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أكد الحزب السوري القومي االجتماعي 
اإلعالم بمناسبة  بيان أصدرته عمدة  في 
لصّد  سبيلنا  المقاومة،  أّن  األرض  يوم 
ففلسطين  االحللتللالل.  ودحلللر  اإلرهللللاب 
لألوبئة  التصدي  أّن  إلى  مشيراً  أرضنا، 
الفتاكة على اختالف صنوفها ومسّمياتها، 
هو واجب إنساني وأخالقي، وعلى العالم 
وباء  على  االنتصار  بعد  الحّر،  اإلنساني 
الشعوب  قضايا  ينصر  أن  »كللورونللا« 
لتتخلّص  فلسطين  ينصر  أن  العادلة... 

من وباء الصهيونية العنصرية.
فيه  أدان  بياناً  أصللدر  الحزب  وكللان 
مخيم  في  لإلرهابيين  األميركي  الدعم 
هؤالء  تمكين  شأنه  من  والللذي  الركبان 
احتجاز  في  االستمرار  من  اإلرهابيين 
معاناتهم  ومفاقمة  السوريين  النازحين 
الدولية  المؤسسات  ودعللا   اإلنسانية. 
الى عدم تغطية هذا الدعم اإلرهابي، وأن 
تعلن دول العالم قاطبة رفضها وإدانتها 

هذا العمل األميركي الوبائي الخطير.
الحزبية  الللوحللدات  تواصل  ذلللك  إلللى 
كافة،  المناطق  فللي  التعقيم  حللمللالت 
فللي سلليللاق اإلجلللللراءات الللوقللائلليللة ضللّد 

»كورونا«.
)التفاصيل 3 و6 و7 و12(

وا�صل حمالت التعقيم في المناطق بمواجهة »كورونا«

»القومي« في يوم الأر�ض: المقاومة �سبيلنا الوحيد لإنهاء الحتالل والإرهاب

وندين دعم اأميركا للمجموعات الإرهابّية في مخيم الركبان

- شّكل تلويح رئيس المجلس النيابي بتعليق المشاركة 
مدخالً  المغتربين،  ع���ودة  قضية  ب��واب��ة  م��ن  بالحكومة، 
ل��ل��ت��س��اؤالت ال��ت��ي ي��رغ��ب ب��س��م��اع أج��وب��ة إي��ج��اب��ي��ة عليها 
معارضو  ب��ل  مكّوناتها،  وخ��ص��وم  الحكومة،  معارضو 
يسألون،  وهم  مكّوناتها،  مع  خصومتهم  بسبب  الحكومة 
هل دنت ساعة إسقاط الحكومة على أيدي الذين شكلوها. 
وي���س���ارع���ون ل��ل��ج��واب ب���اإلي���ج���اب ع��ل��ى ال����س����ؤال، وهم 
هي  ص��ارت  الحكومة  ك��أن  خصومهم،  بمواقف  فرحون 
هو  لها  خصومتهم  م��ص��در  يعد  ول��م  الفعلي،  خصمهم 
مستعدين  ب��دوا  كأنهم  بل  وداعميها،  بمكوناتها  عالقتها 
التعاون إلسقاط  التحالف لخصومهم تحت عنوان  يد  لمد 
الحكومة، وجاء تالقي مواقف الرئيس بري واألمين العام 
الوطني  التيار  ورئيس  نصرالله،  حسن  السيد  الله  لحزب 
الموقف  انتقاد  حول  باسيل،  جبران  السابق  الوزير  الحر 
ونداؤهم  المغتربين،  بعودة  البّت  في  المتباطئ  الحكومي 
لها العتبار األمر مهمة ملحة وراهنة، عدا كونها حقاً وطنياً 
ودستورياً  وطنياً  وواجباً  بالعودة،  للراغبين  ودستورياً 
أكبر،  بقوة  ذات��ه  السؤال  ليطرح  الحكومة،  على  وأخالقياً 
ويوحي  ومكوناتها،  الحكومة  بين  العالقة  مصير  ح��ول 

بالكثير حول مستقبل الحكومة.
بتحليل  التسّرع  فخ  في  الكثيرون  يقع  م��رة،  كل  كما   -
وتفسير موقف الرئيس بري، خصوصاً من بعض حلفائه 
يسمونه  م��ا  م��ع  ه��و  معركتهم  ع��ن��وان  أن  يعتبرون  ال��ذي��ن 
بالحريرية السياسية، فيطرحون الشكوك حول رغبته بعدم 
القطع معها، ويرّوجون لسعيه لفتح أبواب العودة أمامها، 
بالتشارك  بري  الرئيس  سبقوا  الذين  هؤالء  مع  ويشترك 
مع الحريرية في تفاهمات لم يكن جزءاً منها، بل كان من 
من  اليوم  ينطلقون  الحلفاء  هؤالء  بعض  لكن  معارضيها، 
ال  الجديدة  الحكومة  أن  عنوانها  تفكيرهم،  تحكم  معادلة 
ومن  المحاصصة.  حكومات  على  اع��ت��ادوا  الذين  تناسب 
مختلفين،  ول��و  ضمناً  ه��ؤالء  يلتقي  أن  برأيهم  الطبيعي 
على االمتعاض من هذا الوضع الجديد، ويجمعهم الحنين 
للعودة لصيغ حكومات ثالثين عاماً مضت. ولذلك يتحدث 
هؤالء عن حلف تحت الطاولة بين كالم الرئيس بري وكالم 
الوزير السابق سليمان فرنجية، وكالم النائب السابق وليد 
عابراً  عنواناً  إال  المغتربين  قضية  في  يرون  وال  جنبالط، 

لقضية مستمرة، ستكبر أكثر.
- لو سلمنا بصحة الفرضية، فعلينا أن نطرح سؤالين، 
األول هو كيف نفسر انضمام المكونات الكبرى للحكومة 
بري  الرئيس  أي  المغتربين،  قضية  من  موّحد  موقف  إلى 
المشترك  ك��ان  وإذا  باسيل،  وال��وزي��ر  نصرالله،  والسيد 
للتخلص  السعي  ه��و  للحكومة  ال��داع��م��ة  ال��ق��وى  ه��ذه  بين 
نيابية  الكثير وهي ال تمتلك تغطية  منها، فهذا ال يستدعي 
اللقاء  أن  يعني  وهذا  بدونهم.  استمرارها  وتحفظ  تحميها 
على الموقف ال صلة له بإعادة النظر في مستقبل الحكومة. 
ويعني أيضاً أن ال صلة له بجمع الخصوم، فال منطق يقول 
بتفاهم الوزيرين باسيل وفرنجية على نظرة موّحدة نحو 
السابق  والنائب  الله  ح��زب  بتفاهم  أو  الحكومي،  الوضع 
وليد جنبالط، والسؤال في حال العكس يصير، ما هي هذه 
الجمع  هذا  كل  كان  إذا  الحكومة  تبقي  التي  الجبارة  القوة 
الفرضية  صدقية  عن  فهو  الثاني  السؤال  أم��ا  يريدها؟  ال 
ال��ح��ك��وم��ة ورئيسها، ال���ت���داول إلس��ق��اط  ف��ي  ال��م��ط��روح��ة 
)التتمة ص8(

الحكومة ومكّوناتها:

 

بين اال�صتقالل واالرتباك 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي 

وحال  العالم  حال  هو  هذا  أخيراً،  وكورونا  أوالً  كورونا 
 %  20 إصابة:  ألف   700 العالمي  الرقم  تخّطى  وقد  لبنان، 
إيطاليا  فيما  أوروب��ا،  في   % و50  وحدها،  أميركا  في  منها 
أيام زاد  100 ألف، وخالل ثالثة  ال�  وحدها تقترب من رقم 
ما  يومية،  إصابة  ألف   100 ب�  التوالي  على  اإلصابات  عدد 
لم يعد بعيداً، في  المليون إصابة عالمياً  بلوغ رقم  أن  يعني 
اآلن  حتى  الفيروس  ومحاصرة  العزل  محاوالت  فشل  ظل 
وفقاً لإلجراءات المعتمدة في بالد الغرب خصوصاً، بعدما 
الجنوبية، لجهة حاالت  إيران وكوريا  توازنت أعداد كل من 
العّد  الصين  ت��واص��ل  بينما  ال��ج��دي��دة،  واإلص��اب��ات  الشفاء 
األرقام  تقول  كما  الفيروس،  محنة  من  للخروج  التنازلي 
منذ عشرة أيام متصلة، بحيث قارب عدد اإلصابات الفعلية 
ألف   75 عن  الشفاء  حاالت  زادت  بينما  فقط   2000 ال�  رقم 

مصاب.
438 إصابة و10 حاالت  ال�  لبنان الذي سّجل بلوغه رقم 
بين   66 ال�  والمرتبة  شفاء،  حالة   30 بالمقابل  سجل  وفاة، 
بعدد   80 وال��م��رت��ب��ة  ال��م��ص��اب��ي��ن،  ل��ع��دد  وف��ق��اً  ال��ع��ال��م  دول 
64 إصابة لكل مليون،  المصابين من كل مليون نسمة، مع 

92 إصابة بالمليون، فيما صعدت  مقابل نسبة عالمية بلغت 
لظهور  وص��والً  الضاغطة،  االجتماعية  الحالة  الواجهة  إلى 
جياع،  ث��ورة  مرحلة  وص��ول  خطر  أم��ام  لالحتجاج  دع��وات 
بينما  اللبنانيين،  آالف  لمئات  الرزق  مصادر  توقف  ظل  في 
ربع  تطال  أن  يفترض  غذائية  مساعدات  الحكومة  تخصص 
صندوق  مصادر  بتوسيع  ال��ت��داول  ويجري  عائلة،  مليون 
مبادرات  مع  األهلية،  والمساهمات  ال��دول��ة  من  المساعدة 
ويتم  المناطق،  من  العديد  في  تتوزع  كثيرة  وأهلية  حزبية 
بحث مشاريع وأفكار بتخصيص مبالغ نقدية عبر البلديات 

للذين فقدوا مصدر دخلهم.
القضية التي قفزت للواجهة كانت قضية عودة المغتربين 
إلى  النواب  مجلس  رئيس  دفعت  والتي  بالعودة،  الراغبين 
البدء  يتّم  لم  ما  غد  يوم  الحكوميّة  مشاركته  بتعليق  التهديد 
ان  خصوصاً  ال��ع��ودة،  ه��ذه  لترتيبات  ال��الزم��ة  ب��اإلج��راءات 
االغترابية،  الجاليات  ستتحملها  األساسية  المالية  األعباء 
وجاءت مواقف كل من األمين العام لحزب الله السيد حسن 
نصرالله ورئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق جبران 
لتبدو  ال��ع��ودة،  ه��ذه  ضمان  ض��رورة  على  بالتأكيد  باسيل 
الحكومة في موقع المواجهة مع الغالبية النيابية التي تستند 
السيد نصرالله يلقي كلمته مساء السبت)التتمة ص8(

االإ�صابات تزداد 100 األف في اليوم عالميًا... ولبنان رقم 80 بعدد االإ�صابات بكل مليون 

الحكومة تتجاوز قطوع عودة المغتربين... والثالثاء ترتيبات الإجالء الآمن للراغبين

ن�سراهلل ل�سوؤال الم�سارف عن م�ساهمتها... وتحذير من عواقب التجاهل.. والبلد في حرب!

ماذا ُيغّير »كورونا« في العالم؟اأّي لبنان بعد كورونا؟

وال  تديره  حركي،  تعّددي  سياسي  اجتماٍع  حاُل  لبنان 
ألنه  ب��اس��ت��م��رار.  متغيّرة  توافقية  ظرفية  سلطة  تحكمه 
كذلك فقد كان وما زال مفتوحاً على عوامل وقوى خارجية 
مؤثرة. ال داخَل وطنياً خالصاً في لبنان بل وضع سياسي 

ُتداخله عوامل وقوى خارجية متفاوتة التأثير والفعالية.
هي  منظومة  أو  نظام  ب��ل  لبنان  ف��ي  دول���َة  ال  ذل��ك،  ال��ى 
mechanism لتقاسم اإلدارة والمصالح  عبارة عن آلية 
والنفوذ، تسيّرها شبكُة متزّعمين في طوائف وجماعات، 
األمنية  األج��ه��زة  في  ومتنفذون  وأم���وال،  أعمال  ورج��ال 

والعسكرية.
أنواع وأنماط شتى من العوامل والقوى الخارجية تدخلت 
وتداخلت في الرقعة الجغرافية التي ُعرفت باسم جبل لبنان 
منذ أواس��ط القرن التاسع عشر الى ان استقّرت على اسم 

لبنان بقرار من سلطة االنتداب الفرنسية سنة 1920.
لبنان  ح��ال  في  تأثيراً  األكثر  الخارجي  العامل  أّن  غير 
الذي ضربه في مطالع سنة  أو وباء كورونا  يبقى جائحة 
2020 وما زال يضربه بال هوادة، وقد يبقى فاعالً ومؤذياً 

الى أمد بعيد.
الحقيقة أّن كورونا ظاهرة او عامل عالمي مؤّثر بامتياز. 
فقد شمل تأثيره المؤذي كّل القارات والمحيطات والبلدان 
الى  واّدى  والمنازل،  واألحياء  والقرى  والمدن  والشعوب 
إحداث تغييرات جوهرية في كّل مناحي الحياة. العالم بعد 

كورونا غير ما قبله، فكيف سيكون حال لبنان؟
)التتمة ص9(

مطلق  لخير  وج��ود  ال  وأن  النسبية  قواعد  من  انطالقاً 
مالتوس  عن  وبعيداً  المحسوس،  العالم  في  مطلق  شر  أو 
ونظريته السكانية، وعن نظريات المؤامرة التي تزدهر في 
مثل هذه األوقات، نتساءل ونحن نرى هذا الوباء يفترس 
وأحالمهم  وآم��ال��ه��م  بالناس  وي��ذه��ب  البشرية،  النفوس 
بنسبية  األخ��ذ  يمكن  فهل  مجهولة،  باتجاهات  وأموالهم 
األشياء والقول إّن الوباء من الممكن له أن يكون سبباً في 
المثقل  ومشرقنا  العربي  عالمنا  أزم��ات  من  بعض  انفراج 
المدّمرة  وباآلثار  وفتكاً  وحشية  تقّل  ال  والتي  بالهموم، 
في  سبباً  ستكون  وه��ل  ال��وب��اء.  من  أبنائنا  مستقبل  على 
على  ويقوم  العالم  ه��ذا  ينهار  عندما  شامل،  دول��ي  تغيّر 
أنقاضه عالم جديد، خاصة بعد أن رأى الجميع أّن هنالك ما 
هو أخطر من الحرب، فهذا الفيروس الذي ال ُيرى بالعين 
المخبرّية  بالمجاهر  تكبيره  إل��ى  يحتاج  وإن��م��ا  المجردة 
من  وأخطر  أق��وى  أصبح  ال��م��رات،  آالف  عشرات  الدقيقة 
الذكية  والصواريخ  الحربية  والطائرات  البنادق  أنواع  كّل 
أسلحة  م��ن  يليها  وم��ا  والهيدروجينية  ال��ذري��ة  والقنابل 

الموت والدمار.
م��ن��ذ س��ق��وط االت���ح���اد ال��س��وف��ي��ات��ي وت��ف��ك��ك��ه ف��ي مطلع 
انهياره سقوط  الماضي ترافق مع  القرن  التسعينيات من 
النظام العالمي الذي ساد منذ الحرب العالمية الثانية، وهو 
القطب  نظام  أم��ام  العالم  ليصبح  الثنائية،  القطبية  نظام 
العالم  خضع  األميركية.  المتحدة  الواليات  بقيادة  الواحد 
)التتمة ص9(

 سعاده مصطفى أرشيد* د. عصام نعمان* 

التاريخ يعلّمنا أّن تحويل مجرى 
صراع  بدون  يكون  ال  األمم  حياة 
بين دوافع االتجاه الجديد وأثقال 

الوضع القديم.
سعاده

 سماح مهدي�

ُيعّد يوم 1882/8/1 في التاريخ الحديث نقطة االنطالقة 
الفعلية من قبل العدو اليهودي باتجاه اغتصاب أرضنا في 
فلسطين. ففي ذلك التاريخ أنشأت حركة »أحباء صهيون« 

أول مغتصبة يهودية على أرض فلسطين.
كان  االغتصابّي  التوجه  ذل��ك  عن  األب��رز  اإلع��الن  أّن  إال 
بتاريخ  العالمية  الصهيونية  المنظمة  تأسيس  إث��ر  على 
1897/08/29، وعقدها لمؤتمرها األول في مدينة بازل 
قومي  »وط���ن  إق��ام��ة  م��ق��ررات��ه  أب���رز  وك��ان��ت  السويسرية، 

لليهود« على أرضنا في فلسطين.
باشرت الحركة الصهيونية نشاطها لتستفيد من اندالع 
بيكو   – سايكس  اتفاقية  وتوقيع  األول��ى  العالمية  الحرب 
بتاريخ  فاستحصلت   ،1916/05/16 بتاريخ  التقسيمية 
وزير  م��ن  ال��م��ش��ؤوم  ال��وع��د  ذل��ك  على   2017/11/02
خارجية بريطانيا – آنذاك – آثر بلفور بإقامة الوطن القومي 

اليهودي المزعوم.
للخطة  فلسطين  في  شعبنا  أبناء  تصّدى  الحال،  بطبيعة 
في  األول  الفلسطيني  المؤتمر  وعقد  المعادية،  اليهودّية 
الشعبي  المؤتمر  وتاله   .1919/01/27 بتاريخ  القدس 
الكبير في فلسطين بتاريخ 1919/03/05 الذي تقّرر فيه 
رفض االحتالل البريطاني ووعد بلفور والهجرة اليهودية 

ِإلى فلسطين.
)التتمة ص9(

 في الذكرى الرابعة واالأربعين ليوم االأر�ض

محطات في تاريخ ال�صراع ووقفات عّز قومية

الكلمة الف�صل

ال�صعور القومّي في مواجهة الوباء العالمّي

الحادي  ال��ق��رن  ف��ي  العالم  يتنّفسه  ال���ذي  ال��ه��واء  إّن 
مع  الليبرالية  وه��ي  أال  وحيدة  آل��ة  تضّخه  والعشرين، 
تقوده  أح��ادّي  ونظام  ورأسمالية  عولمة  من  تفّرعاتها 
كبرى  ش��رك��ات  وأي��ض��اً  األميركية،  المتحدة  ال��والي��ات 
)فيسبوك � غوغل � توتير � Microsoft � توتير(. وهذه 
األسهم  على  قائمة  واحدة  سياسة  خدمة  في  الشركات 

ومراقبة العالم وتصنيفه بين إرهابي أو حليف.
مدينة  من  وب��دأ  فجأة  »ك��ورون��ا«  الوباء  انتشر  عندما 
ووهان في الصين، هنا بدأ الصراخ وصرير األسنان، 
األميركية،  المتحدة  الواليات  سيما  ال  العالم  دول  فكّل 
تعاني من شّح في الموارد واآلالت الطبية وبعض المواد 
االتحاد  مفهوم  سقط  التعبير  صّح  إذا  وأيضاً  الغذائية؛ 
أن  األوروب���ي، وب��ات على طريقة كّل دول��ة في االتحاد 

تخلص نفسها بنفسها.
الطبيعية، من  أّي سورية  أمتنا  أما نحن وهنا نقصد 
منذ  سعاده  أنطون  عنه  تحّدث  قومي  عقائدي  منطلق 
فكرة  ليكون  الحزب  وأّس��س  العشرين،  القرن  أوائ��ل 
بيت  وهنا  بأسرها.  األمة  هذه  حياة  تتناوالن  وحركة 
وحدة  على  القائم  القومي  الشعور  هذا  أّن  أّي  القصيد 
في  أساسية  رك��ي��زة  ه��و  واالق��ت��ص��اد  والمجتمع  األم��ة 
مواجهة أّي خطر أو حرب أو وباء كما يحصل اآلن في 
العراق  أو  الشام  أو  وحده  لبنان  يكون  ال  بذلك  العالم، 

إلخ...
)التتمة ص9(

 أياد معلوف* 
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هل ُيمكن الف�صل بين الم�صارف 

اللبنانّية والطبقة  ال�صيا�صّية؟

{ د. وفيق إبراهيم
اللبنانية  المصارف  تتلقى  عاماً  ثالثين  منذ  األولى  للمرة 
»رشقات قاسية« بدت وكأنها إنذار تدريجّي، أطلقه باتجاهها 
خطابين  في  نصرالله  حسن  السيد  الله  ح��زب  ع��ام  أمين 

متتاليين لم يكوناً متباعَدْين في الزمن.
هاتان التسديدتان هما إذاً من قيادّي واحد.

