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الوالء القومي هو الش��رط الذي ال 
غنى عن��ه لنهوض األمة وتحقيق 

خير المجتمع القومي.
سعاده

سورية  على  اإلماراتي  االنفتاح  خبر  جديداً  ليس   -
من بوابة عودة العمل إلى السفارة اإلماراتية بدمشق، 
بين  المستوى  عالية  ات��ص��االت  وج���ود  بالجديد  وال 
قيادات  بين  القديمة  الصداقة  وال  الدولتين،  رج��االت 
رسائل  تبادل  تشهد  األزم��ة  رغم  بقيت  التي  البلدين، 
وال  المحنة.  بتخطي  واألم���ل  بالحرص  مباشرة  غير 
مستوى  على  للحال  المتابعون  يعلمه  ما  بالجديد  هو 
العالقات الخليجية بسورية، من رغبة بترقب التوقيت 
مستوى  على  الرسمية  بالعالقة  لالنتقال  المناسب 
أعلى يتناسب مع المطلوب ومع الرغبة، وما يعنيه ذلك 
طليعته  اإلم���ارات  تشكل  خليجي،  وتسليم  إدراك  من 
المتقدمة والمبادرة واألكثر شجاعة، بأن زمن الرهان 
ال��ح��رب ف��ي س��وري��ة وع��ل��ي��ه��ا ق��د ول���ى وانتهى،  ع��ل��ى 
وأن  األم��ر،  وانتهى  انتصرت  قد  السورية  الدولة  وأن 
اإلرهاب الذي ال يزال يهّدد سورية كما التهديد التركي، 
مصدر لخطر مشترك تتولى سورية مواجهته بالنيابة 

عن جميع العرب.
الجديد هو مستوى االتصال، ومضمون اإلعالن   -
البعدان،  هذان  يحملها  التي  والمعاني  بعده،  اإلماراتي 
مستوى  لرفع  اإلعاقة  عناصر  أن  هو  األول  والمعنى 
العوائق  أبرز هذه  أن  تّم تخطيها. ومعلوم  االتصال قد 
من  السعودي  والتردد  جهة،  من  األميركي  الفيتو  هو 
بالعالقة  م��ب��اش��رة  ي��رت��ب��ط  منهما  وك���ل  أخ����رى،  ج��ه��ة 
أن  على  وال��ره��ان  المقاومة.  وق��وى  ب��إي��ران  السورية 
الدولة السورية سيسمح بالمزيد  تأجيل االنفتاح على 
الشيخ  مكانة  أن  ومعلوم  موقفها.  لتغيير  الضغط  من 
محمد بن زايد ولي عهد اإلمارات في كل من واشنطن 
والرياض، تسمح بالقول إنه ربح رهانه بدعوة كل من 
األميركي والسعودي، إلى التخلي عن هذا المسار ألنه 
أوالً بال جدوى لمن يعرف سورية ورئيسها، وثانياً ألن 
واشنطن  مصلحة  غير  في  بوقائع  بسرعة  يمر  الزمن 
والرياض وحلفائهما، إذا بقي الخيار القائم هو الرهان 
الحكام  ع��زل  ه��و  يجري  ال��ذي  ألن  س��وري��ة  ع��زل  على 
الطليعة،  في  وأميركا  كله  الغرب  خلفهم  وم��ن  العرب 
تأديتها،  وحَدها  سورية  تستطيع  فرص  عن  ألنفسهم 
في زمن تراجع فرص الحروب وقد بلغت أشّدها قسوة 
كتلك الجارية في اليمن الطريق المسدود، وتقدم فرص 
حركة  مع  أفغانستان  تفاهمات  أظهرت  كما  التسويات 
فيروس  حملها  التي  المتغيرات  ألن  وث��ال��ث��اً  ط��ال��ب��ان، 
كورونا على العالقات الدولية تتيح فرصة التعبير عن 
في  منها  أبعد  هو  ما  نحو  سورية  من  انطالقاً  التغيير 

المنطقة. المنطقة وخارج 
التي  ب��ال��ل��غ��ة  - اإلع����الن اإلم���ارات���ي ع��ن االت���ص���ال 
التعبير  ح��رارة  من  تحمله  وما  العهد،  ولي  استخدمها 
يشكل  ورئ��ي��س��ه��ا،  وشعبها  س��وري��ة  م��ع  ال��ت��ض��ام��ن��ي 
مرحلة،  وبداية  مرحلة  لنهاية  كبيرة  سياسية  رسالة 
والعالقات  ال��س��وري��ة،  اإلم��ارات��يّ��ة  ال��ع��الق��ات  ف��ي  ليس 
والغربية  ال��ع��رب��ي��ة  وال��ع��الق��ات  ال��س��وري��ة،  الخليجية 
فسورية  المنطقة.  مستوى  على  بل  وحسب،  بسورية 
جزء من محور ومن حلف، فهي ركن وقلعة في محور 
المقاومة الذي يشكل حزب الله في لبنان رأس حربته، 
)التتمة ص8(

 ات�سال اإبن زايد بالأ�سد

لي�س خبراً عاديًا

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

اأميركا رقم 1 تجتاز عتبة الـ100 األف اإ�سابة... واإيران رقم 6 وال�سين 17 ولبنان 62

ات�سال اإبن زايد بالأ�سد يعلن بداية مرحلة جديدة في المنطقة بين محورين!

الحكومة واأزمة عودة المغتربين... بّري للت�سعيد... ون�سراهلل يتحّدث اليوم 
كتب المحّرر السياسّي 

سجل االتصال الذي أجراه ولي عهد دولة اإلمارات العربية 
السوري  بالرئيس  نهيان  آل  زاي��د  بن  محمد  الشيخ  المتحدة 
المنطقة األول، حيث كان واضحاً  الدكتور بشار األسد، حدَث 
قرار  الدولتين،  بين  العلنيّة  العالقة  مستوى  رفع  أن  فترة  منذ 
متخذ مرجأ التنفيذ بانتظار نضج الظروف المحيطة بالحلفاء، 
وسعودية  أميركية  بحسابات  المحاط  اإلم��ارات��ّي  الجانب  من 
حلفائه  م��ع  المنفتح  ال��س��وري  الجانب  م��ن  وليس  خصوصاً، 
على أي تطور إيجابي في العالقات العربية مع سورية، ليأتي 
الذي وّزعه مكتب  البيان  أعقبه من مضامين في  االتصال وما 
ولي العهد اإلماراتي، أشارت إلى حرص على العالقة بسورية 
لتخطي  مناسبة  كورونا،  فيروس  تفشي  واعتبرت  ورئيسها. 
الخالفات السياسية، لتعلن أن سورية الشقيقة العربية لن تبقى 
الشيخ  مبادرة  وأن  انتهى،  قد  الحرج  زمن  إن  لتقول  وحدها، 
محمد بن زايد ليست محصورة بشخصه وال باإلمارات، بل هي 
تعبير أبعد مدى، تؤشر إلى مرحلة جديدة بين محورين كبيرين 
في المنطقة، ال يبدو أن أحدهما يرغب الذهاب إلى المواجهة، أو 
يملك بديالُ عن لغة التسويات. وقد شكلت العالقة بين كل من 
المناسب الختبار  المدخل  سورية واإلمارات تاريخياً وراهناً، 

فرص صناعة التفاهمات، وليست أي من الدولتين بوارد تغيير 
تموضعها في موقعها وعلى ضفاف تحالفاتها.

كورونا الذي منح الفرصة لالنفتاح اإلماراتي على سورية، 
أميركي  رئاسي  تواصل  فرصة  ووّف��ر  العالم،  اجتياح  واص��ل 
صيني لفتح صفحة جديدة للتعاون، كما قال الرئيس الصيني، 
في  ألف   100 منها  إصابة،  ألف   600 ال�  عتبة  على  العالم  فيما 
 ،25 ووف��اة   135 شفاء  بين  ألفاً   160 مقابل  وحدها،  أميركا 
العالم،  س��ائ��ر  ف��ي  ف��ق��ط  أل��ف��اً  و40  أوروب�����ا،  ف��ي  أل���ف  و300 
وترتيب الدول الذي تصدرته أميركا بعدد المصابين، تصدرته 
إيطاليا بعدد الوفيات، مع أكثر من 9 آالف حالة وفاة، وتصّدرته 
الصين بتسجيل حاالت الشفاء مع 74 ألفاً، بينما احتلت إيران 
في  كانت  بعدما  ألفاً،   18 ب�  المصابين  بعدد  السادسة  المرتبة 
أميركا  بعد  وسبقتها  شهر،  قبل  الصين  بعد  الثانية  المرتبة 
وألمانيا  ألفاً(   50( وإسبانيا  ألفاً(   66( وإيطاليا  ألف(   100(
)43 ألفاً( وفرنسا )25 ألفاً(، بينما سجلت إيران المرتبة الثانية 
المرتبة  التي سجلت  الفاً،   11 ب�  في حاالت الشفاء بعد الصين 
من  فقط  مصاباً   3460 برقم  الفعليين،  المصابين  بعدد  ال�17 

ألفاً. أصل 81 
دياب وحسن ومسؤولون خالل الجولة في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي أمس  )عباس سلمان()التتمة ص8(

»القومي« يوا�سل ن�ساطه الميداني

بحمالت التعقيم والإ�سعاف وتقديم الم�ساعدات الغذائية

 هل تقود ال�سين

عالم ما بعد كورونا؟

هل يرتكب ترامب حماقة �سّن غارات على اإيران

 

بعد اأن قهره القائد »كوفيد التا�سع ع�سر«...!؟

القيم  دت  تجسَّ هنا  بعده...  كما  ليس  كورونا  قبل  ما 
مواجهة  في  نفسها  عن  لتُفصح  اإلنسانية  والمبادئ 
إال  ت��ع��ت��رف  ال  ال��ت��ي  ال��رأس��م��ال��ي��ة  االن��ت��ه��ازي��ة  العقلية 
األزم���ات  ف��ي  ت��رى  وال��خ��س��ارة، وال  ال��رب��ح  بحسابات 
السوق  على  للسيطرة  فرصة  إال  اإلنسانية  والكوارث 
في  العالمية  المكاسب  بورصة  ورف��ع  األرب��اح  وجني 
قمة  نحو  ج��دي��دة  ان��ط��الق  ومحطة  الخصوم  مواجهة 
الهرم وفرصة ذهبية إلزاحة المنافسين وتثبيت القطبية 

الواحدة لعقود مقبلة.
إّن الجائحة العالمية »كورونا« التي ظنّت أميركا أنها 
ستضرب االقتصاد الصيني فقط، خرجت عن السيطرة 
البشرية  وت��ه��ّدد  ب��رّم��ت��ه  العالمي  االق��ت��ص��اد  لتضرب 
بالفناء، وها هو انتشارها يسابق الزمن ويكشف عجز 
البشرية  وّحد  وقد  المرعب،  الفيروس  هذا  أمام  العالم 
أمام عدّو شبح ال يميّز بين فقير أو غني، كبير أو صغير، 

رئيس أو مرؤوس، الجميع مستهدفون.
واجه  َم��ن  أول  ال��وب��اء  فيها  ظهر  التي  الصين  كانت 
الُمتمكِّنة  الدولة  ب��إدارة  األزمة  مع  تعاملت  وقد  الرعب 
وإنسانية  عالية  وبدقة  الدولة  مفاصل  بكّل  والُمتحكِّمة 
لم نشهد لها نظيراً عبر التاريخ وقدرات عالية سابقت 
في األول��ى  ال��دول��ة  فكانت  ال��م��وت،  على  وتغلبت  القدر 
)التتمة ص8(

قاعدة  على  إلي��ران  معادية  أميركية  صحافية  حملة 
اختفاء شخص أميركي منذ سنوات...!

هل ستكون هذه القضية الشّماعة التي ينوي ترامب 
ضّدها؟  هجمات  لشّن  إي��ران  ضّد  استخدامها  ورهطه 
يتساءل مراقبون ومطلعون على خفايا الحرب السرية 
األميركية ضّد إيران، والذين يذهب بعضهم الى االعتقاد 
بأّن المناورات األخيرة األميركية اإلماراتية والشائعات 
أميركية  ضربات  بتوجيه  واشنطن  قيام  احتمال  حول 
انتقامية ضّد مراكز استراتيجية معينة في إيران تترافق 
مع تدبير انقالب ضّد العملية السياسية العراقية برّمتها 

قد تكونان في السياق نفسه!
األمر يصعب تصديقه من حيث موازين القوى التي 
الطبيعة  لكن  ذلك،  المهزوم  المنكسر  لترامب  ال تسمح 
العدوانية والمقامرة للنظام األميركي ال سيما في عهد 

ترامب قد تجعل ذلك احتماالً وارداً!
فما هي طبيعة هذه الحملة اليكم التفاصيل:

انتِِرست«  ناشيونال  »ذي  مجلة  تقوم  عندما   �  1
األميركيّة بنشر مقال   )The National Interest(
الكاتب  بقلم   2020/3/26 يوم  جداً،  ومفّصل  مطّول 
األميركي ماتيو بيتي )Mathew Petti(، حول عميل 

سابق متقاعد ل� »أف بي أي« )FBI( األميركي، اختفى
)التتمة ص8(

 محمد صادق الحسيني نايف أحمد القانص �

نحو اإعادة بناء م�سروعنا الوطني
بالوحدة والن�سال ال�سعبي

بيان للناس...
لم نتفاجأ في حركة »أبناء البلد«، بما أسفرت عنه ترتيبات البيت الصهيوني 
الداخلي، والتي أّدت الى ائتالف غانتس � نتنياهو. األمر الذي لم يكن ممكناً لوال 
اإلنزالقة التي قامت بها القائمة المشتركة بالتوصية على غانتس، وقبولها بأن 
تكون جسر عبور له من أجل المساومة على موقعه في حكومة طوارئ صهيونية 
القرن،  صفقة  تمرير  ضرورة  على  طرفاها  أجمع  مراراً(  لتوصيتها  تنّكره  )رغم 

واالستمرار في محاوالت تصفية حق شعبنا في وطنه.
من يقرأ ويعرف خبايا السياسة في دولة االحتالل، يدرك منذ اللحظة األولى 
الى اّي هاوية تقود أحزاب المشتركة جماهير شعبنا، الذين وقعوا ضحية سوء 
قراءتها السياسية، وأوهمتهم بقدرتها على التأثير والتغيير وغيرها من البالهات 
السعي لالندماج في »حكومة إسرائيل« بدعمها وإعطائها  السياسية، من خالل 

غطاء شرعياً من الخارج.
لمقاطعة  الداعي  الجذري  موقفنا  الى  تستند  لم  البلد«  »أبناء  في  قراءتنا   
االنتخابات من منطلق الطعن بشرعية »إسرائيل« وديمقراطيتها فقط، بل جاء بعد 
الذي حذرنا من ان ُيستغّل فيه  قراءة مستفيضة لألحداث، والمشهد السياسي، 
للمقايضة  الصهيونية  األحزاب  تمتطيه  أصوات،  احتياطي  الى  لتحويله  شعبنا 
استخدامها  انتهاء  بعد  المهمالت  سلة  في  بها  يلقى  لعب  وأوراق  بينها،  ما  في 
بصورة قذرة من خالل حضيض التذلل والمحاباة التي أوصلتنا إليه المشتركة، 
وكسرت بضمنه محرمات، وشرعنت ما كنا نحاربه في أحزاب السلطة، وأعادت 
مرحلة  إلى  انتقلنا  أننا  اعتقدنا  ان  بعد  جماهيرنا،  بين  العرب  صهاينة  خطاب 
العمل  لتضرب  المشتركة  فأتت  الكيان،  هذا  مع  صراعنا  وجهة  فهم  في  متقّدمة 

الوطني، ولتتحّول بالمعنى الحرفي، الى عكاز للسلطة بحلة جديدة.
جماهير  قادتها  نضالية  لتراكمات  نسفها  هو  المشتركة،  جلبته  بما  الخطير 
واألس��رى  الشهداء  كلفتنا  جسام،  بتضحيات  حقوقها  فيها  وحصلت  شعبنا 

والمالحقات والتضييق.
الفترة  هذه  في  تتّم  والعالم،  البالد  كورونا  وباء  به  يجتاح  الذي  الوقت  وفي 
تحديداً تشكيل »حكومة وحدة«، هّمها ليس فقط محاربة هذا الوباء، وإنما تمرير 
حزمة من القوانين العنصرية، المعدة مسبقاً لإلجهاز على ما تبقى للفلسطينيين 

من حقوق.
)التتمة ص8(

)�ص 6 - 7 - 12(

رو�سيا: اإدانة اإعادة ت�سمية الإرهابّيين 

في اإدلب بـ»الجماعات« ولموا�سلة 

تركيا ف�سلهم عن المعار�سة 

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس، 
أن »روسيا تأمل مواصلة تركيا العمل على فصل المسلحين عن المعارضة 

في إدلب«، وأكدت أن »إعادة تسمية المجموعات أمر غير مقبول«.
وقالت: »نأمل أن يواصل الشركاء األتراك جهودهم لفصل المعتدلين 
أن  على  التأكيد  يجب  هؤالء،  لتحييد  إج��راءات  واتخاذ  المتطرفين،  عن 
إعادة تسمية الجماعات، إذا جاز التعبير، تغيير الشعار ال يعني تغييًرا 

في الجوهر، ألنها جماعات إرهابية«.
وقف  نظام  بخرق  المسلحة  اإلرهابية  المجموعات  بعض  وتستمر 
إثر  اإلرهابيين  بين  التصفيات  عمليات  تصاعدت  وقت  في  النار،  إطالق 

خالفات داخلية بينهم.
تسيير  سورية  في  المتحاربة  األط��راف  بين  المصالحة  مركز  وأعلن 
الدورية الروسية - التركية المشتركة الثانية، يوم االثنين الماضي، على 

طريق »إم- 4« بين حلب والالذقية بمنطقة إدلب.
إن  سابق،  وقت  في  الفروف،  سيرغي  الروسي،  الخارجية  وزير  وقال 
»روسيا وتركيا ستنشئان ممراً آمناً بطول 6 كم إلى شمال وجنوب الطريق 
لوقف جميع  اتفاق  إلى  التوصل  »تم  أنه  إلى  الفتاً  سورية«،  في   )M4(

األعمال القتالية على طول خط التماس ابتداء من منتصف ليلة 5 آذار«.
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بيتك وطنك... والكّل م�س�ؤول
{ علي بدر الدين

يتبّدد التفاؤل بإمكانية خروج لبنان من أزماته ومشكالته التي 
الى  يؤشر  ما  وجود  دون  من  يوم  بعد  يوماً  تعقيداً  وتزداد  تتراكم 
أفضل  الزمن  من  اآلتي  يكون  ان  وعسى  عّل  قريباً  الضوء  انبالج 
يراه  أو  متوقع  هو  مما  بكثير  أس��وأ  لبنان  واق��ع  أّن  ويبدو  ح��االً، 
على  أو  أحالم  وأضغاث  أوهام  على  يراهن  يزال  ال  الذي  البعض 
صالحيتها  مفعول  انتهى  وقد  الشروط  مستوفية  غير  أمل  جرعات 
ينطبق  ولم  فعله  يفعل  لم  الذي  الزمن  تقادم  بحكم  لالستعمال 
مترّبعة  تزال  ال  فإنها  ذلك  ورغم  الحاكمة،  السياسية  الطبقة  على 
ومؤّسساتها  الدولة  ثروات  على  وقابضة  السلطة  هذه  عرش  على 
سّببته  لما  مبالية  وغير  وأموالهم  اللبنانيين  أرواح  على  وحتى 
التسلط  بفائض  ق��ادره  زال��ت  وال  وأم��راض  وفقر  معاناة  من  لهم 
والنفوذ واالستبداد على فعل كّل شيء، فهي التي تشكل الحكومات 
الموظفين  وتعيين  المرتكبين  وتحمي  وتغطي  بالقضاء  وتتدخل 
من أصغر فئة الى أكبرها وتحشو الوزارات واإلدارات والمؤسسات 
اقتراب مواعيد االستحقاقات  والمصالح بالمتعاقدين وتحديداً مع 

والبلدية. النيابية  االنتخابية 
ساحر  بسحر  وتختفي  أبداً  تعطي  وال  دائماً  تأخذ  الطبقة  هذه 
حاجة  وعند  والمعيشية  واالجتماعية  الوطنية  االستحقاقات  عند 
دائماً  المنحاز  السياسي  بأدائها  أوصلته  ال��ذي  إليها  المواطن 
وحقوق  الدولة  وإرث  المغانم  توزيع  عند  وحصصها  لمصالحها 
القاسية  المحنة  من  اليوم  هي  أين  ذلك  على  والمثال  المواطنيين 

اللبنانين وسالمتهم ومعيشتهم؟          التي تحاصر 
محنته  في  اللبناني  للشعب  الطبقة  هذه  فعلت  أو  قدمت  وماذا 
الى الحجر  النصائح والدعوات  الكورونية الصعبة والخطيرة غير 
تأمين  دون  من  أنفسهم  على  والنوافذ  األب��واب  وإقفال  المنزلي 
مقّومات العيش بحّده األدنى، وال ننكر أنها أطلقت سيالً من الوعود 
يعاني  الذي  وهو  طائل،  دون  من  الشعب  هذا  عليها  اعتاد  التي 
الصحي  الحجر  زاده  وقد  وتجويعه  وإفقاره  فسادها  من  أساسا 
بأمّس  وبات  وحرماناً  وجوعاً  فقراً  والضروري   الملزم  المنزلي 
فقد  معظمه  اّن  وخاصة  والعون،  والمؤازرة  الدعم  الى  الحاجة 
قّررت  كما  غذائية  كرتونة  إلى  فقط  بحاجة  ليس  وهو  شيء  كّل 

الحكومة التي وّرطت نفسها وكيف لها ان تحصي العائالت الفقيرة 
والمحتاجة في كّل لبنان، وعلى من ستعتمد إليصال المساعدة الى 
المستحقين في منازلهم اْن لناحية حمايتها من النفوس األّمارة او 
الحكومة  أال تنجح  المتطّوعين من فيروس كورونا. نخشى  حماية 
حسنة  نواياها  اّن  إدراكنا  مع  الناس  مساعدة  في  مسعاها  في 
وجادة ولكن تجارب المساعدات في الماضي ال تشجع على التفاؤل 
والتوزيع العادل الّن الخوف ال زال يكمن في وجود من يتجّرأ على 

مصادرة حق الناس.
والخيرية  واإلنسانية  األهلية  بالجمعيات  المسماة  هي  وأين 
وزارات،  موازنة  تفوق  طائلة  أموال  لها  تخّصص  والتي  المحظية 
جانب  الى  جداً  والخطيرة  الصعبة  المرحلة  هذه  في  تقف  ال  لماذا 
أهلها الفقراء الذين لم يعد لهم حول وال قوة وال مقدرة على الصبر 
واليائس  المحبط  الشعب  لهذا  وكيف  الحجر؟  يطول  وقد  والتحّمل 
سياستها  في  ممعنة  زالت  ال  التي  الطبقة  بهذه  يثق  ان  والمحجور 
من دون رأفة او رحمة او إعادة االعتبار للناس والتكفير عن كّل ما 
بما  تعتبر  لم  اليوم  هي  وها  لهم  وفقر  وأوجاع  معاناة  من  سّببته 
االختباء  الشعب  وعلى  عليها  فرض  فتاك  وباء  من  لبنان  أصاب 
مما  ج��زءاً  وتعيد  تتعظ  ان  عليها  وك��ان  ُمحكمة،  ج��دران  خلف 
لهذه  يجوز  فهل  والشعب.  الوطن  إلنقاذ  عامة  أموال  من  صادرته 
المالية  التعيينات  في  الحصص  توزيع  على  االختالف  الطبقة 
على  البلد  وكأن  وهناك  هنا  والتوظيفات  القضائية  والتشكيالت 
الله بقوم حتى يغّيروا  خير ما يرام، ولكن العرق دساس وال يغّير 

ما بأنفسهم.
المعنية  اللبنانيين بإجراءات وزارة الصحة والجهات  التزام  اّن 
االستهتار  وعدم  والنظافة  المنزلي  الحجر  وأساسها  مقدمها  وفي 
هذا  على  والسيطرة  الحجر  فّك  سيعجل  الذي  هو  الداهم  بالخطر 
بإصدار  تكتفي  اال  الحكومه  وعلى  انتشاره.   وعدم  الحائج  الوباء 
التقارير اليومية بعدد اإلصابات مع انها مطلوبة إلطالع اللبنانيين 
المساعدة  وطلب  البحث  عليها  بل  إيجاباً.  او  سلباً  جديد  اّي  على 
اّن  م��ع  ال��ق��ادرة  والمؤسسات  ال��دول  م��ن  والتجهيزات  التقنية 
معظمها غارق في هذا المرض وتداعياته الخطيرة، وعلى الصعيد 
الداخلي ال بّد من إخضاع المستشفيات الخاصة استثنائياً لسلطة 
مؤّهلة  غير  الحكومية  المستشفيات  ألّن  والحكومة  الصحة  وزارة 
وإلخراج  والتضامن  التكافل  بحكم  أيضاً  وعليها  تاريخياً  ومهملة 

على  تفرض  ان  القاتل  الوبائي  الكابوس  هذا  من  ومواطنيه  لبنان 
المصارف دعم صندوق الطوارئ الصحي بدالً من انتظار المتبّرعين 
إلقرار  تتحّضر  والحكومة  أموالهم  المصارف  هذه  صادرت  الذين 

الكابيتال كونترول الذي سيكون حتماً على حساب المودعين.
على هذه الحكومة ومن خلفها الطبقة السياسية التي أنتجتها... 
ألّن الجزء اآلخر من السلطة الحاكمة يقف خارج الحكومة متفّرجاً 
أال  األدوار،  وقلب  للشماتة  وسقوطها  الحكومة  فشل  على  ومراهناً 
تتلّهى بإصدار قرارات وتشكيل لجان او نبش القبور والملفات الّن 
كورونا  فيروس  من  الخالص  هو  العصيبة  المرحلة  هذه  في  األهّم 
حادث  لكّل  بعده  ومن  استثناء،  دون  من  اللبنانيين  يهّدد  الذي 
في  وملفات  لقضايا  األهمية  إيالء  الوطنية  الضرورة  ومن  حديث، 
وال  ومسؤولية  بشفافية  ومقاربتها  فتحها  من  بّد  ال  األهمية  غاية 
مكان فيها للمجامالت واالعتبارات والحمايات الطائفية والمذهبية 
وهذا  الحكومة  رئيس  على  سيكون  والرهان  الحمر.  والخطوط 
الطبقة  منظومة  اختراق  على  قادر  هو  فهل  للبنانيين  وعده  هو 
لم  ثقيالً  عبئاً  باتت  وهي  تسلطها  صهوة  عن  وإنزالها  السياسية 
وأغرقتهم  ذهباً  لهم  باضت  وان  تحّمله  على  اللبنانيون  يقدر  يعد 
بالوعود والمّن والسلوى وان أقسمت على االخالص لهم وان فعلت 
بنارها  اكتوى  ال��ذي  الشعب  سيقفله  ال��ذي  فرجها  باب  سيكون 

وسيرمي مفتاحه الى الجحيم.
على الرغم من السواد الذي يلّف المشهد اللبناني فاّن الفرصة ال 
تزال متاحة إلخراج لبنان من العناية الفائقة اقتصادياً ومالياً ومن 
والتزموا  اللبنانيون  تعاون  ما  اذا  كورونا  حائجة  على  السيطرة 
والحكومة  العالمية  الصحة  منظمة  من  المتخذة  الوقاية  إجراءات 
ووزارة الصحة وحذار من انغماس الحكومة في لعبة المحاصصة 
وليس  مرفوضة  ألنها  واإلدارية  والقضائية  المالية  التعيينات  في 
ومقتل  خطأ  ستشكل  انها  عن  فضالً  فيها  الشعب  وإلهاء  وقتها 
السياسية  المنظومة  قبضة  من  اإلفالت  منها  ننتظر  التي  للحكومة 
هو  والشعب  والمحاصصة  الفساد  سياسة  انتهجت  التي  الحاكمة 

الذي يدفع الثمن.
اّن األولوية أمام الحكومة اليوم يجب ان تكون وهي كذلك للقضاء 
التخلي  مقبوالً  ليس  مسؤوليات  الجميع  وأمام  كورونا  وباء  على 
المحظورات  تبيح  ال��ض��رورات  وألّن  العناوين  كانت  مهما  عنها 

ويجب ان نلتزم بما قاله الرئيس نبيه بري بيتك وطنك.

»كورونا« حليف حميٌم 

للعقوبات الأميركّية

{ د. وفيق إبراهيم 
أميركيّة  لعقوبات  دولهم  تخضع  البشر  ماليين  مئات 
جائحة  مجابهة  في  قاسية  صعوبات  فيجدون  اقتصادية 
الكورونا، لكنهم ال يّدخرون وسيلة لمقاومته، ويسجلون 
األميركي  ال��ح��ص��ار  بسبب  م��ت��ص��اع��داً  ت��دري��ج��يّ��اً  ع��ج��زاً 
البلدان الخاضعة  المفروض عليهم والذي تلتزم به معظم 
اقتصادية  التي ترتبط معهم بعالقات  او  للنفوذ األميركي 

قوية.
يكتفي  فال  االنتشار  فرصة  لكورونا  يتيح  الوضع  هذا 
بالقضاء على المسنّين في الدول المحاصرة بل بدأ بضرب 
الشباب ومتوسطي األعمار بما يهّدد بكوارث على مستوى 
أجزاء  ب��رذاذه��ا  تتّسع لتصيب  ال��دول بأسرها وق��د  تدمير 

واسعة من الحضارة اإلنسانية.
أنها  الكبرى  ال���دول  تزعم  الواسعة  المخاطر  ه��ذه  أم��ام 
بصدد القضاء على كورونا، وتكشف نفسها عندما يتبين 
أن مشاريعها لمجابهة الوباء تقتصر على مجالها الوطني، 
لالستثمار  وعالجات  سريعة  لقاحات  الكتشاف  وتجهد 

االحتكاري فقط وليس لمكافحته على مستوى اإلنسانية.
اإلنترنت  بطريقة  انعقدت  التي  العشرين  قمة  تظهر  ألم 
والهواتف في السعودية للتنسيق في مجابهة هذه الجائحة، 
وتبين أنها ليست إال قمة افتراضية لوضع خطط تحتاج الى 
النفوذ  على  المحافظة  الى  وترمي  لتنفيذها،  سنين  بضع 
األميركي المهّدد من كورونا من جهة والتراجع األميركي 

في الشرق االوسط من جهة ثانية.
ام���ا ال��الف��ت ف��ي ه���ذه ال��ق��م��ة ف��ك��ان��ت الكلمة ال��ت��ي طالب 
وال���دواء  ال��غ��ذاء  ط��رق  بفتح  بوتين  ال��روس��ي  الرئيس  فيها 
واإلم��دادات لكل الدول المصابة والمحاصرة، فيما تجاهل 
رئيس القمة الهاتفية الملك سلمان هذا األمر وتولى إعالمه 
التركيز على رفض تأمين فرص لعودة اإلرهاب من جديد 
داعياً الى استمرار العقوبات على أكثر من بلد على رأسها 

إيران.
فما لم يكشفه سلمان بصراحة أوضحته وسائل إعالمه 
– االنجليزي بإصرارهم على عدم  االميركي  االع��الم  مع 
الربط بين مجابهة كورونا وإلغاء العقوبات األميركية على 
أكثر من سبع دول يصل بعضها الى حدود الخنق. فكيف 
والوباء  المدمر  ال��وب��اء  ه��ذا  المستهدفة  ال��دول  ه��ذه  تكافح 
استيراد  يمنع  فالحصار  معاً،  آن  في  المفترس  االميركي 
لها  السعودية  اميركا ومعها  لكن  الوباء،  لمقاومة  إمكانات 
رأي آخر يزعم بأن من يريد االستسالم للنفوذ االميركي 

باإلمكان السماح له باستيراد ادوات المجابهة.
لكورونا  واس��ع  النتشار  المعّرضة  ال��دول  هذه  هي  َمن 

فيها؟
إنها سورية واليمن والعراق وإيران وغزة في فلسطين 
المحتلة  وفنزويال وكوريا، وهناك أيضاً عقوبات تضرب 

الصين وروسيا، لكنها ال تؤثر فيهما كثيراً.
لجهة سورية، فتخضع لحصار أميركي – أوروبي يمنع 
عنها استيراد الغذاء وال��دواء والمحروقات بذريعة انتشار 

اإلرهاب وتهريب السالح.
وتساهم تركيا باحتاللها معظم المناطق الحدودية بهذا 
الحصار أيضاً مع قوات أميركية وأخرى كردية، تقطع أيضاً 
حدودها مع العراق، هذا باالضافة الى مراقبة أميركية دقيقة 
لحدودها مع االردن، ولبنان بدوره يطبّق التعاليم األميركية 

باالمتناع عن التعامل االقتصادي مع سورية.
طارق  جبل  جهة  م��ن  البحرية  ح��دوده��ا  كامل  فتصبح 
فالعراق وتركيا كلها مقفلة  االردن  الى  لبنان  والبرية  من 

امام حركة الدواء والغذاء واالمدادات االخرى.
أم��ي��رك��ي��ة مدّمرة  ل��ع��ق��وب��ات  إي����ران تخضع  ف���إن  ك��ذل��ك 
تطبقها أي��ض��اً اوروب����ا وال��ه��ن��د وب��ل��دان أخ���رى خ��وف��اً من 
الضغط األميركي عليها وتشمل الغذاء والدواء وبيع النفط 
عقوبات  أس���وأ  ت��ك��ون  ت��ك��اد  حنى  المختلفة،  واإلم�����دادات 
معروفة في التاريخ، لذلك فإن الصراع االميركي – اإليراني 

يشمل بمداه المنطقة بأسرها.
وبما ان إيران بلد مترامي األطراف فقد تمكنت حتى اآلن 

من الصمود على الرغم من انتشار وباء كورونا فيها.
عليها  األميركية  العقوبات  تليين  ف��ي  ينجح  ل��م  وه���ذا 

والتحريض السعودي – اإلماراتي الذي يستهدفها.
بدوره اليمن يتعرض لحصار اميركي – سعودي مدعوم 
من االساطيل المصرية واالسرائيلية والطيران االنجليزي.

