليــات ســحب كبيــرة 

مفاجئــة مــن العمــاء “.

رئيس وزراء سلوفاكيا األسبق: العقوبات الغربية 
فشلت في عرقلة تطور القرم

صــرح رئيــس المجلــس التنســيقي لاتحــاد الدولــي ألصدقــاء القــرم ورئيــس الــوزراء الســلوفاكي 
ــرم. ــور الق ــف تط ــي وق ــلت ف ــة فش ــات الغربي ــأن العقوب ــكي ب ــان تشارنوغورس ــبق ي األس

وقــال تشارنوغورســكي فــي حديــث لوكالــة »نوفوســتي«: »تعقــد العقوبــات حيــاة ســكان القــرم، لكنهــا فشــلت فــي 
وقــف تنميــة شــبه الجزيــرة. ومنــذ عــودة القــرم إلــى روســيا أي منــذ فــرض العقوبــات الغربيــة، تســارع تطورهــا«.

وذكــر أنــه تــم خــال هــذه الســنوات بنــاء طريــق »تافريــدا« الســريع والمطــار الجديــد فــي ســيمفروبول 
وجســر القــرم، ويســتمر تطــور المــدن، فيمــا ارتفعــت المدفوعــات االجتماعيــة إلــى المســتوى الروســي.

ــح ســكان  ــه ألغراضــه الجيوسياســية فــي القــرم بــدون أخــذ مصال وأوضــح: »يســتخدم الغــرب عقوبات
ــار. بعد اشتباكات عنيفة..القــرم العادييــن بعيــن االعتب

الشرطة الفرنسية تعتقل العشرات 
في مظاهرات ضد قانون التقاعد

الفرنســية  الشــرطة  اعتقلــت  وكاالت:-  باريــس- 
ضد إقــرار  مظاهــرة  خــال  شــخصا   60 مــن  أكثــر 
قانون نظــام التقاعــد، فــي ســاحة الكونكــورد بباريــس.

وقــت  فرنســية في  إعــام  وذكرت وســائل 
بيــن  عنيفة اندلعــت  أن اشــتباكات  ســابق 
المحتجيــن والشــرطة فــي احتجاجــات ضــد إقــرار 

التقاعــد. لرفــع ســن  قانــون جديــد 
واســتخدمت الشــرطة الغــاز المســيل للدمــوع 
ــال 61 شــخصا  ــم اعتق ــا ت ــن، كم ــق المحتجي لتفري
فــي باريــس بعــد تصاعــد االحتجاجــات وانــدالع 

ــع رجــال الشــرطة. اشــتباكات م
ومــع اســتمرار االحتجاجــات والتظاهــرات ضــد 
إقــرار القانــون الجديــد بشــأن المعاشــات التقاعدية، 
اســتخدمت رئيســة الــوزراء الفرنســية إليزابيــث 
بــورن، إجــراء خاصــا لتمريــر مشــروع القانــون فــي 
الجمعيــة الوطنيــة )مجلــس النــواب فــي البرلمــان( 
أثــار  ممــا  الخميــس،  أمــس  دون تصويــت  مــن 

ــا باالســتقالة. صيحــات اســتهجان ومطالبته
مشــروع  اعتمــاد  الخطــوة  هــذه  وســتضمن 
القانــون بعــد أســابيع مــن االحتجاجــات والنقاشــات 

المحتدمــة بشــأنه.
ويرفــع مشــروع القانــون ســن التقاعــد عاميــن، 
إن  الفرنســية  الحكومــة  وقالــت  عامــا،   64 إلــى 
هــذا اإلجــراء ضــروري لحمايــة نظــام المعاشــات 

التقاعديــة مــن اإلفــاس.

رئيس صربيا: العالم يتسلح كما لو أن يوم القيامة 
على األبواب

قــال الرئيــس الصربــى ألكســندر فوتشــيتش إن العالــم بأســره يشــتري األســلحة بنشــاط كمــا لــو أن 
يــوم القيامــة علــى األبــواب.

ــل  ــم يتســلح، ويلقــي بالمــال مث ــى األمــة »كل شــخص فــي العال وأضــاف فوســيتش -فــي خطــاب إل
ضيــف مخمــور فــي حفــل زفــاف. الجميــع يســلح نفســه بجديــة، كمــا لــو أن يــوم القيامــة ســيأتي غــدًا«.
وكــرر موقفــه الخــاص باالســتمرار فــي األســلحة وكســب اإليــرادات مــن قطــاع الدفــاع، بحســب وكالــة 

أنبــاء »تــاس« الروســية.
وقــال الرئيــس الصربــي: »لقــد قمنــا ببيــع األســلحة وســنواصل بيعهــا إلــى الــدول المصــرح 
لهــا. فيمــا يتعلــق بمــا إذا كانــت ســتظهر فــي منطقــة حــرب أم ال، بالطبــع ســيفعلون ذلــك دائمًــا. 