على  بالكالم  يرمي  ال  وازن  تاريخي  مستوى  من  لكنه 
عواهنه سعياً وراء تحشيد ظرفي او لمجرد تسديد اتهامات 

تلفزيونّية كسباً للمشاهدين كحال معظم سياسيي لبنان.
ف�«السيد« قائد قوة إقليمية بقاعدة لبنانية راجحة يعطي 

لكل مرحلة ما تستحقه من اولويات.
ولبنان،  اإلقليمي  ال��دور  بين  العالقة  مدى  يعرف  وألنه 
انطالقاً من وطنيته وتخصص حزبه في تحرير جنوب لبنان 
في  احتالله  الى  العودة  حاولت  إسرائيلية  قوات  ومجابهة 
2006 ومنظمات إرهابية استوطنت جباله الشرقية وهزمها 

باالشتراك مع الجيش اللبناني.
الكورونا أخطر  المرة أن جائحة  هذا السيد استشعر هذه 
المجتمع  ويضعضع  الدولة  يفكك  مداها  ألن  هؤالء،  كل  من 

ويفكك كل أنواع العالقات الداخلية بتنّوعاتها.
عسكري  احتالل  لمعالجة  مقاومة  تنظيم  ممكناً  كان  فإذا 
في مراحل آنفة، فإن سيطرة كورونا على بلد ما تعني تدميره 

كامالً ولزمن طويل.
»السيد«  على  أملت  التي  األساسية  األسباب  هي  ه��ذه 
التي  المدمرة  الجائحة  لمواجهة  إضافية  طاقات  عن  البحث 

يتوسع انتشارها في لبنان.
حزبه  طاقات  كامل  تقديمه  بعد  إال  إنذاره،  يطلق  لم  لكنه 
بأكملها،  مناطق  حماية  سبيل  في  ووضعها  جداً  الضخمة 
رصد  عن  تتمّنع  ت��زال  وال  ق��ادرة  كبيرة  فئات  ان  له  وتبين 
قسم من طاقاتها لحماية الوطن، وهي مصارف وسياسيون 
راكموا رساميل ضخمة من تفاعالتها االقتصادية في الداخل 
اللبناني، بطرق ملتوية في إطار تحالف يحمي طرفيه فقط 
وبما ان البالد بحاجة لتبّرعات كبيرة لوقف انتشار الجائحة 
وهي موجودة بوفرة عند هذا التحالف، فلماذا ال يساهم بجزء 
بسيط من مغانمه التي استولى عليها من النظام االقتصادي 
اللبناني المحمي من حليفه النظام السياسي، وهما يشكالن 
مباشرة  سياسية  بطريقة  لبنان  تحكم  التي  الطبقة  معاً 

وأخرى مصرفّية تختبئ في مكاتبها منذ 1992.
إن أهمية كالم »السيد« انه اول كالم بأسلوب إنذار يطلقه 
قائد كبير مهدداً به حلفاً يدير لبنان منذ ثالثة عقود مسيطراً 
على المواقع الكبرى في الحكومة والمجلس النيابي واإلدارة 
ومعظم  المصارف  وإدارات  لبنان  مصرف  وحاكمية  العامة 
ومجلس  والقضاء  الجيش  في  اإلداري��ة  االولى  الفئة  مواقع 
وأن  يبدو  ال  بشكل  االوسط  الشرق  وطيران  واإلعمار  اإلنماء 
وأرباب  السياسيين  نفوذ  عن  يخرج  تقريرياً  موقعاً  هناك 

المصارف.
ضمن هذا اإلطار يجب فهم االنتقاد الحاد الذي سّدده امين 
عام حزب الله للمصرفيين والسياسيين والرأسماليين، لعدم 

تبّرعهم بمبالغ فيه لمجابهة جائحة العصر.
إلى أين تقود هذه المعطيات؟

»السيد« عليم بمدى االرتباط »البنيوي« بين السياسيين 
والمصرفيين ويعرف ان اصابة طرف واحد منهما، هي رمي 
وهي  يشكالنها  التي  المعادلة  على  وتسديد  الطرفين  على 

النظام السياسي اللبناني.
اكتفى  الذي  للمصارف  األعلى  للمجلس  انتقاده  فإن  لذلك 
بالتبرع بمبلغ ستة ماليين دوالر للحكومة في معركة الوباء 
السياسية،  الطبقة  كامل  على  التسديد  منه  أراد  القاتل، 
اوالً  ليحملها   1992 منذ  الحاكمة  المعادلة  على  وبالتالي 
مسؤولية االنهيار االقتصادي ويرغمها على دفع قسم أساسي 
من سرقاتها لمنع اندالع انفجار اجتماعي تحت وطأة الجوع 
وتوقف األعمال الخاصة والرسمية، فكورونا كما يبدو طويل 

األمد يفرض الحجر المنزلي وتوقف األعمال.
ما يعني ان ثلث اللبنانيين هم من الجياع بدءاً من منتصف 

الشهر المقبل، ويلحق بهم ثلث آخر في منتصف أيار.
وهذا من شأنه التأسيس النفجار اجتماعّي ضخم لن تنفع 
يصبح  الجوع  ألن  االنتشار  من  كورونا  منع  محاوالت  معه 

أكثر فتكاً منه.
بهذه الحالة، يتوجب على المستحوذين على المال العام 
االنفجار  لمعالجة  أسالبهم  من  قسماً  يدفعوا  أن  والخاص 
ومنظمات  واألح���زاب  الدولة  تتولى  ان  على  االجتماعي، 

الصحة مسؤولية مكافحة الجائحة القاتلة.
الكالمية  الخطابات  تحويل  أراد  السيد  خطاب  فإن  لذلك 
ايجابية  عملية  الى  السياسية  الطبقة  ع��ادة  تهاجم  التي 
تستفيد جزءاً من مال مسروق على ان يكون في خدمة تهدئة 
الله  حزب  عام  امين  يسجل  وبذلك  االجتماعية،  التوترات 
تمايزاً إنما ليس الى حد الفراق مع هذه الطبقة السياسية – 

المصرفية الشديدة الفساد.
كما يشرح نظام األولويات المعتمد لديه في اعطاء الخطر 
اإلسرائيلي وهو في طور الهجوم اولوية في المجابهة، وكذلك 
فإن االرهاب الذي كاد ينتقل من جرود عرسال لمهاجمة القرى 
في  الله  حزب  اهتمام  اولوية  اخذ  واالديان  الطوائف  كل  من 
التصدي له في الشرق وأيضاً في سورية التي كان بوسعه 

ان يهاجم منها كامل المناطق اللبنانية.
متزامنين  هجومين  من  االيام  هذه  في  يعاني  لبنان  وألن 
بكامل  فحظي  كورونا،  وجائحة  االقتصادي  االنهيار  هما 
الحزب بإمكاناته الخاصة، وحركة باتجاه تحصيل  اهتمام 
معركتيه  في  الوطن  اليه  يحتاج  أم��وال  من  ممكن  قدر  اكبر 

الوبائية واالقتصادية.
هل ينجح الحزب في مشروعه؟

لديه ما يجعله قادراً على كسر المعاندين من السياسيين 
وتحليلية  معلوماتية  قدرات  لها  ملفات  وهي  والمصرفيين 
تكشف كل المستور من فضائح السرقات ويمتلك ايضاً ملفات 
عن ثروات السياسيين والشركات ولن يتأخر في استعمالها 

إذا شعر بتلكؤ في موضوع دعم الفقراء اللبنانيين.
وهذا  وال��وب��اء.  الجوع  على  ح��رب  هي  اليوم  فمعركته 
مليء  بلد  في  بهيم  ليل  في  عسكرية  بانقالبات  يكون  ال 
يترقبون  اللبنانيين  فإن  لذلك  الخارجي،  والنفوذ  بالطوائف 
استرداد  بداية  يشكل  الذي  المقاومة  لسيد  الثالث  الخطاب 
الجوع  اللبنانيين من  العام ومباشرة حماية  المال  قسم من 

وجائحة العصر.

خفاياخفايا

توقعت مصادر صحية أن يحافظ لبنان على 
وتيرة السيطرة على فيروس كورونا بنسبة 

زيادة اإلصابات، بحيث يبقى تحت سقف األلف 
إصابة خالل األسبوع المقبل. وقالت المصادر إن 

اإلصابات زادت خمس مرات في أول عشرة أيام من 
)6( إلى )30( وأربع مرات )120( في الثانية، وثالث 

مرات في الثالثة )360( وإذا زادت فقط مرتين في 
الرابعة )720( تكون المتوالية اللبنانية قاربت من 

نهايتها.
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محمد حمّية
في  ب��ري  نبيه  النيابي  المجلس  رئيس  يمضي  الحنون«  ك���«األب 
سياسة »احتواء« الحكومة والدولة واحتضان الوطن بجناحيه الُمقيم 

والمغترب. 
فرجل الدولة األول في لبنان كما يصفه الصديق والحليف والخصم، 
لم يوفر جهداً إال وبذله لحماية البلد من األزمات والحروب والعواصف 
من  الحالية  الحكومة  إخراج  على  سابقاً  عمل  فكما  واألوبئة،  والكوارث 
الظلمات الى النور بعد تعثر دام ألكثر من شهر، لم يتواَن عن لعب دور 
فلطالما  وواردة.  شاردة  كل  في  لعملها  والمواكب  و«الراعي«  »العّراب« 
الملمات  في  الحكومية  والسرايا  لبعبدا  مقصداً  التينة«  »عين  شكلت 
والسراء والضراء، ومرجعية استشارية قبل أي قرار تتخذه مع الحفاظ 
على مبدأ فصل السلطات ال سيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. 
فالرئيس بري يمثل اليوم كما في الحكومات الماضية ضابط اإليقاع 
هيكلة  إعادة  كملف  المصيرية  قراراتها  ومهندس  الحكومة  لسياسات 
كرأس  تصّديه  اللبنانيون  ينسى  وال  »اليوروبوند«  وأزمة  العام  الدين 
أال  الحياة  قيد  على  لبقائهم  األخير  اللبنانيين  معقل  عن  للدفاع  حربة 
وهو احتياطات البنك المركزي المورد الوحيد الستيراد المواد الغذائية 
االساسية ومشتقات الطاقة الى جانب ودائعهم المكتنزة في المصارف 

كدرع حماية لهم من الجوع.
الرئيس  حكومة  مع  البرلمان  رئيس  وتعاطي  مواقف  يرصد  فمن 
حسان دياب، يجد أنه ك�«رب البيت« يحمي الحكومة برموش »العيون« 
من أخصامها في الداخل وأعدائها في الخارج ويمّد لها يد العون عندما 
تواجه ضائقة، يستخدم القسوة والتنبيه لتصويب مسارها في بعض 
القضايا الوطنية األساسية كما حصل في موضوع »الكابيتال كونترول« 

وأزمة  المغتربين اللبنانيين.     
مساحة  على  اللبنانيين  حقوق  يحتوي  »النبيه«  عقل  ك��ان  فكما 
الوطن، كان قلب »أبو مصطفى« يجول بين أرجاء بالد االغتراب متنقالً 
بين أميركا وأوروبا وافريقيا والخليج، حيث فيروس »الكورونا« ال يرحم 
قبل  كانت  دول  اقتصادات  وتنهار  الصحية  األنظمة  تسقط  وحيث  أحداً 

الدول  العالم. فإذا كان حكومات تلك  شهر ُتصنف في قائمة أعظم دول 
مقيميها  مصير  يكون  عساه  فماذا  مواطنيها  إنقاذ  عن  عجزها  أعلنت 

اللبنانيون؟ فهل نذكرهم في أزمتنا ونتخلى عنهم في أزمتهم؟
في  »الحركة«  مشاركة  بتعليق  التهديد  الى  يلجأ  لم  بري  فالرئيس 
إجالء  مسؤولية  تحّمل  في  الوزراء  وبعض  رئيسها  تردد  لوال  الحكومة 
شخصياً  األمر  هذا  بري  الرئيس  طلب  رغم  العالم  دول  من  اللبنانيين 
من دياب في اجتماعهما األخير بحسب معلومات »البناء«، لكن ضعف 
دياب  دفع  بعودتهم  المحدقة  الصحية  واالخطار  الحكومية  اإلمكانات 

للتريث.
 لكن »عين« بري كانت ترى اللبنانيين في الداخل بعين والمغتربين 
بعين أخرى، فلم تكن صرخة »الرئيس« مناورة أو تهويل أو تحدياً بل 
كانت موقفاً مبدئياً لن يتراجع عنه وغير قابل للمساومة ومستعد لتعليق 
مشاركته في الحكومة إن تمادت في إهمال الموضوع ولو أدى ذلك الى 
فحياة  ل�«البناء«،  التينة  عين  زوار  نقل  ما  بحسب  الحكومة،  تهديد 
حركة  رئيس  الى  بالنسبة  الحكومة  أهمية  تعادل  المغتربين  وسالمة 
المغتربين  مواطنيها  تترك  التي  فالحكومة  الله.  حزب  خلفه  ومن  أمل 
ما  وبحسب  الوطني.  الحس  تملك  ال  الطريق  قارعة  على  لمصيرهم 
بين  االتصاالت  تكثفت  للحكومة  بري  رسالة  وبعيد  أنه  »البناء«  علمت 
تدرس  أن  على  والطالب  المغتربين  بإعادة  القرار  اتخاذ  وتم  المعنيين 
أي  ويبعد  حياتهم  يضمن  بما  لعودتهم  المطلوبة  واإلج��راءات  اآلليات 
بوضع  والخارجية  الصحة  وزارتا  ُكلّفت  وقد  لبنان.  على  صحي  خطر 
بري  الرئيس  الحكومة  طمأنت  وقد  ممكن  وقت  بأسرع  لإلجالء  خطة 
والسيد حسن نصرالله بأنها تعمل بجدية على إجالئهم خالل االسبوع 

المقبل.
لتلبية  الرئيس بري  التينة أي ربط بين صرخة  وتنفي مصادر عين 
استغاثة المغتربين في أنحاء العالم وبين ملف التعيينات في الحاكمية. 
وطني  إنساني  أخالقي  موقف  فاألول  الملفين،  بين  تخلط  ال  ف�«العين« 
يتعلق بمصير آالف اللبنانيين في الخارج الذين بنوا أوطاناً في الخارج 
بحسب  فبري  بحت،  سياسي  إداري  ملف  الثاني  فيما  األم،  الوطن  لرفد 
تكون  أن  على  لكن  الحاكم  نواب  في  الشامل  التغيير  يمانع  لم  زواره 

وأن  أما  والنزاهة،  والخبرة  الكفاءة  موحدة  معايير  ووفق  واحدة  سلة 
يدعم  حينها  »الحاكمية«  في  محاصصة  »طبخة«  تمرير  يريد  البعض 
بري مبدأ القديم على قدمه او »عالسكين يا بطيخ«، فبري ليس متمسكاً 
بنائب الحاكم رائد شرف الدين إذا اعتمد مبدأ التغيير الشامل في جميع 

المراكز.  
المشروع  من  المرام  فكان  كونترول«  »الكابيتال  موضوع  في  وأما 
لصغار  وتسهيالت  المصرفية  السحوبات  عمليات  تنظيم  الحكومي 
المودعين، ولما حصل العكس استشعر الرئيس بري »تهريبة« مصرفية 
تسهيل  الى  تؤدي  »اليوروبوند«  استحقاقات  دفع  تهريبة  شاكلة  على 
معركة  بري  فخاض  المودعين  إيداعات  على  قبضتها  المصارف  إحكام 

في الحكومة لسحبه من الحكومة الى غير رجعة.  
فحركة عين التينة تبدو اليوم ممّيزة لجهة الدفاع عن خطوط الدولة 
الدفاعية، الى حماية المجتمع من الجوع والمرض في آن، فيمضي »سيد 
الى  الشمال  من  اللبنانيين  أح��وال  كثب  عن  يتابع  وقته  التينة«  عين 
الجنوب والبقاع والجبل والعاصمة حتى آخر منزل في القرى والبلدات، 
فيصدر نداءاته للمواطنين ويعطي توجيهاته اليومية الى قيادة الحركة 
عمله  على  ويواظب  الناس  احتياجات  لتلبية  والبلديات  المناطق  في 
رغم  والصحية  واالجتماعية  المالية  بالشؤون  بالمعنيين  ولقاءاته 
الظروف الصحية الصعبة، كل ذلك إلنقاذ لبنان في أصعب مرحلة يمّر 
بها في تاريخه. فبري حريص على الدولة وعلى مكافحة وباء »كورونا« 
وعلى السلم األهلي، فحماية المجتمع يحمي الدولة وحماية الدولة هو 
حماية للحكومة، كما ُتسجل للرئيس بري التفاتته الدائمة نحو الطبقات 
وهو  كونترول«  »الكابيتال  مشروع  برفضه  سيما  ال  الفقيرة  الشعبية 
وذلك  المصارف  في  للمودعين  الصغيرة  الرساميل  محاصرة  مشروع 
اللبنانية  وبالعملة  جداً  منخفضة  درجات  الى  السحب  عملية  بتقنين 
عن  المصارف  قبضة  رفع  بري  طلب  لذلك  سنوات،  ثالث  مدى  وعلى 
بذلك  وهو  الممارسات؛  هذه  وتشريع  قوننة  ورفض  اللبنانيين  أموال 
والمجتمع  الدولة  عن  يدافع  فبري  والفقيرة.  الوسطى  الطبقات  يحمي 
وطبقاته الفقيرة والمتوسطة وعن المودعين والمغتربين، لذلك هو رجل 

كل لبنان بكل فئاته وأحزابه وطوائفه وانقساماته.

الرئي�س بري »ح�ضن« الوطن بجناَحْيه الُمقيم والمغترب:

 

حياة المغتربين ت�ضاوي عندي الحكومة!

الحكومة  أن  دياب  حسان  الحكومة  رئيس  أّكد 
»خصوصاً  لبنان  إل��ى  يرغب  من  كل  ع��ودة  مع 
اكتسبت  اّتخذتها  التي  اإلجراءات  أن  ثُبت  بعدما 

ثقة داخلية وخارجية، وأثبتت فعاليتها«.
الحكومية،  ال��س��راي  في  ت��رأس  دي��اب  وك��ان 
ورشة عمل وزارية مطّولة، حضرها: نائبة رئيس 
عكر،  زينة  الوطني  الدفاع  وزيرة  الوزراء  مجلس 
حّتي،  ناصيف  والمغتربين  الخارجية  ووزراء: 
والبلديات  الداخلية  حسن،  حمد  العامة  الصحة 
نعمة،  راوول  والتجارة  االقتصاد  فهمي،  محمد 
االجتماعية  ال��ش��ؤون  نجم،  كلود  م��اري  العدل 
غجر،  ريمون  الطاقة  مشرفية،  رمزي  والسياحة 
اإلدارية  والتنمية  البيئة  شريم،  غادة  المهجرين 
طارق  العالي  والتعليم  التربية  قطار،  دميانوس 
م��ج��ذوب، االت��ص��االت ط��الل ح���واط، األش��غ��ال 
عبد  منال  اإلع��الم  نجار،  ميشال  والنقل  العامة 
الله، العمل لميا  الصمد نجد، الصناعة عماد حب 
أوهانيان،  فارتينيه  والرياضة  والشباب  يمين 
في حضور األمين العام لمجلس الوزراء القاضي 
الجمهورية  لرئاسة  العام  والمدير  مكية  محمود 

أنطوان شقير.
فقد  لدياب،  اإلعالمي  المكتب  بيان  وبحسب 
والوزاري.  الحكومي  العمل  آليات  البحث  »تناول 
التطورات  بآخر  للتداول  فرصة  هناك  وكانت 
المتعلقة بوباء كورونا في لبنان، ومسار تطبيق 

الصدد  هذا  في  الحكومة  اتخذتها  التي  اإلجراءات 
والتي  المعلنة  العامة  التعبئة  حالة  إلى  استناداً 
تم تمديدها حتى 12 نيسان المقبل. كما تم التداول 
في كيفية مساعدة اللبنانيين في الداخل والخارج، 
التي  االجتماعية  المساعدات  مستوى  على  سواء 
الطالب  مستوى  على  أو  الحكومة،  ستقدمها 

والمغتربين الذين يرغبون بالعودة إلى لبنان«.
المساعدات  تقديم  آلية  في  ال��ت��داول  وج��رى 
اإلسراع  ض��رورة  على  التأكيد  وتم  االجتماعية، 
في  اللبنانيين  قضية  في  البحث  تم  كما  فيها. 
كان  حيث  لبنان،  إلى  بالعودة  الراغبين  الخارج 
كل  ع��ودة  مع  والحكومة  »أن��ه  دي��اب  من  تأكيد 
أن  ثبت  بعدما  خصوصاً  الوطن،  إلى  يرغب  من 
ثقة  اكتسبت  الحكومة  اتخذتها  التي  اإلج��راءات 

داخلية وخارجية، وأثبتت فعاليتها«.
اآلمنة  »العودة  بتأكيده  السابق  موقفه  وكّرر 
مع  العامة  الصحة  وزير  أن  خصوصاً  للراغبين، 
لجنة الطوارئ يحضرون آلية مناسبة لعودة آمنة 
من خالل إجراء الفحوصات الالزمة عندما تتأمن 

األجهزة والمواد المطلوبة«.
وطنية  مسؤولية  »هناك  أن  التأكيد   تم  كما 
لبنان  داخل  اللبنانيين  تحمي  بأن  الحكومة  على 
اللبنانين  تحمي  أن  وأيضاً  الوباء،  انتشار  من 
تحميهم  معايير  وف��ق  وتحتضنهم  المغتربين 
وتحمي عائالتهم ومجتمعاتهم وعودتهم اآلمنة«.

دياب تراأ�س ور�ضة حول »كورونا« والم�ضاعدات 

وتح�ضير اآلية لعودة اآمنة للمغتربين

أك���د رئ��ي��س »ت��ك��ت��ل ل��ب��ن��ان ال��ق��وي« 
مجيء  »حق  أّن  باسيل،  جبران  النائب 
وهو  فيه  نقاش  ال  لبنان  إلى  اللبنانيين 

مصان في الدستور«.
أول  مساء  له  كلمة  في  باسيل  وق��ال 
الراغبين  »المنتشرين  ع��ن  أم��س،  م��ن 
بالعودة وباء كورونا«، »ال يمكن ألّي بلد 
من ناحية المبدأ أن يمنع عودة مواطنيه 
لمنتشريه  يتنّكر  أن  يمكنه  ال  كما  إليه، 
ويلتفت للمقيمين فقط، بل عليه المساواة 

بين اإلثنين«.
تقوم  أن  الحكومة  على  أّن  واعتبر 
جهة  من  لمواطنيها  باستقبالها  بواجبها 
مع تأمين جميع المستلزمات لحمايتهم، 
الخطة  وإع����داد  المقيمين،  وح��م��اي��ة 
المنتشرين،  على  كما  ل��ذل��ك.  ال��الزم��ة 
الالزمة،  األعباء  ويتحملوا  يعودوا  أن 
كافة  الالزمة  لإلجراءات  يخضعوا  وأن 

عودتهم. لتأمين 
وعرض للبروتوكول الطبي االجتماعي 
للبنانيين  األولوية  أن  معتبراً  والمالي، 
ضعف  تعاني  أوالً  ال��ت��ي  ال��ب��ل��دان  ف��ي 
كأفريقيا،  الطبية  المنظومة  غياب  أو 
العناية  توفير  في  العجز  تعاني  وثانياً 
كفرنسا  وحجمه،  التفشي  سرعة  بسبب 

وإيطاليا وإسبانيا وغيرها في أوروبا«.