فتصبح صورة دولة صنعاء بحدود مقفلة من الشمال 
والشرق والجنوب وليس لديها إال شريط ساحلي ضيق في 
الساحل الغربي عند مدينة الحديثة، لكن الحصار البحري 

عليها يمنعها من نقل مواد غذائية وادوية لمجابهة كورونا.
قسماً  االميركية  القوات  تحتل  ال��ذي  العراق  ف��إن  كذلك 
االميركي  اإلقفال  بسبب  كورونا  مجابهة  يستطيع  ال  منه 

لحدوده مع سورية واالردن والسعودية والكويت.
فتبقى غزة في فلسطين المحتلة فتتعّرض ألسوأ حصار 
في  الفلسطيني  البر  يقفل  مصري  اسرائيلي   – اميركي 
يجعلها  ما  مصر  مع  وحدودها  المتوسط  والبحر  وجهها 
عاجزة عن مقاومة كورونا، كما ان االميركيين يحاصرون 
إال  والتصدير  االستيراد  عنهما  ويمنعان  وكوبا  فنزويال 
مكافحة  ع��ن  ع��ج��زاً  تسجالن  وبدوريهما  نسبي،  بشكل 
تعقيمية  م��واد  من  يمتلكانه  مما  بالقليل  اال  الكورونا  وب��اء 

وعالجية.
في  االميركية  والمقاطعة  الحصار  عالقة  يتبين  بذلك 
كورونا.  مكافحة  في  البلدان  من  العديد  امكانية  اضعاف 
التي  ال��دول  هذه  إلسقاط  انتشاره  من  االستفادة  فتحاول 
االوسط.  الشرق  على  الكاملة  السيطرة  دون  عائقاً  تقف 
والقيم  االخ��الق  لعصر  الكامل  السقوط  يؤكد  ال��ذي  االم��ر 

االنسانية وسياسة عصر الرأسمالية المتوحشة.
هناك دول تتعّرض لعقوبات اميركية مثل تركيا وروسيا 
والصين، لكنها عقوبات خفيفة تمس بعض المرافق في هذه 

الدول بشكل ال يخنقها بل يحاول تأديبها فقط.
فهل تظهر حركة تمرد دولية على هذه العقوبات االحادية 
االميركية؟ هناك بداية تضعضع في جبهة الغرب الصناعية 
جائحة  لمجابهة  العقوبات  إلغاء  ال��ى  روسية  دع���وات  مع 
القطب  الذي يشجع على والدة عالم متعدد  العصر، األمر 
هو اآللية الوحيدة القادرة على إنهاء العقوبات والعودة الى 

القانون الدولي.

صدرت أمس مواقف دعت الحكومة إلى اإلشراع في إعادة اللبنانيين 
في الخارج إلى لبنان.

على  حسابه  عبر  ميقاتي  نجيب  الرئيس  رأى  اإلط��ار،  هذا  وفي   
المحتجزين  أبنائها  ع��ودة  تؤّمن  أن  الدولة  »واج��ب  أن  »تويتر«، 
الملف  هذا  مع  بخفة  التعاطي  المسموح  غير  ومن  الخارج،  في  قسراً 
اإلنساني«، معتبراً أن »التذرع باإلعتبارات الطبية، غير صحيح ألنه 
يمكن وضعهم في مركز معزول طوال فترة المراقبة الطبية الالزمة فور 

عودتهم«. وختم »أعيدوا أبناء الوطن إلى وطنهم«.
االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  الخليل  أنور  النائب  علق  بدوره 
إعادة  عن  حّتي  ناصيف  والمغتربين  الخارجية  وزير  قاله  ما  على 
إلى  مرتاحاً  أكن  »لم  الخليل  وقال  الخارج،  في  العالقين  اللبنانيين 
طريقة التعاطي مع هذا الموضوع إذ إّن األمور تؤخذ وكأننا نتعاطى 
مع قضية عادية: دراسات، استشارة لجنة أو أكثر، تخوف من أّن عدداً 
من طالبي العودة قد يكونون أصيبوا بكورونا«. وقال »عودتهم مطلب 
وطني ودستوري وأخالقي. هذه المقاربة كما وردت على لسان وزير 
الخارجية قد تؤدي حتماً الى ضرر فادح لحياة كّل لبناني عالق خارج 

البالد«.
للجامعة  سابق  وكرئيس  لألمة،  كنائب  بإلحاح،  »أرجو  وأضاف 
مع  هنا  نتعامل  بإعادتهم.  تتأخروا  اال  العالم،  في  الثقافية  اللبنانية 

قضية حياة أو موت«.
بدوره، اعتبر النائب فادي فخري عالمة عبر حسابه على »تويتر« 
لعودة  الظروف  هذه  في  المناسبة  اآللية  إيجاد  الحكومة  » على  أّن 
مهدد  بعضهم  أن  خصوصاً  ال��خ��ارج،  في  المتواجدين  اللبنانيين 
صحياً بسبب تواجده في دول ال تتوفر فيها العناية الصحية الالزمة، 
العديد من  المطلوبة و قد سمعنا وتلقينا  الوقاية  ولم تتخذ إجراءات 

اإلتصاالت يناشدون فيها الدولة إلعادتهم إلى الوطن«.
وأعلن النائب الدكتور قاسم هاشم، في تصريح »أن اللجنة الوزارية 
دولة  من  أكثر  في  العالقين  واللبنانيين  المغتربين  بقضية  المكلفة 
كانت  أياً  لبنان  الى  لتأمين عودتهم  إجراءات سريعة  باتخاذ  مطالبة 
ظروفهم الصحية أو المادية، فما أعلنه وزير الخارجية بمنع اللبنانيين 
بعد إجراء فحص كورونا وهو غير متوفر في كثير من  إالّ  العودة  من 
دول تواجد هؤالء اللبنانيين ال يمكن تبرير هذا الموقف، والمسؤولية 
والواجب الوطني يحتمان على الوزير المعني والحكومة مجتمعة أن 
يستنفروا كل جهودهم لتأمين عودة اللبنانيين الى وطنهم مهما كانت 
أوضاعهم وال يجوز التلكؤ والمماطلة تحت أية ذريعة، وإال سيتحملون 

مسؤولية أي ضرر بلبناني أراد العودة ومنع ألي سبب كان«.
عبر  مخزومي  ف��ؤاد  النائب  الوطني«  الحوار  »ح��زب  رئيس  وأك��د 
المرحلة  هذه  في  الحكومة  واج��ب  » من  أن  »تويتر«،  على  حسابه 
أو  أصحاء  أكانوا  س��واء  بلدهم  إلى  اللبنانيين  إع��ادة  على  تركز  ان 
مصابين«. وقال »نسمع صرخاتهم من الخارج وهم يطالبون بالعودة 
هؤالء  أصال،  للعودة  وال  أماكنهم  في  للبقاء  ال  المال  يملك  ال  وبعضهم 

لبنانيون وحقهم أن يكونوا بين عائالتهم في هذه المرحلة الصعبة«.
وشكر الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عباس 
فواز في بيان رئيس مجلس النواب نبيه بري على خوفه وحرصه على 
اللبنانيين المغتربين كما يحرص تماما على اللبنانيين المقيمين وهو 
صاحب معادلة قيامة لبنان بجناحيه المقيم والمغترب وهذا أمر ليس 

بجديد عليه أو غريب عنه«.
ندعو  عنهم،  وكممثلين  اللبنانيين  المغتربين  بإسم  »إننا  وقال 
الرئيس بري والتعاون معه  الى اإلستماع لمطلب  اللبنانية  الحكومة 
تعبير  خير  عنها  عبر  وقد  عليها  وواجبة  لهم  بديهية  حقوق  لمنح 

الرئيس بري في بيانه، ال بل تحدث بلسان كل مغترب«.
وختم »إّن اإلغتراب ال يسعى سوى إلى التفاتة من دولته، وأبناؤه 
مستعدون لتحمل نفقات عودتهم بعد خضوعهم لفحص طبي مسبق 
عبر أطباء تنتدبهم الحكومة اللبنانية على متن طائرات العودة. الوباء 

ال ينتظر والوقت ينفد والتاريخ ال يرحم أما تخلت عن أبنائها«.

أشار رئيس الحزب اللبناني 
الواعد فارس فتوحي، إلى أنه 
عاجزاً  العالم  يبدو  وقت  »في 
كورونا،  فيروس  مواجهة  عن 
في  سيما  ال  النازحين  أّن  نجد 
لمواجهة  م��ت��روك��ون  لبنان، 
القدر، في حين من المستغرب 
تجاهل  ال��ك��رام  م��رور  يمّر  أن 
خطورة  األم��م��ي��ة  المنظمات 

تفشي الوباء في المخيمات«.
بيان  في  فتوحي  وأض��اف 
نطلق  الواقع  هذا  أم��ام  »إننا 
المتحدة  االمم  بوجه  صرخة 
لها  ال��ت��اب��ع��ة  وال��م��ن��ظ��م��ات 

عودة  عرقل  أو  رفض  من  وك��ّل 
األسئلة  من  بسلسلة  اليهم  ونتوجه  لبنان،  في  الموجودين  النازحين 
يتهّدد  الذي  الخطر  من  اليوم  أنتم  أين  صاغية:  آذاناً  تجد  علها  المشروعة 
هؤالء؟ لماذا الصمت المطبق، هل هناك مصابون، هل من إحصاءات، وماذا 
إج��راءات  هل  مكتظة،  مجتمعات  في  يطّبق  وكيف  الصحي،  الحجر  عن 
بهم؟  يهتّم  من  االختالط،  دون  للحؤول  إمكانية  هناك  هل  متوفرة،  النظافة 
من  سيما  ال  لهؤالء  الطعام  تأمين  عن  وماذا  الصحية،  الرعاية  لهم  يوفر  من 

كان يعمل منهم وفقد مورد رزقه؟«
الوباء هو األولوية، ولكن ال بّد  أّن محاربة تفشي  الرغم من  وتابع »على 
على  مشّدداً  الملف،  هذا  معالجة  على  المعنيون  يعمل  أن  ذلك،  موازاة  في 
»أّن أول  خطوة بعد انتهاء أزمة كورونا، التي نأمل أن تكون سريعة، وفتح 
سريعة  تدابير  خالل  من  النازحين  عودة  إنجاز  تكون  أن  يجب  الحدود، 

وفاعلة«.
لتنفيذ  متكاملة  خطة  أع��ّد  قد  كان  الواعد،  اللبناني  الحزب  ب��أّن  وذّك��ر 
العودة، وهو سيرفعها إلى الحكومة، كما أنه على أتّم االستعداد لتقديم كّل 
كسروان  قضاء  في  تطبيقها  تّم  الخطة  هذه  أّن  خاصة  لتطبيقها،  المساعدة 
بلداتهم  إلى  بموجبها  النازحين  من  كبيراً  عدداً  أعاد  الذي  الحزب،  قبل  من 

في سورية.

دياب عر�ش مع ك�بيت�ش الم�ساعدات للبنان

ومع »ال�فاء للمقاومة« ق�سية الطالب والعف�

بري: لجل�سة حك�مية اإ�ستثنائية لإعادة النظر 

في ق�سية المغتربين الراغبين بالع�دة

زار وفد من كتلة الوفاء للمقاومة ضّم النائبين أمين 
حسان  الحكومة  رئيس  الموسوي،  وإبراهيم  شري 

دياب في السراي الحكومية.
التي  للمساعي  »استكماالً  أنه  للوفد  بيان  وأشار 
بدأتها كتلة »الوفاء للمقاومة« بخصوص أزمة الطالب 
الذين  المغتربين  وكذلك  ال��خ��ارج،  في  اللبنانيين 
يطالبون بإلحاح بمساعدتهم للعودة إلى لبنان، جّراء 
المخاطر الصحية واألمنية التي يسببها وباء كورونا، 
زار الوفد الرئيس دياب وعرض معه للمعاناة الكبيرة 

التي يقاسيها اللبنانيون في الخارج.
لجنة  شكلت  الحكومة  أّن  دي��اب  الرئيس  وأك��د 
إلى  أوع���ز  وأن���ه  ال��م��وض��وع  ه��ذا  لمتابعة  وزاري���ة 
عبر  الخارج  في  اللبنانية  والقنصليات  السفارات 
أولوية  مساعدتهم  اعتبار  بضرورة  الخارجية  وزارة 
لبنان  إل��ى  اآلم��ن��ة  عودتهم  سبل  ودراس���ة  قصوى 
كورونا  فيروس  انتشار  زي��ادة  عدم  أولوية  لضمان 
في لبنان أيضاً، أكثر. وتباحث الوفد أيضاً مع دولته 
وتخّرجهم  دراستهم  باتت  الذين  الطالب  بخصوص 

مهّددين بفعل ارتفاع سعر صرف الدوالر وعدم قدرة 
األهل على تحويل األموال إليهم«.

أّن »الوفد أثار مع دولته أيضاً موضوع  ولفت إلى 
ذلك  وخطورة  السجون  واكتظاظ  السجناء  تكّدس 
على صحة السجناء في ظل أزمة كورونا. وتم التداول 
بأن  الرئيس  دولة  وعد  وقد  العفو،  قانون  بموضوع 
مشروعي  بإعداد  تقوم  العدل  وزارة  عبر  الحكومة 
أنهوا  الذين  السجناء  بإعفاء  يقضي  األول  قانون: 
محكوميتهم من الغرامات إلطالق سراحهم. والثاني: 
من  تبّقى  الذين  السجناء  عن  اإلفراج  قانون  مشروع 

فترة محكوميتهم أقل من سنة«.
المتحدة  لألمم  الخاص  المنسق  دياب  واستقبل 
في لبنان يان كوبيتش، في حضور مستشاري دياب 
عرض  وجرى  عكاري.  خالد  والقاضي  طالب  خضر 
مع  التعاون  سبل  إلى  إضافة  الراهنة،  للمستجدات 
مكافحة  على  لبنان  مساعدة  أجل  من  المتحدة  األمم 

فيروس »كورونا«.

 دعا رئيس مجلس النواب نبيه بّري الحكومة إلى 
إعادة  أجل  من  غد  قبل  اليوم  إستثنائية  »جلسة  عقد 
يواجهون  الذين  اللبنانيين  المغتربين  بقضية  النظر 
أصقاع  شتى  في  إنتشارهم  أماكن  في  الوباء  خطر 
األرض وبعضها خال من المستشفيات ويفتقد ألبسط 

قواعد الرعاية الصحية«.
وقال »باألمس وكأن الحكومة قد اخترعت البارود 
العالم، فكل هذه  أنها شكلت الشذوذ عن كل دول  مع 
إلى  إلعادتهم  مواطنيها  عن  بالبحث  تقوم  ال��دول 
دفعهم  هؤالء  أن  نسينا  لبنان  في  نحن  أما  بالدهم، 
إهمال الدولة أصالً كي يتركوا لبنان ومع ذلك أغنوها 

بحبهم ووفائهم وعرق جبينهم وثرواتهم«.
لم  إن  ودائعهم  تبديد  محاولة  يكف  »أل��م  وتابع 
تجري  اآلن  فهل  كونترول؟  كابيتال  عبر  سرقتها  نقل 
تقديم  منهم  تطلبون  جنسياتهم؟  لتبديد  المحاولة 

هم  جنسية  يريدون  ال  هؤالء  السفارات  إلى  طلبات 
أنهم  ذلك،  إلى  يضاف  اللبنانيون.  هم  بل  لبنانيون 
كانت  سواء  عودتهم  أعباء  كل  لتحّمل  استعداد  على 
مادية او طبية وهم يرحبون أن تترافق كل طائرة مع 
فريق طبي لبناني يقوم بفحصهم قبل صعودهم إلى 
الطائرة وعند العودة يخضعون إلجراءات الوقاية في 
وزارة  مع  باإلتفاق  لتأمينها  استعداد  على  هم  أماكن 

الصحة«.
على  يطلق  العربية  اللغة  في  »العقوق  وختم 
وطناً  نجد  لم  لألسف  لكن  والديه  يخالف  الذي  الولد 
عاقاً بحق أبنائه كما حصل ويحصل اليوم عبر األداء 
الهمايوني الذي لمسناه أمس من الحكومة، فكفى من 
وطننا عقوقاً بأبنائه المغتربين فهم كانوا على الدوام 
حان  قد  ف��األوان  األسود  ليومه  األبيض  لبنان  قرش 

لمبادلتهم بأقل واجباتكم«.

دياب مستقبالً كوبيتش بحضور المستشار خضر طالب

بري

خفاياخفايا

قالت مصادر اغترابية إن االمتعاض يسود األوساط 
االغترابية بعد كالم وزير الخارجية عن تأجيل البحث 
بفرص عودتهم الى لبنان بعد تداعيات أزمة كورونا. 

وأضافت المصادر أن مئات من المغتربين يعيشون في 
دول أفريقية غير مجهزة الستقبال أي مرضى يحتاجون 
ألجهزة تنّفس. ودعت الحكومة لحسم أمر العودة ضمن 

شروط الحجر الصحي سريعاً تفادياً لوقوع كارثة.
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عقد نقباء المهن الحرة اجتماعاً أمس 
نقيب  من  بدعوة  الطبيب«،  »بيت  في 
أطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف 
نقيب  حضر  كما  وحضوره،  شرف  أبو 
محمد  والشمال  طرابلس  في  المحامين 
الصحافة  محرري  ونقيب  المراد  خالد 
لبنان  أطباء  ونقباء  القصيفي  جوزيف 
سليم  الدكتور  والشمال  طرابلس  في 
بيروت  في  االسنان  أطباء  صالح،  أبي 
روجيه ربيز، أطباء االسنان في الشمال 
غسان  الدكتور  الصيادلة  دي��ب،  رل��ى 
الدكتور  والممرضين  الممرضات  األمين، 

ميرنا ضومط.
وبحث المجتمعون في األزمة الراهنة 
الناتجة من تفشي وباء »كورونا« وسبل 
في  كّل  لتداعياته،  التصدي  وإمكانات 

نطاق عمله واختصاصه.
النقباء  خلص  االجتماع  ختام  وفي 

الى اآلتي:
المهن  نقابات  تضامن  تأكيد   1-«
ال��ح��رة ووح��دت��ه��ا ف��ي م��واج��ه��ة ه��ذه 
تصرف  في  إمكاناتها  ووض��ع  المحنة 
المواطنين  ومساعدة  المعنية  الهيئات 
الدقيقة  المرحلة  هذه  في  الثبات  على 
والتزامها  وطننا  تاريخ  من  والخطيرة 

القيام بما يخفف الكثير من األعباء.
-2 توافق النقباء بعد المداوالت على 

اآلتي:
في  ال��ح��رة  المهن  نقابات  ت��ن��ّوه  أ- 
التي  وال��ت��داب��ي��ر  ب���اإلج���راءات  لبنان 
األعلى  القضاء  مجلس  رئيس  بها  يقوم 
ووزيرة العدل والمدعي العام التمييزي 
مع  ال��ت��اّم��ْي��ن  والتنسيق  ب��ال��ت��ع��اون 
المحامين في بيروت وطرابلس  نقابتي 
لمواجهة فيروس كورونا والتخفيف من 
اللبنانية،  السجون  في  االكتظاظ  حالة 
الموقوفين  سبيل  تخلية  طريق  ع��ن 
والتي  الكترونية،  بوسائل  احتياطاً 

مرّحبين  ب��ال��ظ��ه��ور،  نتائجها  ب���دأت 
في  الكترونية  تحقيق  دائ��رة  بإنشاء 
تعّم  أن  أم��ل  على  طرابلس  ع��دل  قصر 

هذه التجربة قصور العدل االخرى«.
ب- يؤكد المجتمعون أهمية التنسيق 
المحامين في بيروت  في ما بين نقابتي 
العامة  ال��ص��ح��ة  ووزارة  وط��راب��ل��س 
وطرابلس  بيروت  في  األطباء  ونقابتي 
العالمية  الصحة  منظمة  مع  بالتعاون 
في  »كورونا«  فيروس  تفشي  لمواجهة 

السجون اللبنانية.
التأمين  ش��رك��ات  ال���ى  ال��ط��ل��ب  ج- 
تغطية حاالت كورونا والطلب من وزارة 
هذا  ف��ي  مسؤوليتها  تحّمل  االقتصاد 

المجال.
في  الحكومية  المستشفيات  دعم  د- 
تستطيع  كي  كافة  اللبنانية  المناطق 
الصحي  القطاع  وإيالء  بمهماتها،  القيام 
ومراكز  حكومية  مستشفيات  من  العام 
رعاية صحية أولية اهتماماً جاداً، بعدما 
اإلمكانات  رغم  وحضوره  كفايته  أثبت 

المتواضعة.
المهن  نقابات  مشاركة  ض��رورة  ه- 
تخطيطاً  العمل  مراحل  ك��ّل  في  الحرة 
مواضيع  في  خصوصاً  ورقابة،  وتنفيذاً 
استعادة  بهدف  المالية،  الموارد  صرف 
ولتحفيز  الدولة  بأجهزة  المواطنين  ثقة 
مع  تماشياً  والعينية  المادية  التبرعات 

مبدأ التكافل والتضامن االجتماعي.
المالية  ال��رس��وم  دف���ع  ت��أج��ي��ل  و- 
االجتماعي  الضمان  ورس��وم  والبلدية 

واإلعفاء من الغرامات.
ز- إفادة المنتسبين الى نقابات المهن 
الحرة من القروض المدعومة التي أقّرها 

مجلس الوزراء.
والعاملين  الصحي  الجسم  دعم  ح- 
الجهود  على  وشكرهم  الحرة  المهن  في 
التي يبذلونها في هذه األحوال الصعبة، 

وذلك بإعطائهم حقوقهم كاملة من دون 
نقصان ليتمّكنوا من القيام بدورهم على 

أكمل وجه.
التضامن  روح  النقابات  تحّيي   3-
اظهرها  التي  اإلنسانيين  والتكافل 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون ف���ي ال���وط���ن ودي����ار 
النقدية  تبّرعاتهم  خالل  من  االنتشار، 
ال��روح  وه��ذه  العينية.  ومساعداتهم 
اللبنانيين  تقاليد  عن  بعيدة  ليست 
أزم��ن��ة  ف��ي  األخ��الق��ي��ة  وسلوكياتهم 
والهيئات  الدول  أيضاً  وتشكر  الشدة. 
المساعدة،  الى  سارعوا  الذين  واالفراد 
الدول األخرى اإلسهام في  متمنية على 
للتحديات  التصدي  على  يعين  ما  كّل 
األحوال  التي تثقل على وطننا في هذه 

الصعبة.
الحرة  المهن  نقابات  استعداد   4-
كافة،  بأجهزتها  الدولة  لمؤازرة  المطلق 
وفي نطاق اختصاص كّل منها، وإعالنها 
مساعدة  اّي  لتقديم  العام  االستنفار 
الدولية  النقابات  مع  والتواصل  ممكنة 

والعربية لهذا الغرض.
-5 توافق النقابات على تشكيل لجنة 
متابعة تمثلها تكون مهمتها االتصال مع 
األجهزة المعنية في الدولة، ال سيما تلك 
المولجة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء 
وباء  لمكافحة  الصحية  الخريطة  تنفيذ 
من  تقديمه  يمكن  ما  وتقديم  ك��ورون��ا، 

مشورة ومساعدة.
ال��ح��رة  ال��م��ه��ن  ن��ق��ب��اء  ي��دع��و   6-
ذروة  ال���ى  االرت���ق���اء  ال���ى  اللبنانيين 
المسؤولية  وتحّمل  الوطنية  المسؤولية 
واالجتماعية  والوطنية  الدستورية 
واإلرش�����ادات  بالتوجيهات  وال��ع��م��ل 
والتحلي  المعنية  المراجع  عن  الصادرة 
والشعور  واالن��ف��ت��اح  التسامي  ب��روح 
الى  االجتماعي  والتضامن  اإلنساني 

أقصى الحدود«.

الوطنية  وال��ق��وى  »األح���زاب  ثّمنت 
واإلس��الم��ي��ة« ف��ي ب��ي��ان وزع��ت��ه بعد 
الخطوات  لمناقشة  عقدته  اج��ت��م��اع 
الالزمة لمواجهة مخاطر انتشار فيروس 
»كورونا«، »الجهود التي يبذلها الجسم 
أطباء  م��ن  ال��ه��رم��ل،  قضاء  ف��ي  الطبي 
والمستشفيات  وممرضات،  وممرضين 
وجمعية  اإلسالمية  الصحية  والهيئة 
األحمر  والصليب  اإلسالمية  الرسالة 

اللبناني وسائر الجمعيات«.
يبذلها  ال��ت��ي  »ال��ج��ه��ود  ث��ّم��ن��وا  كما 

عبر  التوعية  نشر  ف��ي  المتطوعون 
اإللتزام  ض��رورة  إلى  المواطنين  دع��وة 
تصدر  التي  واإلج����راءات  بالتعليمات 
اإللتزام  سيما  ال  المختصة،  الجهات  عن 
التجمعات  وم��ن��ع  المنزلي  بالحجر 
المنازل  داخل  التعقيم  عملية  واعتماد 
باستقبال  لها  المسموح  المحال  وف��ي 

الزبائن«.
األمنية  القوى  المجتمعون  وطالب 
سيما  ال  المخالفات،  قمع  ب���«ض��رورة 
»الجهات  ودع��وا  التهريب«،  عمليات 

تأمين  ف��ي  اإلس�����راع  ال���ى  المختصة 
الهرمل  لمستشفى  الالزمة  التجهيزات 

الحكومي وبقية مستشفيات القضاء«.
المختصة  »ال��ج��ه��ات  ط��ال��ب��وا  ك��م��ا 
ب��ض��رورة وض��ع ق��ض��اء ال��ه��رم��ل على 
خصصتها  التي  المساعدات  خ��ارط��ة 
المحتاجة«،  لألسر  اللبنانية  الحكومة 
الكامل »للتعاون مع  وأبدوا استعدادهم 
اتحاد  من  المختصة  الرسمية  الجهات 
بلديات وبلديات وقوى أمنية، لمواجهة 

هذه الجائحة الخطيرة«.

لتحرير  الديمقراطية  الجبهة  ثّمنت 
شعبنا  ومسؤولية  »وع���ي  فلسطين 
لبنان  في  مخيماتنا  داخل  الفلسطيني 
المنزلي  بالعزل  الواسع  االلتزام  لجهة 
كورونا،  فيروس  من  الوقاية  إطار  في 
والتنسيق  ال��ت��ع��اون  ح��ال��ة  م���ق���درًة 
ال���واس���ع���ة ب��ي��ن ج��م��ي��ع ال��م��ك��ّون��ات 
واالجتماعية  والصحية  السياسية 
حالة  وأي��ض��اً  المختلفة،  وال��ح��راك��ات 
من  التي  االجتماعي  والتساند  الدعم 
االجتماعي  النسيج  ت��ع��زي��ز  ش��أن��ه��ا 
من  يتهددنا  م��ا  مواجهة  ف��ي  لشعبنا 
تجاوزها  على  ق���ادرون  نحن  مخاطر 
يبرز  وبما  والتكاتف  الوحدة  من  بمزيد 

المعدن النضالي األصيل لشعبنا«.
ورأت أنه »نظراً لالحتياجات الكبيرة 
قبل  ما  إلى  تمتد  التي  المعاناة  ولثقل 
هناك  كورونا،  فيروس  انتشار  تداعيات 
الجميع  أف���راد  جميع  لتضامن  حاجة 

وتوحيد جهود اإلغاثة بما يضمن التوزيع 
إلى  المساعدات  وصول  وضمان  العادل 
جميع مستحقيها، وهو ما يتطلب تشكيل 
هيئة عليا إلدارة كل شؤون اإلغاثة على 
المرجعيات  عن  ممثلين  من  تتشكل  أن 
والمؤسسات  والخدماتية  السياسية 
وه��ذا  وناشطين،  ومتمولين  وأون���روا 
من  العديد  ال��ى  ثقة  برسالة  يبعث  ما 
المساهمة  على  لحثها  المانحة  الجهات 

في دعم شعبنا«.
واذ عّبرت عن شكرها لكل  من يساهم 
واإلغاثي،  الصحي  الدعم  عمليات  في 
هو  والمنطقي  الصحيح  الحل  »أن  أكدت 
طوارئ  خطة  لمطلب  أونروا  باستجابة 
الدول  والتزام  عاجلة  وإغاثية  صحية 
وبشكل  الخطة  ه��ذه  بتمويل  المانحة 
سريع«، الفًة إلى أن »األزمة مفتوحة وقد 
تمتد أكثر وال يمكن لهيئة او مؤسسة ان 
المعيشية  االحتياجات  لكامل  تستجيب 

الجميع«،  بين  وش��راك��ة  ت��ع��اون  دون 
إلى  وبلدياتها  اللبنانية  »الدولة  ودعت 
المساعدات  بحزمة  المخيمات  شمول 
الوزراء في جلستيه  التي قررها مجلس 
في  معركتنا  ان  من  انطالقا  األخيرتين، 
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هي واحدة«.
وأث���ن���ت »ع���ل���ى ج���ه���ود ال��س��ف��ارة 
التحرير والفصائل  الفلسطينية ومنظمة 
ووكالة الغوث والمؤسسات االجتماعية 
الحماية  توفير  أجل  من  يجهدون  الذين 
داعية  لشعبنا،  واإلغ��اث��ي��ة  الصحية 
لتشمل  التواصل  قنوات  توسيع  ال��ى 
االنسانية  المتحدة للشؤون  االمم  مكتب 
المختلفة  المتحدة  االم���م  ومنظمات 
إضافة إلى االتحاد األوروبي والمنظمات 
اإلن��س��ان��ي��ة م���ن أج���ل ت��وف��ي��ر أوس���ع 
وخ��ارج  داخ��ل  لشعبنا  حماية  شبكة 

المخيمات«.

البناء  »ج��ب��ه��ة  ع���ام  أم��ي��ن  اع��ت��ب��ر 
بيروت  مركز  »هيئة  ورئيس  اللبناني« 
أّن  الخطيب  زهير  المهندس  ال��وط��ن« 
انتشار  من  للحّد  الحكومية  »اإلجراءات 
وباء كورونا تتبع االحتياطات المتخذة 
اقتصادياً  المقتدرة  األخ��رى  ال��دول  في 
التواصل  بحظر  لبنان  في  تأخرت  وإْن 
اإلج��راءات  أّن  إالّ  الموبوءة  ال��دول  مع 
السلطة  طبقة  ب��إي��ح��اءات  المتراكمة 
الطائفية تتعامى عن الواقع االقتصادي 
ما  اللبناني  الشعب  لغالبية  المترّدي 

قبل 17 تشرين وقبل قدوم كورونا«.
الفرصة  »طالما  الحكومة  ونصح   
الدول  تجارب  من  باإلستفادة  سانحة 
الحكومية  الخدمات  بتصريف  األخرى 
عن  للتعليم  دائ��م  وباعتماد  الكترونياً 
الممغنطة  العائلية  البطاقة  وتنفيذ  ُبعد 
إلي���ص���ال وس���ائ���ل ال���دع���م م��ب��اش��رة 
يبقى  لبنان  أّن  خ��اص��ًة  وبشفافية، 

من  لتحديات  للكوارث  إضافًة  معّرضاً 
بأرضه  واستعمارية  صهيونية  أطماع 

وثرواته«.
ورأى »أّن طبقة السلطة التي تسّببت 
اإلفالس  لحدود  اللبنانية  الدولة  بفشل 
وسقطت  الديون،  تسديد  عن  والعجز 
تتنّفس  ع���ادت  ال��ش��ع��ب��ي،  ب��ال��ح��راك 
بالتحاصص  سمومها  لتبّث  بكورونا 
أولويات  بترتيب  التدخل  وفي  الطائفي 
الكمامات  وراء  من  الحكومية  القرارت 
الفاسدة  العقول  ع���ودة  تخفي  ال��ت��ي 

واألرواح الشريرة لهذه الطبقة«.
واعتبر أّن الحكومة »فشلت حتى اآلن 
السلطة  طبقة  مع  مواجهاتها  جميع  في 
المصارف  إلى تهريب  من تشكيلها  بدءاً 
إج��راءات��ه��ا  وف��ي  المشبوهة  ل��ألم��وال 
النقد  وق��ان��ون  ل��ل��دس��ت��ور  المخالفة 
القضائي  اإلصالح  وبعرقلة  والتسليف 
القضاء  مجلس  لتشكيالت  دفنها  في 

لنيتها  إضافة  العمالء  وبتهريب  األعلى 
الناس  إيداعات  على  بالسطو  الُمعلنة 
فئوية  إدارة  لتركيب  محاولتها  وف��ي 
للتوظيف  وبعودتها  المصارف  لمراقبة 
في مواقع ال فائدة منها تهدر المال العام 
في  منغرسة  الفساد  مخالب  يبقي  بما 

بدن مؤسسات الدولة«.
خالل  األمنية  »ال��م��ؤس��س��ات  ون��ّب��ه 
انتشار  لوقف  الُمتخذة  اإلجراءات  فترة 
قمعية  بقرارات  اإلنسياق  من  كورونا، 
سبق  أن  بعد  المستضعف  للشعب 
ال��ن��اس  ث��ق��ة  مؤسساتها  واك��ت��س��ب��ت 
وحقوق  لمطالب  وتفّهمها  بحياديتها 
ب��أّن  العلم  م��ع  ه��ذا  الشعبي  ال��ح��راك 
بحقوق  المعني  الدولي  المجتمع  عيون 
تبقى  ال��ف��س��اد  وم��ح��اس��ب��ة  اإلن���س���ان 
ُمسلطة وإن عقوباتها مؤجلة في خضم 
قد  والتي  بكورونا  العالمي  اإلنشغال 

تتالشي خالل أسابيع«.