لكننــا ســنواصل هــذا النشــاط«.
وفــي وقــت ســابق، أوضــح فوتشــيتش أن مبيعــات األســلحة كانــت ضروريــة إلطعــام الســكان، مشــددًا 

علــى أنــه »علينــا أن نعيــش، وعلينــا إطعــام النــاس، ويجــب أن نطــور اقتصادنــا«.
ــزود روســيا أو  ــال فوتشــيتش إن بــاده ال ت ــا بالســاح، ق ــد أوكراني ــاء عــن تزوي وحــول األنب

ــا بالســاح.  أوكراني
ــى أطــراف  ــرة إل ــل الذخي ــة ضــد نق ــة إضافي ــا اتخــذت إجــراءات احترازي ــى أن صربي وأشــار الرئيــس إل

ثالثــة مــن خــال النــص فــي كل عقــد.

“ذا غارديان”: األميركيون ذوو الدخل المنخفض يواجهون خطر الجوع
تقــول  البريطانيــة  غارديــان«  »ذا  صحيفــة 
الغذائيــة  المســاعدة  برنامــج  إعانــات  انتهــاء  إّن 
مــن  العديــد  ســيدفع   )SNAP( التكميليــة 
إلــى  المحــدود  الدخــل  ذوي  مــن  األميركييــن 

الجــوع. خطــر  مواجهــة 
البريطانيــة،  غارديــان«  »ذا  صحيفــة  ذكــرت 
برنامــج  إعانــات  انتهــاء  أّن  الجمعــة،  اليــوم 
المســاعدة الغذائيــة التكميليــة )SNAP( الشــهر 

الفائــت ســيدفع العديــد مــن األميركييــن مــن ذوي 
الجــوع. خطــر  مواجهــة  إلــى  المحــدود  الدخــل 

المســاعدة  برنامــج  إّن  الصحيفــة  وقالــت 
الغذائيــة األميركــي )SNAP( قــدّم مزايــا موسّــعة 
ــه  ــا، لكن ــي جائحــة كورون ــوارئ ف ــة الط خــال حال

انتهــى الشــهر الماضــي.
مليــون   42 نحــو  فــإّن  الصحيفــة،  وبحســب 
برنامــج  مزايــا  فــي  حاليــًا  مســجّلون  أميركــي 

المســاعدة الغذائيــة التكميليــة )Snap(، مشــيرًة إلــى 
اســتجابًة  البرنامــج  فوائــد  مــن  زاد  الكونغــرس  أّن 

.2020 آذار/مــارس  فــي  كورونــا  لوبــاء 
وأضافــت أّن آخــر مدفوعــات إضافيــة ُقدّمــت فــي 
نهايــة شــباط/فبراير فــي الواليــات الـــ 32 المتبقيــة 
المدفوعــات،  هــذه  تُصــدر  تــزال  ال  كانــت  التــي 
وجــزر  وغــوام  كولومبيــا  مقاطعــة  إلــى  باإلضافــة 

المتحــدة. للواليــات  التابعــة  فيرجيــن 

تسجيل 18وفاة و363اصابة جديدة 
بفيروس كورونا في البالد

طهــران ارنــا:- اعلنــت وزارة الصحــة والعــاج 
و363اصابــة  وفــاة   18 اإليرانيــة،  الطبــي  والتعليــم 
جديــدة )خــال الســاعات الـــ 24 الماضيــة( بفيــروس 

ــاد. ــل الب ــي داخ ــا الوبائ كورون
وعبــر بيانهــا امــس الســبت حــول اخــر مســتجدات 
انتشــار فيــروس كورونــا فــي ايــران، اشــارت وزارة الصحــة 
ــة  ــذ بداي ــي عــدد المصابيــن بهــذا المــرض من ــى ان اجمال ال
ــن  ــغ 7 مايي ــبت، بل ــس الس ــد ام ــاد لح ــي الب ــة ف الجائح
و577 الفــا و893 مصابــا، ومجمــوع الوفيــات 145 الفــا و25 حالــة.

كمــا نــوّه البيــان، بارتفــاع مجمــوع المتعافيــن 
مــن هــذا المــرض فــي إيــران لغايــة اليــوم، إلــى 7 

ــا 346 اشــخاص. ــن و341 الف مايي
وحــول التطعيــم العــام ضــد فيــروس كورونــا، فقــد 
أعلنــت الصحــة فــي بيانهــا ، توزيــع مــا مجموعــه 155 
اللقاحــات المضــادة  الفــا و916 جرعــة مــن  مليونــا و475 
)بمــا يشــمل األولــى والثانيــة والجرعــات التذكيريــة( علــى 

صعيــد البــاد، لحــد اآلن.
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