العمرية  للفئات  األولوية  أّن  رأى  كما 
كالمسنين والطالب خصوصاً من حرموا 
من تحويل األموال لهم. وأولوية مرضية 

كالمصاب بحالة حرجة.
طائرات  »إرسال  فهي  العودة  آلية  أّما 
لغير  وأخ��رى  المصابين  لعزل  مجّهزة 
بالفحوصات  ال��ق��ي��ام  بعد  المصابين 
الحجر  وتنظيم  وال��م��ل��زم��ة،  ال��الزم��ة 
أماكن  في  المصابين  للوافدين  الصحي 
إش��راف  تحت  ل��ذل��ك  وم��ج��ه��زة  م��ح��ددة 
وزارة الصحة، وغير المصابين في أماكن 
أمنا  ونحن  أق��ل.  بشكل  مجهزة  أخ��رى 
لمساعدة  ومستعدون  للحالتين  أماكن 

وزارة الصحة في ذلك«.
الطبية:  اآلل��ي��ة  إج���راءات  وتضمنت 
تطلب  »ولو  االنتشار  بلدان  في  الفحص 
 ،MEA طائرات  في  مهجزة  فرق  إرسال 
ونحن مستعدون لذلك، والتشدد بطريقة 
اللباس الواقي وفي الجلوس في الطائرة 
ما  وك��ل  ال��ك��اف��ي  التباعد  ش���روط  وف��ق 
مستعدون  ونحن  للحماية،  األمر  يتطلب 
لهكذا   Rapid test ل��ت��وف��ي��ر  أي��ض��ا 
الطبية  الفرق  وإرس��ال  مجاناً،  ح��االت 
م��ع ال��ط��ائ��رات وال��ف��ح��ص األدن���ى عند 
الموضوع  »هذا  وقال   ،»)PCR( العودة 
ألنه  فترة  منذ  الصحة  وزارة  به  نطالب 

بمعرفة  بالتسريع  للسماح  استراتيجي 
المصابين«.

من  وحدها  السفارات  »على  أن  وشّدد 
دون غيرها أن تقوم بعملية وضع اللوائح 
او  زبائنية  دون  من  األول��وي��ات  ووض��ع 
الخارجية  تضعها  بمعايير  بل  منفعية، 
الخارجية  بدأت  وقد  الصحة؛  وزارة  مع 
م��ش��ك��ورة ب��ه��ذه اإلج�����راءات ووض��ع��ت 
hotline لذلك وبدأت بتسجيل األسماء؛ 
للمساهمة  الجاليات  استنهاض  وعليها 

ومعنوياً«. مالياً 
المكتب  أعلن  نفسه،  السياق  وف��ي 
للجامعة  العالمي  للرئيس  اإلع��الم��ي 
عباس  العالم  ف��ي  الثقافية  اللبنانية 
به  اتصل  باسيل  أّن  ب��ي��ان،  ف��ي  ف���واز، 
لعودة  وتبّنيه  الكامل،  دعمه  عن  معرباً 
اللبنانيين  المغتربين  م��ن  يرغب  م��ن 
كان  مهما  لبنان،  إلى  اإلغتراب  بالد  من 
هذا  ألّن  واالجتماعي،  الصحي  وضعه 
الدولة  على  المتوجبة  حقوقه  من  حق 
باعطاء  »الدولة  ومطالباً  ومسؤوليها، 
وتقديم  الجاليات  ألفراد  الالزمة  العناية 
كانوا  وه��م  كالمقيمين،  لهم  الخدمات 
المحن  كل  في  لوطنهم  سنداً  وسيبقون 
نلّبي  أن  اإليمان  فأقّل  لها،  يتعّرض  التي 

حق العودة اآلمنة لمن يشاء منهم«.

با�ضيل ات�ضل بفواز: مجيء المنت�ضرين م�ضان في الد�ضتور بدون نقا�س 

باسيل متحدثاً في مؤتمره الصحافي عبر التلفزيون

... �صورية لن تبقى وحدها

 أكد رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل عبر حسابه على »تويتر«، 
واحدة  »جملة  وقال  الحرجة«  الظروف  هذه  في  وحدها  تبقى  »لن  سورية  أّن 
تختصر كّل صفات العربي األصيل، فألف تحية لكّل مبادرة إنسانية يقوم بها قائد 

عربي تجاه شعب عربي عزيز؛ والتحية غداً لكّل خطوة مصالحة بين العرب«.

)داالتي ونهرا( دياب مترئساً ورشة العمل الوزارية في السراي  

في  األفريقي  ال��ق��اري  المجلس  رئيس  أك��د    
القنصل  العالم  في  الثقافية  اللبنانية  الجامعة 
ح��س��ن ي��ح��ف��وف��ي، اس��ت��ع��داد ال��م��ج��ل��س ال��ت��ام 
الراغبين بالعودة  الحكومة في إجالء  »لمساعدة 
في  اللبنانية  الجاليات  أب��ن��اء  م��ن  لبنان  إل��ى 
عن  الناتجة  الصحية  الظروف  هذه  في  أفريقيا، 
تحت  يزال  ال  الوضع  إن  حيث  كورونا،  فيروس 
اللبنانيين  بين  قليل  اإلصابات  وعدد  السيطرة 

والخشية أن يتفّشى المرض«.
في  ج��اء  للمساعدة  خطته  يحفوفي  اقتراح 
رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة حسان دياب، 
من  يرغب  من  لعودة  متكاملة  خطة  فيها  وفّصل 
يتكفل  أن  على  األفريقية،  القارة  في  المغتربين 
المتعلقة  المصاريف  بدفع  سيعودون  الذين  كّل 

قد  الوقت  من  لمزيد  »االنتظار  أّن  مؤكداً  بالسفر، 
يؤّدي إلى تعقيد األمور«.

بعض  »إّن  رس��ال��ت��ه  ف��ي  ي��ح��ف��وف��ي  وق����ال 
عرضين  على  الحصول  من  تمكن  المغتربين 
في  مختبرين  قبل  من   PCR فحوصات  لشراء 
بتأمينها  ووع���دوا  والصين،  الجنوبية  كوريا 
جالية  كّل  تقوم  وعليه،  فقط.  يومين  خالل  في 
نفقتها  الفحوصات على  تلك  بشراء حاجاتها من 
الخاصة، وستقوم الجاليات بشراء جزء من تلك 
لتأكيد  األفريقية  ال��دول  إلى  أيضاً  الفحوصات 
مع  األخ��الق��ي  واالل��ت��زام  االجتماعي  التضامن 

مواطني هذه الدول.
شامل  بمسح  قامت  الجاليات  بعض  أّن  كما 
للراغبين بالعودة ويمكنها تزويد الدولة اللبنانية 

الطائرات لإلخالء بعد  بلوائح إسمية قبل إرسال 
التأكد من أّن فحوصات ال�PCR  قد تأّمنت، على 
مجّهزة،  طبية  فرق  الطائرات  متن  على  يكون  أن 
الصعود  قبل  سلبية  النتيجة  تكون  أن  ويشترط 
النتيجة اإليجابية فتبقى جانباً  أما  الطائرة،  إلى 
آمنة  بطريقة  الحقاً  إخالئها  إل��ى  ُيصار  ريثما 
التي  اإلج���راءات  ك��ّل  بالتزام  ويتعّهدون  أكثر، 
لبنان  إلى  وصولهم  فور  الصحة  وزارة  تطلبها 
إضافية  طبية  وفحوصات  الصحي  الحجر  لجهة 

وغيرها«.
والحكومة  دياب  جهود  على  يحفوفي  وأثنى 
الكامل  »االس��ت��ع��داد  م��ؤك��داً  ال��ص��دد،  ه��ذا  ف��ي 
وفق  ومؤّسساتها  الدولة  أجهزة  كّل  مع  للتعاون 

ما تراه الحكومة مناسباً في هذه الظروف«.

»القاري الأفريقي« يعر�س خطة 

 لإخالء الراغبين بالعودة اإلى لبنان

حسن يحفوفي
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»القومي« في يوم الأر�ض:
وباء ال�صهيونية العن�صرية اأخطر من »كورونا«

والمقاومة �صبيلنا الوحيد للتخل�ض من الحتالل والإرهاب 

أكد الحزب السوري القومي االجتماعي أّن الثالثين من آذار، هو يوم األرض، أرضنا في فلسطين التي تنوء 
تحت وطأة عمليات التهويد واالستيطان التي ينفذها العدو الصهيوني العنصري، وهو عدو وجودي يقتل شعبنا 
على مرأى العالم بأسره، وبتواطؤ من أنظمة التطبيع العربية التي تخلت بالعلن عن فلسطين، وصبّت زيت نفطها 

إلشعال الحرائق في الساحات العربية وإغراقها بالفوضى واإلرهاب.
وباّء  يواجه  والعالم  العام،  هذا  األرض  يوم  »يمّر  بالمناسبة:  الحزب  في  اإلعــالم  عمدة  أصدرته  بيان  وقال 
باحتاللها  العنصرية  الصهيونية  جّسدته  الــذي  هو  األخطر  الوباء  أّن  غير  جمعاء،  اإلنسانية  يهّدد  جرثومياً 

فلسطين وارتكاب أفظع جرائم القتل الوحشي بحق شعبنا.
في يوم األرض، يؤكد الحزب السوري القومي االجتماعي أّن التصدي لألوبئة الفتاكة على اختالف صنوفها 
أن  »كورونا«  وباء  على  االنتصار  بعد  الحّر،  اإلنساني  العالم  وعلى  وأخالقي،  إنساني  واجب  هو  ومسّمياتها، 

ينصر قضايا الشعوب العادلة... أن ينصر فلسطين لتتخلّص من وباء الصهيونية العنصرية.
في يوم األرض، يتوّجه الحزب السوري القومي االجتماعي إلى أبناء شعبنا بتحية إكبار، ويدعوهم إلى مزيد 
من النضال والثبات في ساحات المواجهة، وممارسة كّل أشكال الضغط إلعادة االعتبار لخيار الكفاح المسلح 

وكّل أشكال المقاومة سبيالً وحيداً للتحرير والعودة،
المقاومة، سبيلنا لصّد اإلرهاب ودحر االحتالل. فلسطين أرضنا، بالمقاومة نحّرر كامل أرضنا، والتحرير 

آت ال محال. 

»القومي«: دعم اأميركا للمجموعات الإرهابية في مخيم الركبان 
يوؤكد اأّن الإدارة الأميركّية وكورونا وجهان لوباء واحد 

اعتبر الحزب السوري القومي االجتماعي أّن قيام الواليات المتحدة األميركية بنقل معدات وأسلحة لإلرهابيين 
في مخيم الركبان بذريعة أنها مساعدات إنسانية وطبية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، يكشف حقيقة الدعم 
المخيم  في  السوريين  النازحين  ومحاصرة  احتجاز  في  االستمرار  أجل  من  اإلرهابية  للمجموعات  األميركي 

المذكور، ولمنعهم من العودة إلى مناطقهم المحّررة تحت كنف الدولة السورية. 
»أّن تزويد اإلرهابيين بالمعدات، يؤكد إصرار اإلدارة  القومي في بيان أصدرته عمدة اإلعالم  ورأى الحزب 
المستمرة  وانتهاكاتها  العدوانية  لسياساتها  تطبيقاً  فيه،  واالستثمار  اإلرهاب  بورقة  اإلمساك  على  األميركية 

لسيادات الدول، وتحضيراً ألعمال عدوانية وإرهابية جديدة. 
تقّدم  بأنها  تزعم  حين  والخداع  الكذب  تمارس  األميركية  المتحدة  الواليات  أّن  إلى  القومي،  الحزب  ولفت 
نأت  بعدما  خصوصاً  األكاذيب  هذه  يصّدق  لن  بأسره  فالعالم  السوريين.  للنازحين  وطبية  غذائية  مساعدات 
أميركا بنفسها عن تقديم أّي مساعدة ـ حتى ألقرب حلفائها، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بما يؤكد اّن اإلدارة 

األميركية وكورونا وجهان لوباء خطير يهّدد اإلنسانية جمعاء.
إعاقة  تحاول  وهي  المفرطة،  الوحشية  لممارسة  اإلنسانية  العناوين  تستغّل  أميركا  أّن  القومي  الحزب  وأكد 
جهود الدول لمواجهة وباء كورونا، من خالل تشديد الحصار والعقوبات األحادية على إيران وسورية وفنزويال 
وكوبا واليمن ولبنان ومؤّسسات روسية وصينية، لمنع هذه الدول وغيرها من إمكانية الحصول على المعدات 

واألدوية، بما يخالف كّل المواثيق والقواعد والقيم اإلنسانية الدولية.
إّن الحزب السوري القومي االجتماعي يدين بشدة الدعم األميركي لإلرهابيين في مخيم الركبان والذي من 
اإلنسانية.  معاناتهم  ومفاقمة  السوريين  النازحين  احتجاز  في  االستمرار  من  اإلرهابيين  هؤالء  تمكين  شأنه 
العالم قاطبة رفضها  الدعم اإلرهابي، وبأن تعلن دول  الدولية الى عدم تغطية هذا  ويدعو الحزب، المؤّسسات 

وإدانتها لهذا العمل األميركي الوبائي الخطير.
أّن إعالن اإلدارة األميركية عن مكافأة لمن  وأدان  الحزب القومي التوّحش األميركي تجاه فنزويال البوليفارية، ورأى 
يساعد في اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو، هو إعالن يكشف عن صالفة أميركا وضربها عرض الحائط بكّل 

المواثيق واألعراف الدولية.

اعتبر الوزير السابق نقوال تويني عبر »تويتر«، أّن »روسيا 
وايديولوجياً«.  وثقافياً  اقتصادياً  الطبيعي  أوروب��ا  أمل  هي 
العالمية األولى والثانية منعتا روسيا وأوروبا  وقال »الحرب 
وغربي  شرقي  إل��ى  وأوروب���ا  ألمانيا  بتقسيم  االخ��ت��الط  من 
هي  وهذه  الطرفين،  من  مختارة  حدود  في  روسيا  لمحاصرة 
أكبر غلطة ارتكبها ستالين حين وافق وساهم في وضع الستار 
الحديدي بينه وبين أوروبا الغربية وجنوب أوروبا، فلو مزجنا 
التكنولوجيا األوروبية باالندفاع الروسي لكانت روسيا تمّكنت 
من متابعة مقارعة أميركا في النفوذ، وكانت الصين اليوم من 
أتباع روسيا األوروبية، بينما اليوم روسيا اآلسيوية من أتباع 

الصين وروسيا األوروبية ضائعة مع الخنوع األوروبي«.

تويني: رو�صيا اأمل اأوروبا

منطقة   - الطاشناق  ح��زب  نّظم 
شعار  تحت  ترفيهياً  برنامجاً  الفنار، 
خليك  ننتصر،  م��ع��اً  حصل  »مهما 
شرفة  م��ن  إل��ي��ن��ا  وان��ض��م  ب��ال��ب��ي��ت 
أهالي  مع  التضامن  بهدف  منزلك«، 
الفنار،  في  الشعبية  المساكن  منطقة 
ال��ذي��ن ي��واج��ه��ون وب���اء »ك��ورون��ا« 

منازلهم. بمالزمة 
وشارك أهالي المنطقة من الشرفات 
األحياء، في  أقيمت في  التي  بالصالة 
النائب  للحزب  العام  األمين  حضور 
ه��اك��وب ب��ق��رادون��ي��ان، ال���ذي ق��ال 
الوباء  لمكافحة  أزمة  خلية  »شكلنا 
األرمن  أبنائنا  مساعدة  إلى  وبادرنا 

على  ورك��زن��ا  لبنان،  أنحاء  كل  في 
األرمن ألن إمكاناتنا متواضعة«.

خليك  ح��م��ل��ة  »أط��ل��ق��ن��ا  أض����اف 
التزام  إل��ى  أهلنا  ودع��ون��ا  بالبيت، 
بواسطة  إليهم  نأتي  ونحن  منازلهم 
ويتخذون  هدوء  بكل  يعملون  شباب 
حاجات  لتأمين  الوقائية  اإلج��راءات 
 3000 األه��ال��ي، وق��د وزع��ن��ا ال��ي��وم 
الوقائية،  المستلزمات  م��ن  قطعة 
وقسائم  معقمة  مواد  الحقاً  وسنوزع 
شرائية من مراكز محددة وفي أوقات 
مدروسة لمنع اإلزدحام. كذلك أطلقنا 
ونتواصل  األدوي��ة،  لتأمين  مبادرة 
التواصل  م��واق��ع  عبر  الجميع  م��ع 

االجتماعي ووسائل اإلعالم كي يلتزم 
الجميع في البيت«.

»ه��ذه  أن  ب��ق��رادون��ي��ان  وأوض���ح 
المبادرة التي أطلقها حزب الطاشناق 
والطوائف  األحزاب  مع  فيها  نتعاون 
مساعدة  أجل  من  األخ��رى،  األرمنية 
لكن  يبادر،  من  المهم  فليس  الجميع، 
هذه  من  المواطن  يستفيد  أن  األه��م 

المبادرة«.
وطني،  فني  برنامج  أقيم  بعدها 
ت��ف��اع��ل معهم  ف��ن��ان��ون  ف��ي��ه  ش���ارك 
بالتصفيق  ال��ش��رف��ات  م��ن  السكان 

اللبنانية. والتلويح باألعالم 

الطا�صناق نّظم برنامجًا ترفيهيًا

 بم�صاركة اأهالي الفنار من �صرفات منازلهم

بقرادونيان متحدثاً عند إطالق البرنامج

السيد  الله  لحزب  العام  األمين  رأى 
ح��س��ن ن��ص��ر ال��ل��ه،  أن م��س��أل��ة ع��ودة 
ال��خ��ارج  ف��ي  ال��م��وج��ودي��ن  اللبنانيين 
»أن  مؤكداً  بقوة،  األي��ام  ه��ذه  مطروحة 
قضية عودة المغتربين وال سيما الطالب 
منهم هي قضية كل اللبنانيين«.وقال »ما 
زلنا في بداية المعركة مع فيروس كورونا 
االلتزام  إلى  داعياً   الخطر«،  بداية  وفي 
على  ومشّددا  العامة،  التعبئة  باجراءات 
حجز  على  السكوت  ممكناً  يعد  »لم  أنه 

المصارف ألموال صغار المودعين«.
ملف كبير خطير

كلمة  خ��الل  نصرالله  السيدة  ولفت 
مساء  »المنار«،  قناة  شاشة  عبر  متلفزة 
السبت الماضي، تناول فيها آخر األوضاع 
ال��م��س��ت��ج��دة ف��ي ال��ح��رب م��ع ف��ي��روس 
»كورونا«، إلى »أن عودة المغتربين إلى 
حقهم  هي  سبب  أي  عن  بمعزل  وطنهم 
مبدأ  في  يكن  لم  النقاش  وأن  الطبيعي، 
الطريقة  في  بل  المغتربين  ع��ودة  حق 
بعض  »أن  إل���ى  وأش����ار  وال��ت��وق��ي��ت«، 
خطوة  تتهيب  كانت  البلد  في  األص��وات 

عودة اللبنانيين من الخارج«.
منطقة  يعني  ال  عودتهم  »أمر  أن  وأكد 
من دون منطقة أو تيار من دون تيار، هم 
من كل الطوائف ويصرخون في الخارج، 
وإن إقدام الحكومة على تحّمل المسؤولية 
التاريخية  المهمة  ه��ذه  ف��ي  وال��ن��ج��اح 

سيكون مفخرة حقيقية لها«.
العودة  أح��د  يطرح  ل��م  أن��ه  وأوض���ح 
»أّن  معتبراً  للمغتربين،  العشوائية 
اآلمنة  للعودة  بجدّية  العمل  المطلوب 
والسريعة،  والمحسوبة  وال��م��دروس��ة 
وأّنه يجب أن ندخل بشكل جدي في أمر 
بفتح  نبدأ  أن  »علينا  وق��ال  عودتهم«، 
األبواب وتحضير العمل لعودة األحبة من 
الخارج، وال ينبغي التوقف عند العوائق 
ولدينا  المهمة  هذه  إنجاز  المطلوب  بل 

إمكانات«.
وتحدث السيد نصرالله عن بلدان تضّم 
مغتربين لبنانيين مازال انتشار فيروس 
يجب  ول��ذل��ك  فيها  م��ح��دوداً  »ك��ورون��ا« 
»خطرين  إلى  الفتاً  عودتهم،  استعجال 
صحي وأمني يفرضان على الحكومة أن 
من  اللبنانيين  عودة  على  للعمل  تسارع 

الخارج«.
على  العمل  بدأت  »الحكومة  أن  وأكد 
المعنية  ال��وزارات  عبر  المغتربين  إعادة 
هذا  وأن  جميعاً،  تعاوننا  يحتاج  وه��ذا 
الملف  وهذا  الجميع  مسؤولية  من  األمر 
يحتاج  وهو  والدولة،  الحكومة  من  أكبر 
إلى استنفار وطني من الجميع حتى من 
قبل الجاليات«، مشيراً إلى »أن هذا الملف 
كبير خطير ووقته أيام وساعات ألن هناك 

خطراً داهماً«. 
تدعو  التي  األص���وات  »ك��ل  ق��ّدر  وإذ 
بسبب  الخارج  من  اللبنانيين  إعادة  إلى 
كورونا«،أكد أن »من الطبيعي أن يخضع 
والحجر  الطبية  الفحوص  إلى  العائدون 

الصحي ولم يقل أحد خالف ذلك«.