أممياً  وف��داً  بالوزارة،  مكتبها  في  أمس،  نجد 
الدكتورة  العالمية  الصحة  منظمة  ممثلة  ضّم 
لبنان  في  »يونيسف«  وممثلة  شنقيطي  إيمان 
لدى  التواصل  مسؤولة  ترافقها  موكيو  يوكي 

»يونيسف« بالنش باز.
وجرى البحث في سبل التعاون بشأن الحمالت 
المستجد.  كورونا  فيروس  لمواجهة  اإلعالمية 
استحداث  موضوع  في  مساعدته  الوفد  وعرض 
آلية للتدقيق باألخبار الكاذبة، عارضاً مع الوزيرة 
»عمل  على  ومثنياً  المنظمتين  مهام  الصمد  عبد 
وزارة اإلعالم وجهودها لمواجهة الوباء الذي بات 

يتهدد دول العالم في معظمها«.
المجتمعون على تشكيل لجنة مصّغرة  واتفق 

لمتابعة تنفيذ النقاط التي تم البحث فيها.
ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ����ر، غ�����ّردت ع��ب��د ال��ص��م��د، 
بالعامية  قائلًة  »تويتر«  على  حسابها  عبر 
الوطن،  جنود  من  لعشرات  شكر  تحية  »بوجه 
بوقتهم  وتبرعوا  تضامنوا  يلي  هاإلعالميين 
بهالظروف  للكل  ت��وع��ي��ة  رس��ال��ة  ت��ي��وص��ل��وا 
يلي  كرمال  شخص:  لكل  وتيقولوا  الصعبة، 
انتشار  من  بالحد  ساهموا  وكرمالكم،  بتحبوهم 

كورونا وخليكم بالبيت«.

 نّظمت »لجنة العفو العام« اعتصاماً عند دوار بلدة 
دورس لجهة مدخل بعلبك الجنوبي، بمشاركة المفتي 
الشيخ عباس زغيب ممثالً المجلس اإلسالمي الشيعي 
األعلى وعدد من أهالي السجناء، للمطالبة بإقرار قانون 

العفو العام.
وقال زغيب »اجتمعنا اليوم ألجل العفو العام، ونحن 
ال نشكك بأن ارتكاب المخالفة أو الجناية هو جريمة في 
حق المجتمع، وبأن مرتكب المخالفة أو الجناية التي 
جعلته يستحق السجن ال تجرده من حقوقه اإلنسانية 
في  السجن  داخل  المسجونين  بقاء  أن  إال  واألخالقية، 
زمن األوبئة يعرض حياتهم لخطر يجعلك أمام الناس 
قاتال عن سبق إصرار وتصميم، ويكون توصيفك الدقيق 

مجرم في حق اإلنسانية، وعليه فإننا نطالب السلطة أن 
تتخذ موقفاً واضحاً من العفو العام، وأن تترجمه على 

أرض الواقع عفواً عاماً، وليس مجرد وعود فارغة«.
فرض  في  فقط  ليس  الحكومة  »دور  أّن  واعتبر 
تأمين  عليها  يجب  ب��ل  ال��ت��ج��ول،  وم��ن��ع  اإلق��ف��االت 
المساعدات للناس، وضبط احتكار التجار ووضع حد 
عن  المزمن  والحرمان  اإلهمال  ورفع  األسعار،  الرتفاع 
أجل  من  ض��روري  اإلنماء  وإن  الهرمل،  بعلبك  منطقة 

االستقرار«.
السجناء،  وأهالي  اللجنة،  أعضاء  من  عدد  وتحدث 
ألّن  العام،«  العفو  قانون  إقرار  في  باإلسراع  مطالبين 

خطر الوباء يدهم الجميع، وبخاصة السجناء«.

علي  السيد  العاملي«  الفكر  »لقاء  رئيس  طالب 
عبد اللطيف فضل الله »الحكومة بالمزيد من العمل 
المعيشية  األزمة  مواجهة  عبر  وطنية  كارثة  لتالفي 
انتشار  تداعيات  نتيجة  المتزايدة  واالجتماعية 
الوباء كورونا الذي جعل أكثر اللبنانيين تحت خطر 
الفقر بعد تفشي البطالة وتعّطل الدورة االقتصادية 

بسبب تكثيف اإلجراءات الوقائية المتخذة«.
للخطط  تحتاج  الناس  »أّن  إلى  الله  فضل  وأشار 
الميدانية الفاعلة التي تواجه خطر الوباء وتتصّدى 
وطنية  حملة  »تنظيم  إل��ى  داعياً  الجياع«،  ألزم��ة 
للدعم تبدأ بمساهمات مالية من مخصصات ورواتب 
الدينية  والمؤسسات  والنواب  وال��وزراء  الرؤساء 
»المساهمة  مستغرباً  القادرين«،  كّل  إلى  وص��والً 
بحجم  تكن  لم  التي  المصارف  لجمعية  الخجولة 
الشعب  أموال  من  جمعتها  التي  وثرواتها  أرباحها 

اللبناني«!
وشّدد على »ضرورة أن تتخذ الحكومة اإلجراءات 
السريعة لفّك حصار المصارف عن أموال المودعين 
السطو  عمليات  ووق��ف  منهم،  الصغار  سيما  ال 
مع  باالشتراك  قبلهم  من  تمارس  التي  واالستباحة 
تجار الطبقة السياسية الفاسدة«، مؤكداً »مسؤولية 
وإفالس  المالية  األوضاع  تدهور  عن  الشراكة  هذه 

الدولة وإفقار الناس«.
في  الوطنية  االع��ت��ب��ارات  »تحكيم  إل��ى  ودع���ا 
المعايير  ومراعاة  والمصرفية  المالية  التعيينات 
»أّن عودة  الكفاءة والنزاهة«، معتبراً  العلمية ومبدأ 
يسقط  التعيينات  ف��ي  السياسية  المحاصصة 
من  الخشية  مبدياً  والحكومة«،  العهد  مصداقية 
على  الرقابة  لجنة  أعضاء  اختيار  على  »اإلق���دام 
منّبهاً  القطاع«،  هذا  مصالح  حّراس  من  المصارف 
التي  األميركية  لإلمالءات  الخضوع  »خطورة  من 
سيادتنا  تنتهك  التي  السافرة  التدخالت  في  تمعن 

الوطنية«.
تحّمل  االقتصاد  »وزير  الله  فضل  السيد  وناشد 
حالة  بمقتضى  وال��ع��م��ل  الوطنية  مسؤولياته 
ومالحقة  التجار  جشع  من  الناس  لحماية  الطوارئ 
المحتكرين والمتالعبين باألسعار«، مؤكداً »أّن حجم 
معاناة الناس ال يحتمل اإلجراءات الشكلية فحسب 
الفاعلة  الرقابية  األجهزة  عمل  تفعيل  من  بّد  ال  بل 

وتدخل القضاء لمنع استمرار الفوضى والفلتان«.
المساعدات  إيصال  بضرورة  »المعنيين  وطالب 
االعتبارات  تراعي  واضحة  آليات  عبر  لمستحقيها 
والتوظيف  المحسوبيات  ع��ن  بعيداً  اإلنسانية 

السياسي الرخيص«.

اللبنانية  للجامعة  العالمي  ال��رئ��ي��س  أع��ل��ن 
المغتربين  بإسم  فواز،  عباس  العالم  في  الثقافية 
العالم  في  الثقافية  اللبنانية  والجامعة  اللبنانيين 
حملة  إطالق  عن  اإلفريقي،  القاري  المجلس  وبإسم 
في  وغذائية  تموينية  حصة  آالف  عشرة  لتوزيع 
مختلف المناطق اللبنانية وبالتنسيق مع البلديات 
»دعماً  المعنية  األهلية  والجمعيات  والمخاتير 
األزم��ات  سلسلة  بعد  المتردي  االجتماعي  للواقع 
التي كان آخرها جائحة فيروس كورونا وما رافقتها 

من إجراءات ضرورية«.
اجتماع  بعد  عقده  صحافي  مؤتمر  في  فّواز  وقال 
الربع  مطلع  »م��ع  أم��س  للجامعة  اإلداري���ة  الهيئة 
األخير للعام المنصرم توالت الملفات واألزمات على 
وإقفال  تظاهرات  عنها  ونتج  لبنان،  الحبيب  بلدنا 
طرق وساحات وأسواق مع بروز خالفات سياسية 
بين مكونات المجتمع وقد انعكس كل ذلك على األسر 
والعائالت اللبنانية خاصة مع انفجار األزمة المالية 
والنقدية واالقتصادية. وليكتمل » النقل بالزعرور« ، 
إنتشر الوباء العالمي »كورونا«، ما استدعى تطبيق 
وإعالن  أسبوعين  عن  يزيد  ما  منذ  المنزلي  الحجر 
وبالتالي   ، أسبوع  عن  يزيد  ما  منذ  العامة  التعبئة 
اعمالهم  ممارسة  عن  العائالت  أرباب  غالبية  توُقف 

اليومية، ما تسّبب بفقدان مداخيلهم المالية«.
أضاف »أمام هذا الواقع المترّدي، وّجهنا األسبوع 
فيه  ناشدناهم  المغتربين  لالخوة  ن��داًء  الماضي 
وحاجات  بآالم  تحّسسهم  عن  كعادتهم  يعّبروا  أن 
األسر اللبنانية المقيمة والمحتاجة نتيجة المشاكل 
اللبنانيون  المغتربون  هّب  والصحية.  االقتصادية 
العون  يد  لمد  وسارعوا  وجهناه  الذي  النداء  لتلبية 
عبر تقديم مساعدات عينية ومالية ألهلنا في الوطن 

الحبيب لبنان«.
وباسم  اللبنانيين  المغتربين  »باسم  فّواز  وأعلن 
وباسم  العالم  ف��ي  الثقافية  اللبنانية  الجامعة 
إطالق  عن   ، وباسمي  اإلفريقي  ال��ق��اري  المجلس 
وغذائية  تموينية  حصة  االّف  عشرة  لتوزيع  حملة 
مع  وبالتنسيق  اللبنانية  المناطق  مختلف  ف��ي 
المعنية  األهلية  والجمعيات  والمخاتير  البلديات 
األسر  من  للكثير  المتردي،  االجتماعي  للواقع  دعما 

واألهل الكرام«.
ال  »عطاءاتكم  بالقول  المغتربين  إل��ى  ونوجه 
تنضب وأنتم دائماً تلبون النداء عند الشدائد، ألنكم 
تحملون الوطن وهموم اهله في وجدانكم، وأنتم من 
بسخائكم  المجتمع  هذا  لتحموا  الحدود  كل  تخطى 
الله  سدد  المغتربين  اخواني  لكم  شكراً  وكرمكم. 
خطاكم ، وأؤكد لكم أننا نحن في الجامعة اللبنانية 
دعما  وخلفكم  معكم  دائما  نقف  العالم  في  الثقافية 

لوطننا الحبيب لبنان«.
الهيئة  ألع��ض��اء  م��داخ��الت  المؤتمر  وتخللت 
اإلدارية في الجامعة حول أوضاع اإلغتراب في ظل 
أزمة »كورونا« العالمية وما يمكن للجامعة تقديمه 

للمغتربين في دول انتشارهم.
األج��رة  لسائق  جديدة  سيارة  ق��ّدم  ف��ّواز  وك��ان 
سليم خدوج الذي كان قد أحرق سيارته بعد تحرير 
محضر ضبط في حقه منذ يومين وتكّفل بتسديد كّل 
إلنجاز  مالية  مترتبات  من  خدوج  على  يتوجب  ما 
عملية تسجيل ونقل الملكية من سيارته القديمة إلى 

السيارة الجديدة.
اللبنانية  والجامعة  ف��ّواز  من  كالً  خدوج  وشكر 
كّل  جامعة  لكونها  »ل��ي��س  العالم  ف��ي  الثقافية 

المغتربين بل هي أيضاً تحمل هّم المقيمين«.

نقباء المهن الحرة خالل االجتماع في بيت الطبيب

عباس فواز

عبد ال�صمد بحثت التعاون الإعالمّي

مع ممّثلتي ال�سّحة العالمّية و»يوني�سف« 

اعت�سام في بعلبك للمطالبة بالعفو العام

»لتعيينات بعيدة عن المحا�ص�صة والتدخالت الخارجّية« 

ف�سل اهلل: لحالة طوارئ اجتماعّية تمنع تفاقم اأزمة الجياع 

قّدم �سيارة جديدة ل�سائق التاك�سي �سليم خدوج 

فّواز اأطلق با�سم المغتربين حملة لتوزيع

10 اآالف ح�سة غذائّية في كّل المناطق

نقباء المهن الحرة طالبوا �سركات التاأمين بتغطية مر�سى كورونا

ودعم الم�ست�سفيات الحكومية واإفادة المنت�سبين من القرو�ض المدعومة

لقاء االأحزاب: لو�سع الهرمل على خريطة الم�ساعدات 

»الديمقراطّية«: لت�سكيل هيئة ت�سمن و�سول الم�ساعدات اإلى م�ستحّقيها
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اال�سّطراب والهلع 

في زمن كورونا...

{ بهيج حمدان
وتقلق  ت��ض��ط��رب  أن  ال���ن���اس  ح���ق  م���ن 
»فيروس  اسمه  مجهول  مرض  من  وتتوّجس 
من  ليس  ولكن   .»١٩ »كوفيد  أو  ك��ورون��ا« 
اضطرابه  يتطّور  أن  نفسه  على  اإلنسان  حق 
وتوّجعه وخوفه إلى كآبة إلى هلع إلى رعب 
التعقل  ع��ن  خ��ارج��ة  متفلتة  هستيريا  إل��ى 
واالنضباط، ما يهّدد منظومة األمن الجماعي، 

علماً اّن الجماعة مصدر أمان.
في تقديرنا، أّن سبب المبالغة في التوّجس 
والخوف والقلق وسائر المشاعر واألحاسيس 
يتوصل  لم  إذ  المجهول،  من  هو  اإلنسانية 
العلماء حتى اآلن على األقّل، إلى إيجاد اللقاح 
تحقق  ومتى  الفيروس،  هذا  رقبة  لفّك  الناجع 
ذلك بصورة قطعية، ساعتئذ سيتبّدد الخوف 

والقلق والكآبة.
وسائل  البعض  يتهم  أن  المؤسف  ومن      
الكآبة  وإش��اع��ة  األع��ص��اب  بتوتير  اإلع���الم 
والمبالغة في سرد أعداد المصابين والضحايا، 
أهّم مداميك اإلعالم  فهذا ظلم وافتراء، ألّن من 
وأمانة،  ودقة  بشفافية  واألحداث  الحدث  نقل 
يحصلوا  ان  ويجب  الناس  ملك  الحقيقة  ألّن 

عليها كما هي من دون زيادة او نقصان.
أو  زيادة  به  ويتالعب  الحدث  ينقل  من  اما 
الى نفسه قبل أن ُيسيء  نقصاناً، فهو ُيسيء 

الى مهنّيته ورسالته وضميره.

اأيقونة فل�سطين... 

نموذجًا!

{ مريانا أمين
الصعبة  المحنة  هذه  في  ل  للتأمُّ مالذ  هي 

والحجر المنزلي...
الغزل  وم���درج  مضيئة  جميلة  فتاة  ه��ي 
الظفائر،  متدّلية  الطلّة،  وحلوة  األمل  وعين 

واثقة البقاء والعطاء...
األولى  الخلق  لطبيعة  التقويم  أساس  هي 
وحكاية النصر الطالع من ثغر حمامة السالم 
النسيم  لرسائل  الناقل  والغصن  القدسّية 
وعشق  صبّي  غزل  على  الشاهدة  والشوق، 

فتاة...
الثبات في عين الشمس، والتي  هي حكايا 
حملت مشكاة النور في ليالي الهمس والتاريخ 
المتجذر في التراب والشاهد على كّل التقلبات 
والكثير من الحضارات حيث كانت رمز الحكمة 

واألمل والعطاء عند اإلغريق... 
واألحباب  والجيران  األهل  تجمع  التي  هي 
بسحرها  حدائقهم  وتزّين  الطقوس  أروع  في 

وجمالها وظاللها...
ووق��ود  الجسد  وروح  األرض  ق��وت  ه��ي 
بل  المقاومين  طرقات  أنارت  التي  للمصابيح 
هي مقاومة بحّد ذاتها والمقاومه الثابتة ألنها 
أبداً  تهرم  ال  التي  الصامدة  الجبارة  القوية 
فتظّل تعطي وكأنها في أْوج شبابها؛ وكم من 
مرة عاندتها العواصف لكنها ما اهتّزت وكلما 

حاولوا اقتالعها تكسّرت فؤوسهم...
التي  وهي  فلسطين  أيقونة  تكون  ال  كيف 
تحّملت هجوم الصهاينة عليها لمرات ومرات 
تقطيع  أج��ل  م��ن  بحقها  المجازر  وتحّملت 
اال  الموت  ورفضت  تناضل  وبقيت  شرايينها 

واقفة!
إنها شجرة الزيتون لنهرع إليها في حقولنا 
ونلتمس  معنوياتنا  من  لترفع  منازلنا،  وأمام 

منها األمان ونقاوم مثلما قاومت...
 فهي التي عانت من أخطر الحروب اإلبادية 
ِق��َب��ل دول��ة  م��ن  االق��ت��الع  زال���ت تعاني  وم��ا 
زالت  ما  لكنها!  ومستعمرين؛  جيشاً  احتاللية 
يرّدد  بجانبها  مناضل  مّر  ما  وك��ّل  ت��ق��اوم... 

المثل الشعبي »والزيت نور على نور«. 

دلٌع فوق ج�سد الموت

{ ابراهيم مصطفى
وكأّن  األماكن  بعض  في  يجري  ما  غريب 
البعض  عند  نزوة  أو  بطولة  كورونا  تحّدي 
الذي ال يدرك ماهية هذا الفيروس الخطير الذي 
االن... ويأتك مواطن  الطب حتى  أرهق علماء 
وسالمة  وصحة  بصحته  مبال  غير  مستهتر 
عائلته او مجتمعه ويتحّدى عن إدراك منه أو 
يقوم  ما  مخاطر  إلى  يلتفت  أن  دون  غباء  عن 
إّن هذا اإلستهتار جعل من إيطاليا لقمة  به... 
كّل  ورغم  التنين،  الفيروس  هذا  فم  في  سهلة 
الصحة  وزارة  من  الموجهة  الطبية  النصائح 
واألهلية  البلدية  الفاعليات  ومن  لبنان  في 
والدينية بقي عدد ال بأس به يجوب الشوارع 
مقومات  أدنى  دون  والتنزه  بالتسّوق  ويتلذذ 
االحتياط المطلوب لحماية نفسه واآلخرين...

ها هي الدول تعلن حظر التجّول في مدنها 
الصعب  من  اللعين  القادم  ه��ذا  ألّن  وقراها 

مواجهته أو التغلب عليه حتى اآلن...
في  مواطن  ك��ّل  من  تقتضي  فالمسؤولية 
لبنان أن يحترز ويطّبق كّل تعليمات وقرارات 
أعلنت  التي  المسؤولة  وال��وزارات  الحكومة 
األمنية  قواها  واستنفرت  العامة  التعبئة 
أوالً  أنفسهم  من  الناس  لحماية  والصحية 
بكّل  المترّبص  الفيروس  هذا  غزو  من  ثم  ومن 

مستهتر بحياته أو بحياة اآلخرين...
الوعي  علينا  يفرض  األخالقي  الواجب  إّن 
الكامل لمخاطر كورونا ويحّتم علينا مواجهته 

واإلنتصار عليه بالوقاية والحذر الشديد...
أن نلتزم بيوتنا مع أوالدنا يعني وببساطة 

محاصرة هذا الفيروس الخطير. 
في  والتجمع  ال��ش��وارع  في  نتجّول  ال  ان 
ايضاً  وببساطة  يعني  القاعات  أو  الساحات 

أننا نقتل هذا الوحش الشرير...
إذن... نحن من يقتل هذا الفيروس الخطير 

بإرادتنا وتصميمنا...
بسهولة  يلتهمكم  وتجعلوه  تستهتروا  فال 

رأفة بأحّبائكم ووطنكم...
وسالمة  سالمتكم  على  األح��رص  كونوا 

وطنكم...
حينها لن يجد هذا الفيروس جسداً ليلتهمه 

او مكاناً قذراً يستأنس فيه...
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كورونا  بفيروس  المصابين  عدد  ي��زال  ال 
أسبوعين  أول  نهاية  من  االقتراب  رغم  يرتفع 
في  وال��ت��ش��ّدد  ال��ع��ام��ة  التعبئة  ق���رار  م��ن 
عدد  وص��ل  بحيث  والمالحقات،  اإلج���راءات 
امس  تسجيل  مع  حالة،   391 إلى  المصابين 
23 إصابة جديدة، في حين بلغ عدد الوفيات 

سبعاً مع اإلعالن عن وفاة مصاب ثمانينّي.
عن  اليومي  الصحة  وزارة  تقرير  في  وجاء 

:Covid-19
عدد  بلغ   2020  /3/27 ت��اري��خ  »حتى 
مستشفى  ف��ي  مخبرياً  المثبتة  ال��ح��االت 
المستشفيات  ومختبرات  الجامعي  الحريري 
الجامعية المعتمدة باالضافة إلى المختبرات 
23 حالة عن يوم  391 حالة بزيادة  الخاصة 

أول امس.
من  يعاني  لمريض  وف��اة  حالة  وسجلت 
في  العمر  من  الثامن  العقد  في  مزمنة  أمراض 

مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي.
اإلجراءات  كل  تطبيق  على  الوزارة  وتشدد 
المنزلي  بالحجر  االلتزام  خصوصاً  الوقائية، 
فردية  اخالقية  مسؤولية  أضحى  الذي  التام 
أّي  وأن  مواطن  كل  على  واجبة  ومجتمعية 
تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للمالحقة 

والجزائية«. القانونية 
كما أصدرت غرفة العمليات الوطنية إلدارة 
كورونا  وباء  حول  اليومي  تقريرها  الكوارث 

27 الحالي،  المستجّد ليوم الجمعة في 
ال��ش��اب  أن  ب��ع��اص��ي��ر  ب��ل��دي��ة  وأع��ل��ن��ت 
في  البلدة  سكان  من  سنة(   20( و.س.س.م. 
ع��وارض  عليه  ظهرت  ال��ذي  الفتيحات  حي 
أحد  في  للفحص  خضع  »ك��ورون��ا«  فيروس 
وجاءت  بيروت  في  الخاصة  المستشفيات 
السرعة  وجه  »على  إيجابية. ودعت  النتيجة 
على  التواصل  المريض  وخالط  احتك  من  كل 

األرقام التي خصصتها لهذا الغرض«.
وأعلن رئيس بلدية عمشيت أنطوان عيسى 
تجهيز  على  جار  »العمل  ان  عيسى،  طوني 
يضم  الذي  البلدة  في  ميخائيل  مار  مستشفى 
المستشفيات  قدرة  لعدم  تحسباً  سريراً   30
ونقوم  المصابين  من  المزيد  استيعاب  على 
بتجهيز أماكن للحجر الصحي، كذلك استقدمنا 
تدريبهم.  على  نعمل  البلدة  من  أشخاصاً 

الصحي  للحجر  مركزاً  المستشفى  هذا  ليكون 
إذا ما أصيب أحد منهم بفيروس  البلدة  ألبناء 
على  المستشفى  »أصحاب  شاكراً  »كورونا«، 

لفتتهم«.
»االلتزام  األهالي  دعوته  بيان  في  وج��دد 
تصدر  التي  والوقائية  الصحية  باإلرشادات 
عن وزارة الصحة والنشرة اليومية للبلدية، ال 
المنازل وعدم  سيما لجهة ضرورة بقائهم في 
والحجر  القصوى  للضرورة  اال  مغادرتها 

الكامل هو الدواء الوحيد«.
النائب  ال��ق��وي«  لبنان  »تكتل  عضو  أم��ا 
مبادرة  »بعد  أن  إلى  فلفت  كنعان،  ابراهيم 
التي  االتصاالت  أثر  على  الجمهورية  رئيس 
الباشق  ضهر  مستشفى  لتجهيز  بها  قمنا 
والمال،  الصحة  ووزي��ري  الحكومة  وموافقة 
اإلج���راءات  ب��دء  المستشفى  م��دي��ر  أبلغني 
لإلغاثة  العليا  الهيئة  من  للتمويل  التنفيذية 
ومنها  تأمينها  تّم  التي  األخرى  والمساهمات 

مساهمة جمعية المصارف«.
في  الصحة  مراقبو  نفذ  ثانية،  جهة   من 
الصحية  والهيئة  عامل  جبل  بلديات  اتحاد 
دوري��ة  زي��ارات  الصحة،  ووزارة  اإلسالمّية 
نطاق  ف��ي  العاملة  المؤسسات  ك��ل  تشمل 
له  الوقائية  الصحية  الخطة  ضمن  االتحاد 
من  للحد  وضعها  التي  للخطة  واستكماالً 
بهدف  »وذل��ك  »ك��ورون��ا«،  فيروس  انتشار 
اتباعها  التي يجب  الوقائية  اإلجراءات  عرض 
أصحاب  وتوعية  الفيروس،  انتشار  من  للحد 
دون  من  الحؤول  كيفية  على  المنشآت  هذه 
مع  مطلقة  بجدية  التعامل  وضرورة  انتشاره 

إجراءات الوقاية داخل المنشآت«.
حسان  الحكومة  رئيس  بحث  ذل��ك،  ال��ى 
دائرة  مدير  مع  الحكومي  السراي  في  دي��اب 
س��اروج  ال��دول��ي  البنك  في  األوس��ط  الشرق 
الحكومة  رئيس  نائب  بحضور  جاه،  كومار 
التي  المساعدات  عكر،  زينه  الدفاع  وزي��رة 
يمكن أن يقدمها البنك للبنان في هذه المرحلة 
فيروس  مواجهة  لناحية  سيما  ال  الصعبة، 
»كورونا«، إضافة إلى السبل اآليلة الستخدام 
الحكومة  أولويات  لدعم  الدولي  البنك  برامج 

ووضعها موضع التنفيذ.
غازي  المال  وزي��ر  ج��اه  كومار  التقى  كما 

مختلفة،  مواضيع  ف��ي  البحث  وت��م  وزن��ي 
»كورونا«  مكافحة  في  للبنان  البنك  دعم  منها 
ومسألة تمويل التجارة، وآلية استعمال مبلغ 
في  البنك  وضعه  الذي  دوالر  مليون   450 ال� 

تصّرف الحكومة لألَسر األكثر فقراً.
واكد حاكم مصرف لبنان رياض سالمة أن 
111 ملفاً يتعلق باستيراد مستلزمات  »هناك 
األسبوع  والباقي  إن��ج��ازه،  ج��رى  قد  طبية 

المقبل«.
وأضاف سالمة أن »الملفات التي لها عالقة 
سريع«،  مسار  وفق  تسير  »كورونا«  بأزمة 
هذه  تحظى  كي  تعليماتي  »أعطيت  وق��ال: 
الذي  الفريق  علماً أن  باألولوية،  الطلبات 
صغير  فريق  ه��و  الملفات  ه��ذه  على  يعمل 

ويعمل طوال 12 ساعة«.
للطيران  ال��ع��ام  المدير  أص��در  ذل��ك،  ال��ى 
رقم  تعميماً  الحسن  فادي  بالتكليف  المدني 
في  العاملة  الطيران  شركات  كل  إلى   ،11/2
مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، يقضي 
بتمديد وقف جميع الرحالت الجوية التجارية 

12 نيسان ضمناً. والخاصة حتى 
المتعلقة  الوزراء  مجلس  لمقررات  وإنفاذاً 
بدأت  ال��ب��الد،  في  العامة  التعبئة  بتطبيق 

لمنع  ام��س  مساء  إجراءاتها  الجيش  قيادة 
ال��ت��ج��ول ف��ي ال��ش��وارع وال��ط��رق��ات م��ا بين 
الساعة  وح��ت��ى  م��س��اء  ال��س��اب��ع��ة  ال��س��اع��ة 
إلى مراقبة مدى  الخامسة صباحاً، باإلضافة 
باإلقفال. القرار  شملها  التي  المؤسسات   تقيد 
ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى التجاوب 

مع اإلجراءات المتخذة.
التجمعات  منع  لقرار  الفتة  خروق  سجلت 
المحال  التزمت  فيما  وصيدا،  طرابلس  في 
والقوى  الجيش  أنظار  تحت  العام،  اإلقفال 
األمنية التي سيرت دوريات راجلة للتأكد من 

سريان مفعول القرارات الحكومية.
المساجد  مختلف  أقفلت  السياق،  وف��ي 
امام  طرابلس  الشمال  عاصمة  في  أبوابها 
ودوائر  الفتوى  دار  بقرار  التزاماً  المصلين، 
فيروس  م��ن  للوقاية  المدينة  ف��ي  األوق���اف 
افترشوا  المصلين  م��ن  ع��دداً  لكن  ك��ورون��ا، 
الجمعة  المساجد لتأدية صالة  أمام  الشوارع 

جماعة.
اإلقفال  األس��واق  التزمت  ثانية،  جهة  من 
الغذائية.  المواد  ومحال  االف��ران  باستثناء 
ومؤللة  راج��ل��ة  دوري����ات  ال��ج��ي��ش  وس��ي��ر 

لالشراف على تنفيذ قرار التعبئة العامة.

وفي الجنوب، لم يكن الوضع أفضل، حيث 
خجولة  سير  ح��رك��ة  ص��ي��دا  مدينة  سجلت 

عكست عدم التزام بقرار البقاء في المنازل. 
في  والموقوفين  المحكومين  أهالي  أن  غير 
بلدية  مبنى  امام  اعتصموا  عبرا  احداث  ملف 
قانون  بإقرار  طالبت  الفتات  ورفعوا  صيدا، 
التي  األزم��ة  ظل  في  خصوصاً  العام،  العفو 
بفيروس  اصابات  تسجيل  مع  البالد  تعيشها 
ك��ورون��ا وم��خ��اوف م��ن ت��م��دده ال���ى داخ��ل 
ارتداء  على  المعتصمون  السجون. وحرص 
الكمامات والقفازات الواقية وسط مواكبة من 
القوى االمنية لتحركهم. بعد ذلك توجهوا في 

مسيرة الى ساحة دوار ايليا في المدينة.
في المقابل، ولألسبوع الثاني على التوالي 
المدينة  مساجد  في  الجمعة  ص��الة  تقم  لم 
صالتي  تعليق  الفتوى  دار  ب��ق��رار  ال��ت��زام��اً 
فيروس  م��ن  للوقاية  والجماعة،  الجمعة 
وأئمتها  المساجد  خطباء  ودع���ا  ك��ورون��ا، 

وأماكن  بيوتهم  في  »الصالة  الى  المؤمنين 
تواجدهم«. 

وشوهدت في مدينة صيدا سيارة »رافعة« 
فرح  أغاني  تبث  الملونة  بالبالونات  مزينة 
بهدف  صيدا«  شباب  »مجموعة  من  بمبادرة 
سيارة  جابت  كما  والتفاؤل.  الفرح  اجواء  بث 
التزام  االهالي  ناشدت  الداخلية  الشوارع  في 

بيوتهم. 
الى ذلك، دهمت دورية من المكتب اإلقليمي 
ب��م��ؤازرة شرطة  ال��دول��ة في ك��س��روان،  ألم��ن 
المفتوحة  التجارية  المحال  جونية،  بلدية 
الصحية  ب���االرش���ادات  ال��ت��زام��ه��م  لمراقبة 
بحق  ضبط  محضر  سطرت  وقد  والوقائية. 
يلتزم  ل��م  ج��ون��ي��ة  اوت��وس��ت��راد  ع��ل��ى  م��ح��ل 
والكمامات  القفازات  ارت��داء  فيه  الموظفون 
مواطنين  بحق  محاضر  سطرت  كما  للوقاية. 
الطريق  على  المشي  رياضة  يمارسون  كانوا 

البحرية في الكسليك.

عدد �لإ�صابات بـ »كورونا« يرتفع �إلى 391... ووفاة ثمانينّي

و�إنجاز 111 ملفًا ل�صتير�د م�صتلزمات طبّية ودعم من �لبنك �لدولّي

بيار �ل�صقر: نرف�ض م�صادرة �أي فندق ل�صتعماله 

للحجر �ل�صحّي من دون مو�فقة �أ�صحابه
دياب للعاملين في م�صت�صفى �لحريري: فروقات �ل�صل�صلة �آخر �ل�صهر

قر�ر�ت ت�صجيعّية من وزر�ء �ل�صناعة و�لقت�صاد و�لزر�عة

تجّمع مالكي �لأبنية �لموؤجرة: 

�لحالة ت�صتدعي �ل�صتنفار �لعام 

التصريحات  األشقر  بيار  الفنادق  أصحاب  نقيب  رفض 
الفنادق  م��ص��ادرة  عن  المسؤولين  بعض  عن  ال��ص��ادرة 
صحي،  حجر  الى  تحويلها  أجل  من  المؤهلة  والمنتجعات 
أصحابها  نضاالت  من  عقوداً  الحائط  بعرض  ضاربين 
على  للحفاظ  بها  يمرون  زال��وا  وما  مروا  التي  والتحديات 

مؤسساتهم واستثماراتهم وموظفيهم وعائالتهم.
وغياب  التشغيلية  األع��ب��اء  م��ن  رغ��م  »على  وأض���اف: 
التحفيزات، شكلت الفنادق بجهود القطاع الخاص، المداخيل 
وخالل  النادر،  للنقد  ومصدراً  اللبناني  لالقتصاد  األساسية 
ال�15 عاماً الماضية ادخلت السياحة الى االقتصاد اللبناني 

مبلغ يتعدى المئة مليار دوالر«.
وتابع: »لما كان العرب وخصوصاً أهل الخليج السائح 

األساسي للبنان، ازدهرت االستثمارات في جميع القطاعات 
كانت  ولما  وغيرها.  التسوق  ومراكز  البناء  وخصوصاً 
جلبت  اللبناني  لالقتصاد  األساسية  القاطرة  هي  السياحة 
السيارات  وتأجير  والمطاعم  الفنادق  قطاع  في  استثمارات 
وغيرها بمليارات الدوالرات، وكان القطاع األول في التوظيف 

حتى وصلت الى 150،000 عامل في القطاع«.
وختم: »ارتفع بعض األصوات تطالب بمصادرة الفنادق، 
على  عبئا  كانا  الفندقي  والقطاع  السياحة  أن  معتبرين 
االقتصاد اللبناني. فنحن نرفض مصادرة أي فندق في لبنان 
الستعماله للحجر الصحي من دون موافقة أصحابه ألن هذه 
المطالب هي حتى اآلن في القوانين المرعية مخالفة للقانون 

والملكية الخاصة التي حافظ عليها لبنان منذ عقود«.