حرب »كورونا«
متابعة  أثناء  المفيد  »من  أن  واعتبر 
ساحاتنا في معركة »كورونا« أن نشعر 
أننا جزء من حرب عالمية، وقال »بالفعل 
مشغول  والعالم  عالمية  ح��رب  هناك 
االستفادة  إلى  داعياً  كورونا«،  بمواجهة 
هذا  مواجهة  ح��ول  ال���دول  ت��ج��ارب  م��ن 
دوالً  هناك  »أن  إلى  ومشيراً  الفيروس، 
عظمى مرتبكة وعاجزة على سبيل المثال 
البريطانية  والحكومة  األميركية  اإلدارة 

ودول أخرى على هذه الشاكلة«.
حيث  م��ن  لبنان  »ف��ي  أن  إل��ى  ولفت 
والحكومة  معقول  ال��وض��ع  اإلج��م��ال 
المسؤولية وتقوم بتدابير جيدة  تتحمل 
»أن  أهمية  مؤكداً  المتاحة«،  األطر  ضمن 
ننّوه بجهود الحكومة والوزراء والعناية 
الجمهورية  رئيس  فخامة  من  الخاصة 

ودولة رئيس مجلس النواب«.
يحتاج  المعركة  »ف��ي  أن  واع��ت��ب��ر 
ينشغل  أن  ال  المعنويات  إل��ى  اإلنسان 
»أن  إلى  الفتاً  وهناك«،  هنا  الطعن  في 
بخصوص  لبنان  ف��ي  ال��ع��ام  الخطاب 
جامعاً  ب��ات  ك��ورون��ا  انتشار  مواجهة 
بداية  ف��ي  زلنا  »م��ا  وت��اب��ع  وم��ق��ب��والً«، 
بداية  وفي  كورونا  انتشار  مع  المعركة 
أن  ويجب  مجهول،  ال��ع��دو  ألن  الخطر 

نتصرف على أننا في بداية المعركة وهذا 
يتطلّب المزيد من اإلجراءات ومن التشّدد 
ومن الخطوات التي يجب أن نستكملها، 
واألهم أن نقطع هذه المرحلة بأقل خسائر 

بشرية ممكنة«.
انتشار  على  السيطرة  يمكن  أنه  وأكد 
كورونا، موضحاً »أن كلفة ذلك ال تقاس 
بما  مررنا  وقد  العسكرية  الحرب  بكلفة 
هو أعظم، وقد مّرت على شعوبنا مصائب 
أعظم بكثير من كورونا وتغلبنا عليها«، 
والتشّدد  التخطيط  من  بالمزيد  مطالباً 
في تطبيق اإلجراءات لمحاربة الفيروس 
إج��راءات  في  والشديد  العام  واالل��ت��زام 

التعبئة العامة.
ودعا »كل الناس إلى اإللتزام بإجراءات 
موضوع  في  خصوصاً  العامة  التعبئة 
الحظر الليلي إالّ المضطرين الحقيقيين«، 
االجتماعي  العمل  بدايات  »أن  إلى  الفتاً 
ويجب  جداً  مبّشرة  االجتماعي  والتكافل 
إلى  ودع���ا  األم���د«،  طويلة  خطط  ب��ن��اء 
التكافل بين مختلف القوى في كل البلدات 

لتقديم المساعدات إلى كل من يستحق.
وأش����ار ال��س��ي��د ن��ص��ر ال��ل��ه إل���ى أن 
مناسبة  ل��ي��س  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��ك��اف��ل 
لالستنفار  وال  ال��س��ي��اس��ي  للتنافس 
والجيران  »األرح���ام  وق��ال  السياسي، 
العائالت  حالة  يستطلعوا  أن  عليهم 
المحتاجة الذين ال يصّرحون بحاجاتهم 
على  شدد  كذلك  البلديات«.  أو  للحكومة 
بفيروس  ال��م��رض��ى  م��س��اع��دة  وج���وب 

»كورونا«معنوياً.

لمواجهة االحتكار
بعض  واحتكار  األسعار  ارتفاع  وعزا 
التجار  بعض  جشع  إل���ى   البضائع، 
»المطلوب  أّن  إلى  مشيراً  والمحتكرين، 
األمنية  واألجهزة  والقضاء  ال��وزارات  من 
ال��ت��ش��دد ف��ي م��واج��ه��ة رف���ع األس��ع��ار 

ممن  الشرفاء  »التجار  ودعا  واإلحتكار«، 
ارتفاع  لكسر  التدخل  إلى  أخالق  لديهم 
األسعار وأن يقوموا بطرح بضائعهم في 

السوق ليكسروا هذا االحتكار«.

على المصارف المساعدة
وفي ما يتعلق بالمصارف، رأى السيد 
المصارف  من  المطلوب  »أّن  نصرالله 
إع����ادة أم����وال ص��غ��ار ال��م��ودع��ي��ن ال��ى 
أصحابها، وأن اليوم هو أصعب من حرب 
وعلى  معطلة  كلها  فالمدن   2006 تموز 

المصارف أن تساعد البلد«.
 6 مبلغ  المصارف  تقديم  أن  واعتبر 
السراي  من  مباشر  بّث  مع  دوالر  ماليين 
وتساءل  »معيب«،  أم��ر  ه��و  الحكومي 
أصحاب  عاطفة  نستثير  أن  يمكن  »كيف 
الفتاً  إنسانيتهم؟«،  ونحّرك  المصارف 
إل��ى »أن ه��ن��اك م��ن ي��ص��رف ف��ي عرس 
في  أكثر  أو  دوالر  مليونين  ابنته  أو  البنه 
أصحاب  إلى  وتوّجه  بالخارج«.  دول��ة 
عشرات  ربحتم  »لقد  بالقول  المصارف 
واآلن  سنوات  خالل  ال��دوالرات  مليارات 
إلى  وتحتاج  دوالر  ماليين   6 تقدمون 
ممكناً  يعد  لم   « أن��ه  مؤكداً  مراسيم؟«، 
أم��وال  المصارف  حجز  على  السكوت 

صغار المودعين«.
ك��م��ا دع���ا ك��ب��ار أص���ح���اب األم����وال 
وأن  ش��وي«  »ينهّزوا  أن  إلى  واألغنياء، 
انتخابية،  حملة  ضمن  أنفسهم  يعتبروا 
التي وصل ثمن الصوت في دورات سابقة 
ال���دوالرات،  آالف  إل��ى  الظهر  بعد  بفترة 
الوضع  تراجع  ظل  »في  لألغنياء  وق��ال 
االقتصادي العالمي يمكن أن يأتي اليوم 

الذي تصبح فيها أموالكم بال قيمة«.

واقع جديد للكرة األرضية
اليوم  يحصل  ما  تداعيات  »أن  ورأى 

أخطر من حرب عالمية ويمكن أن نصبح 
أمام وضع عالمي جديد، وأن ما يحصل 
حروب  في  حصل  مما  بكثير  أكبر  اليوم 
تجربة  نعاصر  »أننا  إلى  الفتاً  عالمية«، 
قد  األزم��ة  هذه  وأن  لها،  مثيل  ال  جديدة 
تنقل الكرة األرضية إلى واقع جديد على 
أكثر من صعيد، وهذا ما علينا االستمرار 
جزء  المنطقة  هذه  في  ألننا  مراقبته  في 
من العالم«، وأشار إلى أنه »ليس معروفاً 
اليوم هل يبقى االتحاد األوروبي أو يتفكك 
والواليات المتحدة كذلك، وكل هذا النظام 

الرأسمالي الليبرالي موضع نقاش«.
ودعا إلى أخذ العبرة مما يحدث اليوم 
التلفزة،  شاشات  على  مشاهدته  ويتم 
األميركية  اإلدارة  أن  كيف  »الحظوا  وقال 
بعظمتها كما تقّدم نفسها عاجزة ومربكة 
في مواجهة الفيروس، وكيف أن جرثومة 
في  ال��ن��اس  م��ل��ي��ارات  حبست  صغيرة 
وأض��اف  ذل���ك«،  م��ن  فلنعتبر  بيوتهم. 
تفكيك  عن  عاجزة  العالم  في  »العقول 

شيفرة هذا الفيروس وهذه عبرة ايضاً«.

لوقف الحرب على اليمن
العدوان  إلى  نصرالله  السيد  وتطرق 
»للمعتدين  الدعوة  مجدداً  اليمن،  على 
إيقاف   إلى  السعودية،  لحكام  خصوصاً 
»ألسباب  مضيفاً  البلد،  هذا  على  الحرب 
كله  العالم  يطالب  أن  يجب  إنسانية 
السعودية ومن معها بوقف الحرب على 

اليمن«.
كما عّبر عن تقديره لمبادرة قائد »حركة 
أنصار الله«  عبد الملك الحوثي التي تقوم 
الفلسطينيين في  المعتقلين  على مبادلة 
سعوديين  بأسرى  السعودية  السجون 
في اليمن، مشيراً إلى »أن هذا القائد الذي 
لديه أسرى في سجون النظام السعودي 
العقائدي  التزامه  على  تدل  مبادرة  يقّدم 

مع القضية الفلسطينية«.

ن�صراهلل: »كورونا« اأخطر من حرب عالمية والمعركة في بدايتها

ولم يعد ممكنًا ال�صكوت على حجز الم�صارف اأموال �صغار المودعين

خطران �صحي واأمني يفر�صان على الحكومة
الم�صارعة لإعادة اللبنانيين من الخارج

}      }     }

للت�صّدد في اإجراءات محاربة الفيرو�ض واللتزام بالتعبئة العامة
}      }     }

لي�ض معروفًا هل يبقى التحاد الأوروبي
والوليات المتحدة اأو يتفككان

}      }     }

 على العالم مطالبة ال�صعودية ومن معها بوقف الحرب على اليمن

السيد نصرالله يلقي كلمته مساء السبت

سياسياً  تتفاعل  المغتربين  عودة  قضية  تزال  ما 
رئيس  ه��ّدد  إذ  الحكومة،  تصيب  تداعياتها  وب��دأت 
كتلة  تمثيل  بتعليق  ب��ّري  نبيه  النيابي  المجلس 

التنمية والتحرير فيها.
بالتنّكر  الزبى  السيل  بلغ  وقد  »أما  بيان  في  وقال 
جعلنا  ال��ذي  اإلغترابي  للقطاع  بل  ال  اآلخ��ر  لنصفنا 
والفكر  بالعطاء  الشمس  عنها  تغيب  ال  إمبراطورية 
على  الحكومة  بقيت  إذا  لذا  الصعبة،  بالعملة  وحتى 
موقفها إزاء موضوع المغتربين لما بعد يوم الثالثاء 

المقبل، فسنعلّق تمثيلنا بالحكومة«.
من جهتها، أعلنت وزيرة المهجرين غادة شريم في 
دراسة  بصدد  »الحكومة  أن  »تويتر«،  على  تغريدة 
لبنان بشكل  إلى  المغتربين  فّعالة تضمن عودة  آلية 
يحافظ على سالمتهم وسالمة أبناء الوطن في الوقت 
الجميع  على  كبيرة  والمسؤولية  دقيق  الظرف  عينه. 

وال داعي للمزايدات«.
بري  الرئيس  بموقف  الخليل   أنور  النائب  ون��ّوه 
بتعليق مشاركة كتلة التنمية والتحرير في الحكومة 
»إذا ما بقي موقف الحكومة على ما هو عليه«، وحّيا 
للمغتربين  سنداً  دائ��م��اً  ك��ان  »ال��ذي  ب��ّري  الرئيس 
خالل  الخليل  ودع  وحقوقهم«.  لمصالحهم  وحارساً 
تسليمه مواد ومعدات طبية ووقائية للصليب األحمر 
اللبناني في حاصبيا ولوحدة إدارة الكوارث التابعة 
إلى  دياب  حسان  الحكومة  رئيس  األحمر،  للصليب 
»تجاوز كل المعوقات اإلدارية والبيروقراطية لتأمين 
واللبنانيين  المغتربين  من  يرغب  من  جميع  عودة 

خارج لبنان إلى وطنهم«.
وغّرد النائب علي حسن خليل عبر »تويتر«: »لبنان 
كما حكومته، لن يستطيع العيش بجناح واحد، لبنان 
المقيم والمغترب، وال تهاون بحقهم  يحيا بجناحيه، 

بالعودة إلى الوطن«.
طوني  النائب  الوطني«  »التكتل  عضو  واعتبر   
»مغتربي  أن  »تويتر«،  على  حسابه  عبر  فرنجية، 
التفريط  يجوز  ال  حق  وعودتهم  لوطنهم  ثروة  لبنان 

به«.
الوزير  الماروني  العام  المجلس  رئيس  وثّمن 
فيه  طالب  »الذي  بّري   موقف  الخازن  وديع  السابق 
اللبنانيين،  لعودة  سريع  مخرج  بإيجاد  الحكومة 
بينهم  ومن  الخارج،  في  محجوزين  يزالون  ال  الذين 

طالب لم يتلقوا تحويالت مالية من ذويهم«.
وقال الخازن »إذا كان قرار الحكومة بمنع الرحالت 
تفشي  من  للحد  ض��روري��اً  لبنان  وإل��ى  من  الجوية 
حاالت كورونا القادمة من الخارج، فإننا نرى أنه من 
الدولة  ومسؤولية  يعودوا،  أن  أيضاً  اللبنانيين  حق 
أن تستقبلهم وتجرى لهم في حرم المطار الفحوصات 
الصحية،  حاالتهم  على  للكشف  الالزمة  المخبرية 
رقابتها  تحت  أسبوعين  الحجر  تلزمهم  ث��م  وم��ن 

المباشرة«.
اضاف »وتالفياً لدخولنا في أزمة حكومية مع هذه 
الظروف البالغة الخطورة التي يمر بها لبنان والعالم، 
وبعدما هدد الرئيس بّري بتعليق مشاركة ممثلَيه في 
الحكومة، نهيب بالمعنيين في السلطة أن يستعجلوا 

العالقين  اللبنانيين  ع��ودة  يؤمن  إنقاذياً  مخرجاً 
الصحية  الشروط  اإلعتبار  في  آخذين  الخارج،  في 

المطلوبة، بدءاً من فصل المصابين عن المتعافين«.
 وطالب رئيس »الرابطة المارونية« النائب السابق 
التدابير  »اتخاذ  ب�  الحكومة  نصر  أب��ي  الله  نعمة 
الالزمة كافة التي تكفل عودة من يرغب من اللبنانيين 
تأمين  مجال  في  خصوصاً  وطنهم،  إلى  الخارج  في 
الصحية  والفحوص  اإلج���راءات  وتطبيق  سفرهم، 

الالزمة، وتوفير سبل الوقاية لمن يحتاجها«.
ض��رورة  على  شامل  مبدئي  اتفاق  »هناك  وق��ال 
الجهود  تضافر  يحتم  مما  وأبنائنا،  أهلنا  ع��ودة 
وقت  أسرع  وفي  االتجاه،  هذا  في  واألهلية  الرسمية 
ممكن، خصوصاً أن هناك لبنانيين في بلدان ال تمتلك 
من  تحد  التي  بالفعالية  الوباء  مواجهة  على  القدرة 

أخطاره«.
ولفت الى أن »الحكومة وجميع القوى السياسية، 
الذين  الخارج  للبنانيي  السريعة  العودة  على  متفقة 
يطالبون الدولة بتسهيل عودتهم إلى بلدهم في هذه 
األحوال الصعبة، ويجب أن تبدأ ترتيبات العودة من 
تعرضهم  وعدم  سالمتهم،  على  حرصاً  إبطاء،  دون 
الترحيب  سيلقون  أنهم  يقين  على  وإننا  للعدوى. 

والعناية الالزمين«.
»القسط  لتأدية  الرابطة  استعداد  ع��ن  وأع��ل��ن 
ألوسع  تحقيقاً  المبذول،  الجهد  من  عليها  المتوجب 
الوباء  هذا  على  الحرب  في  وطني،  وتكافل  تضامن 

الفتاك«.

ق�صية المغتربين تتفاعل �صيا�صيًا وبّري يهّدد

 بتعليق تمثيل»التنمية والتحرير« في الحكومة



الوطن4

رغم حاالت الشفاء التي تبعث على اإليجابية، بيد أن عدد المصابين 
بفيروس كورونا يواصل االرتفاع. وبلغ عدد الحاالت المثبتة مخبرياً 
المستشفيات  ومختبرات  الجامعي  الحريري  رفيق  مستشفى  في 
438 حالة بزيادة  الخاصة  المختبرات  إلى  المعتمدة إضافة  الجامعية 
أصدرته  الذي   اليومي  التقرير  بحسب  أمس،  أول  يوم  عن  حالة   26

وزارة الصحة العامة  عن آخر االصابات بفيروس الكورونا.
كما، سجلت حالتا وفاة لدى مريضين يعانيان من أمراض مزمنة، 
القديس  مستشفى  في  أحدهما  العمر،  من  الثامن  العقد  في  كالهما 
الجامعي،  ديو  اوتيل  مستشفى  في  والثاني  الجامعي،  جاورجيوس 

مما يرفع عدد الوفيات الى عشرة.
هذا، وتشدد الوزارة على تطبيق جميع اإلجراءات الوقائية، بخاصة 
فردية  أخالقية  مسؤولية  أضحى  ال��ذي  التام  المنزلي  الحجر  التزام 
سيعرض  بتطبيقه  تهاون  أي  وان  مواطن  كل  على  واجبة  ومجتمعية 

صاحبه للمالحقة القانونية والجزائية.
وأعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن 
Covid- 19، أن مجموع  آخر المستجدات حول فيروس الكورونا  
عزلت  والتي  الكورونا  بفيروس  إصابتها  مخبرياً  ثبت  التي  الحاالت 
65 إصابة، وان  في منطقة العزل الصحي في المستشفى وصل إلى 
من  المستشفى  إلى  نقلها  تم  بالفيروس،  بإصابتها  مشتبه  حاالت   7

مستشفيات أخرى.
نتيحة  جاءت  أن  »بعد  للشفاء  بالفيروس  إصابتين  تماثل  أعلن  كما 
فحص ال� PCR سلبية في المرتين، وتخلصهما من عوارض المرض 
كافية«، ليرتفع بذلك مجموع الحاالت التي شفيت تماماً منذ البداية إلى 

شفاء. حالة   32
الصحة  ووزارة  العالمية  الصحة  منظمة  لتوجيهات  »بناء  أض��اف: 
العامة، تّم إخراج حالتين مصابتين بفيروس الكورونا من المستشفى 
إلى الحجر المنزلي، وذلك بعد تأكيد الطبيب المعالج شفاء المريضين 
بالحجر  المتعلقة  واإلرش�����ادات  التدابير  بكل  وإبالغهما  س��ري��ري��اً، 
المنزلي، لجهة التعامل مع اآلخرين والنظافة الشخصية وكيفية تناول 

الطعام وكيفية التخلص من القمامة ومراقبة الحرارة يومياً«.
العناية  يتلقون  الكورونا  بفيروس  المصابين  جميع  »إن  وت��اب��ع: 
الالزمة في وحدة العزل، ووضعهم مستقر، ما عدا 4 إصابات وضعها 

حرج«.
وأصدرت غرفة العمليات الوطنية الدارة الكوارث تقريرها اليومي 
اليومي  ال��ع��دد  يبين  ال��ذي  األح��د  ليوم  المستجّد  ك��ورون��ا  وب��اء  ح��ول 
لإلصابات واإلجراءات المنفذة وتوزع الحاالت حسب األقضية فضالً 

عن جهوزية المستشفيات.
وأعلن رئيس المجلس االغترابي في بلجيكا مارون كرم أّن طبيبين 

لبنانيين مصابان بكورونا في بلجيكا، وهما حالياً في العناية الفائقة.
وأشار، إلى أن حوالي مئة طالب ينتظرون قرار الدولة للعودة.

 وحّل قضاء المتن أوالً في عدد اإلصابات ب� »كورونا« )81( إصابة 
الثالثة  المرتبة  وفي  إصابة(   69( بيروت  الثانية  المرتبة  في  وج��اءت 

كسروان )51 إصابة(.
اما اإلصابات في المناطق فجاءت على الشكل التالي عاليه 1، النبطية 
 ،4 صور   ،4 بشري   ،4 بعلبك   ،3 الضنية   - المنية   ،2 جبيل  بنت   ،1

الكورة 5، صيدا 5، الشوف 8، طرابلس 11، البترون 12، عكار 14، 
زغرتا 29، جبيل 36، بعبدا 43، غير محّدد بعد 55.

ال��وزراء حسان دياب، في  المكتب اإلعالمي لرئيس مجلس  وأعلن 
»فيروس كورونا« في  ب�  الخاص   PCR إج��راء فحص  »بعد  أنه  بيان، 
الوزراء  لمجلس  العام  األمين  غّرد  أمس،  أول  يوم  الحكومي  السراي 
لمن  التحية  بعد  قائال:  تويتر  على  موقعه  على  مكية  محمود  القاضي 
التحية موصولة  المصابين،  يخاطر بصحته وصحة عائلته إلسعاف 
أي  غياب  أثمرت  والوقاية  الدولة،  مرافق  عمل  استمرارية  يؤمن  لمن 
اصابة بالفيروس في صفوف الحكومة بنتيجة الفحص المخبرّي رغم 

اجتماعاتها الكثيفة.

حسن: التكّهن بمصير كورونا

 

إلى ما بعد 12 نيسان
يمكن  نيسان   12 »بعد  أّن��ه  حسن  حمد  العامة  الصحة  وزي��ر  أعلن 
أرقام  »ارتفاع  أن  لبنان«، معتبراً  التكهن بمصير فيروس كورونا في 
على  حسن  وش��ّدد  بالحذر«.  محاط  لكنّه  إيجابي،  مؤشر  اإلص��اب��ات 
أن »الحجر المنزلي اإللزامي والتخفيف من التنقالت وعدم المخالطة 
انتشار  لكيفية  المؤشر  وه��و  واألخير  االول  ال��رادع  هو  والتجمعات 

الوباء في المرحلة المقبلة«.

 المستشفى اللبناني الكندي
سيكون جاهزاً  خالل 10 أيام

الفيل،  الكندي في سن  اللبناني  المستشفى   وكان  حسن جال في 
الوزير  ورافقه  »ك��ورون��ا«،  مرضى  الستقبال  جهوزيته  مدى  متفقداً 
ال��دك��ت��ور جو  المستشفى  ب��و صعب وم��دي��ر  ال��ي��اس  ال��ن��ائ��ب  ال��س��اب��ق 

توتيكيان.
وشكر بو صعب وزير الصحة وطاقم وزارت��ه على الجهد في هذا 
الظرف االستثنائي، والعاملين في مستشفى رفيق الحريري وفي كل 
المستشفيات »ألنهم األكثر عرضة لإلصابة بكورونا وهم يعّرضون 

حياتهم للخطر لمساعدة اآلخرين«.
واعتبر أنه على »كل من لديه القدرة على المساعدة في كل منطقة أو 
قضاء القيام بهذا الواجب، إن كان نائباً أو أي لبناني آخر«، مشيراً إلى 
»أن المسؤولية ال تقف عند حدود معينة، فالعالم كله يعاني ولبنان كله 

يعاني من هذه األزمة«.
أعلى  يسجل  ك��ان  أم��س  ي��وم  حتى  »المتن  أن  ال��ى  صعب  بو  ولفت 
»هذا  أن  موضحاً  السبعين«،  بلغ  فيه  المصابين  وعدد  إصابات،  عدد 
القضاء مكتظ سكانياً وال وجود ألي مستشفى مجّهز لحاالت طوارئ 
لكورونا، إذ فيه مستشفى حكومي واحد غير مجهز حتى اللحظة وهو 
الثانية من خطة  المرحلة  الذي ُوضع ضمن  الباشق  مستشفى ضهر 

وزارة الصحة«.
وقال بوصعب استأجرنا المستشفى اللبناني الكندي وسيتّم العمل 
10 أيام ليكون جاهزاً الستقبال مصابي  على تأهيله وصيانته خالل 
المستشفى مجانياً لألطفال حتى عمر  كورونا، وبعد األزمة سيكون 

ال�15 عاماً«.
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اأخبار اقت�صادية

ملتزمة  الم�صارف 

بتحويل المبالغ للطالب 

في الخارج

أعلن مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، 
منها  تحسساً  »ال��م��ص��ارف،  أن  ب��ي��ان،  ف��ي 
واإلنسانية،  والمهنية  الوطنية  بمسؤوليتها 
المبالغ  بتحويل  ملتزمة  ت��زال  وال  ك��ان��ت 
المقيمين  اللبنانيين  للطالب  المناسبة 
الطالب  ه���ؤالء  ل��دى  ك��ان  إذا  ال��خ��ارج،  ف��ي 
كما  لبنان.  في  مصرفي  حساب  ذويهم  أو 
السلطات  قررت  حال  في  أنه  الجمعية  تعلن 
الطالب  هؤالء  من  يرغب  من  إعادة  اللبنانية 
فإن  الراهنة،  األوض��اع  بسبب  لبنان،  ال��ى 
ثمن  لتحويل  االستعداد  أتم  على  المصارف 
الشرق  طيران  شركة  لصالح  السفر  بطاقات 
راغب  طالب  لكل  األميركي  بالدوالر  األوسط 
المصارف  ف��ي  حساب  ول��دي��ه  ال��ع��ودة  ف��ي 

اللبنانية«.

 تالعب باأ�صعار الحليب

في �صور

اتصلت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية 
النائبة عناية عز الدين، بوزير الزراعة عباس 
ألبان  مصّنعي  شكاوى  له  ناقلة  مرتضى، 
بعض  »تالعب  من  صور  منطقة  في  وأجبان 

تجار المواشي بأسعار الحليب«.
عن  ال��دي��ن  لعز  االع��الم��ي  المكتب  ون��ق��ل 
مع  عليه  المتفق  »السعر  أن  تأكيده  مرتضى 
 1300 هو  والمصانع  المواشي  تجار  نقابة 
ستجعل  مخالفة  أي  وأن  الحليب.  لكيلو  ليرة 

القانونية«. صاحبها عرضة للمتابعة 
حماية  مصلحة  ال��دي��ن  ع��ز  ون���اش���دت 
المخالفات،  التحرك من أجل ضبط  المستهلك 
الصناعة  مستلزمات  »تأمين  أن  معتبرة 
ظل  ف��ي  أول��وي��ة  يشكل  المحلية،  الغذائية 
الظروف االستثنائية التي يمر بها البلد، وعلى 

الضرورية  العناصر  كل  تأمين  المعنيين  كل 
الستمرار هذه الصناعات وصمودها، وخاصة 
على  األعباء  يخفف  ما  االنتاج  تكاليف  خفض 

اللبناني«. المستهلك  الصناعيين وعلى 

بالمت�صررين  جداول 

من اأزمة الكورونا 
لبنان  في  العام  العمالي  االتحاد  أوضح 
قبل  من  المواقع  أح��د  على  ال��ت��داول  ت��ّم  أّن��ه 
الى  تطلب  نقابته  أّن  مسؤول  غير  شخص 
العمال االنتساب الى النقابة ودفع االشتراك 
وزارة  من  عينية  مساعدة  من  يستفيد  كي 

العمل.
عاٍر  الموضوع  هذا  أّن  على  االتحاد  وشدد 
اتصاالً  أّن  األمر  في  ما  وكّل  كلّياً  الصحة  عن 
االت��ح��اد  وق��ي��ادة  العمل  وزي���رة  بين  ج��رى 
ج��داول  وض��ع  فيه  طلبت  ال��ع��ام  العمالي 
يتضّمن  الكورونا  وباء  أزمة  من  بالمتضررين 
ترفعها  لكي  السكن  وعنوان  والمهنة  االسم 

نوع  ستحّدد  التي  الحكومية  اللجنة  ال��ى 
وتاريخ توزيع المساعدات وال عالقة لالتحاد 

بموضوع طلب االنتساب وال التوزيع.

ال�صائقين  تعوي�ض 

العمومّيين

نقيب  البري  النقل  اتحاد  رئيس  نائب  عقد 
لقاءات  السيد،  شادي  الشمال  في  السواقين 
مع سائقي طرابلس بعد مشاركته في اجتماع 
العمالي  االتحاد  مقر  في  البري  النقل  اتحاد 
المطلبي  التحرك  مصير  معهم  وناقش  العام، 
»ال��الم��ب��االة  أن  م��ؤك��دا  العمومي،  لسائقي 
وقطع  الكامل  بالتصعيد  ستقابل  الحكومية 

الطرق واالعتصامات«.
علبة  السائق  يتسّول  أن  نقبل  »لن  وقال: 
الحكومة  وع��ل��ى  الجمعيات،  م��ن  ال��م��ون��ة 
العمل  عن  لتوقفهم  السائقين  على  التعويض 

التزاماً بقرارات مجلس الوزراء«.

سائقو طرابلس  بعد اجتماعهم بالسيد

الصعبة  االقتصادية  االوضاع  نتيجة  المعيشية   االزمة  استفحال  مع 
العامة  التعبئة  اع��الن  الى  الحكومة  دفع  ال��ذي  كورونا  وب��اء  وانتشار 
على  منصبة  األنظار  كل  فإن  والمصانع،  والمؤسسات  الشركات  وإقفال 
االسعار  مراقبة  مجال  في  عملها  تفعيل  ض��رورة  لجهة  االقتصاد  وزارة 
ايضاً  الصناعة  وزارة  وعلى  المخالفين،  بحق  الالزمة  االجراءات  واتخاذ 
االستهالكية  المواد  تامين  اجل  من  ابوابها  بفتح  للمصانع  السماح  لجهة 

الضرورية.
وفي السياق، كتب وزير االقتصاد والتجارة راوول نعمه عبر »تويتر«: 
النواب والسياسيين بتحميل الحكومة وتحميلي كوزير  »يتشاطر بعض 
لالقتصاد مشكلة ارتفاع األسعار لشعبوية زائفة ومعيبة، متناسين أنهم 

من اهل السلطة التي حكمت وأوصلت البالد الى ما هي اليه«.
صرف  سعر  مشكلة  هي  باألساس  األسعار  ارتفاع  »مشكلة  وأضاف 
الدوالر، ومشكلة استيرادنا لمعظم موادنا االستهالكية. ولألسف األسعار 
تحفيز  على  عملوا  لو  حبذا  كورونا.  أزمة  تداعيات  بسبب  عالمياً  ترتفع 
30 عاماً، وحبذا لو عملوا على زيادة صالحيات  اإلنتاجية منذ  قطاعاتنا 
وزارة االقتصاد من خالل تحديث قانون حماية المستهلك، وحبذا لو عملوا 
على إمدادها بالموارد البشرية الكافية والالزمة لتمكينها من مراقبة كافة 

االسواق اللبنانية«.
كورونا  أزمة  من  وبالرغم  لذلك  مسؤولياتي  من  أتنصل  ال  »أنا  وتابع 
المخالفات  لضبط  األرض  على  جوالتهم  الستكمال  المراقبين  وجهت 
أمننا  والغش، وهم ال يقلون شأناً عن من يعرض حياته للخطر من أجل 

الصحي والغذائي.

مراجعة  منهم  واتمنى  المستهلك  حماية  قانون  تعديل  على  عملت  كما 
البناءة  المالحظات  وإبداء  الوزارة  موقع  على  الموجود  القانون  مشروع 
لدينا  ليصبح    cplaw@economy.gov.lb االلكتروني:  البريد  على 
لتعاوننا  بحاجة  فالوطن  المستهلك،  لحماية  العالم  في  قانون  أفضل 

جميعاً بعيداً عن السجاالت السياسية«.
وأعلن وزير الصناعة عماد حب الله »ان المصانع التي ُتنتج االدوية 
في  اليوم،  من  ب��دءاً  طاقتها  بكامل  ستفتح  األساسية  والمواد  والغذاء 
القريبة  الفترة  في  أيضاً  األخرى  الصناعات  بفتح  للسماح  التوّجه  ظل 
والتدابير  الوقائية  باإلجراءات  االلتزام  وجوب  على  التشدد  مع  المقبلة، 

الحمائية«.
إلى كميات اضافية من  الظروف  وقال في تصريح »سنحتاج في هذه 
المواد االستهالكية الحياتية والضرورية التي ستؤمنها المصانع. وتدعم 
الضرورية  االولية  المواد  اإلنتاج.  في  ليستمر  الصناعي  القطاع  الحكومة 
مؤّمنة حتى الساعة، وطلبنا من الصناعيين تزويدنا بالئحة احتياجاتهم 
من  ليتمكنوا  لبنان  مصرف  مع  لهم  السيولة  لتأمين  الخصوص  بهذا 

شرائها«.
وأعلن أنه سيتم هذا االسبوع تأليف لجنة علمية تشرف على المبادرات 
رئاسة  مع  االصطناعية بالتعاون  التنفسية  األجهزة  بتصنيع  المتعلقة 

الحكومة ووزارة الصحة والجامعات.
ولفت إلى »أن مشروع الكابيتول كونترول ليس اولوية اذا لم يكن هدفه 
حساب  على  المصارف  وضع  تحسين  وليس  المودعين  وضع  تحسين 

المودعين، داعياً إلى »ضبط ما يجري في المصارف وحماية المودعين«.

أعلنت جمعية شركات الضمان في لبنان )ACAL(  استعدادها لتحمل 
مسؤولياتها الوطنية، اال أنها أكدت أن جزءاً من هذه المسؤولية يتمثل ايضاً 
التي  العائالت  آالف  وعلى  االزمة  هذه  في  التأمين  شركات  على  بالحفاظ 

تحتضنها وتؤّمنها.
تابعت  المستجّد،  كورونا  وباء  انتشار  بدء  »منذ  إنه  بيان  في  وقالت 
شركات التأمين الموضوع بمسؤولية عالية من منطلق وطني وإنساني، 
ان  اعتبرت  العالمية  الصحة  منظمة  أن  علماً  المهنية،  المسؤولية  قبل 
فيروس كوفيد 19 هو وباء عالمي، وبالتالي فإن أعباءه تتجاوز قدرة أي 

شركة او مجموعة شركات على تحملها«.
وتابع »ان شركات التأمين اللبنانية، وتحسساً منها بهذه الظروف الصعبة 
واالستثنائية، وبناء على تمّني الحكومة اللبنانية، حاولت العمل على إيجاد 

وذلك  المستطاع،  ضمن  االزمة،  هذه  أعباء  بعض  تخفيف  في  تسهم  حلول 
بالتنسيق مع وزير االقتصاد والتجارة راوول نعمة الذي سعى جاهداً إليجاد 
آلية تؤّمن تغطية أكبر قدر ممكن من الحاالت. هكذا، وبعد اجتماعات عديدة، 
وبناء إللحاح وزير االقتصاد، أبدت الشركات استعدادها لتغطية كلفة عالج 
المَوّمنين لديها، في حال إصابتهم بالكورونا، بمعزل عن االستثناء أو عدمه، 
التعرفة بموجبها وفق شروط  وإنما من ضمن سلة متكاملة يتم احتساب 
لم  التأمين  شركات  تجاوب  لكّن  حالياً.  بها  المعمول  االجتماعي  الضمان 

يقترن بإقرار السلة المتكاملة بصورة رسمية، ألسباب نجهلها«.
الجميع  تعاون  تفترض  الحرجة  الظروف  »هذه  ان  الى  البيان   ولفت 
واالستشفائية  الطبية  القطاعات  كل  استمرارية  يؤمن  بما  وتضحياتهم 

والقطاعات الضامنة وشركات التأمين في صلبها«.

ل من م�صوؤولياته.. ولكن وزير االقت�صاد لن يتن�صّ

ووزير ال�صناعة: م�صانع االأدوية والغذاء �صتفتح بدءًا من اليوم

ACAL: للحفاظ على �صركات التاأمين
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Æå—UB��« pH�Ë
 Ê√  ÷ËUHL�«  ¡UFM�  b??�Ë  fOz—  d���«Ë
 ÁœuI� n�U�� ÂU�√ ŸU�b�« n�u� w�ò Áœö�
 n�u� `�dB�« Êö�ù«ò Ê√ v�≈ Î U��ô ¨åU�dO�√
 b�d� s??�??�ò ·U????{√Ë Æåq??�??�« u??� Ê«Ëb???F???�«
 ¨—UB��«Ë ·«b??N??�??�ô« l??�u??� s??� Âö??�??�«
ÆåÊ«ËbF�« n�Ë s�d�ü« q�� UM��KB� s�Ë

 ÂUF�«  sO�_«  …u�œ  Ê≈ò  ÎözU�  t�ö�  r��Ë
 V�d�  ©—UM�«  ‚ö??�≈  n??�Ë®  …b��L�«  r�ú�
 Î U�{«Ë Î «—«d� Ê«ËbF�« ‰Ëœ —«b�S� sJ� ¨UN�
 d�dI�  sOOMLOK�  „d��  Ê√Ë  ¨Ê«Ëb??F??�«  n�u�
 …“U�ML�«  n??�«u??L??�«ò  Ê√  Î «b??�R??�  ¨år�dOB�
 n�u� ô≈ œd�« s� rNH�u� s� Ê«ËbF�« ÈuI�

Æå—UB��« p�Ë Ê«ËbF�«
 bOIF�« n??�U??�??�??�«  r??�U??�  Àb??�??�??L??�«  ÊU???�Ë
 dzU�� Í√ q Ò��� r�ò t�≈ ‰U� wJ�UL�« w�d�
 Ê√ Î UHOC� ¨åÊUO��«  —«b�≈ v�� Õ«Ë—_« w�
 ◊uI�  w??�  V���  sO�Ë—UB�«  ÷«d??�??�«ò
  WOMJ��«  ¡UO�_«  iF�  vK�  U�UEA�«  iF�

ÆÁdO�F� o�Ë ¨åsO�M�bL�« w�
  «u???I???�« r???�U???� Àb??�??�??L??�« n??A??� U??L??O??�
 Ê√  ¨l??�d??�  vO��  bOLF�«  WOMLO�«  W�K�L�«
 ÍœuF��«  q??�«b??�«  w??�   cH�  w��«  WOKLF�«ò
 d��√ò UN�√ Î «d�F� ¨åW�U�� ÎU�«b�√ X�bN��«
 oLF�«  X??�b??N??�??�«  W??O??�u??�  W??�d??J??�??�  WOKL�

ÆåÍœuF��«
 …uI�«ò  Ê≈  ¨f�√ ¨t� ÊUO� w� l�d� ‰U�Ë
 XHB� WOMLO�« W�K�L�«  «uIK� WO�Ë—UB�«
 Ê«eO� w??� W??�d??J??�??�Ë W??�œU??B??�??�«  Î U???�«b???�√
 s�  dO��  œbF�  W�œuF��U�  dO��Ë  Ê«d��Ë

Æåk2 n�U�  «dzU�Ë —b� a�—«u�
 ·«b????�√ n??B??� Òr????�ò t????�√ v????�≈ —U????�√ U??L??�
 a�—«uB�  ÷U??�d??�«  WL�UF�«  w�  W�U��

Æå3 œUL�  «dzU� s� œb�Ë ¨—UIH�«Ë–
 bF�ò  ∫Îö??zU??�  WJKLL�«  v??�≈  l�d�  t?? Ò�u??�Ë
 WL�R�Ë  WF�u�   UOKLF�  ÍœuF��«  ÂUEM�«
 vK�  Á—U???B???�Ë  t???�«Ëb???�  w???�  d??L??�??�«  «–≈

ÆåsLO�«
 b�√ W??�??K??�??L??�«  «u???I???�« r??�U??� Àb??�??�??L??�«
 WOKLF�«  q??O??�U??H??�  s??� n??A??J??�«  r??�??O??�ò t???�√
 ÂU�_«  ‰ö??�  WO�uM�«Ë  WF�«u�«  W�dJ�F�«

ÆåWK�IL�«
 ÍœuF��« n�U���«  «u�  Òd�√ f�√ ‰Ë√Ë
 X{d��«  W�œuF��«  W�u��«   U�U�b�«ò  ÊQ�
 WL�UF�«  ¡«u??�√  w�  sOO��O�U�  sO�Ë—U�

ÆåÊ«“U� WM�b� ‚u�Ë ¨÷U�d�«
 bOIF�«  n??�U??�??�??�«  r??�U??�  Àb??�??�??L??�«  ‰U???�Ë
 dzU��  Í√  q Ò���  r??�ò  t??�≈  ¨wJ�UL�«  w�d�
 Ê√ Î UHOC� ¨åÊUO��«  —«b�≈ v�� Õ«Ë—_« w�
 ◊uI�  w??�  V���  sO�Ë—UB�«  ÷«d??�??�«ò
 WOMJ��«  ¡UO�_«  iF�  vK�  U�UEA�«  iF�

ÆÁdO�F� o�Ë ¨åsO�M�bL�« w�

q…Oƒ©°ùdG ≥ª©dG âaó¡à°SG á q«Yƒf á qjôµ°ùY á q«∏ªY ôÑcCG

QÉ°üëdGh ¿Ghó©dG QGôªà°SG :ΩÓ°ùdG óÑY

  O qôdG QGôªà°SG »æ©j øª«dG ≈∏Y

 q�«œ  b���L�«  U??�Ë—u??�  ”ËdO�  dA��«
 ¨…b��L�«  U�ôu�« ¡U��√ w� Êu���« nK���
 “U���«  e??�«d??�Ë  Êu���«  …—«œ≈  X??�—U??�Ë
 ÷dL�« —UA��« Ÿ—U�� s� ⁄ö�û� ¨sOLN�L�«
 WHK���  dO�«b�  –U??�??�«  s??�  U�e��  j??�Ë

Æ¡UM���« W�UL��
 132 U�Ë—u� ”ËdOH� sO�UBL�« œb� mK�Ë
 w�  sOK�UF�«  s�  104Ë  ¡ôeM�«  s�  q�_«  vK�
 ‰Ë√  v��  U�b�Ë  „—u�uO�  WM�b�  Êu��

Æf�√
 UN�√  WM�bL�«  w�  Õö??�ù«  …—«œ≈  XMK�√Ë
 ¨å¡ôe??M??�«  W�UL��  …b??�b??�  d??O??�«b??�  c���ò
 b�√  Á«Ë—  U??�  vK�  oOKF��«  s??�  XFM��«Ë
 ÈËbF� W�UB� W�—U� —UON�« s� sO�U�L�«

Æ”ËdOH�« «c�
 ¡UM���«  ·ô¬  qO��   UDK��«  XK�√Ë
  ôU��« iF� w� d�c� w�� h�� Í√ ÊËœ
 U�Ë—u� ”ËdOH� sO�UB� «u�U� «–≈ UL� b�Q�K�
 V���  ¨r�dOG�  ÈËbF�«  qIM�  sO{dF�Ë

ÆWO�M�√  ôU�Ë
 Êb??L??� W??�U??�u??�« t???�d???�√ `??�??� d???N???�√Ë

 U�dO�√  w�  ÎUM��  20  d��√  d�b�   UF�UI�Ë
 W�U�≈  s�  —«–¬  22  cM�  XGK�√  Êu���«  Ê√
 ÷dL�  UNO�  sOK�UF�«  s�  131Ë  Îö�e�  226
 ÷dLK�  wL�d�«  r�ô«  u�Ë  ¨å≠19bO�u�ò

Æ”ËdOH�« tO� V���� Íc�«
 WF�UI�  s��  ÷dL�«  —UA��«  e�«d�  s�Ë
 b�Q�  cM�Ë  ÆÍuMOK�≈  W�ôu�  u�UJO�  w�  „u�
 ”ËdOH�«  »U�√  ¨f�√  s���«  w�  W�U�  ‰Ë√
 dE�M�Ë  ÆsOK�UF�«  s??�  WF��Ë  Îö??�e??�  89

Æd�¬ Îö�e� 92 h�� ZzU��  UDK��«
 ¡UM���«  ‚uI�  s�  ÊuF�«bL�«  ÍœUM�Ë
 rNMOF�  sL�  Êu�U��Ë  ÊuOK��  Êu�ËR��Ë
 qO�F��«å?�  sOLN�L�«  s�  ŸU�bK�  r�U�L�«
 WM�b�  X??�d??�√Ë  ¨å¡UM���«  qO��  ¡ö�S�
 cM�  UN�u��  w�  Îö�e�  450  s�  „—u�uO�
 UNO�U��  —U??�≈  w�  w{UL�«  Ÿu��_«  WKD�

Æ”ËdOH�« ¡«u��ô
  U??�ôu??�«  w??�  sO�u��L�«  œb??�  b??�e??�Ë
 »d��«  –≈  Èd�√  W�Ëœ  Í√  w�  rNM�  …b��L�«
 ¨2017  w�  ÊuOK�  2.3  s�  r�œb�  w�UL�≈