إلى  ح��ّول  انه  دي��اب،  حسان  الحكومة  رئيس  أعلن 
الرتب  سلسلة  فروقات  باقي  عن  كتاباً  المالية  وزارة 
والرواتب للعاملين في المستشفى والتي تناهز قيمتها 
ملياراً و50 مليون ليرة، باإلضافة إلى 950 مليون ليرة 
السابقة، وحولته إلى وزارة المالية، وسيتقاضى جميع 
الشهر  آخر  الجديدة  رواتبهم  المستشفى  في  العاملين 
الحالي، إن شاء الله. وهكذا يكون العاملون قد حصلوا 

على حقوقهم من الدولة.
الوظيفية  ال��رت��ب  م��وض��وع  إل���ى  بالنسبة  أم���ا 
مع  أنني  أؤكد  وأنا  إداري،  موضوع  فهو  وتعويضاتها، 
على  حصولهم  ومع  المستشفى  في  العاملين  إنصاف 

حقوقهم المادية.
بها  قام  تفقدية  جولة  بعد  جاء  دياب  الرئيس  كالم 
في  كان  حيث  الجامعي،  الحريري  رفيق  مستشفى  في 
الدكتور  الصحة  وزير  الرئيسي  المدخل  عند  استقباله 
األبيض  فراس  الدكتور  المستشفى  ومدير  حسن  حمد 
في  جولة  وبعد  المستشفى،  في  المسؤولين  من  وعدد 
أرجاء المستشفى اطلع خاللها على اإلجراءات والتدابير 

التي يتخذها الجسم الطبي والتمريضي في المستشفى 
لمعالجة المصابين بفيروس كورونا.

اللبنانيون،  يعيشه  الذي  القلق  حجم  »أعرف  وقال: 
تحديات  نواجه  ونحن  المستقبل،  على  خوف  هناك 
بل  فقط  اللبنانيين  من  فئة  تستهدف  ال  والتي  كبيرة 
بغض  واح��دة  يداً  نكون  أن  وعلينا  اللبنانيين،  جميع 

النظر عن االنتماءات السياسية والطائفية«.
كل  يتجاوزوا  أن  على  ق��ادرون  اللبنانيين  »ان  وأكد 
كنا  وإن  الجامعة  ال��روح  على  اليوم  والرهان  المحن، 
جميعاً سوياً سننجح«. وقال: »الدولة هي ملجأنا جميعاً 
باإلجراءات  االلتزام  اللبنانيين  وأناشد  األساس،  وهي 

التي فرضتها الحكومة«.
وأشار الى انه سيتم توزيع أكثر من 600 ألف حصة 

من المواد الغذائية للعائالت.
وأعلن »اننا ندرس طريقة لعودة الراغبين بالعودة، 
والحكومة  الصعبة  المحنة  هذه  نتجاوز  أن  ونتمنى 
دوالر  مليون   60 حوالى  وخصصنا  جديد  لكل  جاهزة 

لمواجهة هذا الفيروس«.

وتحّدث وزير الصحة مستهالً كلمته بتوجيه التحية 
المبادرة  هذه  »على  وأشعة  مخبريين  الموظفين  لكافة 
الذين في  للوزارة وللناس  وعلى تلبية نداء االستغاثة 
الثانية والخالصة  التحية  مواجهة وباء كورونا، ولكن 
لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب الذي 
بدد كل المشاكل ونسف كل الخطوط الحمر في وجه دعم 
في  الحكومية  المستشفيات  وكل  العامة  الصحة  وزارة 
المستشفيات  أحقية  على  ومؤكداً  كورونا«،  وباء  وجه 
الحكومية في لعب دورها وأخذ تنميتها وتجهيزها حّيز 
التنفيذ، وفي الوقت نفسه إحقاق الحق ألصحاب الحقوق 

من موظفين وإداريين في كافة المستشفيات اللبنانية«.
أضاف: »بسياستنا وبهذا التعاون الوطيد والمتابعة 
الجمهورية  رئيس  فخامة  من  وتوجيهات  اليومية 
مجلس  رئيس  ودول��ة  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  ودول��ة 
االجتماعات  وعقد  المختصة  اللجان  وتشكيل  ال��وزراء 
اليومية، هي التي أوصلتنا الى هذه النتيجة حيث إن كل 
مؤسسات المجتمع الدولي والمرجعيات الطبية الدولية 

تثني عليها وتؤكد عليها«.

مبادرة جديدة لتصنيع جهاز تنّفسّي 
اصطناعّي

التقى وزير الصناعة عماد حب الله عميد كلية الهندسة في 
جامعة القديس يوسف الدكتور فادي جعارة ورئيس شركة  
يعمل  الذي  صقر  كسرى    I Network Automation
على إنتاج جهاز تحّكم بالتنّفس االصطناعي واالختصاصي 
محمد  بيروت  في  األميركية  الجامعة  في  التنّفس  علم  في 

الخطيب، بحضور مستشار الوزير محمد صفا.
وبعدما قّدم صقر شرحاً تفصيلياً عن آلية عمل النموذج 
كي  تطويره  طرق  في  الحاضرون  ناقش  يصّنعه،  الذي 
الطّبية واالستشفائية  الفرق  تتناسب وتتالءم مع حاجة 
العناية  غرف  في  المرضى  إلنعاش  المستشفيات  في 

المرّكزة.
الصناعة  وزارة  استعداد  على  التأكيد  الله  حب  وجّدد 
خلفّية  قاعدة  تشّكل  مماثلة  مشاريع  واحتضان  لرعاية 
معّدات  على  تطرأ  قد  نواقص  أي  عن  البدائل  لتأمين 
الخارج،  من  االستيراد  صعوبة  ظّل  في  المستشفيات 
التنّفسية  األج��ه��زة  على  العالمي  الطلب  ازداد  بعدما 

االصطناعية مع تفّشي فيروس كورونا في دول العالم.
ودعا إلى توحيد الجهود وتكاملها وإلى توسعة مروحة 

اإلنتاج المرتبط بالحاجات الطارئة.

وتصميمهم  وحماسهم  اندفاعهم  للمبادرين  وسّجل 
التطّوعي  عملهم  على  إجماعهم  واأله���ّم  ومثابرتهم، 
عملية  في  الدولة  مع  المشاركة  سبيل  في  والمّجاني 

مواجهة تداعيات هذا المرض.

لجنة لتسويق اإلنتاج الزراعّي
لإلشراف  لجنة  مرتضى  عباس  الزراعة  وزي��ر  شكل 
على تسويق المنتجات الزراعية والغذائية برئاسة مدير 
واإلدارات  الجهات  مع  لحود،  لويس  الزراعة  وزارة  عام 
المانحة،  والهيئات  الدولية  والمنظمات  والمؤسسات 
وزيادة كمية الصادرات اللبنانية الى األسواق الخارجية، 
النباتي  الزراعي  اإلنتاج  تسويق  متابعته  إطار  في  وذلك 

والحيواني والغذائي في األسواق المحلية والخارجية.

مشروع قانون تعديل أحكام قانون 
حماية المستهلك

مشروع  نعمه  راوول  والتجارة  االقتصاد  وزير  وضع 
الرأي  أمام  المستهلك  حماية  قانون  أحكام  تعديل  قانون 
المواطنين ال سيما لدى  الشراكة مع  العام، وذلك ألهمية 
ولضرورة  اليومية  حياتهم  ترعى  التي  القوانين  صياغة 

االستفادة من الخبرات الكبيرة المتوفرة.

المالحظات  جميع  ارسال  المواطنين  جميع  من  وطلب 
حول مشروع القانون الى البريد االلكتروني: 

Consumerprotectionlaw@economy.
 2020 نيسان   5 في  الواقع  األح��د  يوم  قبل    gov.lb
الى  تمهيداً  الليل،  منتصف  من  عشرة  الثانية  الساعة 
القانون  لمشروع  النهائية  المسودة  وإع��داد  مراجعتها 
وزارة  الى  التالي  األسبوع  في  ال��وزارة  سترسله  ال��ذي 
العدل الستطالع رأي هيئة التشريع االستشارات ومن ثم 

ارسال الصيغة النهائية الى مجلس الوزراء.
أن  التعديل  ه��ذا  ه��دف  »أن  نعمه  ال��وزي��ر  واعتبر 
نظام  من  يتطلبه  بما  للمستهلك  فعالة  بحماية  يسمح 
متكامل لناحية المراقبة والتحقيق والعقوبات، بحيث 
ضبط  على  المستهلك  حماية  قانون  دور  يقتصر  ال 
شأنها  من  التي  الردعية  بقوته  يتصف  بل  المخالفات 
كما  احكامه،  ضد  المرتكبة  المخالفات  هذه  من  الحد 
ومكافحة  األسعار  ارتفاع  من  الحد  إلى  التعديل  يرمي 
االجراءات  كافة  تفعيل  خالل  من  افضل  بشكل  الغش 
والتدابير المتخذة من قبل الوزارة من جهة، ومن جهة 
التي  اإلدارية  المالية  الغرامات  أخرى استحداث نظام 
العادية  التحقيق  إج��راءات  عبر  منها  التحقق  يمكن 
اللجوء  االدارة دون ضرورة  وفرضها مباشرة من قبل 

إلى إجراءات قضائية طويلة عبر المحاكم«.

في  المؤجرة  األبنية  مالكي  لتجمع  المتابعة  لجنة  أكدت 
لبنان »أن الحالة اآلن تستدعي االستنفار التام من قبل المالكين 
وأن يكونوا على اهبة االستعداد في حال تم الطلب اليهم تنفيذ 
االعتكاف الضرائبي، واالمتناع عن تسديد الضرائب والرسوم 
لسنوات عدة، الننا قد تخطينا الخطوط الحمر، والن المالكين 
ليسوا مكسر عصا، وألننا تحملنا الكثير من الجميع ولم نحصل 
مساعدة  الحكومة  ارادت  حال  وفي  حقوقنا.   على  اآلن  حتى 
الفقراء من المستأجرين، عليها ان تدفع عنهم ألنه غير دستوري 
الذين  المالكين  على  المساعدة  فرض  الحاالت  من  حال  في 
المالكين  دعم  يجب  أمالكهم.  ايجارات  مداخيل  من  يعتاشون 
الننا مواطنون لبنانيون ايضاً من اكبر المتضررين في االزمة 

االقتصادية والمالية والوبائية«.
وأكدت اللجنة في بيان من جديد »رفضها رفضا قاطعا أي 
مس أو تعديل لقانون اإليجارات، خصوصاً في هذه المرحلة 
تجاه  واجباتهم  بكامل  المالكون  ويقوم  قام  حيث  الحساسة، 
الدولة والمجتمع، وبالمقابل يعمد الكثيرون ونتيجة التحريض 
على عدم دفع االيجارات القديمة والتي يعتاش منها الكثير من 
المالكين القدامى، وطالبت الدولة اللبنانية بمساعدة المالكين 
وبشتى الوسائل من مساعدات اجتماعية، وإقرار قانون معّجل 
ومساعدة  عليهم،  إلنفاقها  حصراً  عائداتهم  لتخصيص  مكّرر 
األولية  والمواد  الهبات  وتقديم  ابنيتهم،  ترميم  في  انفسهم 

حصر  واحتساب  والضرائب  الرسوم  من  وإعفائهم  المجانية، 
اإلرث بحسب اإليجارات القديمة وليس بحسب السعر الرائج 
والتعويض عليهم عن السنين الطويلة الظالمة التي المت بهم 

وبعوائلهم«.
المتبعة  الوقائّية  باإلجراءات  »االلتزام  الى  الجميع  ودعت 
والتشدد على البقاء في المنازل، والمشاركة مع المستأجرين 
المشتركة،  واألماكن  والمصاعد  واألدراج  المداخل  تعقيم  في 
بهذا  اإلصابة  احتماالت  وتقليل  العامة  الصحة  على  حفاظاً 
بها  يمر  التي  الصعبة  المرحلة  هذه  من  االنتهاء  حتى  الوباء، 

جميع المواطنين من دون استثناء«.
قانون  وتعديل  للطعن  المحامين  تجّمع  رئيس  وك��ان 
قانون  »بتعليق  طالب  زخ��ور  أدي��ب  المحامي  اإلي��ج��ارات 
االيجارات والعودة بشكل طارئ وعاجل الى قانون االيجارات 
االستثنائية،  للظروف  نظراً  ايضاً  تعليقه  ثم  ومن   92/160
للكارثة  نظراً  لتعديل  ايضاً  بحاجة  المقّدمة  التعديالت  حتى 

التي حلت بالمواطنين«.
والشركات  المالكين  من  الكبار  »المتمولين  طالب  كذلك، 
العقارية المالكة التضامن مع الوطن والمواطنين والمستأجرين 
لقلة  بالنسبة  »أم��ا  وق��ال:  الفترة«.  هذه  لتخطي  مساعدتهم 
الفقراء، فنحن نتضامن معهم وندعو إلحصائهم  المالكين  من 

والتعويض عليهم إذا لحق بهم ضرر«.

حب الله خالل متابعته مبادرة جديدة لتصنيع جهاز تنّفسي اصطناعي

دياب متحدثا من مستشفى الحريري الجامعي

وزني وكومار جاه
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5الوطن / �سيا�سة
اأ�سباب تف�ّسر اجتياح فيرو�س كورونا لإيطاليا

والرئي�س الإيطالّي: نحتاج لمبادرات جديدة

اأوروبا تكّثف ا�ستجاباتها الحتواء كوفيد- 19 

ومنظّمة ال�سّحة العالمّية تدعو اإلى الوحدة

الدفاعات الجوّية اليمنية تت�سّدى لطائرات التحالف الحربّية 

و�سريع يوؤكد اأن منظومات فاطر- 1 اأجبرتها على مغادرة االأجواء

ال�سين قّدمت م�ساعدات لـ89 دولة 

و4 منظمات دولّية لمكافحة كورونا

»النقد الدولّي« يوؤّكد الدخول في مرحلة ركود �ستكون االأ�سواأ

والبنك الدولّي يدعو لتخفيف ديون الدول االأ�سّد فقرًا 

مادورو ي�سف اإدارة ترامب بالمتطّرفة وتت�سّرف كالمافيا

واإيران تعتبر ال�سمت الدولّي م�ساركة في ال�سلوك االأميركّي 
األميركي  الرئيس  إدارة  م��ادورو  نيكوالس  الفنزويلي  الرئيس  وصف 

دونالد ترامب ب�«المتطرفة وبأنها تتصرف كالمافيا في نيويورك«.
كبار  من  وع��دد  إليها  الموجهة  الجديدة،  األميركية  االتهامات  ونفى 
المسؤولين الفنزويليين، بمن فيهم وزير الدفاع ورئيس المحكمة العليا، 

بالتورط في تجارة المخدرات.
وقال مادورو في بيان بث على »تويتر«: »لقد وجهوا عدداً من االتهامات 
الباطلة الجديدة، فنزويال لديها رقم قياسي في مكافحة تهريب المخدرات 
وحياتي  المجتمع،  مصالح  أجل  من  صراعاً  كانت  حياتنا  عاماً،   15 منذ 

كانت صراعاً يومياً )من أجل مصالح( الحركة الوطنية والعمالية«.
مادورو  »اتهام  أن  أرياسا  خورخي  الفنزويلي  الخارجية  وزير  واعتبر 
يمثل  المتحدة  الواليات  في  المخدرات  بتجارة  فنزويليين  ومسؤولين 
شكالً جديداً من االنقالبات«. وقال إن »اإلعالن عن منح مكافآت يظهر يأس 

النخبة المتعصبة في واشنطن وهوسها بفنزويال«.
من جهتها، دانت وزارة الخارجية اإليرانية االتهامات األميركية األخيرة 
للرئيس الفنزويلي. وذكرت أّن »ال قوانين دولية تسمح ألميركا بالتدخل 
في الشؤون الداخلية للدول وتمّهد لالنقالب عليها«. كما رأت أّن »الصمت 
مقابل هذه اإلجراءات يعد مشاركة في هذا السلوك غير القانوني ألميركا«. 
نيكوالس  الفنزويلي  الرئيس  اتهمت  األميركية  العدل  وزارة  وكانت 
يدلي  لمن  دوالر  مليون   15 ووضعت  المخدرات«،  ب�«تهريب  م��ادورو 

بمعلومات عنه، إضافة لعدد من مسؤوليه.
وقال وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو إن »الواليات المتحدة أعلنت 
المتورطين  مادورو  نظام  في  السابقين  المسؤولين  لتقديم  مكافآت  عن 

بتجارة المخدرات إلى العدالة«.
أن  األميركية  بوست«  »واشنطن  صحيفة  رأت  متصل،  سياق  وفي 
بشأن  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  إدارة  اتخذتها  التي  »الخطوة 
التي  األقصى  الضغط  سياسة  زيادة  إطار  في  تأتي  الفنزويلي  الرئيس 

تتبعها واشنطن«. 
اإلرهاب  لشؤون  السابق  الخزانة  وزير  مساعد  عن  الصحيفة  ونقلت 
واالستخبارات المالية أريك لوربر قوله إنه »من غير الواضح كيف يمكن 
لإلدارة أن تسمي فنزويال دولة راعية لإلرهاب في الوقت الذي ال تعتبر فيه 

مادورو رئيساً شرعياً للبالد«.

أمس،  اإليطالية  الصحية  السلطات  أعلنت 
كورونا  بفيروس  جديدة  وفاة   969 تسجيل 
البالد  في  الوفيات  إجمالي  ليرتفع  المستجّد، 
وكانت   .86498 إلى  واإلصابات   9134 إلى 
تسجيل  عن  أمس،  أول  أعلنت  قد  السلطات 

كورونا. بفيروس  جديدة  وفاة  حالة   662
التي  األكبر  اليومية هي  الزيادة  وتعد هذه 
علماً  الفيروس،  تفشي  منذ  إيطاليا  تشهدها 
كانت  واح��د  ي��وم  ف��ي  األع��ل��ى  الحصيلة  أّن 
 793 توفي  عندما  آذار   21 ي��وم  سجلت  قد 

شخصاً.
من  ت��ض��رراً  البلدان  أكثر  إيطاليا  وتعد 
تليها  وف���اة   9134 سجلت  حيث  ال��وب��اء، 

.3292 الصين  ثم  إسبانيا 4934، 
عدد  يبلغ  التي  الدولة  إيطاليا  وأصبحت 
نقطة  نسمة،  مليون   60.5 نحو  سكانها 
البحث  وف��ي  ال��ف��ي��روس،  لتفشي  محورية 
الشكل  بهذا  الفيروس  تفّشي  أس��ب��اب  ع��ن 

في  الخبراء  أكد  إيطاليا  أنحاء  في  »المرعب« 
لتفشي  أدت  التي  األسباب  أّن  الصحة  مجال 

المرض فيها بهذه الصورة يعود إلى ما يلي:
لوجود  إنكار  حالة  في  إيطاليا  ظلت  أوالً: 
الكافية  بالسرعة  ت��ت��ح��ّرك  ول��م  ال��م��رض، 
االجتماعي  الفصل  تدابير  ف��ي  ل��الن��خ��راط 
والحظر، وذكرت تقارير أن أجهزة المخابرات 
حّذرت السلطات من الوباء المحتمل لكنها لم 

تتخذ اإلجراءات الالزمة.
القاتل حينها، فهو  الثاني  الخطأ  أما  ثانياً: 
إيطاليا  إلى  الصين  من  العائدين  وضع  عدم 
مثل  دول  فعلت  كما  االح��ت��رازّي،  الحجر  في 
هذا  وفي  المتحدة.   والمملكة  وألمانيا  فرنسا 
انتشار  بداية  مع  صحي  خبير  ذكر  الّصدد، 
الذي  األول  »الخطأ  أن  إيطاليا،  في  المرض 
لم  أنها  ك��ان  اإليطالية  الحكومة  اقترفته 
باتجاه  الصين  من  المباشرة  الرحالت  تمنع 
من  العديد  دخول  ذلك  مّكن  وهذا  إيطاليا«، 

الصين  من  العائدين  المصابين  المسافرين 
رح��الت  ط��ري��ق  ع��ن  بها  ال��م��اري��ن  أو  إليها 
التمّكن  دون  من  العدوى،  ونشر  »الترانزيت« 

من مراقبتها أو تتبعها وحصرها.
سياسيي  أن  أيضاً  األسباب  وم��ن  ثالثاً: 
في  أظ��ه��روا ج��ه��الً  ال��ب��الد  ف��ي  األول  ال��ص��ف 
بينهم  وظهرت  األم��ر،  خطورة  مع  التعامل 
الواجب  اإلج��راءات  حول  سياسية  مناكفات 
دعا  وق��د  ال��ظ��روف،  ه��ذه  ظ��ل  ف��ي  اتباعها 
المواطنين  التلفزيون  شاشات  عبر  بعضهم 
رغم  اعتيادي،  بشكل  حياتهم  ممارسة  إلى 

بوادر تفشي المرض.
رابعاً: تخلّف اإليطاليون في إجراء فحص 
واختبار الفيروس التاجي على نطاق واسع، 
مكافحة  في  فعاليته  أثبت  أنه  من  الرغم  على 

االنتشار.
ومفاجئة  هائلة  طفرة  هاجمت  خامساً: 
من  يعانون  الذين  األش��خ��اص  المرض  من 

المنطقة  في  المستشفيات  في  مزمنة  أمراض 
الشمالية، والتي لم يكن يتوفر فيها عدد كاٍف 
أجهزة  أو  المركزة  العناية  وحدات  أسّرة  من 

الصناعي. التنفس 
أعلى  من  واح��دة  إيطاليا  تعتبر  سادساً: 
إن  إذ  سكانها،  أعمار  ارتفاع  في  العالم  دول 
 ،65 سن  ف��وق  مواطنيها  من   23.3% نحو 

وهو ما زاد من فرصة انتشار المرض بينهم.
»فوكس  شبكة  نشرته  تقرير  عزا  سابعاً: 
العائلي  »الترابط  إلى  المرض  انتشار  نيوز« 
والثقافة التي تحدد طريقة الحياة اإليطالية«، 
وقال إن »وجود أسر متعددة األجيال ال تزال 
المناسبات  وتحيي  واحد  سقف  تحت  تعيش 
بشكل عائلي، قد يكون من األسباب التي أدت 

إلى تفاقم تفشي الفيروس«.
»ديموغرافيك  بمجلة  تقرير  وجمع  ثامناً: 
بين  السكان  ب��دراس��ات  المعنية  ساينس« 
إيطاليا  »مشكلة  إن  وقال  النقطتين،  هاتين 

من  الثانية  الدولة  تعّد  جهة  فمن  مزدوجة؛ 
ومن  السن،  في  الكبار  السكان  نسبة  حيث 
جهة أخرى فإن الشباب فيها يختلطون دوماً 

بأقاربهم األكبر سناً، مثل أجدادهم«. 
المحتمل  »من  أن  تقارير  وتذكر  تاسعاً: 
أفراد  خالل  من  انتشر  قد  الفيروس  يكون  أن 
أعراض  أي  عليهم  تظهر  لم  أصحاء  شباب 
لكبار  ونقلوه  جداً،  خفيفة  أعراض  ظهرت  أو 

السن«.
سيرجيو  اإلي��ط��ال��ي،  الرئيس  ق��ال  فيما 
مبادرات  تحتاج  »أوروب��ا  إن  أمس،  ماتريال، 
القديمة  »المقاربات  أن  إلى  مشيراً  جديدة«، 
يجب أن تسقط ألنها لم تنفع شيئاً مع الواقع 

الجديد«، حسب تعبيره.
يأمل  »ك��ان  إن��ه  اإليطالي  الرئيس  وق��ال 
فيروس  يواجه  أن  قبل  الكل  يتحّرك  أن  في 
يتأخروا  أن  بدل  أوروبا،  في  الجميع  كورونا 

في ذلك«.

اتخذت الدول األوروبية أول أمس، إجراءات أكثر صرامة للحّد من العدوى 
مع استمرار تطور تفشي كوفيد19- في القارة.

على  ال��دول  جميع  العالمية  الصحة  منظمة  حّثت  أخ��رى،  ناحية  ومن 
الوحدة ضد الوباء، محذرة من أن »الماليين يمكن أن يموتوا« إذا لم ُتتخذ 

إجراءات حازمة.
وتعّد إيطاليا واحدة من الدول التي تتحمل العبء األكبر لكوفيد19- في 
حالة،   80539 إلى  البالد  في  لإلصابات  اإلجمالي  العدد  وارتفع  أوروب��ا. 
أول أمس. وارتفع عدد  المدنية  الحماية  إدارة  بحسب آخر إحصاء نشرته 

الوفيات هناك إلى 8165.
وفي فرنسا المجاورة، أودى الفيروس بحياة 365 شخصاً في 24 ساعة، 
ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1696 بينما قفز عدد الحاالت المؤكدة إلى 

.29155
»عدد  أن  إلى  أش��ار  للصحة،  العام  المدير  سالومون،  جيروم  أن  غير 
الوفيات في الوقت الحالي ال يأخذ في االعتبار سوى أولئك الذين توفوا في 
المستشفى«، مضيفاً أن »عدد الوفيات في دور التقاعد وفي المنازل سيتاح 

قريباً، وهو ما قد يؤدي إلى طفرة كبيرة في عدد حاالت الوفاة«.
عدد  أكبر  عن  بريطانيا  أبلغت  اإلنجليزية،  القناة  عبر  نفسه  اليوم  وفي 
وفيات في يوم واحد بأكثر من 100 شخص ألول مرة منذ تفشي المرض، 
578. وارتفعت الحاالت المؤكدة في البالد إلى  ليصل العدد اإلجمالي إلى 

.11658
وحتى اآلن، سجلت إسبانيا وألمانيا عدد حاالت مؤكدة 56188 و36508 

على الترتيب. وتجاوز إجمالي عدد الوفيات في إسبانيا 4000 شخص.
وتأتي هذه األرقام في وقت حذر فيه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس في قمة قادة مجموعة العشرين االستثنائية 
التي عقدت بشأن كوفيد19- في الرياض عبر دائرة تلفزيونية مغلقة يوم 
الخميس، قائالً »أصيب ما يقرب من نصف مليون شخص بالفعل، وفقد أكثر 

من 20000 شخص حياتهم. هذا الوباء يتطّور بمعدل هائل«.
وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، »بدون إجراءات حازمة في جميع 
البلدان، قد يموت الماليين. التداعيات االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

الكاملة تتطور«.
التي تتطلب  ودعا تيدروس إلى ثالثة طلبات لمعالجة األزمة العالمية 
العالمية  الصحة  منظمة  مدير  وقال  الكفاح.  هو  األول  عالمية.  استجابة 
»كافحوا بقوة. كافحوا كالجحيم. كافحوا كما لو أن حياتكم تتوقف عليه. 
الطريقة األفضل والوحيدة لحماية األرواح وسبل العيش واالقتصادات هي 

إيقاف الفيروس. ال أعذار وال ندم«.
وأضاف: »يجب فوراً أن نبني ونوسع وندرب وننشر العاملين الصحيين 
لتحديد كل الحاالت واختبارها وعزلها ومعالجتها وتعقب المخالطين لها«.

أما المطلب الثاني فهو الوحدة، قائالً »ال يمكن ألي بلد أن يتعامل مع هذه 
األزمة بمفرده. نحن جميعاً في هذا الوضع معاً، ولن نخرج منه إال معاً«، 

داعياً إلى »التضامن العالمي«.
القوة  توجيه  إعادة  إلى  تيدروس  دعا  فقد  الثالث،  للمطلب  وبالنسبة 
الصناعية للدول باتجاه هذا الجهد إلنتاج األدوات التي يحتاج اليها العالم 
عالميا  المشترك  والتحرك  والعالجات،  اللقاحات  وابتكار  األرواح،  إلنقاذ 

لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى.
تحديث  األوروب��ي��ة  ال���دول  واص��ل��ت  ال��ف��ي��روس،  ض��ّد  السباق  وف��ي 

استجاباتها.
مؤقتاً  مرسوماً  أمس،  أول  إيطاليا  في  الخصوصية  تنظيم  هيئة  وأقّرت 
يسمح للحكومة باستخدام »تتبع االتصال الرقمي« لتتبع تنقالت األشخاص 

المصابين بالفيروس وربما الذين خالطوهم أيضا.
إن  أنطونيلو سورو،  إيطاليا  وقال رئيس هيئة ضمان الخصوصية في 
اإلجراء »ليس تعليقا لحقوق الخصوصية، ولكنه يوفر أدوات فعالة الحتواء 

تفشي المرض مع الحفاظ على احترام حقوق مواطنينا«.
سانشيز  بيدرو  الوزراء  رئيس  طلب  على  البرلمان  وافق  إسبانيا،  وفي 

بتمديد حالة اإلنذار إلى 12 نيسان.
وتمنح حالة اإلنذار سلطات خاصة للحكومة للحّد من حركة المواطنين، 
الجيش  وكذلك  الخاصة  األصول  واستخدام  اإلنتاج،  وسائل  في  والتحّكم 

لتنفيذ األعمال اللوجستية واإلمداد األساسية إذا لزم األمر.
وفي الوقت نفسه، أنشأت ألمانيا شبكة بحثية جديدة لربط المستشفيات 

الجامعية لمكافحة كوفيد19-.
أميركي(  دوالر  مليون   164( يورو  مليون   150 مجموعه  ما  توفير  وتّم 
لتمويل إنشاء الشبكة 100 مليون يورو هذا العام و50 مليون يورو إضافية 

في العام المقبل، وفقاً لوزيرة التعليم والبحث أنجا كارليزيك.
وقالت »هذا المشروع العلمي الفريد، هذا التفاعل بين القوى المختلفة 
كوفيد- ومعالجة  بحوث  في  األمام«  إلى  كبيرة  خطوة  بالفعل  سيدفعنا 

.19
الموظفين  من  آالف  عن  الوطنية  الصحة  هيئة  تبحث  بريطانيا،  وفي 
تم  حين  في  مؤخراً،  المتقاعدين  الصحيين  العاملين  بين  من  اإلضافيين 

تركيب مستشفى ميداني عسكري سعته 4000 سرير في شرق لندن.
إحدى  حرم  الحكومة  ستحول  حالة،   174 أك��دت  التي  ألبانيا،  وفي 
المرضى  لعالج  مستشفى  إلى  تيرانا  في  السابقة  الخاصة  الجامعات 
المصابين بالفيروس. وسيوفر المستشفى المؤقت في البداية حوالي 100 

سرير.
وقال رئيس الوزراء إدي راما إن مستشفى الحجر الصحي الجديد يجب 

أن يكون جاهزاً لالستخدام في خالل 30 يوما.

أّكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية 
»تصّدي  سريع،  يحيى  العميد  صنعاء،  في 
للتحالف  قتالي  لتشكيل  الجوية  الدفاعات 
السعودي من طائرات حربية في أجواء مديرية 

صرواح غرب محافظة مأرب شرق اليمن«.
فاطر1-  »منظومات  أن  سريع  وأوض���ح 
على  المعادية  الطائرات  أجبرت  الدفاعية 
مغادرة األجواء قبل تنفيذها أّي مهام عدائية«.

في  وال��َم��ْخ��َدَرة  الَمْشَجح  منطقتا  وتشهد 
بين  عنيفة  مواجهات  ذاتها  ِص��رواح  مديرية 
قوات حكومة صنعاء من جهة، وقوات الرئيس 
التحالف السعودي  هادي المسنودة بطائرات 

من جهة أخرى. 
وشّنت طائرات التحالف السعودي أكثر من 
صنعاء  حكومة  ترحيب  منذ  جوية  غارة   90
ومبعوثه  المتحدة  لألمم  العام  األمين  بدعوة 
في  الحرب  إليقاف  غريفيث  مارتن  الخاص 

اليمن.
أعلن  السعودي  التحالف  أن  إل��ى  ُي��ش��ار 
هادي  الرئيس  حكومة  لقرار  وتأييده  دعمه 
بقبول دعوة األمين العام لألمم المتحدة لوقف 

الحرب، لكن غاراته الجوية لم تتوقف.
للتحالف  ج��وي��ة  غ���ارة   54 واس��ت��ه��دف��ت 
والَمهاِشمة  لْيلَة  الَسّ منطقتي  ال��س��ع��ودي 
ومواقع محيطة بمنطقة الَيَتَمة، المركز اإلداري 
نجران  مع  الحدودية  ْعف  والَشّ َخْب  لمديرية 
جوية  غ��ارات   5 استهدفت  كما  السعودية، 
منطقة اللبنات في األطراف الجنوبية الشرقية 
لمديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف شرق 

اليمن.
يجري ذلك في ظل تبادل االتهامات بين قوات 
للتحالف  المتعددة  والقوات  صنعاء  حكومة 
السعودي بارتكاب عشرات الخروقات اليومية 
التفاق وقف إطالق النار في محافظة الُحَدْيَدة.