ÆWO�dO�_« ‰bF�« …—«“Ë  «¡UB�ù ÎUI�Ë

q…OÉ°üàb’G ÜÉgQE’G á°SQÉªªH ø£æ°TGh º¡àj ∞jôX

..zÜôM ºFGôL{`H áq«cô«eC’G äÉHƒ≤©dG ∞°üjh

ÉfhQƒc ≈∏Y ÜôëdG πjƒªJ øe á«eÉædG ∫hódG ø«µªàd »dhódG ∂æÑdG ÉgO qóM •hô°T
 ¨r�UF�« w� Î «dI� d��_« ‰Ëb�«ò Ê≈ w�Ëb�« pM�K� d�dI� ‰U�
 WN�«uL� œ«bF��ô« vK� …—œU� UNKF�� WO��� WOM� pK�L� ô
 Íc�«  ¨b���L�«  U�Ë—u�  ”ËdO�  q��  ¨W�bFL�«  ÷«d??�_«

Æå©W�zU�® wL�U� ¡U�Ë v�≈ ‰u��
 —UA��U� Î «d�Q� q�√ WO�UM�« ‰Ëb�« X�«“U�ò ∫d�dI��« l�U�Ë
 ¨W�bI�L�«  ‰Ëb??�U??�  W�—UI�  ¨b���L�«  U??�Ë—u??�  ”ËdO�
 d�_«  «c�ò  ÒÊ√  v�≈  Î «dOA�  ¨å…uI�  ”ËdOH�«  UN�d{  w��«
 WOK�U�  d��√  WO�uJ��«  UN�U�uEM�  qF��  W�dH�«  UN�ML�
 ‚UD�  vK�  UNO�  —UA��ô«  √b�  «–≈  ÷dLK�  W�U���ô«  w�

Æål�«Ë
 WO�uJ��«  U�uEML�« …—b� …œU�“ UM� œuBIL�«ò ∫nOC�Ë
 W�U� Z�«d� l{u� ¨Á—U�¬ s� qOKI��«Ë ÷dL�« ¡«u��« vK�
 W�U�  ÷dL�«  WN�«uL�  WOMFL�«  UN�«—«“Ë  sO�  oO�M�K�
 ¨gO��«Ë W�dA�«Ë  U�uKFL�«Ë WO�bL�«  U�b��«Ë W�B�«

ÆåUN� WF�U��«  U�ôu�« Ë√ rO�U�_«  «—«œ≈ v�≈ W�U{≈
 œ«bF��ô«  Z�«d�  w�  WDI�  r�√ò  Ê√  v�≈  d�dI��«  XH�Ë
 w�  W�Ëd�  d��√  WO�UL�«  WLE�_«  qF�  w�  ÷dL�«  WN�«uL�
 l�  ¨t�N�«uL�  W�uKDL�«  WO�UL�«   «œUL��ô«  vK�  WI�«uL�«
 ‰ULK� —«b�≈ Ë√ ‰UO��«  UOKL� ÀËb� VM��� j�«u{ l{Ë

ÆåÂUF�«
 «c�  Y���  WO�UM�«  ‰Ëb�«  s�  b�bF�«ò  Ê≈  d�dI��«  ‰uI�Ë
 ÊuJO� ¨UN�b� ÂUF�« q�uL��« …—«œ≈ ÂUE� Ê√ s� b�Q�K� d�_«
 ”ËdO�  WN�«uL�  W��UML�«  W�d��U�  W�U���ö�  ÎU�ON�

ÆåUNO{«—√ vK� b���L�« U�Ë—u�
 Í√  w�  U�d�«u�  V��  t�≈  ‰U�  ¨◊UI�  8  l�uL�«  œ—Ë√Ë
 w�  …bO�  UN��U���«  ÊuJ�  Ê√  b�d�  ‰Ëœ  Í_  w�U�  ÂUE�

 ÷dL� V��L�« ¨Òb���L�« U�Ë—u� ”ËdO� —UA��« WN�«u�
Æå19 – bO�u�ò
W�d��« ∫ÎôË√

 W��UJL� ’U��« q�uL��« œUL��«  UOKL� ÊuJ� Ê√ V��
 …œU�S�  oKF��  U�  w�  W�U�  ¨W�{«ËË  WF�d�  ¨U�Ë—u�
 —u�_  WBB��  X�U�  w��«  ¨WO�UL�«   «œUL��ô«  tO�u�

Æ÷dL�« —uN� q�� Èd�√
 W�d��U�   «uD��«  pK�  cOHM�  Í—Ëd??C??�«  s�  ÊuJ�Ë
 q�L� X�u�« Ê_ ¨UNM� …u�dL�« ZzU�M�« ÍœR� v�� ¨WO�UJ�«

ÆU�Ë—u� W��UJ� œuN� ÕU�� w� UL�U� «dBM�
 sO�  W�U�  ¨w�UL��«  qLF�«  WOL�√ò  vK�  d�dI��«  œb�Ë
 …œU�≈Ë  q�uL��«   UOKL�  qF��  ¨W�B�«Ë  WO�UL�«  Íd??�“Ë

Æå÷dL�« WN�«u� w� W�d� d��√ ¨ UO�«eOL�« tO�u�
q�uL��« …—«œ≈  ∫UO�U�

 …œU�S� `L�� W��U� œuM� tO� W�ËbK� w�UL�« ÂUEM�« ÊU� «–≈
 ÷«d�_ UNNO�u� …œU�≈ r�� w��« ¨ UO�«eOL�« …—«œ≈ tO�u�
 ÊuJ�� —u�_« Ê√ wMF� p�– ÊS� ¨W��U� dO�UFL� ÎUI�Ë ¨Èd�√

Æ∆—«uD�« q�uL� …—«œù ‰u���« œd�L� ÎU�u{Ë d��√
 V��  t�S�  w�UL�«  ÂUEM�«  w�  Î «œu�u�  p�–  sJ�  r�  «–≈Ë
 ¡e� hOB�� Ë√ t�LO� qOKI� fO�Ë ¨q�uL��« tO�u� …œU�≈
 …—uB� WO�UL�«  «œUL��ô« q�u�� Ê_ ¨∆—«uD�« W�U�� UNM�
 —u�_« vK� …dDO��« WOKL� qF�� ¨Èd�√ WO�U� …—«œù WK�U�

ÆW�U���ô« s�“ qKI�Ë ¨U�u{Ë d��√
 qLA�  w��«  ¨Èd??�_«   UOKLF�«ò  Ê√  v�≈  l�uL�«  XH�Ë
 v�≈  WO�U�  …—«œ≈  s�  WO�UL�«   «œUL��ô«  s�  ¡e�  q�u��
 p�UL�« sO� ‰«u�_« …—«œ≈ WOKL� w� q�«b� v�≈ ÍœR� ¨Èd�√

 ¨UNO�≈  WO�UL�«   «œUL��ô«  q�u��  r�  w��«  WN��«Ë  ‰Ë_«
ÆåW�“_« l� q�UF�K� W�U���ô« s�“ …œU�“ w�U��U�Ë

b�uL�« w�uJ��« q�uL��« ∫ÎU��U�
 »U���« ¨åt�≈ ”≈ w�ò W�UO� qFH� Ê√ W�Ëb�« vK� V��
  ôU�u�«  ‰«u�√  lOL�  o�b�  wMF�  Íc�«  ¨W�«e�K�  ÍœdH�«
 ¨W�ËbK�  Íe�dL�«  pM��«  w�  b??�«Ë  »U��  v�≈  WO�uJ��«
 qJ� W�{«Ë …—u� r�— vK� …—œU� W�Ëb�«  qF�� p�– Ê_

ÆÕU�L�« w�uJ��« q�uL��«
 ‰«u�_« q� …—«œ≈ vK� W�uJ��« …¡UH� …œU�“ w� p�– bOH�Ë
 ¨b���L�« U�Ë—u� ”ËdO� W��UJ� W�“√ ‰ö� qC�√ …—uB�
 w� Ÿd�√ …—uB� q�UF��« vK� …—œU� WO�UL�« …—«“Ë qF��Ë

ÆW�d��« t�Ë vK� W�uKD� WO�U�  «œUL��« Í√ dO�u�
 WOJM�  U�U�� ¡UA�≈ j�— sJL�ò t�√ v�≈ d�dI��« XH�Ë
 ¨W�ËbK� Íe�dL�« pM��« w� fOzd�« »U���U� WD��d� W�œd�
 ¨sO��UL�«  q��  s�  ‚UH�ù«  WOKL�  w�  WI��«  …œU�“  q�√  s�

ÆåW�“_« ‰ö�
qOB���« w� …¡UHJ�« ∫ÎUF�«—

 wzU�u�«  —UA��ô«  WN�«u�  w�  Î «œËb��  ÊuJ�  X�u�«  Ê_
 W�uJ��«  ÊS�  ¨å19  ≠  bO�u�ò  ÷dL�  V��L�«  ¨”ËdOHK�
 œ—«uL�« vK� ‰uB��« ÊQA� …d�U��  «—«d� –U��ô Q�K��
 w��«  ¨W�bOKI��«  ‚dD�U�  r��  s�  d�_«  «c�Ë  ¨p�c�  W�“ö�«

Æ‰u�√ ÎU��Ë ÃU���
 vK�  «¡UDF�« œUL��« vK� ÊuLzUI�« ÊuJ� Ê√ V�� p�c�Ë
 —UF�ú� WK�U� W��«d� v�≈ W�U{≈ ¨…¡UHJ�«  s� WO�U� W�—œ
 ¡«d�  WOKL�  h��  ULO�  ¨WOK�L�«Ë  WOL�UF�«  ‚«u??�_«  w�
 p�– s� r�_«Ë ¨¡U�u�« W��UJL� W�U��«  U��ML�«Ë lK��«

Æ¡«dA�« WOKL� w� WK�U� WO�UH�Ë Õu{Ë „UM� ÊuJ� Ê√
l�b�« WOKL� sO��� ∫ÎU��U�

 d��√  ‰«u???�_«  o�b�  WOKL�  ÊuJ�  ∆—«u??D??�«   ôU??�  w�
 …—uB� ‚UH�ù« WOKL� sO��� r�� Ê√ V�� p�c�Ë ¨W�uF�
 —b�  q�Q�  ZzU�M�«  s�  —b�  d��√  oOI��  sJL�  v��  ¨…dO��

Æq�uL��« s� sJL�
WOK�«b�« WF�«dL�« ∫ÎU�œU�

  UOKLF�  wK�«b�«  oO�b��«  WOKL�  vK�  œUL��ô«  sJL�
 UNK�u�� r�� w��«  UO�«eOL�« h�� U� w� W�U� ¨q�uL��«

ÆÈd�√ v�≈ WO�U� …—«œ≈ s�
WKBHM� WO�«eO� ∫ÎUF�U�

 ”ËdO�  W��UJL�  WKBHM�  WO�«eO�  ¡UA�≈  r��  U�bM�
  ÂUEM�  UN�UC�≈  VKD��  p??�–  ÊS??�  ¨b���L�«  U??�Ë—u??�
 ¨WO�UL�«  d�—UI��«  œ«b??�≈  ∆œU��  œb��  Íc??�«  ¨åIPSASò
 UN�  ÕUL��«  V��  w��«   U�uKFL�«  r��Ë  Ÿu�  œb��Ë
 ÊuJ�  ¨wL�U�  ÂUE�  u�Ë  ¨WO�Ëb�«  WO�UL�«  d�—UI��«  œ«b�ù
 Èb� WO�UL�«  «—«dI�« –U��« WOKL� r�œ w� w�U��≈ —Ëœ t�

Æ‰Ëb�«
W�“_« bF� U� WF�«d� ∫UM�U�

 WF�«dL�  WB��L�«  WO�UL�«   U��RL�«  ÊuJ�  Ê√  V��
 r�  U�  q�  WF�«dL�  …e�U�  ¨W??�“_«  ‰ö�  q�uL��«   UOKL�
 r� w��« m�U�L�« Ê√ vK� bO�Q�K� ¨∆—«uD�« …d�� ‰ö� ¨t�UH�≈

ÆW�“_« ‰ö� UNM� …u�dL�« ·«b�_« XII� UN�UH�≈
 …uI�« ◊UI� vK� ·dF��« u� WOKLF�« pK� ·«b�√ r�√ s�Ë
 s� …œUH��ô«Ë ¨W�“_« ‰ö� ¨WO�UL�« W�uEML�« w� nFC�«Ë

ÆWOK�I���  U�“√ Í√ WN�«u� w� W�d���« pK�

q»cô«eCG ø«é°S »fƒ«∏e øe ôãcCG O qó¡j ÉfhQƒc

q…QÉÑNEG ôjô≤J
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3197  œb??F�«  Ø  2020  —«–¬  30  Ø  5M�ô«  Ø  …dA�  W�œU(«  WM��«

 áªb »a ≠æ«H áª∏c

 ≥jô£dG º°SôJ øjô°û©dG
kÉ«ªdÉY 19 -ó«aƒc áëaÉµªd

 w� wMOB�« fOzd�« U�UI�√ w��« WLKJ�« XL�—
 W�uL��  …œUI�  WOzUM���ô«  WLI�«  w�  mMO�  sO�
 WI�ML�« W�U���ô« vK�  œb� w��«Ë ¨s�dAF�«
 Î «—U�� ¨≠19bO�u� tK�L� Íc�«  „d�AL�« b�bN�K�
 t�U�  UL�  ÎUI�Ë  ¨¡U�u�«  «cN�  WOL�UF�«  W��UJLK�

ÆÊuF�U�� ¡«d��
 W�uL�� WL� w�  U�d�I� WF�—√ mMO� Õd�Ë
 ¡UC�√ ÎUO�«œ  ¨u�bOH�«  d��  bI� w��«  s�dAF�«
 w�  sO�“U�ò  «u�uJ�  Ê√  v�≈  s�dAF�«  W�uL��
≠bO�u�  wAH�  b{  WK�U�  WOL�U�  »d�  ÷u�
 ÃöF�«Ë …dDO�K� WO�UL� W�U���« ¡«d�≈Ë ¨19
 WO�Ëb�«   ULEML�«  r�œË  ¨w�Ëb�«  Èu��L�«  vK�
 oO�M�  e�eF�Ë  WDOAM�«  U????�—«Ëœ√  VF�  w??�

ÆåWO�Ëb�« wKJ�« œUB��ô«  U�UO�
 —u�O�Ëd��«  ¨q�—U� Êô√ ‰U� ¨œb ÒB�« «c� w�Ë
 WLNK�  WLK�  X�U�  bI�ò  Ãb�d��U�  WF�U��
 v�≈  …u??�œË  ¨W�œUO�  WLK�  ¨…e�u�Ë  W�{«ËË
 jGC�« s� dO�J�« bNA� X�Ë w� w�UL��« qLF�«

Æår�UF�« wM�«u� vK� r�«b�« dD��«Ë
 ŸUL��« bIF� mMO� Õ«d��«ò Ê√ q�—U� ·U{√Ë
 sO����  s�dAF�«  W�uL��  w�  W�B�«  ¡«—“u�
 ‰U��  w�  ÊËUF��«  e�eF�Ë   U�uKFL�«  ‰œU��
 n�ËË  W??�??�Ë_«  W��UJ�Ë   U�UIK�«Ë  W???�Ëœ_«
 …bO�  W�«b�  ÊuJO�  ¨œËb�K�  …d�UF�«  ÈËbF�«

ÆåWO�B�« U�UCI�« ÁU�� nK��� ZNM�
 fOz— ¨e??�u??� ÂU??O??K??�Ë »d???�√ ¨t??�??�U??� s??�
 fM�OK��≈®®  WO�dO�_«  …dAMK�  sDM�«Ë  V�J�
 Ê≈  ÎözU�  ¨q�—U�  dE�  WN�u�  tL�œ  s�  ¨©©uOH�—
 w�  W�B�«  ¡«—“u??�  ŸUL��«  bIF�  mMO�  …u??�œò
 ¨`O�B�« ÁU��ô« w� …uD� s�dAF�« W�uL��
 dO�«b�K� WOKOBH� WA�UML� Èb�M� oK� wMF� U�

ÆåW�“_« l� q�UF��« w�
 lO�— ŸUL��« bIF� w� Õ«d��«ò ÒÊ√ v�≈ —U�√Ë
 ¨r�UF�U�  W�UF�«  W�B�«  s??�√  ‰u??�  Èu��L�«
 s� ¨bO�u� bF� U� W�I� w� Îö�U� ÎU�KD� ÊuJO�
 …dL�U� ¨r�UF�« UN�ö� s� l�L�� WO�¬ ¡UA�≈ q�√
 …e�U�  WO�O�«d��«Ë  dJ��  —«c�≈  ÂUEM�  ¨WK�IL�«

ÆåqL��� gH� Í√ l� q�UF�K�
 WO��«“  …dO��  w�Ë  ¨u�U�U�  U��u�  “Ë—  U�√
 ¨XKO�d�u�  WF�U��  WOLM��«Ë  Âö��«  ‰U�L�
 WHOC� ¨åq�_« vK� YF�� mMO� WLK�ò Ê≈ X�UI�
  «¡«d??�≈  cOHM��  UN�«e��«   dN�√  sOB�«ò  Ê√

ÆåWOL�UF�« …—U���« e�eF� v�≈ ·bN�
 w��«  W�ƒd�«  vK�  tO�  vM�√  Íc�«  X�u�«  w�Ë
 q�I���  Í–  lL���  ¡UM�å?�  sOB�«  UN��d��«
 ¨ U�d�  e�U�  bL��  ‰U??�  ¨åW�dA�K�  „d�A�
 e�d�  w�  W�uO�ü«   U??�«—b??�«  Z�U�d�  fOz—
 WO�O�«d��ô«Ë  WO�UO��«   U�«—bK�  Â«d??�_«
 Î «b�bN�  ÎUO�U�  t�«u�  r�UF�«  Ê≈ò  …d�UI�«  ÁdI�Ë
 …—Ëd{  “d��  U�  u�Ë  ¨WO�U��ù«  Òb{  ÎU�d�A�

Æå19 ≠ bO�u� W��UFL� wL�UF�« ÊËUF��«
 w�dO�√ w�U�uK�œ u�Ë ¨ ö� ”ôuJO� ‰U�Ë
 UN�F��«  w��«  VO�U�_«Ë  qzU�u�«  Ê≈ò  ¨o�U�
 s�  ÎU�dF�  ¨åÎöF�  »U��û�  …dO��  X�U�  sOB�«
 ¡«e??�√  v??�≈  ‰u�u�å?�  sOB�«  œuN��  Ád�bI�
  «bFL�«  d�UA�Ë  UNL�b�  r�UF�«  s??�  Èd??�√
 UMOK�  V��ò  Î «b??�R??�  ¨åUNF�  W�dFL�«  ‰œU??�??�Ë

ÆåÎUF� Íb���« «c� WN�«u� ÎUFOL�

 áHôéJ …ôéJ ≠fÉj ≠fƒ«H

..IójóL á q«NhQÉ°U

 dO�  ÎU�ËcI�ò  ¨f�√  WO�ULA�«  U�—u�  XIK�√
 ¨WO�dA�«  UNK�«u�  W�U��  d���«  w�  åœb��
 W�O� s� ¡U��ú� »UN�u� W�U�Ë XKI� U� V���

ÆWO�uM��« W�—uJ�« W�d�AL�« ÊU�—_«
 ‚ö�≈  UOKL� WK�K� s� WIK� Àb�√ Ác�Ë
 ‰ËU�� X�Ë w� m�U� m�uO� UN� X�U� WN�UA�
 U�Ë—u�  ”Ëd??O??�  l??�  q�UF��«  Î «b??�U??�  r�UF�«

Æb���L�«
 WO�ULA�« U�—u� XIK�√ ¨w�U��« —«–¬ 21 w�Ë

ÆÈbL�« ÍdOB� sOO���U� sO�Ë—U�
 WO�ULA�«  U�—u�  sO�   U�œU�L�«  Ê√  d�c�Ë
 WO�U� WL� —UON�« cM� WH�u�� …b��L�«  U�ôu�«Ë
 nOH��  WOHK�  vK�  w{UL�«  ÂUF�«  Íu�U�  w�
 s�  t�bI�  Ê√  m�U�  m�uO��  sJL�  U�Ë   U�uIF�«

Æq�UIL�U�  ô“UM�
 n�Ë  s??�  WO�ULA�«  U??�—u??�   œU??�  ¨„«c???�Ë
 …d�UF�« WO���U��« a�—«uB�«Ë W�ËuM�« »—U���«
 U�  U�œU�L�« n�Q��� s�ò UN�≈ X�U�Ë ¨ «—UIK�

Æåq�UJ�U� UN��UD� ÎôË√ sDM�«Ë ÒVK� r�

 WN�«u�  w�  W�OB�  ÎU�U�Ë√  …b��L�«   U??�ôu??�«Ë  U??�Ë—Ë√  gOF�
 UNM�  dA��«  w��«  WOMOB�«  ÊU�ËË   √b�  ULMO�  ¨≠19bO�u�  W�zU�
 X��� Ãö� Ë√ ÕUI� »UO� w�Ë ÆÂU��« ‰eF�« s� ÎU��—b� Ãd�� ¡U�u�«
 rN�“UM� w� ¡UI��« h��  «—UOK� W�ö� s� d��√ vK� ÷dÔ� ¨÷dLK�

ÆÎ«d�� Ë√ ÎU�u�
 r�UF�« ‰u� …U�Ë n�√ 30 s� d��√ Òb���L�« U�Ë—u� ”ËdO� l�Ë√Ë
 UN�KOB� XGK� w��«  UO�u�« U�K� q Ò� Ô�Ë ¨‰Ë_« Êu�U� w� Á—uN� cM�

ÆU�Ë—Ë√ w� ¨ ôU� 30.003 WO�UL�ù«
 …dJ�  s�  ¨f�√  ‰Ë√  V�«d�  b�U�Ëœ  w�dO�_«  fOzd�«  vÒK��  ULO�
 ¨XJO�O�u�Ë w�dO�uO�Ë „—u�uO�  U�ôË vK� w Ò�� d�� ÷d�
 WN�«u� —U�≈ w� WÒO{dH�« Ác� v�≈ o�U� X�Ë w� ‚ÒdD� ÊU� U�bF�
 ¨÷«d�_« W��UJ� e�«d� s� VK�ò tÒ�≈  V�«d� ‰U�Ë ÆU�Ë—u� ”ËdO�
 W�d�  lML�  Â“U??�  ÊUO�  —«b??�«  ¨WÒOM�u�«  WO Ò�B�«  W�ON�«  w??�Ë
 ÎU�ö�≈ p�– wMF� Ê√ ÊËœ ¨åUNM� ÃËd��« Ë√  U�ôu�« Ác� v�≈ ‰u�b�«

ÆU�œËb��
 …b��L�«   U�ôu�«  w� U�Ë—u� ”ËdO� ¡«Òd�  UÒO�u�«  œb� “ËU��Ë
 Î̈UH�√  120  s� d��√  v�≈   U�U�ù« œb� lH�—«  ULMO� ¨f�√ ‰Ë√  sOH�_«

ÆeMJ�u� e�u� WF�U�� ¡UB�≈ v�« Î «œUM��«
 Æ”ËdOH�U�  …b Ò�R�  W�U�≈  121.117  …b��L�«   U�ôu�«  XK Ò��Ë
 cM�  n�UC�  bI�  ¨2.010  mK�  Íc�«  UNO{«—√  vK�   UÒO�u�«  œb�  U Ò�√

Æ¡UF�—_«
  U�ôu�« w� U�Ë—u� ”ËdO� s� Î «—dC� d��_« w� „—u�uO� W�ôËË

Æ…U�Ë W�U� 728Ë W�U�≈ 52¨318 XK Ò�� b�Ë …b��L�«
 ¨f�√ ‰Ë√ Êu��u� f�—u� ¡«—“u�« fOz— —Òc�� ¨UO�UD�d� w� U�√
 ¨U�Ë—u� ”ËdO� —UA��« v�« W��M�U� √u�_« u�� t��Ò��ò Áœö� ÒÊ√ s�
 W���  UÒO�u�« WKOB� w ÒD�� l� p�–Ë ¨åÃ«dH�ô« WK�d� √b�� Ê√ q��

Æb�«Ë Âu� w� …U�Ë 260 qO��� bF� n�_«
 ¨Ÿu��_«  «c�  ”ËdOH�U�  VO�√  Íc�«  k�U�L�«  fOzd�«  oK�√Ë
 ÊUÒJ��« Òi�� UO�UD�d� w� ‰“UML�« Òq� vK� ŸÒ“Ë —uAM� w� Ód�c���«
 rN�U�Ò�«  ‰ö�  s�  ”ËdOH�«  —UA��«  s�  Òb��«  w�  …b�U�L�«  vK�

Æ «œU�—ù«
 Ê√ q�� ¨√u�_« v�≈ t��Ò�� —u�_« ÒÊ√ rKF� s��ò Êu��u� V��Ë
 w��«  ¨f�√  ‰Ë√  …—œUB�«  WOL�d�«  WKOB��«  o�ËË  Æås Ò����U�  √b��
 1019   UO�u�«  œb� mK� ¨¡U�u�«  wAH� w� `{«Ë Ÿ—U�� v�≈  dOA�

Æ17089  U�U�ù«Ë
 WHOH� t{—«u� ÒÊ≈ ‰uI� tÒMJ� ¨‰eF�« w� ÎUO�U� Êu��u� gOF�Ë

Æ¡U�u�« WN�«u� œuN� l�U�Ô� u�Ë
 U�Ë—u� ”ËdO� ¡«d� …b�b� …U�Ë 319 U��d� XK Ò�� ¨UN�N� s�
 v�≈   UO�uK�  WO�UL�ù«  WKOB��«  l�d�  U�  ¨…dO�_«   U�U��«  w�
 l�uL�«  vK�  ¨f�√  ‰Ë√   dAÔ�  ÂU�—√  o�Ë  ¨W�zU��«  ¡b�  cM�  2314

ÆWO��dH�« W�uJ�K� w�Ëd�J�ù«
 ¨W�U� 24  ‰ö� U�Ë—u� ”ËdOH� …U�Ë 832  UO�U��≈ XK Ò�� UL�
 Ê√  v�≈  Êu�ËR��  —U�√  ULMO�  ¨X���«  WO�UO�  WO�u�  WKOB�  w�

Æœö��« w� t�Ë—– ⁄uK� s� Ëb�� U� vK� »d��« ¡U�u�«
 U�Ë—u�  ”ËdO�  s�  WL�UM�«   UO�u�«  WKOB�  X ÒD��  ¨p�–  v�«
  U�U��« ‰ö� …U�Ë 889  qO��� l� ¨W�U� ·ô¬ …dA� UO�UD�≈ w�

Æf�√ ‰Ë√ w�bL�« ŸU�b�« sK�√ U� o�Ë ¨WO{UL�«
 v ÒD�� X�Ë w� ¨U�Ë—u� ”ËdOH� …U�Ë ‰Ë√ f�√ ‰Ë√ dD� XK Ò��Ë

Æ·ô¬ W�ö� ÒX��« ZOK��« ‰Ëœ w� sO�UBL�« œb�
 ÊU�ËË WM�b� `�� bO�Q� ¨sOB�« w� U�√
 ¨”ËdOH�U� W�U�≈ ‰Ë√ UNO�  b�— w��«
 bF�  ¨f??�√  ‰Ë√  WO��—b�   «¡«d??�≈  w�
 l�  Î̈U��dI�  dN�  nB�Ë  s�dNA�  UN�e�
 «uK�  s�d�U��  qI�  —UD�  ‰Ë√  ‰u??�Ë

Æ…bL�« pK� q� UNM� s�bOF�
 fOzd�«  ”Ëd??O??H??�«  —U??A??�??�«  l???�œË
 ÂeK� Âu??�d??� —«b???�≈ò v??�≈ w??�d??O??�_«
 ‰«dM�®   «—U??O??�??�«  W�UM�  W�uL��
 w�UMD�« fHM� …eN�√ ÃU��S� ©“d�u�
 l�  ≠19bO�u�  v??{d??L??�  W??O??�U??�«
 v�≈  rN�U�œ≈  r��  s�c�«  œ«b??�√  ŸU??H??�—«
 Ác�   √b??�  ULO�  p??�–Ë  ¨å UOHA��L�«
 wAH�  s�  lO�U�√  bF�  bHM�  …e??N??�_«

Æ¡U�u�«

 Ê√  ¨f??�√  ‰Ë√  sK�Q�  ËœËd??�  s��U�  ÍbMJ�«  ¡«—“u??�«  fOz—  U�√
 U�Ë—u� ”ËdOH� W�U�ù« ÷—«u� rNOK� dNE� s�c�«  Áœö� wM�«u�
 w� ¨ÊbL�« sO�  «—UDI�«  ö�— Ë√  «dzUD�« d�� dH��« s� ÊuFMLO�

ÆÂuO�« cOHM��« eO� q�b� ¡«d�≈
 WOL�UF�« W�B�« WLEML� ÂUF�« d�bL�«  Õd� ¨Èd�_« WHC�« vK�
  «bF� w� s�eL�« wL�UF�« hIM�«ò Ê« ”u�O�d�� Âu�U�œ« ”Ë—bO�

ÆårN� ÎU�U��≈ d��_« b�bN��« qJA� WO�B�« ‚dHK� W�œdH�« W�U�u�«
 w��dH�« W�B�« d�“Ë sK�√ ¨W�Q�L�« Ác� WOL�√ fJF� Êö�≈ w�Ë
 WN�«uL� WO�«Ë W�UL� å—UOK� s� d��√ò X�K� Áœö� ÒÊ√ Ê«dO� tOOHO�Ë«

Æ¡U�u�« wAH�
 sOO�UD�≈Ë  sOO��dH�  w�UL�_«  gO��«  qI�  …dO�Ë  X�—U��Ë

ÆÃöF�« wIK�� UO�UL�√ v�≈ U�Ë—u� ”ËdOH� sO�UB�
 ‰eFK�  ¡«d??�≈  Í√  Êü«  v��  c���  r�  Èd��  …u�  d�¬  UO�Ë—  U�√
  UDK��«  XMK�√  UL�  Æd�U�L�«  rEF�Ë  r�UDL�«  ‚ö�≈   —dI�  ¨ÂUF�«
 W��UJL� ÂuO�« s� Î «¡b� U�œËb� q�U� d�� W�d��« bÒOI�� UO�Ë—ò ÒÊ√

Æå”ËdOH�«
 œb�  YO�  s�  Î«—dC�  d��_«  WF�«d�«  W�Ëb�«  Ê«d??�≈  XIK�√  ULO�
 XIK�Ë WOM�b�«   «—U�e�«  s�U�√  ¨UN�b� 2500   “ËU�� w��«   UO�u�«

Æb�U�L�« w� WFL��« …ö�
 ¡«d�B�«  »uM�  UOI�d�≈  w�  ULO�  ôË  Î̈ «dI�  d��_«  ‰Ëb??�«  w??�Ë
 ”UM�« gO� q�� W�d��« vK� W{ËdHL�« œuOI�« œbN� YO� ¨Èd�J�«

ÆÎUON�b� Î «d�√ ‰eF�«  «¡«d�≈ bF� ô ¨ÂuO� ÎU�u� rN�u� Êu��J� s�c�«
 ¨UOI�d�√ w� …U�Ë sOF�� s� d��√Ë W�U�≈ 3300 u�� qO��� l�Ë
 UJO��— u��bOA�U� WOL�UF�« W�B�« WLEML� wLOK�ù« ‰ËR�L�« —Òc�
ÆåÎUOJO�U�«—œ Î «—uD�ò l��O� …—UI�« w� ”ËdOH�« —UA��« Ê√ s� w��u�
 d��_«  WM�bL�«Ë  ¨U�dO�OM�  WÒ�œUB��ô«  WL�UF�«  ¨”u??�ô  w�Ë
 w�U��« X�u�« w�  UDK��« XH��« YO� ¨…—UI�« w� ÊUJ��U� ÎU�UE��«
 dO�  lK��«  ‚«u??�√Ë   U�U��«Ë  W�UF�«  s�U�_«Ë  ”—«bL�«  ‚ö�S�
 W�Q��  ÕdD�  ¨‰eML�«  w�  ¡UI��«  ÊQA�   ULOKF�  tO�u��Ë  ¨WOz«cG�«

ÆWO�UJ�≈ w�UL��ô« ◊ö��ô« Âb�
 Ád��� oK�√ Íc�« WOzUOLOJ�«  U��ML�« lzU� ¨u��b�Ë√ wLO�Ë— ‰U�Ë
 —œUGO� ¨WKOK� ÂU�√ ÊuC� w� Î̈ «b� Ë√ ÂuO�« ‰uK��ò W�dA�« s� d�Q�

Æå¡UI��« q�√ s� t� ÂUOI�« rNOK� sOF�� U� ÊuKFH�Ë rN�“UM� lOL��«
 UOI�d�√ »uM� W�d� XIK�√ ¨…dOIH�« ⁄d���U�u� ¡UO�√ b�√ w�Ë
 «uFL�� s�c�« ’U��_«  U�� o�dH�� ¨f�√ ‰Ë√ w�UDL�« ’U�d�«

Æ‰eF�«  ULOKF�� „UN��« w� d�U�L�« b�√ ÂU�√
 ‰eFK�  WO�HM�«  —U�ü«  s�  dL�_«  VOKB�«  WOFL�   —c�  ¨U�—Ëb�
  öJAL�«  s�  U�dO�Ë  oKI�«Ë  »U���ô«   U�u���  …œU??�“  ‰ö�  s�
 65  dLF�«  s�  m�U�  w�UD�≈  VK�  VO��  Àb��  t��U�  s�  ÆWO�HM�«
 …e�dL�« W�UMF�« …b�Ë w� år�UF�« s� ÎôËeF�ò ÂU�√ WO�UL� vC� ÎU�U�

Æv{dL�« œË«d� w��« åWOKOK�« fO�«uJ�«ò s� U�Ë— w� vHA��L�
 r�UF�  ‰Ëœ  dFA�   √b�  w��«  W�œUB��ô«  W�—UJ�«  WN�«u�  w�Ë

Æw�UL�« ÂUEM�« w� WKzU� m�U�� a{ WO�Ëb�« …d�_« ‰ËU�� ¨UN�Q�u�
 “ËU���  WKzU�  ‘UF�≈  WD�  …b��L�«   U�ôu�«  œUL��«  s�  ÎöC�Ë
 ‰Ëœ  bNF� ¨qKA�U� œbNL�« U�œUB��« –UI�ù —ôËœ —UOK� wH�_« UN�LO�

ÆwL�UF�« œUB��ô« r�b�  U�uOK�d� W�L� a{ s�dAF�« W�uL��
 WO�UD�≈ n�� Àö�� ÊËd�U� q�u�UL�≈ w��dH�« fOzd�« ÕÒd�Ë
 vK� Íu� w�Ë—Ë√ s�UC� ÊËœ s� W�“_« Ác� “ËU��� s�ò ¨f�√ ‰Ë√

ÆåW�“«uL�«Ë W�B�« w�u���

∫õ©dG øe êôîJ ¿Éghh ..áÑ«°üY äÉbhCG »a IóëàªdG äÉj’ƒdGh ÉHhQhCG
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 أعلنت منفذية دمشق في الحزب السوري 
خطوات  مجموعة  عــن  االجــتــمــاعــي  الــقــومــي 
فريق  بتشكيل  »كورونا«،  فايروس  لمواجهة 
ـــــذي وضــــع خـــطـــة إلدارة  يــقــود الــحــمــلــة وال
فريقاً  شكلت  كما  المطلوبة،  العمل  مــراحــل 
قاسيون  مــديــريــة  فــي  بالتعقيم  متخصصاً 
للمكاتب  تعقيم  عمليات  نــفــذ  بــــدوره  ـــذي  ال
الحزبية في دمشق ومكاتب جمعيات خيرية 
والعامة،  الرسمية  المؤسسات  من  والعديد 
في  دمشق  أحياء  من  بكاملها  مناطق  وكذلك 
الــمــيــدان وركــن الــديــن والــقــصــاع. وقــد القى 
عمل في هذه الظروف ترحيباً شعبياً وإشادة 

بدور الحزب.
يومياً،  بعمله  الــتــعــقــيــم  فــريــق  ويــســتــمــّر 

المضطرة  الرسمية  الــدوائــر  فــي  خصوصاً 
والتي  والمفارز  المخافر  خصوصاً  للعمل، 
قّدر القيمون عليها عالياً هذا االهتمام والجهد 

المبذول من الحزب. 
االحتياجات  بتأمين  المنفذية  قامت  كما 
غذائية،  أساسية  )مــواد  المطلوبة  األساسية 
مجموعات  تـــولّـــت  حــيــث  طـــبـــيـــة..(،  أدويـــــة 
وتجهيزها  وتوضيبها  ونقلها  تأمينها  قومية 
ــة تــــّم تــوزيــعــهــا عــلــى عدد  ــي كــحــصــص غــذائ
صعوبات  تــواجــه  الــتــي  الــعــائــات  مــن  كبير 
عبر   وذلــك  لألسواق  والوصول  الحركة  في 

الوحدات الحزبية.
»القومي«  في  دمشق  عــام  منفذ  أعلن  وقــد 
شادي يازجي أن المنفذية على أتّم الجهوزّية 

ومساعدة  الوقاية  إجـــراءات  فــي  للمساهمة 
شكلتها  الـــتـــي  الـــفـــرق  وبـــــأن  الــمــواطــنــيــن، 
التطّورات  لمواجهة  مهامها  فــي  ستستمّر 

الاحقة المتوقعة.
االجتماعيين  القوميين  أن  يــازجــي  وأكـــد 
الــذيــن يــتــقــدمــون الــصــفــوف فــي الــــذود عن 
في  هم  كذلك  وداعميه،  االرهــاب  أمام  الوطن 
من  المجتمع  حماية  فــي  األولـــى  الــصــفــوف 
بالوطن  تحيط  الــتــي  واألخـــطـــار  الــمــصــائــب 
للوقاية  القصوى  طاقتهم  دائماً  وسيبذلون 
المهدد  الفايروس  واخطار  تبعات  ومواجهة 
الشعب في  الى جانب  للبشرية، وسيكونون 
دائماً شعبنا  ليبقى  الصعوبات وتذليلها  رفع 

السوري يحيا حياة السعادة والعز. 

منفذية دم�صق في »القومي« تواجه »كورونا« بحمالت تعقيم وم�صاعدات �صحّية وغذائّية وطبّية وعينّية

منفذ عام دم�صق �صادي يازجي: القومّيون الجتماعّيون في ال�صفوف الأولى في حرَبْي كورونا والإرهاب

مديرّيتا �صافيتا الأولى وبعمرة في »القومي« نفذتا حمالت تعقيم في مدينة �صافيتا وفي قرية بعمرة وقرى مجاورة

القومي  السوري  الحزب  في  صافيتا  لمنفذية  التابعة  األولى  صافيتا  مديرية  نفذت 
الى  باإلضافة  والفرعية  الرئيسة  صافيتا  مدينة  شوارع  شملت  تعقيم  حملة  االجتماعي 

أبنية عدة.
شاركت في الحملة ثلة من القوميين والمواطنين والطلبة تقدمهم ناظرا اإلذاعة والتنمية 
المحلية في منفذية صافيتا رينيه لولو وزياد عبود ومدير مديرية صافيتا األولى رامي 

بيطار وهيئة المديرية.
في  االشتراكي  العربي  البعث  حزب  شعبة  أمين  المشاركون  استقبل  الحملة  وخالل 
صافيتا وقائد كتائب البعث في المنطقة اللذين أثنيا على الجهود المبذولة ودور القوميين 

االجتماعيين الفاعل في صافيتا.
القومي  السوري  الحزب  في  صافيتا  لمنفذية  التابعة  بعمرة  مديرية  قامت  بدورها، 
االجتماعي بحملة تعقيم واسعة في بلدة بعمرة، شملت الحارات الفوقانية الوسطانية، 
الرامة وطريق المدارس، وذلك في إطار اإلجراءات الوقائية من فايروس كورونا، وقد تمت 
البلدية. وذلك بالتزامن مع قيام فرقة بعمرة لحزب البعث  حملة التعقيم بالتنسيق مع 

العربي االشتراكي بتعقيم الحارة التحتانية للبلدة.
وشملت حملة التعقيم قرى رويسة الطير، بيت منصورة، بيت ناعسة وأم حوش .

بعمرة  مديرية  ومدير  ديب،  هاني  صافيتا  منفذية  التدريب في  الحملة ناظر  وواكب 
تموز ديب وأعضاء هيئة المديرية إلى جانب المجموعات القومية المشاركة.

صافيتا األولى

صافيتا األولىصافيتا األولىصافيتا األولىصافيتا األولى

صافيتا األولى

صافيتا األولى

صافيتا األولى

بعمرة

بعمرة

بعمرة

بعمرةبعمرة

صافيتا األولى
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منفذية ريف دم�شق في »القومي« تجري حملة تعقيم وا�شعة في مدينة جرمانا.. وت�شارك بالتعقيم في مرج ال�شلطان والن�شابية

المنفذ العام جهاد �شاهين: القومّيون الجتماعّيون م�شتنفرون لتاأدية واجبهم تجاه اأهلهم في مواجهة الأخطار

نفذت منفذية ريف دمشق في الحزب السوري القومي االجتماعي حملة تعقيم في مدينة جرمانا 
شملت مقار الفروع األمنية والفرق الحزبية ومباني الوقف والشوارع والمحال التجارية واألبنية 
ومكافحة  المستجّد  كورونا  فايروس  مواجهة  في  الوقائية  اإلجراءات  سياق  في  وذلك  السكنية، 

انتشاره.
كما شاركت منفذية ريف دمشق في »القومي« بالتنسيق مع وحدات الجيش في تعقيم ثكنات 

الجيش في مرج السلطان وحواجزه في النشابية بالغوطة الشرقية.
بالتنسيق مع رئيس  الخبز في مكتبها بجرمانا، وذلك  المنفذية بتوزيع كمية من مادة  وتقوم 

مجلس مدينة جرمانا.
حمالت  ستواصل  المنفذية  أن  إلى  شاهين  جهاد  »القومي«  في  دمشق  ريف  عام  منفذ  وأشار 
التعقيم ومساعدة العديد من القرى والبلدات، وأن القوميين االجتماعيين في نطاق منفذية ريف 

دمشق مستنفرون للوقوف الى جانب أهلنا في مواجهة فايروس كورونا.
وأثنى شاهين على موقف الفاعليات والشخصيات والمواطنين الذين عبروا عن شكرهم للحزب 
القومي على ما يقوم به، وأكد أن الوقوف الى جانب أهلنا بمواجهة كل األخطار، هو واجبنا، ونحن 

نؤدي هذا الواجب لننتصر معاً على الوباء كما انتصرنا على االرهاب.