أفاد  صنعاء  حكومة  في  عسكري  مصدر 
التحالف  لقوات  خرقاً   340 من  أكثر  ب�«رصد 
الترحيب  منذ  الُحَدْيَدة  جبهات  في  السعودي 
إليقاف  المتحدة  لألمم  العام  األمين  بدعوة 

الحرب في اليمن«.
مارتن  اليمن  إل��ى  األممي  المبعوث  وك��ان 
أمس،  أول  مساء  متأخر  وقت  في  دعا  غريفيث 
أطراف النزاع في اليمن إلى عقد اجتماع عاجل 
أنفسهم  على  قطعوه  ما  ترجمة  سبل  لمناقشة 

من التزامات إلى واقع ملموس.
االمتثال  النزاع  أطراف  من  غريفيث  وتوقع 
الوقف  طريق  عن  السالم،  في  اليمنيين  لرغبة 
والعسكرية،  العدائية  األعمال  لكل  الفوري 
ب�«بالردود  وصفها  لما  سعادته  عن  وأع��رب 
الله  وأنصار  اليمنية  الحكومة  من  اإليجابّية 
وقف  بشأن  المتحدة  لألمم  العام  األمين  لنداء 

إطالق النار«.

»مساعدات  تقديمها  عن  الصين  أعلنت 
دولية  منظمات  و4  دولة  ل�89  تقنياً  ودعماً 
وأنها  ك��ورون��ا«،  لمكافحة  دفعات   4 على 
ب��ص��دد إع����داد خ��ام��س دف��ع��ة م��ن ب��رام��ج 

للعالم. مساعداتها 
وأعلنت الصين أنها »وفرت برامج متعددة 
والتشخيص  والسيطرة  للوقاية  اللغات 
لتبادل  دولية  اجتماعات  وأقامت  والعالج، 
ومكافحته،  ال��وب��اء  م��ن  ال��وق��اي��ة  خ��ب��رات 
وشاركت البيانات العلمية والنتائج التقنية 
مع  والمكافحة  الوقاية  واستراتيجيات 
في  العالمي  والتكنولوجي  العلمي  المجتمع 
الوقت المناسب، وقّدمت المساعدات والدعم 
على  دولية  منظمات  و4  دولة  ل�89  التقني 
الدفعة  إعداد  بصدد  حالياً  وهي  دفعات،   4

الخامسة من المساعدات«.
لما ذكره شو نان بينغ، نائب وزير  ووفقاً 

العلمي  المجتمع  قام  والتكنولوجيا،  العلوم 
العمل  من  بالكثير  الصين  في  والتكنولوجي 
حيث  السريري،  والعالج  األدوي��ة  لتطوير 
الحلول  من  نسبياً  كاملة  مجموعة  تشكل  تّم 

التقنية في البداية.
معركة  كانت  عندما  أن��ه  بكين  وأك���دت 
العديد  قدمت  شدة،  أكثر  الوباء  ضد  الصين 
أصبح  واليوم،  لها.  قيماً  دعماً  البلدان  من 
السيطرة  تحت  الصين  ف��ي  ال��وب��اء  وض��ع 
تقديم  ف��ي  ه��ي  ف��أخ��ذت  أس��اس��ي  بشكل 

المساعدات.
مجتمع  ب��م��ف��ه��وم  »ت��م��س��ك��اً  وأض���اف���ت: 
ل��ل��ب��ش��ري��ة، ن��ح��ن على  وم��ص��ي��ر م��ش��ت��رك 
استعداد إلرسال خبراء طبيين لدعم الوقاية 
للتغلب  الثقة  وتعزيز  ومكافحته،  الوباء  من 

على الوباء«.
لجنة  مدير  نائب  شين،  يى  تسنغ  وق��ال 

المبادرة  زم��ام  أخ��ذت  الصين  إن  الصحة، 
الوقاية  ف��ي  الصينية  ال��خ��ب��رات  ل��ت��ب��ادل 
عن  الناجم  ال��رئ��وّي  االلتهاب  من  والعالج 
مع  )كوفيد19-(  الجديد  كورونا  فيروس 

العالم«.
الوكالة  مدير  نائب  بوكينغ،  دنغ  ويعتقد 
الوطنية للتعاون اإلنمائي الدولي، أن »تقديم 
ال��وب��اء،  لمكافحة  الخارجية  المساعدات 
سيساعد الصين أيضاً في السيطرة على خطر 

دخول الوباء من الخارج وتقليله«.
انتشر  ال��ح��اض��ر،  ال��وق��ت  »ف��ي  وخ��ت��م: 
العالم.  حول  متعّددة  نقاط  في  كوفيد19- 
وال��ت��ع��اون ال��دول��ي ال��ف��ع��ال ف��ي ال��وق��اي��ة 
المشتركة  والمكافحة  والسيطرة  المشتركة 
له أولوية قصوى. وال يمكن للبشرية جمعاء 
باإلخالص  إال  معاً،  الصعوبات  على  التغلب 

والتضامن، ومن خالل العمل معاً«.

أك����دت م���دي���رة ص���ن���دوق ال��ن��ق��د ال��دول��ي 
»جائحة  أن  أم��س،  جورجييفا  كريستالينا 
إلى  العالمي  االق��ت��ص��اد  دفعت  كوفيد19- 
الدول  لمساعدة  هائالً  تمويالً  سيتطلب  ركود 

النامية«.
اإلنترنت:  عبر  صحافي  مؤتمر  في  وقالت 
سيكون  رك��ود،  في  دخلنا  أننا  الواضح  »من 
 2009 العام  في  الوضع  عليه  كان  مما  أسوأ 

بعد األزمة المالية العالمية«.
وق��ال��ت ج��ورج��ي��ي��ف��ا إن���ه م��ع »ال��ت��وق��ف 
الصندوق  يقّدر  العالمي،  لالقتصاد  المفاجئ« 
لألسواق  اإلجمالّية  المالية  »االحتياجات 
لكنها  دوالر«.  ت��ري��ل��ي��ون  ب�2،5  ال��ن��اش��ئ��ة 
األدنى  الحد  يمثل  التوقع  »هذا  أن  من  حّذرت 

ومتحفظ«.
وأضافت أنه »يمكن للحكومات في األسواق 
مليار  ال�83  من  كبيراً  جزءاً  تغطي  أن  النامية 
دوالر التي خسرتها في األسابيع األخيرة، لكن 
كافية،  غير  المحلية  الموارد  أن  الواضح  من 

وهذه الدول لها مستويات تداين عالية«.
وطلبت أكثر من 80 دولة، أغلبها ذات ناتج 
النقد  صندوق  من  عاجلة  مساعدة  منخفض، 

الدولي.
»نعلم  جورجييفا  كريستالينا  وتابعت 
تكون  لن  المحلية  ومواردها  احتياطاتها  أن 
إلى  يسعى  »الصندوق  أن  وأضافت  كافية«، 
أفضل  بشكل  المزيد  لفعل  استجابته  تعزيز 

وأسرع من ذي قبل«.
إنها  الدولي  النقد  صندوق  مديرة  وقالت 
الصندوق  في  الطوارئ  موازنة  ترفيع  »طلبت 

التي تبلغ قيمتها اآلن 50 مليار دوالر«.
األميركية  االقتصادية  ب�«الخطة  ورحبت 
التي تبلغ قيمتها 2،2 ترليون دوالر«، واعتبرت 
اقتصاد  أكبر  إلسناد  للغاية  »ضرورية  أنها 
المفاجئ  االنخفاض  مواجهة  في  العالم  في 

لألنشطة االقتصادية«.

األميركي.  للشعب  جداً  مهم  »هذا  وأضافت 
ألهمية  نظراً  العالم،  لبقية  أيضاً  مهم  وه��و 
الخطة  أن  واع��ت��ب��رت  ال��م��ت��ح��دة«.  ال��والي��ات 
النظام  ق��درة  تعزز  ألنها  األه���داف«  »محددة 
أن  على  وعائالتهم  العمال  و«تساعد  الصحي 
للموارد،  الفجائي  الفقدان  من  محمّيين  يكونوا 

حتى يتمكنوا من قضاء حاجياتهم اليومية«.
خاصة  الشركات،  أيضاً  الخطة  وتحمي 
هي  األخ��ي��رة  وه��ذه  والمتوسطة،  الصغيرة 
األكثر عرضة للمخاطر لكنها األكثر تشغيالً في 

البالد.
انتعاشة  »حصول  جورجييفا  وتوقعت 
تدابير  الحكومات  تتخذ  أن  بشرط   2021 عام 

مالئمة ومنّسقة«.
 )...( مهمة  انتعاشة  تحدث  »قد  واضافت 
لكن ذلك رهن نجاحنا في احتواء الفيروس في 
إلى  السيولة  مشكالت  تحّول  ومنع  مكان  كل 

تسديد  عن  العجز  أي  ائتمانية،  جدارة  مشكلة 
القروض«.

البنك  رئيس  مالباس  ديفيد  ق��ال  ب���دوره، 
ستحتاج  فقراً  األشد  »الدول  إن  أمس،  الدولي 
إلى إعفاء من الدين أو إعادة هيكلة كي تستطيع 
تمويل معركتها ضد جائحة فيروس كورونا«، 
مضيفاً أن »البنك سيقترح نهجاً إلسقاط الدين 

في نيسان«.
وقال مالباس عبر دائرة تلفزيونية متحدثاً 
األشد  «الدول  الدولية  والمالية  النقدية  للجنة 
تلك  وبخاصة  الضربات،  أعنف  ستتلقى  فقراً 
التي كانت مثقلة بالديون بالفعل قبل األزمة.. 
تستلزم  الدين  خدمة  على  القدرة  صيانة  لكن 
إعفاء بلدان عديدة من الدين. هذه هي الطريقة 
موارد  أي  تركيز  بوسعهم  يكون  لكي  الوحيدة 
وتداعياتها  الجائحة  محاربة  على  جديدة 

االقتصادية واالجتماعية«.
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أشارت مصادر دبلوماسية 
عربية إلى أن االتصال الذي 

أجراه ولي عهد اإلمارات 
بالرئيس السوري هو التعبير 

األهم واألعلى عن سقوط 
نظرية عزل سورية ومعلوم ما 
وَمن يمثل ولي عهد اإلمارات. 

وتوقعت المصادر أن تأتي 
اتصاالت وتعبيرات الحقة 

عربية وغير عربية في االتجاه 
ذاته. بعدما بات محسوماً 
مستقبل سورية من جهة 

والحاجة العربية الستعادة 
مكانتها ثانياً.

كوالي�سكوالي�س

تقرير �إخباريتقرير �إخباري



الوطن6

مديرية الفرزل في »القومي«
نفذت حملة تعقيم وا�سعة في الفرزل

تعقيم  حملة  االجتماعي،  القومي  السوري  الحزب  في  زحلة  لمنفذّية  التابعة  الفرزل  مديرّية  نفّذت 
»كورونا«،  وباء  انتشار  من  الحّد  على  العمل  إطار  في  وذلك  وشوارعها،  الفرزل  بلدة  أحياء  شملت 
األزمات  كل  في  كما  العصيبة  األزمة  هذه  في  شعبه  أبناء  مع  المستمر  الحزب  وقوف  مع  وانسجاماً 

والمحن.

موؤ�س�سة رعاية اأ�سر ال�سهداء في »القومي« 
وّزعت ح�س�سًا غذائّية لعائالت ال�سهداء والجرحى 

القومي  السوري  الحزب  في  الخاصة  االحتياجات  وذوي  الشهداء  أسر  رعاية  مؤسسة  وّزع��ت 
االجتماعي سلالً غذائية لعائالت شهداء الحزب وجرحاه في مناطق عكار وطرابلس والمتن الشمالي 

والمتن األعلى والمتن الجنوبي وصيدا والبقاع الغربي وحاصبيا.
وكانت المؤسسة تلقت تبرعات من قوميين ومواطنين لهذه الغاية، وأعلنت رئيسة المؤسسة نهال 
رياشي أن المؤسسة لن تألو جهداً لتقديم المزيد من المساعدات، خصوصاً في هذا الظرف العصيب، 

نتيجة تفشي فايروس كورونا. 
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تـــــحـــــت شــــــعــــــار »مـــــعـــــاً 
أطلقه  الـــــذي  الــــوبــــاء«  ضـــد 
القومي  الـــســـوري  الــحــزب 
ــــــاذاً  ــــــف االجـــــتـــــمـــــاعـــــي، وإن
لــلــتــوجــيــهــات واإلرشــــــادات 
الرسمية، نفذت مديرية نمرة 
السويداء  لمنفذية  التابعة 
الجهات  مــع  »الــقــومــي«  فــي 
تعقيم  حـــمـــات  الــمــحــلــيّــة 
لـــلـــشـــوارع والــمــؤســســات 
والـــمـــكـــاتـــب والـــمـــحـــال في 
فايروس  لــمــواجــهــة  البلدة  

»كورونا«.
البلدة  مجلس  توّجه  وقد 
السوري  لــلــحــزب  بــالــشــكــر 
ــمــاعــي على  االجــت ــقــومــي  ال
مساهمته ومشاركته الفاعلة 

في حملة التعقيم.

مديرية نمرة في »القومي« تنفذ مع الجهات المحلّية حمالت تعقيم..
و�سكر من مجل�س البلدة

واص���ل اإلس��ع��اف ال��م��ي��دان��ّي 
والشؤون  العمل  لعمدة  التابع 
السوري  الحزب  في  االجتماعّية 
عمليات  االج��ت��م��اع��ي  ال��ق��وم��ي 
بيروت،  مدينة  أحياء  في  التعقيم 
مناطق  بتعقيم  ف��رق��ه  وق��ام��ت 
بكار  عائشة  الخياط،  تلة  فردان، 
ك��رك��ول  م��ن  ج��ان��ب  ومحيطها، 
النبع  رأس  المال  ومنطقة  ال��دروز 
وحبيش، وشملت حمالت التعقيم 
ال���ى ال���ش���وارع وال��م��ؤس��س��ات 
ومحيطها،  الفتوى  دار  والمحال، 
مدخل  اإلسالمية  الجماعة  مقّر 
مركز  لبنان،  تلفزيون  ومحيط 
ال��ف��اروق  م��رك��ز  الطبي،  ال��ري��ان 
العناية  مستشفى  اإلس��الم��ي، 
اإلنمائي  القيم  واألم،  بالطفل 
بيروت  جامعة  الثقافي،  المهني 
اإلسالمية � كلية الشريعة، مدخل 
من  وغيرها  خ���ازن،  بربر  ثكنة 

المؤسسات.

الإ�سعاف الميدانّي في »القومي« يتابع واجبه بحمالت التعقيم في مناطق واأحياء و�سوارع بيروت
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السوري  الحزب  في  القلمون  لمنفذية  التابعة  صيدنايا  مديرية  نّفذت 
القومي االجتماعي حملة تعقيم للطرق والمرافق العامة في مدينة صيدنايا، 
في إطار اإلجراءات االحترازية والوقائية المتخذة في إطار مقاومة تفّشي 

فيروس »كورونا«. 
وفي وقت سابق، قامت المديرية بتعقيم مكتبها في صيدنايا ومدرستي 
مع مجلس  بالتعاون  وذلك  ضاهر،  والشهيد منيب  قزما  إبراهيم  الشهيد 

المدينة. 
في  المواطنين  على  مجاناً  الخبز  بتوزيع  صيدنايا  مديرية  قامت  كما 

المدينة.
في  البعث  كتائب  “القومي”  في  صيدنايا  مديرية  شاركت  ذلك،  إلى 
حملة تعقيم دير سيدة صيدنايا، وتوّزعت مجموعات مشتركة في المدينة 

لقياس حرارة المواطنين. 
وتابع حمالت التعقيم إلى جانب هيئة وأعضاء مديرية صيدنايا، ناظر 

التدريب في منفذية القلمون محمد وسيم ياسمينة، واألمين نقوال سعادة.
مديرية  به  تقوم  ما  أن  إلى  أزرق  الله  رزق  القلمون  عام  منفذ  وأش��ار 
لمنفذية  التابعة  الحزبية  الوحدات  ونشاط  لعمل  نموذج  هو  صيدنايا 
القلمون في هذه المرحلة الصعبة، مشدداً على ضرورة التقّيد باإلجراءات 

الرسمية المتخذة ومبادئ السالمة، وداعياً إلى الحّد من التجّمعات.
بالتزام  المسؤولية  وحس  الوعي  درجات  اقصى  ممارسة  على  وأكد 

المنازل وعدم الخروج إال للضرورة القصوى. 

مديرية �صيدنايا في »القومي« تنفذ حملة تعقيم الطرق والمرافق العامة وت�صارك في تعقيم دير �صيدة �صيدنايا

منفذ عام القلمون رزق اهلل اأزرق: للتقّيد باالجراءات الر�صمية ومبادئ ال�صالمة 

الحزب  في  الزبداني  مديرية  تواصل 
القيام  ــمــاعــي  االجــت ــقــومــي  ال ـــســـوري  ال
انتشار  لمواجهة  الــوقــائــيــة  بـــاإلجـــراءات 
نـــّفـــذت حملة  فـــيـــروس كــــورونــــا، حــيــث 
تعقيم في بلدة بقين شملت شوارع البلدة 
الينابيع  ومــحــيــط  الــرســمــيــة،  والــمــبــانــي 
وذلك،  الجيش،  وحــواجــز  العبادة  ودور 

بالتنسيق مع مجلس بلدية بقين.
مماثلة  حملة  نــفــذت  المديرية  وكــانــت 
مدينة  فــي  وأخـــرى  الــزبــدانــي  مدينة  فــي 

بلودان. 
أن  داوود  خليل  المديرية  مدير  وأكــد 

الحملة ستشمل قرًى وبلدات جديدة.

مديرّية الزبداني في »القومي« نفذت حملة تعقيم �صاملة لبلدة بّقين
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 sO�UBL�«  œb�  XF�—  ¨…b�b�   U�U�≈  qO���  r�—Ë  ¨wL�UF�«  rK��«  «c�  w�
 ¨62  v�≈ 60  s� sO���d� qI��U� ÊUM�� l�u� s Ò��� Î̈ U�UB� 391  vK� ÊUM�� w�
 l�Ë√  —UA��«  W���  Î «œuF�  rK��«  w�  t�I��  w��«  r�UF�«  Ê«bK�  qO���  V���
 ‰Ëb�«  W��d�  17  ?� Î «“ËU��� ¡UHA�«  ôU� œbF� 45  r�— q�� ULMO� ¨”ËdOHK�
 œbF� Î U�UO�  U�U�û� wD�Ë ‰bF� vK� Î UE�U��Ë ¨ U�U�ù« œbF� t�bI�� w��«
 W�U�≈  75  q��  wL�U�  wD�Ë  ‰bF�  q�UI�  ÊuOK�  qJ�  W�U�≈  57  ?�  ÊUJ��«
 œ«bF��ö� WOK�_«Ë WO�uJ��«  œuN��«  XK�«u�  U�—UIL�«  Ác� r�—Ë ÆÊuOKL�U�
 w��«   U�Ëd��«  l�  Î U�uB�  ¨”ËdOH�«  œÒbL�  vK�  …dDO�K�  wF��«Ë  ¨√u�ú�
 XH�  ULMO�  ¨‰ULA�«  WIDM�  w�  Î U�uB�  ¨ÎöO�  ‰u���«  dE�  oO�D�  w�  XK��
  dN�Ë  ¨UOI�d�√  w�  Î U�uB�  ¨sOO�UM�K�«  sO�d�GL�«  …œu�  WOC�  `D��«  vK�
 n�Ë Íc�« ¨Íd� tO�� »«uM�« fK�� fOz—Ë W�uJ��« sO� UN��—UI� w�  UM�U��
 ¨bOFB��«  s�  b�eLK�  Î UN���  «b�Ë  ¨sO�d�GL�«  ÁU��  ‚uIF�U�  w�uJ��«  n�uL�«
 WO�uJ� —œUB� X�U�Ë ÆÊU�O� 12  v�� —UE��ö� u�b�Ë Y�d�� W�uJ��« ULMO�
 dE�M� ULMO� ¨U�b�d� ô W�“_ Î U�œUH� nKL�« W�«—b� Ÿ—U�O� W�uJ��« fOz— Ê≈
 ÊËœ  s�  ¨Âu??O??�«  ¡U��  tK�«dB�  s��  bO��«  tK�«  »e��  ÂUF�«  sO�_«  qD�  Ê√
 W�d�Ë  tK�«  »e�  n�«u�   dN�  Íc�«  ¨Ÿu{uLK�  ‚ÒdD�O�  ÊU�  «–≈  U�  W�dF�
 d�“u�«  t�Oz—  ÊU��  vK�  d��«  wM�u�«  —UO��«  n�u�  «b??�Ë  ¨WI�UD��  tM�  q??�√
 ·ö��  ¨tK�«  »e�Ë  q�√  wH�u�  l�  …b??�«Ë  W�u�  vK�  ¨qO�U�  Ê«d��  o�U��«
 q��  q�  œu�Ë  W�U���«  s�  ÀÒb��  Íc�«  ¨w��  nO�U�  WO�—U��«  d�“Ë  n�u�

ÆÊU�O�  12

 ‰u�   «b���L�«  d�¬  s�  w�uO�«  Ád�dI�  w�  wF�U��«  w�uJ��«  vHA��L�«  sK�√Ë
 U�Ë—u� ”ËdOH� UN��U�≈ ÎU�d��� X��� w��«  ôU��« ŸuL��ò ÒÊ√ Òb���L�« U�Ë—u� ”ËdO�
 4  UNML{ s� ¨W�U� 72  v�«  XK�Ë vHA��L�«  w� w�B�«  ‰eF�«  WIDM� w� X�e� w��«Ë

ÆåÈd�√  UOHA��� s� XKI�  ôU�
 WO�K� PCR ?�« h�� W�O��  ¡U� Ê√ bF� ¡UHAK�  U�U�≈ 4 q�UL�ò ∫d�dI��« ·U{√Ë
 Íc�« WO�M��« w�«d�ù« i�dL�« UNMO� s� ¨÷dL�« ÷—«u� W�U� s� UNBK��Ë sO�dL�« w�
 ”ËdO�  s�  ÎU�UL�  XOH�  w��«   ôU��«  ŸuL��  mK�Ë  ¨t��Ë“Ë  ÎUI�U�  Ãd�  l{Ë  w�  ÊU�
 …b�Ë  w�  U�Ë—u�  ”ËdOH�  »UB�  …U�Ë  v�«  W�U{≈  ¨¡UH�  W�U�  27  W�«b��«  cM�  U�Ë—u�

ÆåU�Ë—u� v{dL� W�U��« WIzUH�« W�UMF�«
 ÊUO� w� X�{Ë«Ë ¨Í—«œù« UN�UD� sL{ åU�Ë—u�ò W�U� ‰Ë√ s� WO�“U��« W�bK� XMK�√Ë
 W��F��« —«d� l� ÎUM�«e� 2020Ø3Ø13 s� ¡«b��« w�uD�« w�eML�« d���« w� X�U� W�UBL�« ÒÊ√

ÆÀb��« WIDM� w� Èd�√ W�U� s� bO�√ UL� Æ¡«—“u�« fK�� q�� s� ÷ËdHL�« W�UF�«
 …dDO��« WK�d� w� UM�≈ò ∫å¡UM��«å?� œ«bIL�« wK� —u��b�« W�ËUILK� ¡U�u�« WK�� uC� ‰U�Ë
 W�dJ�F�«Ë  WOM�_«  ÈuI�«Ë  W�uJ��«  UN�c��«   «¡«d�≈  WK�K�  d��  ”ËdOH�«  —UA��«  vK�
  «¡«d�ù« oO�D� w� UM�ÒdL��« «–≈ t�« ÎU�{u� ¨åWO�UM�K�« w{«—_« nK��� w�  U�bK��«Ë
 ÷dL�«  —UA��«  j�{  s�  …bO�  WK�d�  v??�«  qBM�  ◊ö??�??�ô«Ë  ‰u���«  dE�  W�U�Ë
 UM�√ Î «b�R� ¨år�UF�« ‰Ëb� ÎU�UO� `�d� ÊUM�� w� l{u�« ÒÊ√ ÎUHOC� ¨ål{u�« vK� …dDO��«Ë
 ÒÊ«  œ«bIL�«  `{Ë√Ë  ¨å¡U�u�«  WN�«uL�  W�u�dL�«  W�—«“u�«Ë  WO�uJ��«  WD�K�  ÎUI�Ë  dO��ò
 X�� l{u�«Ë  U�U�û� WO�U� WO�UFO��« …—b� vK� k�U�� ‰«e� ô w�uJ��« vHA��L�«ò
 q�b� v�«  Êü«  v�� Z��� r�  d�_«Ë ¨ ôU� ‰U�I��ô Î«e ÒN�� Î«d�d� 80  „UM�Ë ¨…dDO��«
 WK�U�  WO��  WD�  l{Ë  tK�«  »e�  ÒÊ√  ÎULK�  ¨å»«e�_U�  WO�uJ�  dO�  WO��   U� Ò�R�
 ÷UNM��« V��Ë »d� W�U� w� UM�√ d��F� »e��« Ê√ –« ¨÷dL�« WN�«uL� W�Ëb�« œUM�ù

ÆUNO� W�—UALK�  U�UD�« Òq�
 Íc�«  tK�«  »e�� W�Ëb�«  ·dB�� UN�U�U� XF{Ë »«e�_« iF�ò ÒÊ√  v�«  œ«bIL�«  XH�Ë
 WO�«d�ù« …dzUD�« w� sO�UBL�« s� »UIM�« nAÔ� U�bM� W�«b��« cM� W�dFL�« Ác� w� ◊d��«
 WO�B�« W�ON�« dHM��« UL� ¨w�B�« d���« w� UNF{ËË  ôU��« Ác� b�— vK� qL� YO�
  UOHA��L�« qO�Q� vK� qLF� UL� o�UML�« w�  UOHA��L�« iF� QA�√Ë w�bL�« ŸU�b�«Ë
 rO� ¡UA�≈ d�� p�KF� w� WLJ��« —«œ vHA��� qO�Q� œ«bIL�« b�√Ë Æå·«d�_« w� WO�uJ��«
 W�œUF�«  ’u�H�«  ¡«d�ùË  rN�  t��ALK�  ÂUF�«  nAJK�  U�Ë—uJ�  W�UBL�«   ôU�K�  W�U�

ÆåU�Ë—uJ�« h��Ë
 ÂU�I�« j�Ë wL�d�« ÂUL��ô« …dz«œ w� Ã—U��« w� sOO�UM�K� w�B�« l{u�« wI� ¨p�– v�«
 ÒÍ√  ¡ö�≈ Âb� vK� »U�œ ÊU�� W�uJ��«  fOz— ÒdB� –≈Ë ¨nKL�«  l� q�UF��«  ‰UO� w�uJ�
 ÍuDM� UN�√ Á—U���ô f�√ ‰U� UL� ¨W�UF�« W��F��« WKN� ¡UN��« q�� ÊUM�� v�« Ã—U��« w� W�U�
 qI�  WN��Ë  ÈËbFK�  rN{ÒdF�  U�  UN�H�  …dzUD�«  w�  dO��  œb�  œu�Ë  ô  WO��  d�U��  vK�
 rNzö�ù WK�U� WD� l{Ë vK� q�√  W�d�Ë tK�«  »e� ÒdB� q�UIL�«  w� ¨ÊUM�� v�«  ÈËbF�«
 ¨w�eM� d��Ë W�d���  U�u�� s� rN� W�“ö�« WO�B�« dO�UFL�« œUL��« l� ÂU�√ ÊuC� w�

ÆåU�Ë—u�å?� ‰UGM��« w� sOO�UM�� 6  W�U�≈ ‰UGM��« w� ÊUM�� …—UH� XMK�√ f�√Ë
 W�uJ��«  vK�  ÒÊ√  v�≈  W�ö�  ÍœU�  —u��b�«  VzUM�«  d�d���«Ë  WOLM��«  WK��  uC�  XH�Ë
 W�U�  Ã—U��«  w�  s�b�«u�L�«  sOO�UM�K�«  …œuF�  ·ËdE�«  Ác�  w�  W��UML�«  WO�ü«  œU��≈
 w�B�«  l{u�«  ÒÊ√  v�«  å¡UM��«ò  ?�  q�√  —œUB�   —U??�√  ULO�  Î̈UO��  œÒbN�  rNCF�  ÒÊ√
 œb�Ë WOI�d�√  ‰Ëœ w� s�b�«u�L�«  p��Ë√  ULO� ô W�UGK� TÒO� ¡ôRN� wM�ô«Ë w�UL��ô«Ë
 WO�� WO�UO� —œUB� sJ� Æ¡UHA��ô«Ë ¡ö�ù« nO�UJ� qÒL��� r�œ«bF��« «Ëb�√ rNM� dO��
 —UD�√Ë  WO���u�  q�UA�  t�d�F�  Ã—U��«  w�  sOO�UM�K�«  ¡ö�≈ò  ÒÊ√  å¡UM��«å?�  X�{Ë√
 ¨WO�UD�ù« u�öOL� ¡U�uK� Î «—UA��« d��_« ‰Ëb�« w� b�«u�� rNM� iF��« ÒÊ√ ULO� ô ¨WO��
 r�b�«u� s�U�√ w� r�ƒUI� qC�_«Ë ‰U�L�« «c� w� WHOF{ W�Ëb�«  UO�UJ�≈ ÒÊ« s� ÎöC�

   ÆårNzö�ù W��UML�« ·ËdE�« d�«u�� v��
 W�K�  bI�ò  v�«  W�uJ��«  ¨W�NK�«  b�b�  ÊUO�  w�  U�œ  »«uM�«  fK��  fOz—  ÒÊ√  dO�
 ·U{√  ÆåsOO�UM�K�«  sO�d�GL�«  WOCI�  dEM�«  …œU�≈  q�√  s�  bG�«  q��  ÂuO�«  WOzUM���«
 ¨r�UF�«  ‰Ëœ  Òq�  s�  –ËcA�«  XKJ�  UN�√  l�  œË—U��«  X�d��«  b�  W�uJ��«  ÒÊQ�Ë  f�_U�ò
 UMO�M� ÊUM�� w� s�� U�√ r�œö� v�« rN�œU�ù UNOM�«u� s� Y���U� ÂuI� ‰Ëb�« Ác� ÒqJ�
 rNzU�ËË  rN���  U�uM�√  p�–  l�Ë  ÊUM��  «u�d��  w�  Îö�√  W�Ëb�«  ‰UL�≈  rNF�œ  ¡ôR�  ÒÊ«
 qI� r� ÚÊ≈  rNFz«œË b�b�� W�ËU�� nJ� r�√ò ∫ÎözU� Íd� l�U�Ë ÆårN�«Ëd�Ë rNMO�� ‚d�Ë
 Êu�KD�  ørN�UO�M�  b�b���  W�ËU�L�«  Íd��  Êü«  qN�  ø‰Ëd��u�  ‰U�O�UJ�«  d��  UN��d�
 ÆÊuO�UM�K�« r� q� ÊuO�UM�� r� WO�M� ÊËb�d� ô ¡ôR�  «—UH��« v�«  U�K� r�bI� rNM�
 ÆåWO�� Ë√ W�œU� X�U� ¡«u� rN�œu� ¡U��√ Òq� qÒL��� œ«bF��« vK� rN�« ¨p�– v�« ·UC�
 b�� r� n�ú� sJ� ¨t�b�«Ë n�U�� Íc�« b�u�« vK� oKD� WO�dF�« WGK�« w� ‚uIF�«ò r��Ë
 s� f�√ ÁUM�L� Íc�« w�u�ULN�« ¡«œ_« d�� ÂuO�« qB��Ë qB� UL� tzUM�√ o�� ÎU�U� ÎUM�Ë
 iO�_« ÊUM�� ‘d� Â«Ëb�« vK� «u�U� rN� sO�d�GL�« tzUM�Q� ÎU�uI� UMM�Ë vHJ� ¨W�uJ��«

ÆårJ�U��«Ë Òq�Q� rN��œU�L� ÊU� b� Ê«Ë_U� œu�_« t�uO�
 U�c��«  w��«  …b�b��«  WO�uJ��«   «¡«d�ù«  oO�D�  f�√  Âu�  cM�  √b�  ¨p�–  ÊuC�  w�
 WF�U��«  W�U��«  cM�  ‰ Òu���«  dE�  WN��  ULO�  ô  ¨¡«—“u�«  fK��Ë  vK�ô«  ŸU�b�«  fK��
 f�« q�� b�Ë ÆWOz«cG�« œ«uL�« lO� ‰U�� ‰UH�≈Ë `�� rOEM� l� Î «d�� W��U��« v�« ¡U��
  U�dD�«   b� YO� ¨‚Ëd��« iF� ¡UM���U�  U��RL�«Ë sOM�«uL�«  s� ÒÂU� t�� Â«e��«
 Wz—UD�«   ôU��«  iF�  ö�  U�  WO�UM�K�«  o�UML�«  rEF�  w�   «—UO��«Ë  …—UL�«  s�  WO�U�

ÆW�UF�« W��F��« —«d� s� …UM���L�«Ë
 ‰ Òu���«  dE�  oO�D�  vK�   U�dD�«  vK�  W�U�J�   dA��«  w��«  WOM�_«  ÈuI�«  XKL�Ë
 o�d�  ULO�  ô  WO�U�_«   U�dD�«  lD�  vK�  w�UM�K�«  gO��«  s�   «b�Ë  lD�Ë  ‰UH�ù«Ë
 X�H�Ë  ÆÊUM��  q��Ë  ŸUI��«  v�«  W�œRL�«  ‚dD�«Ë  fK�«d�  –   ËdO�Ë  «bO�  –   ËdO�  –
 ‰u���«  dE�  W�—œ  w�  ÃÒ—b��«  W�UO�  l���  W�uJ��«  ÒÊ√  v�«  å¡UM��«å?�  WOL�—  —œUB�
 l� UN��UM� Èb�Ë ¡«d�ô« WO�dL�« sO�«uI�«Ë —u��bK� UN��¡ö� Èb�Ë WK�d� Òq� ”—b�Ë
  U�U�ù« œb� hOKI�Ë ÷dL�« ¡«u��« vK� UN��O�� Èb�Ë WO�U�_« sOM�«uL�«  U�U�
 å¡UM��«ò XLK�Ë Æå¡U�u�« vK� …dDO��U� WO�uJ��« WD��« ÕU�� v�« ‰u�u�« ·bN� p�–Ë
  «¡«d�ù«  l�  sOM�«uL�«  s�  ÎU�«e��«Ë  ÎU�ËU��  XE��  WOM�_«  ÈuI�«  ÒÊ√  WO�«bO�  —œUB�  s�
      ÆÎUHO�� ÎU�U�œ“«Ë ÎôU��«  U�Ëd�L�«  UD��Ë WOz«cG�« œ«uL�« lO� ‰U��  bN�Ë Æ…b�b��«
 ÍœUB��ô«  l{u�«  `O��ò  ∫åd��u�ò  d��  wLN�  bL��   U�bK��«Ë  WOK�«b�«  d�“Ë  ‰U�Ë
 ÎU�d� ÆWOKBH� WK�IL�« ÂU�_«Ë wH� Ëb� l� »d�� s�� sJ�Ë ¨WIO{  UO�UJ�ù«Ë VF�

ÆåtK�√ q� œu�u� XO��« vI�O� XO��U� pOK� ÆrJ�özU� vK�Ë rJOK�
 Y���  å‰Ë_«  s�dA�  ±∑  …—u�ò   U�uL��  iF�  ÒÊ√  å¡UM��«ò  XLK�  “«u�  j�  vK�Ë
 w�  p�–Ë  ¨—UD�_«  Òq�  r�—Ë  WO�B�«  ∆«—uD�«  W�U�  r�—ò  Ÿ—UA�«  v�≈  Î «œ Òb��  …œuF�«
 WB�U�L�« „d�Ë WO�UHA�«Ë W�«eM�« Â«d��« »u�u� W�uJ��« dO�c� …œU�≈ UN�b� …d�U��
 ‰b�  UN�  W�u�uL�«   U� Ò�RL�«  v�≈  Ÿu�d�«Ë  UN�«u�√Ë  W�U�ù«   «—UG�  ‚ö�≈Ë  WA�UML�«Ë
  UIHB�«  oDM�  f�dJ�  …œU�ù  U�Ë—u�  ”ËdO�Ë  ∆—«uD�«  W�U�  ‰öG��«  w�  U�—«dL��«

Æå «d�dL��«Ë
 vHA��L�«  w�  ÁbI�  w�U��  dL�R�  w�  b??�√  ¨»U??�œ  ÊU��  W�uJ��«  fOz—  ÊU??�Ë
 WO�UL�«  …—«“Ë  v�≈  ‰ Òu�  t�«  vHA��L�«  ÂU�  d�b�Ë  s��  bL�  W�B�«  d�“Ë  l�  w�uJ��«
 q�  UNC�IO�Ë  vHA��L�«  w�  sOK�UFK�  V�«Ëd�«Ë  V�d�«  WK�K�   U�Ëd�  w�U�  s�  ÎU�U��
 s�  WB�  n�√  600  s�  d��√  l�“u�  r�O�  t�«  v�«  —U�√Ë  Æw�U��«  dNA�«  d�¬  sOK�UF�«
 …e�U�  W�uJ��«Ë  W�FB�«  WM�L�«  Ác�  “ËU���  Ê√ò  vML�  –«Ë  Æ özUFK�  WOz«cG�«  œ«uL�«
 ”—b�  UM�«ò  sK�√  ¨å”ËdOH�«  «c�  WN�«uL�  —ôËœ  ÊuOK�  60  v�«u�  UMB ÒB�Ë  ¨b�b�  ÒqJ�

ÆåÃ—U��« s� …œuF�U� sO��«d�« …œuF� WI�d�
 ¨ÁU� —U�u� ÃË—U� w�Ëb�« pM��« w� j�Ëô« ‚dA�« …dz«œ d�b� l� »U�œ fOzd�« Y��Ë
 WO�UM�  ULO�  ô  ¨W�FB�«  WK�dL�«  Ác�  w�  ÊUM�K�  pM��«  UN�bI�  Ê√  sJL�  w��«   «b�U�L�«
 r�b�  w�Ëb�«  pM��«  Z�«d�  Â«b���ô  WK�ü«  q���«  v�≈  W�U{≈  ¨åU�Ë—u�ò  ”ËdO�  WN�«u�
 r�ú�  ’U��«  o�ML�«  l�  »U�œ  ÷d�Ë  ÆcOHM��«  l{u�  UNF{ËË  W�uJ��«   U�u�Ë√
 r�_«  l�  ÊËUF��«  q��  v�«  W�U{≈  ¨WM�«d�«   «b���L�«  gO�u�  ÊU�  ÊUM��  w�  …b��L�«

ÆU�Ë—u� ”ËdO� W��UJ� vK� ÊUM�� …b�U�� q�√ s� …b��L�«
  «bM��« wK�U� l�  U�œU�� ¡«d�S� ¨f�√ w�“Ë Í“U� ‰UL�« d�“Ë √b� ¨d�¬ bOF� vK�

ÆWKJON�« …œU�ù WO�¬ vK� ‚UH�ö� b�u�Ë—uO�«

 (1¢U áªàJ) ... ºbQ Écô«eCG

 bF�√ u� ULO� UO�Ëd� nOK�Ë p�d� w�Ë ¨w�O�«d��ô« tIL� Ê«d�≈ qJA�Ë
 WOLOK�≈  WO�UO�  UO�«dG��  W�d�A�  W??�ƒ—  sL{  ¨»U??�—ù«  vK�  »d��«  s�
 s�c� u��  U�UO��« q�b�� ·Ëd� Ê√ wMF� UL� ¨—«dI��ô« W�UMB� …b�b�
  U�ö�  —u��   «—U�û�Ë  ¨t�Ëd�  X�C�  b�  ¨W�—u�  tK�L�  ULO�  s�bF��«
 ¨W�—u� vK� ÕU�H�ô« WK�d� w� w�QO� UL�  bÒN� ¨UO�Ë—Ë Ê«d�≈ s� q� l�

ÆU�bF� w�QO� U�Ë
 fOzd�U� b�«“ s� bL�� aOA�« ‰UB�« UN���H� WIDML�« w� …b�b� WK�d� ≠
 ¨U�Ë—uJ�«  WO�U�uK�œ  u�  WK�dL�«  Ác�  w�  ÊuJ�  b�  Ê«uMF�«Ë  ¨b�_«  —UA�
 w�dO�_«  ‰U??B??�ô«  ‰u??I??�  U??L??�  ¨r??�U??F??�«  w??�  q??�  V??�??�Ë  WIDML�«  w??�  f??O??�

ÆwMOB�«

 (1¢U áªàJ) ... ó°SC’ÉH ójGR øHEG ∫É°üJG
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 ÊU� U� fJ� ¨W�uJML�« Ê«bK�K� ÎU�u� X���√ q� ¨”ËdOH�« vK� —UB��ô« s� XMÒJL� w��« r�UF�« 
 s� hK���«Ë sO��UML�« ÂuB��«Ë wMOB�« œUB��ô« s� qOM�« u�Ë wL�UF�« ÂUEM�« w�«— Áb�d�

Æ¡U�u�« UNO� dN� W�Ëœ w�U� Ê«d�≈ UN�√— vK�Ë WO�dO�_« W�UO�K� WC�UML�« ‰Ëb�«
 W��M� WOL�UF�« W�d��« XKD� WO�U� ∆—«u� W�U� w�Ë W�bB�« WN�«u� w� ÂuO�« tK� r�UF�«
 b�Ë ·bN�« w� WO�U��ù« rOI�« ÒÊ√  d���« UN�_ bNAL�« WKD� wN� sOB�« U�√ ÆW�L�« w� 80 s� b�e�
 ¨WO�U��ù« W�—UJ�« l� s�«e� Íc�« ÍœUB��ô« f�UM��« W�—u� vK� WO�U��ù« rOI�« W�—u�  d�¬

ÆUO�Ë— »d{ ·bN� UN�UF��ô U�¡öL� U�dO�√ XF�œ w��« jHM�« W�“√ bF�
 oOI�� Âb�Ë Ê«d�≈  w� ÂUEM�«  ◊UI�≈ w� UNKA�Ë ‚«dF�«  w� UNK��Ë W�—u� w� UN�L�e� bF�
 ¨sDM�«Ë w� U� ¨UO�¬ ‚d� W�dFL� ⁄ÒdH��� UN�«Ëœ_ t�L�— Íc�« —Ëb�« ‰ö� s� sLO�« w� UN�«b�√
 UNHF{ XHA� WOIOI� W�“√ gOF� ¨UN�«Ëd� X�N�Ë UN�uF�  dN�Ë UN�e� w��« ‰Ëb�« s� U�dOG�
 WO�U��ù«  s�  …œ=d��L�«  WO�UL�√d�«  W�UO�  vK�  eJ�dL�«  UN�Ëd��  √b�Ë  ¨¡U�u�«  «c�  WN�«u�  w�
 w��«  UH�U���« WD�d� dOOG� l� b�u� vK� WO�U��ù« W�—UJ�« Ác� “ËU�� bF� ÊuJ� b�Ë ¨ÈËUN��
 sOB�« X���√ Ê√ bF� ¨W�d�AL�« `�UBL�« vK� WLzU� w�U��≈ l�U�  «– W��UJ�� ÊuJ� Ê√ q�Q�
 b�U��� w��« w� UN�_ U�Ë—u� bF� U� r�U� ¨b�b��« r�UF�« …œUO� vK� …—b�Ë WI� d��_« bzUI�« w�

Æ`�UB� Ë√ ÕU�—√ W�√ v�≈ dEM�« ÊËœ s� ¡U�u�« «c� vK� ¡UCI�« w� r�UF�«
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  —ÒdJ�  w��«  ¨ «u�b�«  vK�  ÎUIOKF�  ¨2020Ø3Ø10  a�—U��
 UN�b�U�L�  ¨Ê«d�≈  s�  —UB��«  l�d�  ¨WO�Ëœ   UN�  V�U�  s�
 W�Ëœ Òq� vK� ÒÊ≈  ∫‰uI�U�  ¨U�Ë—u� ¡U�Ë WN�«u� s� UNMOJL� Ë«
 WK�UFL�U� ÂUEM�« V�UD� Ê√ Ê«d�ù WO�U��≈ …b�U�� r�bI� b�d�
 s� b�bF�« s� Ã«d�ùU� WK�UI� WO�U��≈  U�H� r�bI� ÒÍ« ¨q�L�U�

Æo� t�Ë ÊËœ „UM� s�e���L�« sOO�dO�_« sOM�«uL�«
  dO�Ë— ¨w�dO�_« fOzdK� w�uI�« s�_« —UA��� ÂULC�« ? 3
 d�Ë vK� ·eF� w��«  ¨W�u�K� ©Robert O’Brien® s�«d�Ë√
 ‰uI� `�dB�� tzôœ≈Ë 2020Ø3Ø26  Âu� ¨Êu�MOHO� œuIHL�«
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 ÊUL�d��«  ¡UC�√  œbF�  X�O�  ÊUOJ�«  «c�  l�  UM�KJA�  ÒÊQ�  UMK�  UL�  ÆWM�«uL�«  ·ö�  X��
 W�d�_«  l�—UA�  u��  W�ËdN�«  s�Ë  ¨WO�UO��«  W�—UJ�«  Ác�  s�  åbK��«  ¡UM�√ò   —Òc�  bI�

 l� WN�«uL�« —U���«Ë ¨W�œUB��ô« UN�D� ÃU��ù X�u�« s� b�eL�« VK� W�uJ��« lOD��� ô ≠

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

IójóL ¬LhCG »a ∫ÓàM’G ájô°üæY

ø« q«æ«£°ù∏ØdG iô°SC’G √ÉéJ

 l�  W�{«Ë  W�dBMF�  q�UF��  w�uONB�«  ‰ö��ô«ò  ÒÊ√   U�«—bK�  sOD�K�  Èd�√  e�d�  b�√
 vK� tO� ‚œU� Íc�« X�u�« w� rNM� Í√ Õ«d� ‚ö�≈ i�d�Ë Êu���« w� sOOMOD�KH�« Èd�_«

ÆåsOÒOKOz«d�ô« ¡UM���«  U�� s� Ã«d�ù«
 W�uJ� tO� ‚œUB� Íc�« X�u�« w�ò t�√ v�≈ ådI�_« ÷U�—ò e�dLK� w�ö�ù« o�UM�« —U�√Ë
 ”ËdO� —UA��« W��UJ� —U�≈ w� ¨WM�UNB�« sOOzUM��« ¡UM���«  U�� s� Ã«d�ù« vK� ‰ö��ô«
 —U��  Ë√  v{dL�«  s�  ÊU�  u�  v��  t�H�  V��K�  wMOD�K�  dO�√  Í√  s�  Ã«d�ù«  i�d�  ¨U�Ë—u�

Æå‰UH�_«Ë ¡U�M�« Ë√ s��«
  uLK� WMO�— rN�d��Ë sOOMOD�KH�« Èd�_« Õ«d� ‚ö�≈ i�d� ‰ö��ô«ò ÒÊ√ v�≈ dI�_« XH�Ë
 Êu���« v�≈ t�u�Ë Ê_ ¨l�d� qJA� U�Ë—u� ”ËdO� —UA��« W�O�� WE�� Í√ w� rNO�≈ ÂœUI�«
 W��Ë_«  —UA��ô  W�B�  WO{—√  Êu���«  ÊuJ�  WOIOI�  W�—U�  lI��  UNMO�  ¨jI�  X�Ë  W�Q��

ÆåWE�J�Ë WIO{ s�U�√ w� Èd�_« s� …dO�� œ«b�√ UNO� l�I� YO� ¨÷«d�_«Ë
 W�ö��«   «¡«d�≈  o�D�  r�Ë  WO�UJ�«  qzU�u�«  c���  r�  Êü«  v��  ‰ö��ô«ò  ∫dI�_«  ·U{√Ë
 nOEM��«  œ«u�  lML�  ÂU�  fJF�«  vK�  q�  Êu���«  v�≈  ÷dL�«  ‰u�Ë  lML�  W�uKDL�«  W�U�u�«Ë
 Â«b���ô  Èd�_«  l�œ  UL�  ¨UNzUM��«  s�  Èd�_«  Âd Ô�  w��«  ·UM�_«   «dA�  sL{  Èd�_«  s�

Æå·dG�« nOEM�� W�ö��«Ë ÊUM�_« Êu�F�
 r�� s�c�« Èd�ú� WOIOI� ’u�� Íd�� ôË ¨Êu���« rOIF�� rI� r� ‰ö��ô«ò ÒÊ√ dI�_« b�√Ë
 UL� ¨÷dL�« s� r�ÒuK� s� b�Q�K� nO�u��«Ë oOI���« e�«d� s� Ë√ Ã—U��« s� UNO�≈ ÎU��b� rNKI�

ÆåÎUOL�� Î«d�√ Êu���« v�≈ ÷dL�« ‰u�Ë s� qF��
 v{dL�« Èd�_« Õ«d� ‚ö�ù ‰ö��ô« vK� jGCK� w�U��≈Ë w�uI� w�Ëœ q�b�å?� V�U�Ë
 W�B�« WLEM� V�U�Ë ¨dD�K� W{d�  U�H�« d��√ rN�_ ¨◊d� ÊËœ ‰UH�_«Ë ¡U�M�«Ë s��« —U��Ë

 ÆåoI�L�«  uL�« s� rN��UL�Ë Èd�_« ÁU�� UN�UO�ËR�L� ÂUOIK� WOL�UF�«

ø« q«fOQC’G í°üæj RGRôdG

 q»Ñ£dG ¢üëØdG ≈dEG IQOÉÑªdÉH

 ¨U�Ë—u� ”ËdOH� sO�UBL� sOD�U�L�« s� sOM�«uL�« “«“d�« dL� w�œ—_« ¡«—“u�« fOz— `B�
ÆårNF{Ë s� b�Q��«Ë w�D�« h�H�« VK� v�≈ …—œU�L�«å?�

 t�H� ¡UIK� s� —œU�� s� q� Æt�O�— s� ‰ËR�� rJK�Ë ÌŸ«— rJK�ò ∫åd��u�ò vK� “«“d�« V��Ë
 …Ëb�Ë qD� u� ¨÷dL�« ÷«d�Q� —uFA�« Ë√ ¨»UB� Í√ WD�U�� ‰U� w� ¨w�D�« hO�A��« VKD�

ÆåÎUFOL� tK�« r�UL� Æ Òw�œ—√ q� sO� w�
 ”ËdOH� WJKLL�« w� sO�UBL�« œ«b�√ ŸUH�—«ò ¨d�U� bF� w�œ—_« W�B�« d�“Ë b�√ ¨t�N� s�

Æå235 v�≈ qB�� ¨…b�b� W�U� 23 qO���� U�Ë—u�
 Í√  s�  sO�UBL�«  ¡ôR�  uK�  s�  b�Q��«  vK�  ÊuKLF�  sOOMFL�«  ¡U��_«ò  Ê√  v�≈  d�U�  —U�√Ë
 rNF{Ë rOOI�Ë W�“ö�«  WOI�D�«  —uB�«Ë W�d��L�«  ’u�HK�  rN�UC�≈ ‰ö� s� ¨÷dLK�  —U�¬

Æåq�U� qJA� w�B�«
 v��Ë ÎU�U�� WF�U��« cM� UNKL� √b�� w��« wBI��« ‚d� ‰ö� s�Ë W�B�« …—«“Ëò Ê≈ ‰U�Ë
 ”ËdOH�U� «u�O�√ v{dL� sOD�U�L�« s� h�� 400 vK� b�e� U� UO�u� h�H� ¨qOK�« nB�M�

Æå÷dL�U� rN��U�≈ X��� ’U��_ sOD�U�� s� Íd���«Ë
 80  v�≈ UN�œU�“ r���Ë ¨35  v�≈ 10  s� wBI��« ‚d� œb� …œU�“ vK� XKL� …—«“u�«ò Ê√ sÒO�Ë

ÆålL��L�« œ«d�√ qJ�Ë r�d�_Ë rN� W�UL� p�–Ë ¨rN� sOD�U�L�«Ë sO�UBL�« lOL� v�≈ Îôu�Ë

Öjò©àdG øjóJ á q«dhO áª¶æe

øjôëÑdG »a I qôªà°ùªdG á q«°ùæédG äÉcÉ¡àf’Gh

 WOM�d���«   UDK��«   U�—UL�  tO�  X�«œ√  ÎU�UO�  q��Ëd�  w�  œËb�  ö�  W�«b�  WLEM�   dA�
 ‚uI�� ÎU�UN��« Ê«bK��« d��√ s� s�d���« w� WL�U��« WDK��«ò ÒÊ√ UN�UO� w� …d��F� ¨¡U�M�« Òb{
 WDK��« ÂuI� YO� ¨¡U�M�« b{ fM��U� oKF�� w��«  U�UN��ô« UNM�Ë ¨…œÒbF�� ‚dD�Ë ¨ÊU��ù«
 s� ¡e�� s�d���«  w� WOM�_« …eN�_« d�� WDK��« UN�J�d� WL�d� w�Ë Æp�c� …dL��� WI�dD�

 ÆåWOM�d���« V�cF��« e�«d�Ë Êu���« w� w�NML�« w�M��« V�cF��«
 —«dL��«  ¨WO�ËœË  WOK�«œ  WO�uI�   ULEM�  d�—UI�Ë  WO��«   «œUNA�«   b�√ò  ∫ÊUO��«  ·U{√Ë
 w�   öI�FL�«Ë  sOKI�FL�«  VK�√  b{  w�M��«  nMF�«Ë   U�UN��ô«  s�  w�M��«  jLM�«  ŸUO�Ë

Æås�d���«
 w��« ©XLB�« d��® wIzU�Ë d�dI� w�  U�U�A�«  UO�«d���« ¡U�M�« t�b�√ U� «c�ò ∫XF�U�Ë
 pK�  iF�  ÎU�UL�  X�{Ë√  YO�  ¨©w�  w�  w�®  WO�UD�d��«  Êu�eHK��«Ë  W??�«–ù«  W�O�  t�{d�
 ÒÊ√ X���Ë ¨ U�UN��ô« s� ŸuM�« «c� ‰u� WI�U� …dO�� d�—UI�� d�¬ UIO�u� ÒbF� u�Ë ¨ U�UN��ô«

 ÆåWO�U��ù« rÒOI�«Ë ∆œU�L�« s� W�—U� bK��« «c� w� WDK��«
  U�UN��ô«  bO�Q��  w�Ëb�«  lL��LK�  d�¬  qO�œ  dO�_«  d�dI��«  «c�  ÒÊ≈ò  ∫‰uI�U�  UN�UO�  XL��Ë
 jGCK�  … Òu�b�  WO�Ëb�«Ë  WO�uI��«   U�ON�«Ë   ULEML�«  ÒÊ√Ë  ¨s�d���«  Êu��  w�  WFOCH�«
 sOKI�FL�«  q�  s�  Í—uH�«  Ã«d??�ù«Ë   U�UN��ô«  Ÿ«u�√  q�  ·UI�ù  s�d���«  W�uJ�Ë  WDK�  vK�

ÆåsOO�UO��«



وألن في التاريخ بدايات المستقبل...
ُتخّصُص هذه الصفحة صبيحة كل يوم سبت، لتحتضَن محطات المعات من تاريخ الحزب السوري القومي االجتماعي، 
التماعات  تراث حزبهم وتاريخه  إلى  الحزب، فأضافوا عبرها  اجتماعيون في مراحل صعبة من مسار  صنعها قوميون 

نضالية هي خطوات راسخات على طريق النصر العظيم.

أننا كأّمة، استمرار مادي  أن ال يسقط من تاريخنا تفصيل واحد، ذلك  المستقبل في دائرة رؤيتنا، يجب  وحتى يبقى 
روحي راح يتدفق منذ ما قبل التاريخ الجلي، وبالتالي فإن إبراز محطات الحزب النضالية، هو في الوقت عينه تأكيد وحدة 

الوجود القومي منذ انبثاقه وإلى أن تنطفئ الشمس.
كتابة تاريخنا مهمة بحجم األمة.
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احتلّت  ذاتية  بسيرة  الشعري  ديوانه  زي��دان  ع��ادل  الرفيق  ُيتّوج 
الصفحات )1-62( وفيها معلومات شائقة عن عصامّية ملفتة أّدت إلى 
االجتماعي  القومي  الحضور  عن  جيدة  ومعلومات  االقتصادي،  نجاحه 

في عدد من البلدان األفريقية. 
إذ ننشر معظم ما جاء في السيرة الذاتية، كما وردت في الديوان، نأمل 
من رفقاء آخرين وردت اسماؤهم و او عرفوا الرفيق عادل زيدان ان يكتبوا 

لنا ما يفيد تاريخ الحزب. 
* * *

في  القرية  مدرسة  منبر  يعتلي  ولد  صورة  الطفولة  منذ  خاطري  في 
قلب،  ظهر  عن  حفظه  بالفرنسية  شعراً  وُيلقي  المدرسّية  السنة  نهاية 

وترجمته: 
أنا ديٌك فريٌد في الديوِك

لي التاج المعلّى كالملوِك
أصيح مَع الصباح بكّل عزٍم
وأعلن طلعَة الفجِر الضحوِك

عليه  فتتكاثر  المجاورة  المدارس  إلى  القرية  مدرسة  من  ينتقل  ثّم 
الذي  الوطني  كالنشيد  وطنّية،  وأشعار  محفوظات  وأكثرها  الدروس، 
ن��رّدده  كّنا  ما  كثيراً  آخر  ونشيٌد  الصفوف،  إلى  الدخول  قبل  ننشده 

ونغّنيه.
الجندي يخ����دم أّمَت���������ه 

وحياُة األّمِة في الجندي
ولكثرة ما كنُت أرّدد هذه األشعار بصوت مرتفع، شاركني في حفظها 
على اإليقاع أخوتي، وهم أصغر مني، وقد أصبَحْت عندهم لحناً وإيقاعاً 
أكثر منها استيعاباً، وكثيراً ما كانوا يضيفون من عندياتهم لغة وألفاظاً، 

هم أدرى مّني بمعانيها. 
لقد رافقني الشعر منذ الحداثة، وعّشش في خاطري حتى أّني أصبحت 
أدرك الخطأ الشعري قبل اّطالعي على بحور الشعر وموازينه، األمر الذي 

تبّين لنا في الصفوف العليا من مراحل الدراسة. 
المتقّدمة،  الشعري الصحيح في مراحل دراستي  اإليقاع  رافقني  وقد 
غبار  ال  وجريئاً  جيداً  إلقائي  وكان  اإللقاء،  مسابقات  في  أشترك  فكنُت 
عليه، حتى أّني ألقيت كلمة المتخّرجين في صيف 1945 عندما تخّرجنا 

كأّول دفعة لصف الفلسفة في الكلية الداودية. 
انتقلت  ثّم  سنتين،  فيها  علّمُت  الداودية،  الكلية  من  تخّرجي  وبعد 
للتدريس في الكلّية العلمانية الفرنسية )Lycee( في بيروت، وتسّجلت 

في معهد الحقوق في الجامعة اليسوعية. 
وفي نفس الوقت، عملُت في الصحافة وكنُت أراسل جريدة »البيان« 
فكنت  شقير.  إبراهيم  المحامي  قريبي  يصدرها  كان  التي  نيويورك،  في 
أزّود جريدة البيان برسالة أسبوعّية فيها ملّخص عن أخبار لبنان وما 

يدور فيه من أحداث! 
وفي بيروت، كنُت أنشر بعض بداياتي الشعرية في جريدة »كّل شيء« 
نقيب  البعلبكي  محمد  الكبير  ولألستاذ  الله،  رحمه  سربيه،  سعيد  لألخ 

الصحافة في لبنان أطال الله بعمره، وكان ذلك في أواخر األربعينات. 
عّم  لي  وكان  الغربية،  أفريقيا  إلى  االغتراب  قّررت   1950 مطلع  وفي 
النبيل  الصديق  فاستشرت  سنوات،  منذ  إليها  اغترب  وقد  ليبيريا  في 
الدكتور جبور عبد النور وكان رئيساً للدائرة العربية التي أدّرس فيها في 
»الليسيه«، فنصحني بأن ال أعتمد على الوظيفة والتعليم »فأكثر شباب 
عشرين  بعد  أّنه  )وأخبرني(  محامين«،  الباقي  والقسم  معلمين  لبنان 
سنة في التعليم لو توّفر له السفر لما ترّدد في اإلقدام عليه، لذلك أخذت 

بنصحه واّتكلت على الله! 
صيف  أواخ��ر  ففي  اليوم،  مثل  يسيراً  األي��ام  تلك  في  السفر  يكن  لم 
من  تغادر  كانت  التي   Pan American طائرة  على  حجزت   1950
مطار دمشق، فذهبت برفقة بعض األقارب واألصحاب إلى الشام، ومنها 
استقلّيت الطائرة إلى مدينة دكار، حيث نقلتنا إلى منروفيا طائرة صغيرة 
ذات محّركين، وكانت رحلتنا طويلة ومتعبة، وقد التقيت في »منروفيا« 
بأصحاب ُكُثر وأقارب أعّزاء، منهم آل يونس ورسامني وعريضي وسعد 
وريدان، وهم من وجهاء الجالية اللبنانية ومن أوائل المغتربين القدامى 

في ليبيريا.
يومين  أو  يوم  بعد  أنتقل  أن  على  االصدقاء،  أحد  ضيافة  في  نزلت   «
في طائرة أحد المبّشرين األميركان وبرفقة الرجل الكريم السيد »نسيب 
يونس« من منروفيا إلى »كيب بلمس« حيث اجتمع بالعّم »أبي عفيف«، 
وكان السيد »نسيب يونس« ذاهباً إلى »كيب بلمس« لتفّقد أحد الفروع 
المنطقة، فكانت لي مصادفة حلوة وهي  التي أنشأها في تلك  التجارية 

خير من ميعاد. 
سيارة  توّقفت  منروفيا،  إلى  لوصولي  التالي  اليوم  صبيحة  وفي 
السيد »نسيب يونس« أمام البيت الذي كنت في ضيافته، فوّدعت السيد 
»أمين سعد« شاكراً وتوّجهنا إلى طائرة المبّشر التي ستنقلنا إلى »كيب 

بلمس«. 
المطار  مدرج  على  أشرفنا  أن  وما  المدينة،  عن  بعيداً  المطار  يكن  لم 
حتى شاهدنا طائرة صغيرة رابضة عند أّوله، وإلى جانبها رجل طويل 
القامة مشغول بتفّقد عجالتها، وعندما تنّبه لوصولنا رّحب بنا وفتح لنا 
باب الطائرة، فصعدنا إليها ونحن مأخوذين، وخاصة أنا، بهذه الطائرة 
التي ال تّتسع ألكثر من ثالثة أشخاص مع سائقها، والتي ستقطع بنا هذه 
المسافة الشاسعة بين »منروفيا« و«كيب بالماس«، ولكن ليس هنالك 
من خيار آخر، وكان مشّجعي األكبر هذا الرجل النبيل الذي وفّر الله لي 

رفقته في هذه الرحلة. 
فبعد  الطائرة،  كابتن  من  حركة  هذا  قلقي  في  وأن��ا  انتباهي  وأخ��ذ 
»فراش«  أمام  وقف  إليها  حقائبنا  ونقل  الطائرة  إلى  لصعودنا  ارتياحه 
الطائرة األمامي وبرمه برمة قوّية، فدار محّرك الطائرة ثم قفز إلى مقعد 
ابتهال  في  أخذ  ثم  وضعنا،  إلى  واطمأّن  الطائرة  باب  فأغلق  القيادة 
وصالة أخذتنا معه بموجة من اإليمان رفعتنا إلى السماء قبل أن نرتفع 
كلّما  المبّشر  )مايسن(  وكان  المدرج  نحو  الطائرة  تحّركت  األرض.  عن 
زادت سرعة الطائرة ازداد في المدرج، وكان )مايسن( المبّشر كلما زادت 
ازداد في سرعة صالته وارتفاع صوته، وقد أخذنا معه  الطائرة  سرعة 
نحلّق  أنفسنا  وجدنا  حتى  دقائق  إاّل  هي  وما  اإليمان،  من  الجو  هذا  في 
شواطئ  فوق  الكرتونية  الطائرة  هذه  بنا  تنساب  المحيط  مياه  فوق 
ليبيريا الذهبية حيناً والبيضاء حيناً آخر، وفوق غاباتها البكر الخضراء 
باّتساع  معروفة  فليبيريا  النظر.  منها  يتعب  حتى  وتتمادى  تمتّد  التي 
 Green Land اسم  عليها  أُطلق  حتى  سكانها،  عدد  وقلّة  أراضيها 
قرية  فوق  وصلنا  تقريباً  الطيران  من  ساعة  وبعد  الخضراء(.  )األرض 
الكاوتشوك  شركات  من  قريب  وموقعها  مأهولة   Bassa باسا  ُتدعى 
يعملون  القرى  هذه  سكان  وأكثر  وغيرها،  الفيرستون  مثل  ومزارعها 
كنائس  األميركية  اإلرساليات  لهم  فتحت  وقد  الكاوتشوك  شركات  مع 
ومدارس، فأنقذت منهم الكثيرين. حّومت الطائرة فوق هذه القرية، وقد 
كانت كلّما حّومت مرة تقترب بنا من األرض وتظهر لنا البيوت ال/اهولة 
أكثر وضوحاً، وعندما أصبحت الطائرة فوق ملعب الكنيسة ألقى المبّشر 
لمن ينتظرونه على األرض بكيس فيه البريد العائد ألفراد هذا الفرع من 

اإلرسالّية«.
أخيرة،  بدورة  األرض  على  رفاقه  فوّدع  الرحلة،  كابتن  بال  »ارت��اح 
وتابعنا التحليق على ارتفاعنا المعهود حتى وصلنا فوق محطة ثانية 
إليهم  القادم  البريد  آخر فيه  إليها كيساً  ألقت الطائرة  ُتدعى ساينو، فقد 
وهذه   ،Cape Palmas إلى  الرحلة  وأكملنا  منروفيا،  العاصمة  من 
البلدة تقع على الحدود بين ليبيريا وساحل العاج، والذي يفصل بينهما 

 .Cavalla نهر كبير ُيدعى
العريضي  عائلة  من  األقارب  وبعض  عّمي  التقيُت  بلمس«  »كيب  في 
رسامني  فايز  األعز  األخ  والتقيت  وأخوتهم(،  العريضي  ومنها  )عجاج 
شباب  بلقاء  كبيرة  سعادتي  وكانت  يونس،  حليم  الصدوق  والصديق 
الغربة بهم من  الدراسة في عبيه، فجمعتنا  أيام  ُكُثر منهم أصدقاء منذ 
جديد، مثل األخوان كامل وشفيق فرحات واألخ عارف ذبيان واألخوان 

حافظ إبراهيم وحسن مكارم)1( وأمين سرّي الدين)2(. 
تجارة  أّن  بعدها  وج��دت  سنتين،  م��دة  بالماس«  »كيب  في  بقيُت 
أترك »كيب بالماس«  للربح، فقّررت أن  الزراعية أقرب مناالً  المحاصيل 
والقهوة  والبالم  الكاكاو  محاصيل  حيث  الداخلية  القرى  نحو  وأتوّجه 

واألرّز. 
وجدت الخير والبركة في هذا االنتقال، فبنيت عّدة محالت تجارية في 
الفيرستون،  الكاوتشوك لشركة  الداخلية، وواحد منها قريب من مزارع 
وأجعل  بهم،  أتعّرف  أو  أعرفهم  مّمن  شاباً  محّل  كّل  في  أجعل  وكنت 
األرباح مناصفة مع من يستلم هذا المحل أو ذاك. وكانت مشكلتنا الكبرى 
الشتاء،  فصل  في  السيول  تخّربها  وقد  مهملة  فالطرق  االنتقال،  قضية 
إلى  مكان  من  عليها  أتنّقل  كنت  نارّية  دراجة  على  البداية  في  فاعتمدت 

آخر، وعندما تحّسنت الطرقات اشتريت سيارة جيب ثم سيارة بيك أب 
لنقل المحاصيل ونقل مواد البناء حينما كنت أنشغل بين الموسم واآلخر 

في بناء المحالت. 
علّي  عرض  فقد  السبعينات،  مطلع  إلى  رتابتها  في  األي��ام  ومضت 
منروفيا  العاصمة  إلى  أنتقل  أن  رسامني)3(  فايز  الصدوق  الصديق 
من  المغتربين  أحد  بشراكة  أخ��ذوا  أّنهم  حيث  الصناعة،  في  وأعمل 
يعانون  أصحابه  وكان  المنزلية،  »البالستيك«  ألصناف  معمالً  »غانا« 

أزمة اقتصادية ويرغبون في بيعه والتخلّص منه! 
استمّرت  تجارية  تجارب  من  إاّل  اليدين  صفر  الصناعة  عالم  دخلت 
ولكن  المحلية،  بالسوق  جيدة  عالقات  على  جعلتني  سنوات،  بضع 
الصناعة أوسع حدوداً من التجارة وأكثر مسؤولية من محالت صغيرة 
المحليين وكلّها  الجملة  يقتصر تمويلها وإمدادها من مستودعات تجار 

في متناول اليد عندما يحظى المرء بثقة الناس! 
»وقّيض الله لي صديقاً صدوقاً آخر هو السيد عادل شجاع)4(، وكان 
ووضع  بيدي  فأخذ  منروفيا،  في  أخوان«  »رسامني  شركة  في  مسؤوالً 
هذا  في  األسبوع  عطلة  معاً  نصرف  كّنا  ما  وكثيراً  تصّرفي.  في  خبرته 
المصنع إعداداً لطلبات المواد األولية أو تصريفاً لبعض األصناف التي 
نجد صعوبة في تصريفها – أو غربلة بعض الزبائن الذين نجد صعوبة 
وبالمسؤولين  بها  االتصال  يجب  التي  والشركات  معهم،  التعاون  في 
وإيجاد  نفسي  على  االعتماد  بعدها  أخذت  وشهور  شهور  ومضت  فيها. 
خاصة،  والبالستيكية  إج��م��االً  الصناعية  ثقافتي  لتوسيع  المنافذ 
وراسلت  البالستيك  بصناعة  المتخصصة  المجالت  ببعض  فاشتركت 
شركات المواد األولّية التي كانت تزّودنا بنشراتها الدورّية بشكل دائم. 
بيع  ونيجيريا  غانا  شركاء  قّرر  الجاد،  العمل  من  سنوات  أربع  وبعد 
مقّدراً  وكنُت  الشراء.  أفضلية  فأعطوني  بهم،  خاصة  ألسباب  المعمل 
األأقساط  وجعلنا  الرسمية  األوراق  توقيع  على  فأقدمت  الثقة،  هذه  لهم 
شهرية لمّدة سنتين، وهكذا تحّول المعمل إلى مسؤولّيتي الكاملة، عندها 
أخذُت أفّكر في توسيع هذا المعمل بعد أن كان لعشرات السنين الماضية 

يعمل بمكنات قديمة وأصبحت من مخلفات الماضي. 
البيرة، وكانتا في  الكوال في منروفيا وإلى شركة  إلى شركة  توّجهت 
حاجة إلى صناديق بالستيكية لنقل إنتاجهم إلى السوق بعد أن كانتا 
نمّدهما  بأن  كتاباً  منهما  وأخذت  الخشبية،  الصناديق  على  تعتمدان 
تقّل  ال  وبكمّيات  يحتاجونها  التي  وبالمواصفات  بالستيكية  بصناديق 

عن مئتّي ألف صندوق للسنوات الثالث األولى. 
بطلب  منروفيا  في  الصناعي  البنك  من  تقّدمت  الخطوة،  هذه  وبعد 
لتمويل هذه الصفقة، فتجاوب معي دون ترّدد، خصوصاً بعد أن وّفرت له 

ضمانة من أحد كبار تجار ليبيريا هو الصديق الصدوق غسان خليفة. 

مناسبة  مكنة  وابتعت  إيطاليا  إلى  ذهبت  الخطوَتين،  هاتين  بعد 
لصناعة الصناديق البالستيكية، وكذلك أوصيت على القوالب المطلوبة 
في  به  اجتمعت  وال��ذي  ال��ك��وال،  شركة  في  اإلن��ت��اج  مدير  بمواصفات 
»ميالنو« ليرافق مراحل اإلعداد لهذه الخطوة الهاّمة بالنسبة لهم. وبعد 
المّدة الزمنّية التي اّتفقنا عليها ُشِحَنت المعّدات إلى ليبيريا، وبدأ اإلنتاج 
الصناديق  طلبات  منهما  تصلنا  وأصبحت  الشركَتين  رضى  نال  الذي 
شهراً بعد اآلخر، وأخذ الدم الجديد يجري في عروق هذا المعمل بعد أن 

تعاقبت على إدارته وجوه عديدة. 
وبعد سنوات وسنوات تابعت تطوير هذا المعمل، وكنا نزيد في إنتاج 
في  المشؤومة  االضطرابات  هّبت  ثّم  السوق،  يحتاجها  التي  األصناف 
ليبيريا سنة 1989 فأتت على كّل ما بنيناه، ونهبت المصانع والمحالت 
التجارية خصوصاً، وتهّددت الثورة أرواح الناس وتفّرق األغراب وتهجر 
نصف مليون مواطن ليبيري إلى البلدان المجاورة مثل فريتاون وساحل 

العاج، وانطوت بذلك قصة اغترابنا المأساوّي الحزين. 
* * *

مع الشعر والشعراء
بعد انتقالي إلى العاصمة »منروفيا« اّتسعت مسؤوليات العمل وزادت 
ُتعّد  منروفيا  في  اللبنانية  فالجالية  االجتماعية،  واألنشطة  الصداقات 

باآلالف بينما عدد اللبنانيين في القرى البعيدة ال يتجاوز العشرات! 
فقد  الداخلية،  في  كنت  عندما  معي  حدثت  حلوة  مناسبة  أذكر  وإّني 
زارني االقتصادي الكبير السيد أنيس البيبي، وكان مديراً ل�«بنك االتحاد« 
الداخلية  أنا في  ليبيريا، وكنت  البنك فروعه في  لهذا  في بيروت، وكان 
المتواضع،  البيت  صالون  إلى  دخلنا  التعارف  وبعد  معهم،  أتعامل 
فاسترعى انتباهه مكتبة صغيرة عليها بعض الكتب والمجالت المنّسقة 
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ولم يكن يتوقع أن يرى بيتاً لبنانياً في غابات أفريقيا فيه مكتبة أو شبه 
مكتبة، فسألني: كيف جمعت هذه الكتب والمجالت، فأخبرته أّن الكتب 
نطلبها بواسطة األهل واألصحاب من لبنان، وأّما المجالت فأشترك فيها 

سنوياً وتأتيني في البريد، وهي رفيقتي ومؤنسي في هذه الغربة. 
وتطّور الحديث بيننا، فأخبرته كيف عالجنا جشع التجار وهوسهم 
المزارعين  من  شهرياً  نشتريه  ما  بجمع  وذلك  المحاصيل،  مواسم  في 
بيننا  فيما  بالتساوي  المجموع   نقّسم  ثّم  مضاربة،  دون  واحد  بسعر 

وبذلك يتوّفر لنا أضعاف ما كّنا نكسبه في زمن الفوضى والمضاربات. 
لنرجع إلى منروفيا، فقد كانت تلك السنين في منروفيا مرحلة ذهبية 
في حياتي، وكنت قد تزّوجت سنة 1960 وكانت زوجتي معي وأوالدي، 
اللبنانية صفوفها حتى السرتيفيكا،  وكان في منروفيا مدرسة للجالية 

وقد أُنشئت هذه المدرسة بهّمة واندفاع وجهاء الجالية اللبنانية، وفي 
– حفيظ  – جوزف أبو جودة  – خليفة أخوان  مقّدمتهم رسامني أخوان 

أبو جودة – عادل شجاع وغيرهم ُكُثر. 
لقد وجدنا في هذه المدرسة مالذاً لتعليم أوالدنا أُسوة بأوالد الجالية، 
الجالية  مدرسة  في  للتعليم  بطلب  زوجتي  تقّدمت  أن  بعد  خصوصاً 
وُقِبلت، فاستأجرت بيتاً قريباً من مدرسة الجالية مّما جعل األمور أكثر 

سهولة على زوجتي وأوالدي في الذهاب والغياب. 
وقد  وانطالقته،  تكوينه  بداية  في  االجتماعي«  األرز  »ن��ادي  وك��ان 
عضواً  أصبح  أسهماً  اشترى  فمن  الجالية،  أف��راد  بين  أسهمه  طرحت 

مؤسساً، ومن أحجم عن شراء األسهم وبقي عضواً عادياً. 
كان يدفع اشتراكاً سنوياً هو ضعف اشتراك العضو المؤّسس، وكان 
على  معاً  فعملنا  المؤسسين،  األعضاء  من  تنتخب  إدارية  لجنة  للنادي 
والكرة  والتنس  السلة  لكرة  ومالعب  كبير  مسبح  وبناء  النادي  تطوير 
األعياد،  وأيام  اآلحاد  في  الجالية  أبناء  ملتقى  النادي  وأصبح  الطائرة، 
االجتماعية  والمناسبات  الجالية  مدرسة  حفالت  فيه  أُقيمت  ما  وكثيراً 

ورأس السنة وحفالت الفنانين والمطربين الذين يقصدون ليبيريا. 
الرسمية،  العطل  ليالي  في  أو  األسبوع  أواخر  في  تتّم  كانت  سهراتنا 
حيث يعقد الشمل في بيت أحد األصدقاء وكانت حلقاتنا معقودة اللواء 
في  المجهول  الجندي  فهو  شجاع،  عادل  النشيط  األخ  ديناميكية  على 
لنا صوالت في  والفنية، وكانت  والفكرية  االجتماعية  الجالية  نشاطات 
الشعر واألدب والسياسة واالقتصاد والمال واألعمال، وكان نجوم ليالينا 
وحكماؤها األخوان: حسن ريدان)5( – فؤاد خليفة)6( – فؤاد صعب)7( 
فكم  ومعرفة،  وشعر  أدب  ذّواقة  وكلّهم  الله،  رحمهم  جابر)8(،  – محمد 
قرأنا من قصائد الشعر في تلك الليالي، وكم هّزتنا وأّثرت فينا القصائد 

القومية والوطنية، وخاصة قصائد أدونيس من سجن المزة. 
وفي مطلع الثمانينات، انتقلت زوجتي واألوالد إلى واشنطن لمتابعة 
البناية السيدة  دراستهم. وكنت في زيارتهم ذات يوم، وإذ بجارتنا في 
المحترمة هيلدا سعيد والدة الدكتور إدوارد سعيد تّتصل بزوجتي على 
قباني  لنزار  جديدة  قصيدة  إدوارد  من  استلمت  »أمس  وتقول:  التلفون 
»أطفال الحجارة«، وقد أرسلت لكم نسخة عنها أرجو أن تعجبكم«. وما 
الخادمة، حتى تسابقنا عليها ألن  القصيدة من  الباب واستلمنا  أن قرع 
ثقتنا بنزار كبيرة، وال شّك في أّن اهتمام الست هيلدا بها وبنا هي كي ال 
وحفظها  حفظناها  أّننا  حتى  الجديدة!  القصيدة  هذه  روعة  علينا  تفّوت 

أوالدنا معنا في فترة قصيرة. 
وبعد رجوعي إلى منروفيا كتبت للشاعر الكبير نزار قباني أهّنئه على 

هذه القصيدة الرائعة التي مألت نفوسنا عّزة وكرامة.
المحّبين وهم  أُجيب على رسائل  »قلّما  الكبير يقول:  الشاعر  أجابني 
أّن  أعرف  فأنا  اهتمامي،  استرعى  شيئاً  رسالتك  في  وجدُت  ولكّني  ُكُثر، 
التجار ورجال األعمال قلوبهم من البالستك، ولكّنك أنت استثناء للقاعدة، 

فأجبتك على رسالتك وإّني ألرجو منك كذا وكذا. 
كلّما  آلخر  وقت  من  إليه  أكتب  وبقيت  الكبير،  الشاعر  بجواب  فرحت 

سمحت لي أوقات العمل! 
وكنت  اغترابي،  قبل  لبنان  في  الشعرية  الحركة  تطّور  أراف��ق  كنت 
ونازك   – عقل  سعيد  شعر  يغريني  وكان  الحداثة  شعراء  وأتابع  أقرأ 
المالئكة – وصالح لبكي – وفؤاد سليمان – وفؤاد الخشن – وبدر شاكر 
السّياب، وكانت مجلّة »األديب« قبل مجلة شعر منبراً ألكثرهم وبوصلة 
أضعت  اغترابي  وبعد  خاصة.  والشعر  األدب  محّبو  يعتمدها  أدبية 
الصديق الصدوق فؤاد الخشن، وأذكر أني قرأت له آخر ما قرأت »غابة 
في  األديب  مجلة  له  نشرتهما  وقد  وعشتروت«،  و«أدونيس  الزيتون« 
تلك االيام. وكان أن سكنت بعد رجوعي من الغربة في منطقة »اليانار« 
التابعة لبلدة بشامون، وقد سعدت كثيراً عندما وجدت أّن الشاعر الكبير 
فؤاد الخشن يسكن بالقرب مني فزرته مع زوجتي، وتجّددت العالقات 

العائلية فيما بيننا، وأخذنا نجمع حولنا األصدقاء والمحبين. 
* * *

من الديوان 
وداع األمين عادل شجاع

ل��ي في ُت���������رابَك أخوٌة أب��������راُر
)لهم الخلود( وفي القلوب مزار
نشتاقهم فيعود طيب أريجهم 

َعِطراً كما تتضّوُع األزهاُر
فالناس في هذه الحياة حدائٌق 

أعمالهم تبقى كما االثمار
بوِركِت يا عيَن العنوب وبوِرَكت

فيِك المكارُم دوَم واألخياُر
أبناؤِك رفعوا مشاعلِك التي
بقيت على ُبعِد المكاِن ُتناُر

* * *
نشتاُق )عباساً( وأُنَس حضوِرِه

ودماثَة السفراِء حيَن ُيزاُر 
في الخارجية كان نجماً ساطعاً

لم ُتثِنِه األأزماُت واالسفاُر
)وفؤاُد( كان حكيَم كّل صعوبٍة

َعَصفت بنا فتبّدَد اإلعصاُر
والُحْسُن في )َحَسِن( الطباِع ومرجِع 

الشاكي ومّمن تكتويه الناُر
واليوم تفتقد العدالُة )عادالً( 

فتغيُب البَسماُت واألنواُر
* * *ً يا راحالً عشَت الحياَة مجاهدا

إّن الكباَر على الصعاِب كباُر
قد كنَت سّباقاً على حلباتنا

أعطيَت ما ُيعطي الكريُم لقومِه 
بسماحِة المعطاِء حين ُيجاُر
ٌة  في كّل قلٍب في وداعَك غصَّ

محروقٌة وكأّن فيها القاُر 
أكِمل طريقَك للنعيِم وِعْش به

تلقاَك فيه الصفوُة األبراُر
* * *

أبناَء مدرسِة الحياِة تحّية 
لكم على مّر الزماِن مداُر 

أعطيُتم الوطن الجريح دماءُكم 
وبعزمكم تتوالُد األقماُر 

ديَن المحبِة والتآخي دينُكم
هذي الغراُس وهذه األثماُر

* * *

هوامش:
مكارم: من رأس المتن. لإلطالع على النبذة المعّممة عنه  حسن    -  1

 www.ssnp.net الدخول إلى الموقع
2 -  أمين سرّي الدين: من بزبدين. أشرنا إليه أكثر من مّرة. نعّد نبذة 

غنيّة عنه للنشر. مراجعة الموقع آنفاً. 
عنوب، توّل مسؤوليات عديدة وصوالً  عين  من  شجاع:  عادل    -  3

إلى رئاسة مجلس العمد. مراجعة الموقع آنفاً. 
فؤاد  والــشــاعــر  وريـــاض  إيليا  الــرفــقــاء  شقيق  خليفة:  عــمــاد    -  4

خليفة.
ُمنح رتبة األمانة.  5 -  حسن ريدان: من عين عنوب. شاعر وأديب. 

مراجعة الموقع المذكور آنفاً. 
وتولّى مسؤوليات عديدة في الوطن وفي  شاعر،  خليفة:  فؤاد    -  6

ليبيريا. مراجعة الموقع المذكور آنفاً. 
في  عــام  منّفذ  مسؤولية  تولّى  الشويفات.  من  صعب:  فــؤاد    -  7
في  االجتماعي  القومي  السوري  للحزب  رئاسية  لجنة  و.....  ليبيريا، 
المذكور  الموقع  إلى  الدخول  عنه  المعّممة  النبذة  على  لإلطالع  الوطن. 

آنفاً. 
وُحكم  االنقالبية  الثورة  في  شــارك  النبطية،  من  جابر:  محمد   -  8

عليه. مراجعة النبذة عنه على الموقع المذكور آنفاً. 

بع�ض من تاريخنا في اأفريقيا.. الرفيق عادل زيدان 

الرفيق ريمون حريق ال�صديق الذي غاب 
في  حريق  ريمون  الرفيق  ل��دور  عرضت  ومسيرتي  سيرتي  في 
بغسان  المعجبة  العائلة  دور  جانب  إلى  الحزب،  من  أقترب  جعلي 
نجيب  م��اري  عمي  ابنة  اقترنت  إذا  حتى  النهار،  وجريدة  تويني 
ناصيف)1( بالرفيق ميشال صباغة، وتعّرفُت على صديقه وزميله 
إلى  انتمائي  خطوات  أول��ى  سرت  خزعل،  فريد  الرفيق  العمل  في 

الحزب، فتّم ذلك أواخر العام 1956.
الرحب  والتعاطي  بالمحبة  الطافح  ال��دم��ث،  حريق،  ريمون 
زميلي  كان  االجتماعية،  القومية  األخالق  نهج  إلى  بكلّيته  المشدود 
سميرة،  ريمون  منهم:  أذكر  زمالء  مع  بطينا  إلياس،  مار  مدرسة  في 

سعد مجدالني، خليل بطشون، منى إميل ديب ورياض حمزة. 
دي  »بنكو  في  توّظفت  إذا  حتى  إلّي،  ألصقهم  حريق  ريمون  كان 
روما« كان الرفيق ريمون قد التحق بمعهد الضرير في بعبدا، فكان 
يتردد إلى البنك لمتابعة األعمال المالية، وتابع ترّدده بعد أن انتقل 

إلى مجلة »الطبيب«. 
على مّر تلك السنوات كنت على تواصل مع الرفيق ريمون، حتى 
إلى  مدعّواً  كنت  حتي،  روجيه  الرفيق  من  زينة  ابنته  اقترنت  إذا 

العرس، فحضرته في إحدى كنائس عين الرّمانة. 
البدء  في  الشوير«  »ضهور  إلى  أت��رّدد  ورحت  السنوات،  وم��ّرت 
من  حردان  نّواف  األمين  عاد  عندما  ثّم  الحزبية،  مسؤولياتي  بحكم 
رحت  الفترة  تلك  في  الشوير،  ضهور  في  صيفاً  ومقيماً  المغترب، 

التقي الرفيق ريمون. 
في الصيف قبل الماضي، بدأ الداء الوحش يقتات من ذاكرة الرفيق 

ريمون..
ريمون... حبيبي ريمون

يبتسم بوجهه الطافح بالعافية والبشاشة، إّنما ال جواب لم يعد 
يعرفني، مع ذلك كنت كلّما تسّنى لي من وقت، أزوره ألسأل الفاضلة 
إلى  الضهور  أغادر  عندما  الهاتفي  باالتصال  ومستمراً  عنه،  عقيلته 

بيروت بعد تشرين األول. 

26 شباط رحل الرفيق اآلدمي، الطيب، الصادق، القومي  بتاريخ 
االجتماعي. 

كالطفل،  بكى  شبابه،  عّز  في  سميح  الرفيق  شقيقه  خسر  عندما 
الرفيق  عن  األص��ل  طبق  نسخة  كان  سميح  فالرفيق  معه.  بكيت 
الرائع  والتزامه  وعنفوانه  طلّته  أذكر  لتاريخه،  زلت  وما  ريمون، 

بالحزب. 
ريمون  الرفيق  أنسى  أن  قبل  سأحتاج  عاماً  ستين  كم  ت��رى، 

حريق؟
* * *

عرفت عائلة حريق انتماء العديد من القوميين االجتماعيين، أذكر 
عصام  األمين  حريق،  لور  الرفيقة  حريق،  نجيب  حريق،  فهد  منهم 

حريق، الرفيقات نجوى وسالم ورنا حريق. 
كثيراً ما رغبت إلى الرفيقة الراحلة نازك بربر صوايا أن تزّودني 
حضرة  أدع��و  واليوم  حريق،  فهد  الرفيق  صهرها  عن  بمعلومات 
األمين عصام حريق ألن يغني تاريخ الحزب بمعلوماته عن الرفقاء 
الكثر من عائلة حريق، ومنهم من كانت له بصماته في درب النضال 
الحزبي، إاّل أّن ما يجدر اإلشارة إليه هو المرّبي الممّيز إسكندر حريق 

الذي كنت نشرت نبذة عنه)2(.
* * *

هوامش:
هي ابنة عمي  سيرتي.  من  األولى  الحلقات  في  عنها  أوردت   -  1
التي نقلها والدي إلى منزلنا وهي طفلة بعد أن كانت توفيت  نجيب، 

والدتها ماري شحادة، فوالدها نجيب ناصيف.
عنه  الــمــعــّمــمــة  ــذة  ــب ــن ال عــلــى  لـــإلطـــالع  حـــريـــق:  إســكــنــدر   -  2
االجتماعية القومية  السورية  المعلومات  شبكة  موقع  إلى   الدخول 

www.ssnp.info

بع�ض من الح�صور القومي االجتماعي في المهاجر
المتحدة،  الواليات  مدن  من  وغيرها  كليفالند،  مديرية  شهدت 
صحف  في  ُنشر  ما  عبر  عليه  التعّرف  يمكن  الفتاً  حزبياً  حضوراً 

ومجالت الحزب عن المناسبات الحزبية العديدة التي أُقيمت.
تهتم  كي  الحزبية  فروعنا  إلى  الرسائل  من  الكثير  وّجهت  سابقاً، 
بكتابة تاريخ العمل الحزبي فيها، فال تضيع برحيل الرفقاء المتقدمين 
بالعمر. مجّدداً نوّجه الدعوة إلى الفروع، وإلى الرفقاء الذين يملكون 
المعلومات المفيدة لتاريخ الحضور القومي االجتماعي في الواليات 
المتحدة، كي يدّونوا معلوماتهم، فهذا التاريخ ملك للحزب بأجياله، 

فمن الجريمة أن يضيع.
بعض من هذا التاريخ الخبر الذي ورد في العدد السابع - أيلول 

الرسمية:  النشرة  1959 من 
» أحيت مديرية كليفالند المستقلة حفلة إذاعية ساهرة بمناسبة 
أول آذار في بيت المدير االرفيق إلياس تقال)1(، وقد لّبى الدعوة عدد 
الحفلة  المدير  افتتح  والرفقاء.  الرفيقات  عن  فضالً  المواطنين،  من 
مذيع  بعدئذ  والقى  بالحضور.  ورّح��ب  وس��ع��اده،  سورية  ِباسم 
المديرية الرفيق ألبرت قّيم)2(، بيان عمدة اإلذاعة. وعاد المدير إلى 
منصة الخطابة ليلقي قصيدة زجلية، وكانت الكلمة األخيرة لناموس 

المديرية الرفيق إميل مكارم)3( الذي تحّدث عّما يعنيه أول آذار. 

وبعد انتهاء البرنامج الخطابي، قّدمت الحلوى واستمّرت الحفلة 
حتى الساعة الثالثة صباحاً. 

* * *
هوامش: 

في  منزله  كــان  الغربي(  )البقاع  عيتنيت  من  تقال:  إلياس   -  1
أشرت  االجتماعيين،  للقوميين  وبيتاً  الحزبي  للعمل  مركزاً  كليفالند 
الدخول  المعممة عنه  النبذة  أكثر من مناسبة. لالطالع على  إليه في 
www. االجتماعية  القومية  السورية  المعلومات  شبكة  موقع  الى 

ssnp.info
قيّم: من بلدة عيتنيت أيضاً. كان رفيقاً متميزاً بوعيه  ألبرت   -  2

ومناقبه. 
دكتوراه  شهادة  على  حــاز  المتن.  رأس  من  مكارم:  إميل   -  3
في الكيمياء. تولى في أوائل السبعينات مسؤولية العمل الحزبي في 
منطقة ديترويت – كليفالند. ُمنح رتبة األمانة – مقيم حالياً في بلدة 

رأس المتن. 



ثقافة وفنون10

بالمناعة الروحّية - المادّية

نق�ضي على المحن والأوبئة )2(

يوسف المسمار*
يمنح  لم  منظور  وغير  منظور  هو  ما  لكل  الموجد  والله 
للتحكم  وسلطانه  سلطته  األميركيين  وغ��ي��ر  األميركيين 
ح���دوده  ي��ت��ج��اوز  َم���ن  إن  ب��ل  وس��ق��وط��ه��م،  ال��ب��ش��ر  بمصير 
ونافق  وك��ذب  كابر  مهما  دوره  وينتهي  يسقط  البشر  م��ن 

وتستر.
ف��ق��دي��م��اً اس��ت��ك��ب��ر ف��رع��ون أك��ث��ر م��ن ال���ل���زوم ف��س��ق��ط هو 
في  بالدنا  واحتّل  المقدوني  االسكندر  وتغطرس  ودولته. 
ال��ب��الد، بل  اح��ت��الل  ق��وّي وق���ادر على  أشهر ع��دة ليس ألن��ه 
والقرية  المواجهة.  تجب  كما  يواجهه  ولم  خاف  شعبنا  ألن 
في  وص��م��دت  المقدوني  االس��ك��ن��در  واج��ه��ت  التي  ال��وح��ي��دة 
قرية  كانت  أشهر  ثمانية  على  تزيد  لمدة  الجرار  جيشه  وجه 
 120 فيها  المقاومين  عدد  كان  التي  لبنان  جنوب  في  صور 
أول صلب  مقاتالً صلبهم االسكندر جميعهم. وكان صلبهم 
ولم  جريمته  بعد  صوابه  الى  يُعد  ولم  التاريخ،  في  جماعّي 
قتال  دون  من  االسكندرية  واجتاح  مقاومتهم  بدرس  يتّعظ 
بابل  وأعلن  إلهاً  نفسه  وأعلن  بابل  مدينة  ال��ى  ع��اد  وبعدها 
غطرسة.  فوقها  ليست  بغطرسة  الدنيا  وعاصمة  مدينته 
برغشة  وربما  ذبابة  لدغته  وغطرسته  تجبره  إع��الن  وبعد 

أصغر من ذبابة فأردته ميتاً. 
في  وإمبراطوريته  هو  ذهب  حتى  روما  إمبراطور  وتجبّر 
الحكيم  ال��ق��رآن  نعتهم  ال��ذي��ن  األع���راب  واستجهل  الحريق. 
العالمين زوراً  بادعائهم اإلسالم لرب  أنهم أشد كفراً ونفاقاً 
تاريخ  هامش  على  توّحشهم  ورماهم  جاهليتهم  فمسختهم 

حضارات األمم. 
ال  المتوحش  بإسالمهم  المتوّحشون  العثمانيون  وطغى 
ومن  العاتية  وسلطنتهم  سالطينهم  فانهار  الرحيم  اإلسالم 

المستحيل أن تعود.
والبريطانيون  وال��ص��ل��ي��ب��ي��ون  ال��م��غ��ول  ف��ع��ل  وك���ذل���ك   
الصهيوأميركية  الظلم  امبراطورية  تشّذ  ولن  والفرنسيون 
ع��ن م��س��ار ال����دول ال��ب��ائ��دة ال��م��ن��خ��ورة وال��ف��ارغ��ة م��ن القيم 
الباطل  وليس  وال��ع��دل  الحق  الملك  أس��اس  ألن  اإلنسانية، 

والظلم.
القدير  فالقوّي  أح��داً.  نستصغر  ال  أن  الحكمة  من  ولذلك 
يهب بعض قوته وقدرته لمن يشاء، وقد وهب القوة لألعراب 
قّوم  أن  وبعد  الكرامة  من  شيء  فيهم  كان  عندما  الجاهليين 
من  االس��ت��ف��ادة  ف���أس���اؤوا  ليمتحنهم  محمد  ال��ن��ب��ي  قناتهم 
دون  من  ريحهم  فذهبت  لهم  محمد  قدوة  ومن  اإللهيّة  الهبة 
ولم  االستغفار  أبواب  جميع  عليهم  سّدت  عاتية  برياٍح  إنذار 
السليمة،  والقلوب  الواعية،  العقول  أصحاب  إال  منهم  يسلم 
وثبتوا  والمحن  الصعاب  تحّملوا  الذين  الخيّرة  والضمائر 
بصبر  والظلم  الباطل  ومهاجمة  وال��ع��دل  الحق  طريق  على 

كبير. 
كانت  حين  األميركيين،  منحت  نفسها  العظمى  وال��ق��درة 
والمادية  الروحية   - والخارجية  الداخلية  المناعة  عندهم 
واألدب���ي���ة واإلن��س��ان��ي��ة ح��ت��ى وص��ل��وا ال���ى م��ا وص��ل��وا اليه، 
ولكنهم باستكبارهم وجشعهم ومطامعهم وجشع نفوسهم 
أنفسهم  فأسقطوا  لغيرهم  يسيئوا  قبل  أنفسهم  الى  أساؤوا 
قبل أن ُيسقطهم غيرهم في مهوار الضعف والتآكل والتعّفن 

وكراهية الناس لهم. 
الخير،  اال  بهم  يريد  وال  ورحمة  بمحبة  الناس  خلق  فالله 
أما أكثر الناس فأعماهُم التكاثر ورّدوا على المحبة والرحمة 
أمثالهم  واستصغروا  وال��ش��ر،  والفتنة  بالبغضاء  والخير 
األذى  ان��واع  وك��ل  والظلم  بالكراهية  فعاملوهم  ال��ن��اس  م��ن 

والضرر. 
تنتج  أن  منها  ُيستغرب  ال  الحاقدة  البشر  بعض  ونفوس 
مؤذية،  ووسائل  خبيثة،  أفكار  من  الناس  الى  يسيء  ما  كل 

وأساليب مضّرة، وصناعة سموم مكروبيّة قاتلة. 
أن يكون فيروس كورونا هذه  أن ال نستبعد  ولذلك يجب 
العالم  وأش���رار  الشر  حكومات  مختبرات  إن��ت��اج  م��ن  األي��ام 
الصهيوأميركية.  دولة  حكومة  الحكومات  هذه  رأس  وعلى 
الصغيرة،  للدول  واجتياحاتها  الفقيرة،  للشعوب  وغزواتها 
نفسيتها  أن  على  يدحض  ال  دليل  األمم  لمقّومات  وتدميرها 
هي نفسية كارهة لكل ما هو إنساني حضاري، وال أرى أي 
سبب أو حجة للدفاع عنها بل أرى أن جريمة الجرائم الدفاع 

عنها أو عن أمثالها.
 وكم كان مصيباً وصادقاً الفيلسوف أنطون سعاده حين 
سنة  آذار   10 ب��ت��اري��خ  ص��وي  سليم  ال��ى  رس��ال��ت��ه  ف��ي  كتب 

القول:  هذا   1942
وطننا  وم��زق��ت  بأمتنا  غ���درت  ال��ت��ي  ال���دول  ع��ن  »ال���دف���اع 
ووهبت شعوباً غريبة حقوقاً فيه هو أمر يطعن اإلباء القومي 
ويجرح الروح القوميّة، وال ُينتظر صدوره عن سوري قومي 

صحيح العقيدة إال من باب الغلط«.
والعار الكبير هو الطعن بالمقاومين المدافعين عن حقوق 
بكرامة  والطعن  المصير،  وتقرير  والحياة  الوجود  في  أمتنا 
ال��ذي��ن دف��ع��وا وي��دف��ع��ون وسيستمرون  ال��ب��ررة  األم���ة  أب��ن��اء 
ومطاردات  وعذابات،  آالم��اً  العزيزة  مواقفهم  ثمن  يدفعون 
وس��ج��ون��اً، وت��ش��ري��داً وم��ن��اف��ي، وج���راح���ات ودم����اء آالف 

الشهداء. 
المبلبل  ال��وض��ع  م��ن ه��ذا  ل��ل��خ��روج  األف��ض��ل  ال��م��خ��رج  إن 
ال���ذي ه��و ف��ي الحقيقة  واالن��ت��ص��ار ع��ل��ى ف��ي��روس ك��ورون��ا 
هو  ال��ن��ف��وس  أش���رار  مختبرات  ف��ي  مصنعة  غ��ازي��ة  س��م��وم 
أن  هي  الكبرى  الفضيلة  وأن  األعصاب،  وضبط  الوعي  في 
وأمم  األخيار  وحكومات  األخيار  وشعوب  األخيار  يتعاون 
األخيار في العالم على التنديد بأشرار الحكومات وحكومات 
اإلنقاذ،  أج��ل  من  الجهاد  في  ال��ص��ادق  والتضامن  األش���رار 
اعتداءاتها  من  والدول  الحكومات  تلك  شعوب  إنقاذ  بخاصة 

المعدية. وأضرارها وسمومها 
القومية  ونهضتنا  عقيدتنا  بحسب  نعنيه  ال��ذي  والجهاد 
االجتماعية اإلنسانية ليس الجهاد االنفعالي الذي هو رد فعل، 
بل الجهاد الذي عبّر عنه المعلم أنطون سعاده بقوله: »الحرب 
والحرب  االجتماعيين  القوميين  عند  ال��ت��ع��ارف  كلمة  ه��ي 
منذ  النهضة  عقيدة  واضع  ق��ّرره  ما  هي  لحركتنا  الحاضرة 
من  وإنقاذها  األم��ة  لتوحيد  أوالً  الداخل  في  تكون  أن  البدء: 
وجعلها  والسفسطائيين  والمنافقين  والمقلقين  المفسدين 
الخارجيين  األع��داء  تجاه  متراصة  متماسكة  واح��دة  جبهة 

كائناً ما كان جنسهم وأياً كان مصدرهم«. 
مناعتنا  تظهر  ال��م��ق��ّدس��ة  ال��ح��رب  ه��ذه  ف��ي  وب��ان��ت��ص��ارن��ا 
والبناء  والنفسية  والعقلية  الروحية  في  والخارجية  الداخلية 
الثقافي التنظيمي الفلسفي االجتماعي االقتصادي السياسي 
التخلّص من  الذي يؤهلنا ويمكننا من  السليم  الفني  اإلداري 
كانت  س��واء  األم��م  من  غيرنا  فنساعد  سمومّي  فيروس  كل 
على  االع���داء  او  المنافسين  أو  االخ��ص��ام  او  االص��دق��اء  م��ن 
بإيجاد  بغيض  فكر  كل  من  والتحرر  ويل،  كل  من  الخالص 
والقيم  الفضلى  االنسانية  والحياة  األفضل  االنساني  العالم 
الداخلية  المناعة  الُمثلى فتكتسب االنسانية  العامة  االنسانية 
وسائر  والمادية  الروحية  الفيروسات  وتتبدد  والخارجية 

السموم.. 
في  المهجري  العربي  األدب  عصبة  مدير  قومي  *شاعر 

البرازيل، كتبت في 25 آذار 2020.

�إ�ضاءة
النجمة اللبنانّية ُعال اأبو حمزة لـ»البناء«: اأغنية »ع�ضفوري« هي جديدي ليمالأ قلوب النا�س بالحّب وال�ضالم

�سورّية حبيبة على قلبي و�سعبها الوفّي جمهوري وقريبًا �ساأكون فيها

الأزمة الراهنة عابرة.. والفينيق ال�سوري �سينه�ض مجّددًا

رحيل الملحن ح�سين زهرا عن عمر ناهز ال�سبعين عامًا

»غوغل« ُيطلق خا�سّية »زوروا المتاحف من بيوتكم«!

راغب عالمة يت�سّدى لكورونا باأغنية جديدة وفاة الممثل الكوميدّي جورج �سيدهم

{ حاورها عدي غسان أبو خير
فنانة لبنانية متعّددة المواهب تتنقل كفراشة بين 
الفن  اتخذت  أظفارها  نعومة  ومنذ  والتمثيل،  الغناء 
العاطفية  األدوار  في  برعت  وتمثيالً.  غناء  عمر  رفيق 
الجمهور وإثبات نفسها على  استطاعت حصد محبة 
 2017 عام  ادوارها  اول  في  انطلقت  الفنية.  الساحة 
رج��ال«..  على  ع  دّور  »ع��م  الفني  العمل  في  ب��دور 

وتبعت صعود الذرى العاليات..
الحوار  ودار  حمزة  أبو  ُعال  الفنانة  »البناء«  التقت 

اآلتي:
الفنية؟ مسيرتك  تصفين  بماذا   -  1

- كانت ممتعة نوعاً ما، مليئة بالمفاجآت الرائعة 
والحمد لله كانت النتائج مرضية.

- حدثينا عن حفالت عام 2019؟  2

وخ��ارج��ه،  لبنان  ف��ي  كثيرة  بحفالت  ق��م��ُت   -
الخليج  دول  ف��ي  وح��ف��الت  أع����راس  م��ن��اس��ب��ات 
مليئة  سنة  كانت  عائلية،  ومطاعم  والمهرجانات 

بالحفالت.
العام؟ لهذا  جديدك  ما   -  3

أغنية جديدة بعنوان »عصفوري« كلمات والحان 
منصور  عامر  وت��وزي��ع  ال��ج��راح«  »خ��ال��د  الشاعر 
الناس.  ج��راح  يبلسم  لعله  ال��ع��ام  ه��ذا  سيزقزق 
عدة  مسلسالت  في  مشاركة  لي  وستكون  والجديد، 

.2020 لرمضان 
الكوارث  ناحية  من    2020 عام  في  رأيك  ما   -  4
مرض  وتفشي  اقتصادي  انهيار  من  فيه  حلت  التي 

كورونا؟
جميعاً،  عنا  العفو  الله  من  أطلب  ك��وارث  ه��ذه 
ليس لدينا غير االحتراز بعناية والتكافل والتضامن 

والصبر والله على كل شيء قدير.
دخلك  على  االق��ت��ص��ادي  ال��واق��ع  ي��ؤث��ر  ه��ل   5-

كفنانة؟
يتأثر  المهن  م��ن  كغيره  فالفن  ال��ش��يء،  بعض 
وسينهض  وستمّر  أزمة  لكنها  االقتصادي،  بالواقع 

الفينيق السوري مجدداً.
تقيمها  حفالت  في  ُعال  الفنانة  سنشاهد  متى   -  6

في سورية التي تحبها؟
قريبا جداً إن شاء الله سأكون في سورية الحبيبة 
الشقيق  السوري  للشعب  وأك��ّن  مجَدها  وسأغّني 

والوفّي كل الحب.
 7 - حفالتك في أربيل التي قمتها بها منذ فترة هل 

أضافت لِك شيئاً؟
بمثابة  وكانت  خاللها  من  عالقاتي  توّسعت  نعم، 

شيء من االنتشار أيضاً لي.

الناس  لمحبة  أم  للشهرة  تطمحين  هل  ُعال   -  8
أكثر؟

شيئان  الناس  ومحبة  فالشهرة  لالثنتين،  أطمح 
ضروريان لنجاح الفنان وانتشاره.

أغانَي  أطلقوا  عديدين  فنانين  شاهدنا   -  9
ذلك؟  تفعلين  سنشاهدك  هل  كورونا.  مرض  تخّص 

وما السبب؟
أو  حائط  ينهار  أن  الممكن  من  ألن  ال،  المؤكد  من 
لكل  أغني  أن  المعقول  من  ليس  م��ا،  كارثة  تحدث 

كارثة تحدث.
دعم  في  قّصر  اإلع��الم   أن  تعتبرين  هل   -  10

موهبتك أم ال؟
بأعمالي  واالستمرار  الصبر  لكن  الشيء،  بعض 
أوسع  على  الشهرة  بتحقيق  كفيلة  الناس  ومحبة 

نطاق.

عن  دمشق  في  زهرا  حسين  والفنان  الملحن  رحل 
مخلفاً  صحية  أزم��ة  إث��ر  عاماً  السبعين  ناهز  عمر 
وراءه عشرات األلحان التي طبعت األغنية السورية 

لعقود.
سورية  في  الفنانين  نقابة  نعته  ال��ذي  الراحل 
التلحين  مجال  في  المبدعة  القامات  إحدى  بوصفه 
ق���ّدم ع��ل��ى م��دى أرب��ع��ي��ن ع��ام��اً ع��ش��رات األغ��ان��ي 
يا  وزه��ر  الجبان  لمحمد  التوبة  منها  واالبتهاالت 
أنا  بعرف  ما  وأن��ا  محمد  ال��رزاق  لعبد  الفل  غصن 

لسمير سمرة ويا شام محالكي لعالء صالح.
الرحمن  عبد  الشاعر  ق��ال  الراحل  الملحن  وع��ن 
ذك��ري��ات  حسين  الملحن  م��ع  جمعتني  الحلبي: 
جميلة، فلحن من نظمي أغاني عدة لبعض المطربين 
السوريين وكان متعاوناً إلى أبعد الحدود معي ومع 
يصنع  يلحن  كان  فعندما  األغنية  شعراء  من  الكثير 
حتى  الشاعر  مع  العمل  بوتقة  في  تصب  حوارية 
فناناً  كونه  عن  فضالً  حلة  بأجمل  األغنية  تخرج 
الذي  بفنه  أصيالً  المعشر  لطيف  اإلحساس  رهيف 

قدمه.
السبعينيات  في  الفنية  مسيرته  بدأ  الذي  الراحل 
أزهار  باسم  موسيقية  فرقة  أسس  الحلبي،  بحسب 

الربيع ليلمع نجمه منتصف الثمانينيات بعد أن شّكل 
الوهاب حبيب فغنى  الغنائي عبد  الشاعر  مع  ثنائياً 
واضعاً  المنشدين  ثم  المطربين  معظم  ألحانه  من 
لم  التي  السورية  األغنية  تلحين  في  المتقنة  بصمته 
عليها  محافظاً  ظل  بل  الصواب،  جادة  عن  بها  يجنح 
السهل  معتمداً  وأصالتها  ولونها  بيئتها  حيث  من 
الممتنع والجملة الموسيقية السلسة التي ترّسخ في 
الذاكرة بمجرد أن نستمع لها دون تعقيد في التوزيع 
حسب  فيها  مطوراً  الموسيقّية  المقامات  ببن  والتنقل 
الغربية من غير أن يبتعد  كل حقبة باآلالت الحديثة 
في  إسهاماته  إلى  مشيراً  الشرقية،  موسيقانا  عن 
لكثير من  األطفال وتدريسه  الشارات وأغاني  تلحين 

الطلبة على آلة العود وعلم الصولفيج الغنائي.
المطرب عالء الصالح قال: الراحل حسين زهرا من 
سورية  في  بصمة  تركوا  الذين  المبدعين  الملحنين 
لحن  كما  السورية  األغنية  ذروة  الثمانينيات  أوائل 
فناناً  وكان  والعرب  السوريين  الفنانين  من  لعدد 
كان  أنه  مبيناً  ومبدعاً،  وخلوقاً  وصادقاً  موهوباً 
نجاح  إال  يهمه  وال  اآلخرين  مع  تعامله  في  إنساناً 
عمله بغض النظر عن الجانب المادي حيث عمل معه 

في عدد من أغانيه منها يا شام محالكي وغيرها.

العالم  في  والترفيهية  الثقافية  الحياة  تعّطل  ظل  في 
البحث  محرك  ق��رر  »ك��ورون��ا«،  فيروس  انتشار  نتيجة 
والمعارض  المتاحف  من  عدد  مع  بالتعاون  »غوغل« 
في  البشر  ماليين  عن  الترفيه  في  المشاركة  العالمية، 

بيوتهم.
التاريخ  لمحبي  تسمح  خاصية  إط��الق  تم  هكذا 
من  مجموعة  داخ���ل  االف��ت��راض��ي  بالتجّول  وال��ف��ن 

المتاحف والمعارض واستكشافها بالكامل. 
والمعارض،  المتاحف  هذه  بأسماء  الئحة  إليكم 

ونتمنى لكم جولة افتراضية ممتعة.
{متحف غوغنهايم - نيويورك

الفّن  إل��ى  تنتمي  كثيرة  أعماالً  المتحف  ه��ذا  يضم 
الحديث والمعاصر. يمكنك اإلطالع على بعض المعارض 

الحالية باإلضافة إلى زوايا أخرى من المبنى.
{ متحف أورساي - باريس

الشهيرة  األعمال  عشرات  المتحف  ه��ذا  يحتوي 
1848 و1914  لفنانين فرنسيين عاشوا بين األعوام 

مثل مونيه وغيره.
{ معرض أوفيزي - فلورنسا

هو من أقدم المتاحف وأكثرها شهرة في  فلورنسا 
النهضة  إلى عصر  فنية تعود  أعماالً  بإيطاليا، ويضّم 

اإليطالية.
{ متحف فان غوخ - أمستردام

مجموعة  مشاهدة  غوخ  فان  فنسنت  لمحبي  يمكن 
واسعة من لوحاته، حيث يضم المتحف أكثر من 200 

لوحة، وعشرات الرسائل الشخصية الخاصة به.
{ متحف بيرغامون - برلين

واحد من أكبر المتاحف األلمانية ويضم قطعاً أثرية 
وأهمها  واآلش��وري��ة  البابلية  الحضارات  إلى  تعود 

مذبح بيرغامون.
{ اللوفر

يقدم أشهر متحف في باريس إمكانية الوصول عبر 
اإلنترنت إلى بعض أعماله الفنية الشهيرة.

{ المتحف البريطاني- لندن
عدد  إلى  الوصول  إمكانية  لندن  متحف  لنا  يقدم 

كبير من معروضاته بما في ذلك حجر رشيد.
{ متحف جي بول جيتي - لوس أنجلوس

سنوياً،  زائر  مليوني  من  أكثر  يستقبل  متحف  هو 
للقرون  الغربية تعود  الفنون  ويحتوي على قطع من 
اليونان  م��ن  فنية  أع��م��االً  ي��ع��رض  كما  ال��وس��ط��ى، 
المنحوتات  من  ضخمة  ومجموعة  القديمة،  وروم��ا 

والمخطوطات والصور.

راغب  اللبناني  الفنان  يستعّد 
ع���الم���ة، إلط����الق أغ��ن��ي��ة ج��دي��دة 
مستشفى  ف��ي  الطبي  الطاقم  ع��ن 
األمنية  واألجهزة  الحريري،  رفيق 
لتفشي  يتصّدون  الذين  اللبنانية، 
فيروس الكورونا المستجد - كوفيد 

.19
األغنية من كلمات نزار فرنسيس، 
وتقول  رياشي،  ماري  جان  وألحان 

كلماتها: 
»في خوف  مقّرر يقتلنا
وعم بتصعب األحوال

هالمّرة إنتو أملنا
لو كنتو قالل«.

راغ��ب  أع��ل��ن  أخ���رى  ناحية  م��ن 
عالمة، مشاركته في حملة التبرعات 
الفنانين،  من  كبير  عدد  أعلنها   التي 
25 مليون ليرة  ب�  التبرع  حيث قّرر 

لبنانية. 

ف��ج��ع ال���وس���ط ال��ف��ن��ي في 
المصري  الممثل  بوفاة  مصر 
عن  سيدهم   الكوميدي  ج��ورج 
أحد  ف��ي  ع��ام��اً   82 ن��اه��ز  عمر 
المستشفيات، وذلك بعد صراع 

مع المرض.
ج��ورج  أن  ذك����ره  ال��ج��دي��ر 
سنوات  منذ  غائب  هو  سيدهم 
وكان  السينمائية،  األعمال  عن 
آخر ظهور له في أحد اإلعالنات، 
المصري  الممثل  ج��ان��ب  ال��ى 

سمير غانم.
مع  بدايته  في  أنشأ  الراحل 
سميرغانم والضيف أحمد فرقة 
وسطع  المسرح  أض��واء  ثالثي 
نجمهم في أول فوازير لرمضان 
إخراج محمد سالم، اضافة  من 
ال���ى ع���دد ك��ب��ي��ر م���ن األف���الم 

السينمائية والمسرحيات.
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أنت )باألجنبية(، يباشر العمل، مّست 4 .
خالف نشاط، مرفأ فرنسي على األطلسي 5 .

ما كان أعالي سوق الشعير )بالجمع(، مقياس  6 .
مساحة

موقع أثري في لبنان بجبال كسروان، صديقي 7 .
متشابهان، مدينة ألمانية، من األقارب 8 .

كره، خاصته، للنداء 9 .
يداعب، إله الشر في ديانة زاردشت 10 .

رفاق سنه، غّيرت 11 .
شريف، صوت الكلب، أداة جزم 12 .
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أو   Sudoku
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي 
على  تقوم  الفكرية، 
في  األرق��ام  ترتيب 
الفارغة،  المربعات 
وضع  يتم  أن  على 
 9 1 الى  األرقام من 
الخانات  في جميع 
 81 ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 
عدم  يجب  خ��ان��ة. 
عينه  الرقم  تكرار 
أو  السطر  نفس  في 
الجدول  او  العمود 

الصغير )3*3(.
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:Sudoku حل {
 ،839142576  ،562879413  ،417536289
 ،641257938  ،378491652  ،295368741

156723894 ،984615327 ،723984165
} حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
دحمان،  فن،   )  3 براكين  ليمان،   )  2 الدومينيكان   )  1
ترد 4 ( التينا، البو 5 ( يرم، انا، ن ن 6 ( لسان، يالكم 7 ( 
سمبلون، دبي 8 ( وني، راس تنورة 9 ( لمحهم، يمالن 10 ( 

يو، يتيم، اا 11 ( لتونيا، تماسك 12 ( ات، نراسل. 

عموديا:
1 ( الف ليلة وليلة 2 ( لينارس، نموت 3 ( دم، تماسيح، 
وا 4 ( وادي، نم، هينت 5 ( منحنا، برمتي 6 ( مانيال، يان 7 
( نبأ، الوسيم 8 ( يرنا، انتم، تا 9 ( كا، الك، نالمس 10 ( 

اكتب، مدوا، ال 11 ( نيرون، برناس 12 ( ند، نبية، اكل.

حلول العدد ال�سابق

ال�صّقال ي�صع ملعب النجمة بت�صّرف وزارة ال�صحة 
وال�صيخة ي�صتبعد »المدينة« ويقترح المدينة الك�صفية 

أعلن رئيس نادي النجمة اللبناني أسعد السّقال، وضع كافة منشآت النادي في بيروت � المنارة، 
النشاط  المستجد. وكان قد توقف  الصحة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا  تحت تصرف وزارة 
الكروي في لبنان منذ 17 تشرين أول الماضي، حيث جمدت معظم االتحادات الرياضية أنشطتها 
بسبب األزمة االقتصادية واالحتجاجات المطلبية، ثم جاء كورونا ليقضي امكانية إقامة أي نشاط 
رياضي هذا الموسم. وجاء في بيان النجمة، أنه بناء على توجيهات رئيس النادي، أسعد صقال، 
اللبنانية لمكافحة  تقرر وضع كافة منشآته وجماهيره والمنتسبين له، في خدمة وزارة الصحة 
وباء كورونا. وتابع البيان »يشدد النجمة على أن هذا الموقف يأتي للدفاع عن وطننا الغالي، كما 
أن ملعبه في المنارة موضوع تحت تصّرف وزارة الصحة مع الدعوة لتوحيد كافة الجهود لخدمة 

المجتمع اللبناني«.
وباالنتقال إلى ملعب المدينة الرياضية، فقد قام رئيس مجلس ادارتها رياض الشيخة بخطوة 
استباقية حيث أعلن عن صعوبة تحويلها إلى مقر للحجر الصحي.  وجاء ذلك في وقت بدأت فيه 
األصوات ترتفع من أجل إيجاد أماكن للحجر الصحي في لبنان، وذلك بعد ازدياد أعداد المصابين 
بالفيروس.  وقال الشيخة في تصريحات خاصة: »إن تحويل المدينة الرياضية إلى مكان للعزل 
اللبناني.  للجيش  عسكري   300 من  أكثر  إلقامة  مقرا  المدينة  تعتبر  حيث  صعب،  أمر  الصحي 
وهي غير مجهزة لوجستيا لهذه الخيارات الطبية، حيث تحيطها أبنية سكانية وخالفه«.  وتابع 
»بإمكاننا اقتراح مدينة البترون الكشفية التي تخضع لسلطة الهيئة الرياضية، حيث يوجد ضمن 
إلى  الحاجة«.  وأشار  إذا ما دعت  إلى مستشفى ميداني  الدولة تحويله  نطاقها مبنى باستطاعة 
أن هذا الحل يعتبر األمثل من أجل إيجاد مكان للعزل الصحي.  وأكد أن إدارة المنشآت الرياضية 
العالمي.  الوباء  مكافحة  أجل  من  اللبنانية،  للدولة  إمكانياتها  كل  ستضع  والكشفية،  والشبابية 
ليختم: متمنياً الصحة والسالمة لجميع اللبنانيين وزوال مفاعيل هذا الفيروس عن بلدنا الحبيب 

لبنان. 

خ�صائر تاأجيل اأولمبياد طوكيو
2,7 مليار دوالر

اعترف منظمو أولمبياد طوكيو التي كان من المقرر إقامته صيف 2020 بأن قرار تأجيله لعام 
واحد، سيؤدي إلى تكاليف »باهظة جدا«، وستكون المهمة معقدة و«غير مسبوقة«. ويمثل تأجيل 
حين  في  للمنظمين،  كبيراً  لوجستياً  تحدياً  تقدير،  أبعد  على   2021 صيف  إلى  طوكيو  أولمبياد 
لم تحدد بعد المواعيد الجديدة ألكبر حدث رياضي في العالم. وقال الرئيس التنفيذي ألولمبياد 
طوكيو 2020 توشيرو موتو أمس الخميس في أول اجتماع للجنة العمل »علينا التأكد من إمكانية 
حّل المشاكل التي نواجهها، واحدة تلو األخرى«. وأضاف: »نعتقد أن التكاليف اإلضافية الناتجة 
)عن التأجيل( ستكون باهظة جدا« من دون أن يقدم أي تقديرات. لكن، ووفقا لصحيفة »نيكاي« 
المواقع،  تأجير  رسوم  ذلك  في  بما  دوالر  مليار   2،7 يكلف  قد  التأجيل  فإن  اليومية،  اليابانية 
والتغييرات في حجوزات الفنادق واألجور اإلضافية للموظفين وأفراد األمن إلى أمور أخرى. ونقلت 
أن تتقلص بحسب نتائج  التكاليف اإلضافية يمكن  أن هذه  الملف  »نيكاي« عن مصدر مقرب من 
لكنه  الحالية  المنظمين لن يتخلوا عن خططهم  أن  األطراف. وأكد موتو  المفاوضات بين مختلف 
أوضح: »أعتقد أنه يتعين علينا العودة خطوة إلى الوراء، في بعض األحيان يتعين عليك أن تعيد 
النظر في الخطط«. وقّدر المنظمون في كانون األول الماضي، التكلفة اإلجمالية ألولمبياد طوكيو ب� 

1،350 مليار ين أي ما يعادل )11،5 مليار يورو(.

بضيفه  اإليطالي  أتاالنتا  نادي  جمعت  التي  المواجهة  تكن  لم 
فالنسيا اإلسباني في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا 
اإليطالي  للنادي   )1-4( كاسحا  فوزا  شهدت  فقد  عادية،  مباراة 
مع  تزامنت  لكنها  األبطال،  دوري  في  األول��ى  للمرة  يشارك  الذي 
حدث غّير األوضاع في العالم وشّل المنافسة في الدوريات الكبرى. 
في 19 شباط الماضي، استضافت مدينة ميالنو اإليطالية مباراة 
أتاالنتا وفالنسيا بحضور أكثر من 45 ألف مشجع تنقلوا من مدينة 
بيرغامو معقل نادي أتاالنتا لمشاهدة فريقهم الذي يكتب التاريخ 
في المنافسة األغلى على مستوى األندية. انضم هؤالء لنحو 2500 
مشجع قدموا من إسبانيا لمؤازرة نادي فالنسيا، وقضوا ساعات 
طويلة من االحتفال في شوارع ميالنو قبل التوّجه عبر قطار األنفاق 

ووسائل النقل العام األخرى نحو الملعب.
وبعد مرور أكثر من شهر على تلك المواجهة، جمع موقع يورو 
تزايد  في  المباراة  تلك  دور  بشأن  لمختصين  شهادات  سبورت 
كل  في  )كوفيد19-(  المستجد  كورونا  بفيروس  العدوى  حاالت 

من اسبانيا وايطاليا. وكانت إيطاليا قد شهدت تسجيل أول حالة 
إصابة بكورونا قبل تلك المباراة بيوم، قبل أن تتضاعف اإلصابات 
بمرور األيام وتبلغ اليوم أكثر من 70 ألف إصابة وأكثر من 6800 
أن  غالي  ماسيمو  المعدية  األم��راض  في  المختص  وي��رى  وف��اة. 
الفيروس انتشر قبل المباراة في مناطق بعيدة عن مدينة ميالنو، 
ولكن تجمع اآلالف من األشخاص في موقع واحد كان عامال مهما 

النتشاره.
المناعة  في  المختص  الطبيب  لوفوش  فرانشيسكو  ويعتقد 
بمصحة أومبيرتو في روما، أن تلك المباراة كانت نقطة تحّول في 
انتشار الفيروس بإيطاليا، وأوضح أن تزاحم اآلالف من المشجعين 
خالل الساعات التي سبقت المباراة وأثناءها وبعدها كان ميدانا 
خصباً النتشار الفيروس وانتقاله في مرحلة لم تكن فيه المنطقة 

في وضع استعداد وتأهب لمواجهته.
أما مسؤول قسم أمراض الرئة في مستشفى بابا جيوفاني في 
كانت  المباراة  تلك  أن  فرأى  ماركو  دي  فابيانو  بيرغامو الدكتور 

بحضور  المباراة  تلك  لعب  أن  واعتبر  بيوليوجية.  بقنبلة  أشبه 
عن  اإلسبانية  ماركا  صحيفة  ونقلت  جنونياً.  أمرا  كان  الجماهير 
كانت  المباراة  إن  قوله  غوري  جيورجيو  بيرغامو،  مدينة  عمدة 
بمثابة »قنبلة بيولوجية« ساهمت في انتشار الفيروس، ولكنها لم 
تكن السبب الوحيد لذلك، مذكرا بأن عددا كبيرا من الحاالت سجلت 
بعد نقل مريض للعدوى لطاقم مستشفى ألزانو لوباردو بالمدينة. 
وطرحت وسائل إعالم إيطالية سيناريو آخر، وتحدثت عن إمكانية 
أول  أن  باعتبار  إيطاليا  إلى  للفيروس  اإلسبان  المشجعين  جلب 
وفاة في فالنسيا بسبب كورونا سجلت يوم 13 شباط الماضي أي 
قبل المباراة بستة أيام. وعلى الطرف اآلخر، تحدث مركز الدراسات 
اإلستراتيجية الدولية وجامعة فالنسيا عن دور لتلك المباراة في 
الصحية  السلطات  وسجلت  بإسبانيا.  الفيروس  انتشار  زي��ادة 
فالنسيا وعدد من  بالفيروس بين مشجعي  في إسبانيا إصابات 
الصحفيين الذين رافقوا الفريق إلى إيطاليا، وأعلن النادي اإلسباني 

تسجيل إصابة نحو ثلث أعضائه بكورونا.

الصينية  ال��ق��دم  ك���رة  ت��ت��ج��ه 
ل��ل��ع��ودة إل���ى ال��ح��ي��اة م��ع ب��دء 
تدريبات األندية هذا األسبوع رغم 
أنه ال تزال هناك عالمات استفهام 
النطالق  المنتظر  الموعد  بشأن 
الدوري الممتاز الذي تأجل بسبب 
األندية  وب��دأت  كورونا.  فيروس 
يوم  المران  إلى  العودة  الصينية 
من  شهرين  بعد  الماضي،  االثنين 
بداية  سيشهد  كان  الذي  الموعد 
ش��ب��اط   22 ف��ي   2020 م��وس��م 
الماضي، لكن ال تزال هناك حاجة 
لبعض الوقت قبل انطالق الموسم 
في  سابقا  التفكير  ورغم  الجديد. 
منتصف  ف��ي  المسابقة  ان��ط��الق 
النتيجة  ف���إن  ال��م��ق��ب��ل  ن��ي��س��ان 
وسط  الع��ب  الختبار  اإليجابية 
مروان  السابق  يونايتد  مانشستر 
كورونا  فيروس  فياليني بشأن 
رب��م��ا ت��ؤخ��ر ال��م��وع��د. وت��وق��ف 
المنطقة  ف��ي  ال��ك��روي  ال��ن��ش��اط 
قررت  كما  الوباء،  بسبب  بأكملها 
الممتاز  ال��دوري  تأجيل  اليابان 
المقبل.  أي��ار  من  الخامس  حتى 
فقد  الموعد  عن  النظر  بغض  لكن 
ع��اد ال��الع��ب��ون وال��م��درب��ون إلى 
لالستعداد  الصين  في  المالعب 

البداية. لضربة 
شنغهاي  مدافع  هاي  يو  وقال 
س���ي���ب���غ ل��م��ح��ط��ة ش��ن��غ��ه��اي 
لناديه  مران  أول  بعد  التلفزيونية 
»تدربنا  ال��م��اض��ي  االث��ن��ي��ن  ي��وم 
تركيزنا  وان��ص��ب  بسيط  بشكل 
األجواء«.  مع  والتأقلم  القوة  على 

فيه  نعود  يوم  أول  »هذا  وأضاف 
القوة  وستزداد  التدريبات،  إلى 
ت��أك��ي��د«.  ب��ك��ل  ت��دري��ج��ي  بشكل 
محترفون،  العبون  »نحن  وتابع 
التغلب  بوسعنا  يكون  أن  ويجب 
أثق  تواجهنا،  صعوبات  أي  على 
النادي،  في  الجميع  بمجهود  أنه 
معا  نتحد  أن  بوسعنا  سيكون 

ونجتاز هذه الفترة الصعبة«.
وع����ادت ك��ل أن��دي��ة ال����دوري 
إلى   16 عددها  البالغ  الصيني 
البالد، بينما انتقل منتخب الصين 
ال����ذي ك���ان ي��ق��ي��م م��ع��س��ك��را في 
كأس  تصفيات  لخوض  اإلم��ارات 
جزيرة  إل��ى  تأجلت  التي  العالم 
وأظهرت  الصين.  بجنوب  هاينان 

م��ران  م��ن  التلفزيونية  ال��ص��ور 
مسافات  الالعبين  ت��رك  سيبغ 
بين بعضهم خالل التدريب، لمنع 
ولم  للعدوى.  محتمل  انتشار  أي 
سيبغ  مدرب  بيريرا  فيتور  ينضم 
في  المران،  إلى  مساعديه  وباقي 
ذات��ي  ع��زل  حالة  ف��ي  البقاء  ظ��ل 
ب��ع��د ال��ع��ودة إل���ى ال��ص��ي��ن، في 

والالعبين  للمدربين  معتاد  إجراء 
البالد.  إل��ى  العائدين  األج��ان��ب 
ورغم ذلك ال يزال بعض الالعبين 
خ����ارج ال��ب��الد ف��ي ظ��ل أن���ه من 
عدم  واس��ع  نطاق  على  المتوقع 
منتصف  ف��ي  المسابقة  ان��ط��الق 

المقبل. نيسان 

من  جديدة  قرارات  )فيفا(  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  يدرس 
أجل إنقاذ كرة القدم العالمية من تداعيات تفشي فيروس كورونا 
األندية  تكبد  من  تحذيرات  ظل  في  )كوفيد19-(،  المستجد 
وأوقف  يورو.  مليارات  سبعة  إلى  تصل  قد  خسائر  األوروبية 
الكبرى، وألغيت تدريبات  الدوريات  تفشي فيروس كورونا كل 
أغلب الفرق بسبب قرارات الحجر الصحي بعد اكتشاف حاالت 
بوادر  األفق  في  تبدو  وال  األندية.  من  عدد  صفوف  في  إصابة 
تراجع لألزمة تسمح بتحديد تاريخ الستئناف المنافسات، وهو 
القرار  هذا  أن  غير  الموسم،  إلغاء  عن  للحديث  البعض  دفع  ما 
7 مليارات يورو، بحسب تقديرات مدير  قد يكلف خسائر بنحو 

شبكة ميديا برو اإلسبانية جوم روريس.
كرة  عالم  في  مختلفة  أطراف  طالبت  الخسائر  لهذه  وتجّنباً 
القدم باستكمال مباريات الموسم بأي شكل من األشكال، وأبدى 
لخوض  استعدادهم  واالت��ح��ادات  األندية  مسؤولي  من  ع��دد 
األج��واء،  هذه  ظل  وفي  المقبل.  الصيف  المتبقية  المباريات 
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن لجنة خاصة من الفيفا تدرس 
المقبلة والحفاظ على  المرحلة  3 قرارات من أجل تسيير  حاليا 
األول  القرار  أن  الصحيفة  وأوضحت  والالعبين.  األندية  حقوق 
يتعلق بتوحيد الموقف بشأن أجور الالعبين خالل فترة توقف 
األوروبية  األندية  بين  القرارات  تباين  بعد  وذل��ك  المنافسة، 

لالعبين  الدولي  االتحاد  مع  اللجنة  وتتفاوض  الشأن.  هذا  في 
موحد  تخفيض  بين  المناسبة  الصيغة  بشأن  المحترفين 
لألجور أو تأجيل دفعها لما بعد نهاية األزمة الحالية. وتدرس 
المقبلة،  الصيفية  االنتقاالت  بسوق  يتعلق  آخر  قرارا  اللجنة 
وتشير التسريبات إلى أن الفيفا قد يلجأ إلى تمديد آجال السوق 
أجل  من  لألندية  الفرصة  منح  أجل  من  طويلة  لفترة  المقبلة 
االستفادة من صفقات البيع إلنعاش خزائنها وتعزيز مواردها. 
ويهتم القرار الثالث بإنشاء صندوق خاص تمّوله الفيفا بهدف 
مساعدة الالعبين الذي وجدوا أنفسهم من دون ناد بسبب األزمة 

الحالية.

على جنبات مباراة اأتاالنتا مع فالن�صيا

اأنفجرت القنبلة البيولوجية »كورونا«

العبو الفرق ال�صينية يخو�صون التدريبات

تاركين بينهم م�صافات على �صبيل االحتياط!

الفيفا يدر�س 3 قرارات النقاذ اللعبة عالميًا
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