الفريق التطّوعّي في مديرية الزبداني يوا�شل حملة التعقيم لليوم الثالث

مدير مديرية الزبداني خليل داوود: التاآزر واجب في مواجهة كورونا ونحن بحالة تاأهب م�شتمّر

الذي  التطّوعّي  الفريق  يواصل  التوالي،  على  الثالث  لليوم 
شكلته مديرية الزبداني في الحزب السوري القومي االجتماعي 
الـــرّش  عــمــلــيــات  كـــورونـــا،  فـــايـــروس  مــواجــهــة  فــي  للمساهمة 
والتعقيم، والتي شملت إلى اآلن مدينة الزبداني وبلدتي بلودان 

وبّقين.
الداالتي  باسل  الزبداني  مدينة  مجلس  رئيس  مع  وبالتنسيق 
تّم تعقيم عدد من الشوارع واألحياء في الزبداني وموقع للجيش 

المدينة. في 
أن  داوود  خليل  »القومي«  في  الزبداني  مديرية  مدير  وأعلن 
عمله،  في  مستمّر  تأهب  بحالة  المديرية  في  التطّوعي  الفريق 

مشدداً على أهمية التآزر في هذه المرحلة لمواجهة كورونا.
المنطقة،  فــي  الــســوري  الجيش  إلــى  بالشكر  داوو  وتــوّجــه 
ضباطاً وصف ضباط وعناصر على التعاون والثقة والمساعدة 

لتسهيل القيام بكل اإلجراءات الوقائية في مواجهة كورونا.
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 ŸUL��ô«  w�  o�«u��«  Âb??�  qB��  ¨r�UF�«  w�  jHM�«
  U�«e��ô«  n�u���  Í—U??�??�«  ÊU�O�  s�  ‰Ë_«  w??�Ë

 ÆjHM�« ÃU��≈ ÷UH��U�
 ‚«u�Q� …dO���« —œUBL�« ‰uI� UL� ¨UM� —u�_« t�M� r�
 ‰ËœË  W�œuF��«  WO�dF�«  WJKLL�«  XMK�√  Ê√  ÊUJ�  ¨jHM�«
 ÍÒb���« s� ŸuM� W��UH� …—uB�Ë Î «—u� Èd�_« ZOK��«
  öON���«  r�bI�Ë  ÃU��ù«  w�  WK�U�  …œU�“  ¨Í—U���ô«
 Î UMJL� ÊU� ZzU��  v�≈   «uD��«  Ác�  œ√Ë Æs�œ—u��LK�
 ◊UAM�«  l�«d�  …œU??�“  WN��  ¡«u�  ¨W�uN�  qJ�  UNF�u�
 wAH� d??�≈  Îö???�√ nF{ Íc???�«  r??�U??F??�«  w??� ÍœU??B??�??�ô«
ÆjHM�« —UF�√ —UON�« v�≈ w�U��U�  œ√Ë ¨U�Ë—u� ”ËdO�

 w�  Íd�B�«  jHM�«  ÃU??�??�≈  uL�  Ê≈  ¨—œU??B??L??�«  ‰u??I??�
 U�b�Ë  UO�Ë—  »U��  vK�  sJ�  r�  …b��L�«   U??�ôu??�«
 p�Ë√ò w� W�—UAL�« ‰Ëb�«  hB� »U�� vK� ¡U� q�
 w� jHM�« ÃU��≈ ÊU� ¨‰uI�� w�Ëd�« ‰U�L�« œ—u�Ë ¨åfK�
 w� UN�B�Ë ÎUO�u� qO�d� ÊuOK� 11.3  ÍËU�� UO�Ë—
 11.6  v�≈ 11.8  s� XCH��« WOL�UF�«  «—œUB�« ‚u�
 W��M�  UN�U��≈  …b��L�«   U�ôu�«  XF�—  ULMO�  ¨W�L�«  w�
 Î UO�u�  qO�d�  ÊuOK�  12.2  v�≈  XK�ËË  W�L�«  w�  38
 13  s�  WOL�UF�«  ‚u��«  w�  WO�dO�_«  WB��«  XFH�—«Ë

 XK�«Ë Í“«u��U� ¨—œUBL�« nOC�Ë ÆW�L�« w� 17  v�≈
 ‰Ëb�« iF� vK� WO�dA�« dO�  U�uIF�« ÷d� sDM�«Ë
 b{  …b�b�   U�uI�  ÷dH�   «b�bN��«Ë  jHMK�  W��ML�«
 ‰U��  w�  uJ�u�  l�  ÊËUF��«  hOKI��  W��UD�  UO�Ë—
 w�  W�UF�  WO�Ë—  l�«d�  s�  —œUBL�«  qIM�Ë  ÆW�UD�«
 W�ËU��  s�  ¡e�  Íd��  U�  Ê√  d��F�  …¡«d??�  jHM�«  ‚u�
 d��F�Ë  ÆrNL�«  ‰U�L�«  «c�  w�  UN�dDO�  ÷dH�  U�dO�√
 w�O�«d��ô«  ZNM�«  s�  √e���  ô  Î «¡e??�   ôËU�L�«  Ác�
 WO�Ë— —œUB� b�R� UM�Ë ÆWMLON�« v�≈ w�«d�« w�dO�_«
 ô w�U��U�Ë ‚ö�ù« vK� ‰u�I� dO� d�√  «c� Ê√ W�u�u�

Æ UDD�L�« Ác� t�Ë w� Î U��U� Î UH�u� ·u�u�« s� q�b�
 —œU� w�Ëd�« W�UD�« ŸUD� Ê≈ ¨‰uI�U� —œUBL�« r���
 v�≈  UO�Ë—  vF��Ë  WM�«d�«  ·ËdE�«  w�  W��UML�«  vK�
 vK�  ‰Ëb???�«  q??�  l??�  W�UD�«  ‰U��  w??�  ÊËUF��«  WK�«u�
 p�L�Ë  W�œU��L�«  WFHML�«Ë  …œUO�K�  Â«d??�??�ô«  ”U??�√
 œUB��ô« Èb???�  t???�√  v???�≈  ÁU??�??�??�ô« X??H??K??�Ë ¨ U??�«e??�??�ôU??�
 …dO�J�« WO�UL�«  U�UO��ô« V��� …dO�� W�Ëd� w�Ëd�«

Æ…dI��L�« w�Ëd�« œUB��ô« W�U�Ë

 §ØædG QÉ©°SCG QÉ«¡f’ ƒµ°Sƒe ô¶æJ ∞«c

 s�Ë ¨…—«bB�« w� U�Ë—u� W�“√ YO� ¨s�«d�« XO�u��« q� w�
 s�Ë ¨UN�u�– d�d�� œ«b��« s� n�u��«Ë Êu�b�« W�“√ UNHK�
 ‰ö�Ë ¨ U�—UI� ÍQ�Ë ¨…b�b� W�uJ� qOJA� ¡V� qL�O�
 dOOG��  dOJH�K�  Î UOF�«Ë  ÕU��  q�b�  ÎöF�  b�u�  q�Ë  ¨WKN�  Í√
 Êu��d�  s??�c??K??�Ë  ÆfJF�U�  dOA�  l??zU??�u??�«  q??�Ë  ¨W??�u??J??�??�«
 Íd�d��«  bF�  fOzd�«  ‰ö�  ÊËd??�Ë  ¨w�O�u��«  qOK���U�
 Îö�U� Á—U���« sJL� U� „UM� ÎöF� q� ‰«R��« dOB� ¨…d�U�
 —UO��«Ë  tK�«  »e??�Ë  q??�√  W�d�  lL��  r�UH�  w??�  o�bB�K�

øÍd�d��« fOzd�« l� d��« wM�u�«
 UN�U�uJ�Ë  W�uJ��«  sO�  Íd��  U�  Ê≈  ‰uI�  ¡w??�  q�  ≠
 U�UCI�«  X�O�  Î UFD�  UNMJ�  ¨WOIOI�Ë  W�b�  U�UCI�  j��d�
 W�uJ��«  ◊U??I??�≈  —«d??I??�  wN�MO�  UNO�  Y??�??�??�«  oKDM�  w??�??�«
 …—uB�  UNJ�d��  Íd��  w��«  U�UCI�«  X�O�Ë  ¨UN�Oz—Ë
 ¨fJF�«  q??�  ¨W�uJ��«  ◊UI�S�  wN�M�  ŒUM�  oK��  WKF�H�
 ¡UI��  p�L��«  WOHK�  vK�  UN�«c�  WLzU�Ë  Èd��  U�UC�  w�
 q�b�  ô  w��«  …—Ëd??C??�«  W�uJ�  UN�Q�  W�UMI�«Ë  ¨W�uJ��«
 p� ö� w�Ë ¨UN�—«œ≈ w� „—UA��« b�«u� l� rK�Q��«Ë ¨UNM�
 dOJH�Ë qL� jL� s� WO�Oz— …—uB� qJA�� ¨…b�b� b�«u�
  ôœUFL�«Ë  ¨w�uJ��«  qLF�«  …—«œ≈  w�  t�uK�√Ë  ¨UN�Oz—
 t�A�  ôË  ¨…œU�F�  dO�  w??�Ë  ¨t??�«—«d??�Ë  ÁdOJH�  rJ��  w��«
 œbF�Ë  rN�ö��«  vK�  ¨sOO�UO��U�  rJ���  w��«  b??�«u??I??�«
 w� »U�œ ÊU�� fOzd�« `�� bI� ÆrN�U�uB�Ë rN�UH�U��
 ÁU�� w�K� w�F� Ã«eL� Î U�uI��� ¨W�uJ��« qOJA� WK�d�
 „—U� s� Î U�uB� ¨rJ��« w� X�U� w��« WO�UO��« ÈuI�«
 UNL�— w�  b�Ë WK�u�  «uM�� —«dI�« W�UM� l�«uL� UNM�
 UNO� XK�L� W�uJ� Ÿe�MO� ¨·—UBL�« ‰ÒuG�Ë œU�H�« U�d�U�
 ¨UNM�  ‰öI��ô«  ÂuNHL�  »d??�√  ¡«—“u???�  UN�  WL�«b�«  ÈuI�«
 uN�  Î̈ UO�U��≈  Â«  Î UO�K�  ‰öI��ô«  «c�  œËœd�  «c�  ÊU�  ¡«u�
 W�d�  sO�  W�öF�«  lzU�Ë  t����Ë  ¨—UJ�û�  q�U�  dO�Ë  d�U�
 œ«b��« Âb� —«d� W�d�� w� w�“Ë Í“U� WO�UL�«  d�“ËË q�√
 W�ö�  UNK��Ë  ¨‰Ëd??�??�u??�  ‰U�O�UJ�«  ŸËd??A??�  w??�Ë  Êu�bK�
 w�  d??�??�«  w??M??�u??�«  —UO��U�  w��  nO�U�  W??O??�—U??�??�«  d???�“Ë
 vK�  d�H�  WOCI�«  ‰u�  »–U���«Ë  ¨sO�d�GL�«  …œu�  WOC�
 rN�OC�  w�  ¡w??�  ô  ÊQ??�  WO�—U��«  d??�“Ë  `�dB�  WOHK�
 UNKO�Ë W�uJ��« qOJA� bF�Ë Î UI�ôË ¨ÊU�O� 12  b�u� q��
 fOzd� Î U�U� Î U�NM� WL� Ê√  «b�  UN�UN� W�—UL� ¡b�Ë WI��«
 fOz— r�d� b�Ë ¨s�d�UGL�« tM�uJ�Ë tF�u� fJF� W�uJ��«
 q�LL� fO�Ë ¨◊«d�uMJ�K� q�LL� qLF�« w� t�NM� W�uJ��«

 WI��« X�M�Ë W�uJ�K� Î U�Oz— t�  ¡U� w��« WO�UOM�« WO��UGK�
Æt��uJ��

  e�  w��«  W{UH��ô«  Ê√  »U??�œ  ÊU��  fOzd�«  „—b??�  ≠
 ô ¨ Òw???�ö???�≈ ‚u???� s??� Î «d??O??�??F??� X??�U??� ¨—u??N??� q??�??� ÊU??M??�??�
 Î «dO��   dN�√  w��«  WÒO��F�«Ë  v{uH�«  d�U��  l�  r��M�
 …d�UGL�« u�� ÎöO� ¨w�FA�« „«d�K� …bzUI�«  U�uL�L�« s�
 W�—UAL�« r�“ l�«d� v�≈ Èœ√ U� ¨UNO�≈ W�œR� ‚d� „uK��
 Ê√  „—b??�Ë  ¨U�Ë—u�  W�“√  —uC�  q��  „«d��«  w�  WO�FA�«
 ÷UN�≈  d�U��  W??�ƒ—  Î U??C??�√  b�d�  ô  w�FA�«  Ã«e??L??�«  «c??�
 o�U��«  ¡«œ_«  j??L??�  v??K??�  ÃU??�??�??�«  W??�U??�d??�  W??{U??H??�??�ô«
 ÊuJ�  Ê_  vF��Ë  ¨Õö??�û??�  WIOL�  …u??�œ  s??�  dO�F��Ë
 w�  ¨ULN�  Î U�uI���  sOO�FA�«  sOFKD��«  s�c�  s�  dÒ�FL�«
 Î «œ«b��«  qJA� ôË v{uH�«  ÊËœ ‰u�� w�uJ� ¡«œ√  r�bI�
 Y�—Ë  t�√  …b�U�  vK�  ·ÒdB��Ë  ¨WI�U��«  qLF�«  VO�U�_
 WDI�  Í“«u��U�  t�√Ë  ¨w�UO��«  U�dOL{Ë  W{UH��ô«  Ác�
 w��«  WO�UO��«  W�O�d��«Ë  w�FA�«  Ã«eL�«  «c�  sO�  l�UI��«
 Î UOLK� Î «œuAM� Î U�ö�≈ W�—u��b�«  U��RL�« d�� sLC�

ÆWIKI� v{u� ÊËœ ‰u��Ë Î U�K�Ë
 w�  Î U??�Ë—b??�  Î UO��d��  Î U�NM�  W�uJ��«  fOz—  bL�F�   ≠
 WBB���  qL�  ‚d�  ÂU??�√  U�UCI�«  Õd�  vK�  ÂuI�  ¨qLF�«
 w�  —d���  u??�Ë  ¨¡«d���«  UNO�  „—U??A??�Ë  ¡«—“u???�«  UN�√d��
 ÈuI�«  n�«u� w� dC��  U�U�� W�ö� s� ZzU�M�«  W�—UI�
 WO�UO��« W�KBL�« »U�� ¨W�uJ��« w� W�—UAL�« WO�UO��«
 WOM�  qJA�  W��dA�  …d�U��  `�UB�  »U��Ë  ¨WO�e��«Ë
 wzb�� Ë√ ÍbzUI� n�u� »U��Ë ¨UNM� qJ� WIOB�Ë WDO��
 WOC� w� Ã—b� «cJN� Æt�U�√ vK�  «—UO��« i�d�Ë q�I�
 ¨ «u�—UMO��« »U�� s� ¨ŸUM��ô«Ë Êu�b�« œ«b� s� n�uL�«
 Ã—b� «cJ�Ë ¨œ«b� ô Ë√  ¨bz«uH�«  œ«b� Ë√ ¨v�Ë√ WF�œ œ«b�
 ∆œUN�«  ¡«u��ô«  s�  ¨U�Ë—u�  wAH�  d�U��  l�  q�UF��«  w�
 ¨r�UDL�«Ë w�öL�« ‰UH�≈ v�≈ ¨ UF�U��«Ë ”«—bL�« ‰UH�≈ v�≈
 ¨W�œËb��« d�UFL�«Ë —UDL�« ‰UH�≈Ë W�UF�« W��F��« v�≈ Îôu�Ë
 fO�Ë  ¨W�UF�«  W��F��«  UN�O��  dO�«b�  q�  ‰ULF��U�  ¡UN��«Ë
 bzUI�«  —Ëœ  W�—uNL��«  fOzd�  kH��  w��«  ∆—«u??D??�«  W�U�
 ¨W�uJ��«Ë W�uJ��« fOz— gLN�Ë W�K�L�«  «uIK� vK�_«
 —Ëœ s� sOF�«b� rN�H�√ ÊËd��F� s� UN� ÍœUM� p�– r�—Ë
 Èd� ULMO� ¨WÒO��c�  «—U���ô ¨W�uJ��« W�Uz—  UO�ö�Ë

ÆWÒO�ö�≈  —U���ù ULN� tJ�L�
 ‚ËbM�  WOC�  w??�Ë  ¨‰Ëd??�??�u??�  ‰U�O�UJ�«  WOC�  w??�  ≠

 fOz— qL� ¨sO�d�GL�« …œu� WOC� w� Î UO�U�Ë ¨w�Ëb�« bIM�«
 V�UJL�«Ë  ¨W{d�HL�«   «u??�—U??M??O??�??�«   U�U��  W�uJ��«
 tzU�d� ·ö�� Î̈ UC�«— Ë√ Î «b�R� Î UH�u� qL�� r�Ë ¨d�U�L�«Ë
 sO�Ë  tMO�  s�U��«  q�UH��«  ÊU�Ë  ¨W�uJ��«  w�  sOO�UO��«
 WO�UO�  Èu??�Ë  »«e�Q�  rN�FO��  ÷dH�  s�c�«  ¨¡U�dA�«
 u� ULMO� ¨lzU�u�« l� «uK�UF�� r� n�uL�« «Ëc��� Ê√ ¨WO�F�Ë
 Æn�uLK�  ‰u�u�«  q��  q�u�  o�d�  w�  lzU�u�«  l�  q�UF��
 Âe�√ Î U�“«u� ¨WO��U��« Á—«d{√ r�— s�U��« q�UH��« «c� Z��Q�
 ULMO� ¨o�dD�« nB�M� w� t�U�ö� Ë√  UF�� qL��� ¡U�dA�«
 W�œUO��«  …dEM�«  sJ�  ¨n�uL�«  w�  q�bF�Ë   UF�«d��  t�e�√
 t�≈Ë ¨qC�_«Ë q��_«  ÊU� Z��  U�  Ê≈  ‰uI�� WO�u{uL�«Ë
 …¡«d� w� u� dO�J�« QD��«Ë ¨ U�uJ��« a�—U� w� œU�F� dO�
 tI��  U�Ë  wzUNM�«  —«dI�«  W�ƒd�  q�  ¨d�U�Ë  `�«d�  q�U��«
 Á—U���«Ë  ¨qC�_«  u��  ¨sO�dD�«  n�«u�  vK�   ö�bF�  s�
 ¨tzU�d�Ë  W�uJ��«  f??O??z—  sO�  ‰œU��L�«  rK�Q�K�  Î «—U??�??�??�«
 q��  W??�«—œ  nBM�  ¡UH��ô«  W�uJ��«  fOz—  s�  w�b���
 nBM�« „d�Ë ¨tM� w�UO��« nBMK� ‰U�L�« ÕU��ù —«dI�«
 ◊«d��« s� Îôb� ¨W�cOHM��« WD��« …—uK�� W�«—b�« s� w�U��«
 s�  qO���L�«  t�e�Ë  —«dI�U�  WOMI��«  W??�«—b??�«  q�U�  rJ��
 –U��«  s�  Îôb??�  tzU�d�  s�  w�b���Ë  ¨w�UO�  u�  U�  q�
 W�«—b�«  „d???�Ë  h??�U??�??�«  w�UO��«  —U���ö�  Î U??I??�Ë  —«d??I??�«
 W�«—b�«  nB�  q�I�  ¨jI�  ÁcOHM��  WD��«  …—uK��  WOMI��«
 w�UO��«Ë  wMI��«  W��UBL�  —«dI�«  …—uK��  ◊dA�  WOMI��«
 r�— w� ”U�Q� w�U��« WOMI��« W�«—b�« nB� œUL��«Ë ¨tO�

ÆW�cOHM��« WD��«
  «—U���ô«Ë s�—UL��« s� Î «b�e� ÊU�dD�« ÃU��O� UL�— ≠
 Ê√  bO�_«  sJ�  ¨ULNMO�  …œuAML�«  rK�Q��«  W�U�  —uK���  v��
 nK�  `�H�  …d�UGL�U�  b�√  Èb�  —«d??�  ô  Ê√Ë  ¨WO�U�  W�uJ��«
 t�öI��«  U��≈ w� `�� W�uJ��« fOz— Ê√ bO�_«Ë ÆUNKO�—
 Ê√Ë ¨w�UO��«Ë w�uJ��« qLF�« vK� WOMI��« ÕËd�« ‰U�œ≈Ë
 ‰u�œ W�d� t�M� w� «u��� W�uJ��« w� Á¡U�d�Ë Á¡UHK�
 U�Ë— dO� ‚u� s� U�Ë— Ê√ WIOI� l� rK�Q��«Ë W�UO��« r�U�
 s�  b�«Ë  ‰Òu��  ÊËdE�M�  s�c�«  Ê√  r�_«  bO�_«Ë  ¨X��  s�
 Íc�« n�U���« pJH�Ë W�uJ��« `OD� —U�H�« v�≈ s�—UL��« Ác�
 Î̈ «b� Îö�u�Ë Îö�u� ÊËdE�MO� ¨WI��« UN�M�Ë UN�Ozd� ¡U�
 œu�uL�«  w�  W�uJ�K�  WO�UL�«Ë  W�œUB��ô«  WD��«  ÊuJ��Ë
 s� r�_« dO�F��«  qJA�� ¨—uM�«  dB�� Ê√  t�  Ê¬  Íc�«  ¨r??�_«

ÆZCM�« WK�d� sOI�dH�« sO� rK�Q��« ⁄uK�

 sJ� r� »U�œ ÊU�� —u��b�« W�uJ��« fOz— Ê≈ WO�uJ� —œUB� X�U� ULMO� ¨UNO�≈
 ¨…œuF�«  Ác� ÁU�� Íd� tO�� »«uM�«  fK�� fOz— l� w�ö� l�u� w� q�_U�
 sO��«dK� …œuF�« Ác� —U���« W�—«“u�« ÊU�K�«Ë W�uJ��«  U�K� w� —Òd� b� u�Ë
 t�  p�L��  »U�œ  fOzd�«  ‰«e�  ôË  ÊU�  U�  Ê√Ë  ¨W�uJ��«  vK�  Î U��«ËË  ¨rN�  Î UI�
  U�O�d�  c���  YO��  ¨sOLOILK�Ë  ¨rN�H�√  sO�d�GLK�  WM�¬  …œuF�«  ÊuJ�  Ê√  u�
 WO�� ·Ëd� w� rN�UI��« sLC�Ë ¨s�bzUFK� w�B�« l{u�« s� oI���« `O��
 vK� …—bI�« pKL� ô ÊUM�� Ê√ Î U�uB� ¨rN�œu� bM� ‰eF�« w� r�¡UI�Ë W��UM�
 sO��«d�«  sO�UBL�«  œb� ÊuJ� Ê√  vA��Ë ¨sO�UBL�«  s� dO�� œb� l� q�UF��«
 √b� b� qLF�« Ê≈ —œUBL�« X�U�Ë ¨w�B�« ŸUDI�«Ë W�Ëb�« …—b� s� d��√ …œuF�U�
 w�—«“Ë sO� oO�M��«  r��Ë ¨WM�ü« …b�u�« ÊULC� W�“ö�«  U�O�d��«  l{Ë vK�
 ÊuJ�� w��«Ë ¨W��UML�« WO�ü« …—uK�� WO�«d��ô«  UO�U��« l� W�B�«Ë WO�—U��«

Æ¡U�ö��« b� Âu� W�uJ��« ÂU�√
 r�_« wI� ¨UN�u�  UL�UH��« …—uK�Ë ¨sO�d�GL�« …œu� ŸuD� W�uJ��« “ËU�� l�
 s� Î «dO�� Î «¡e� ”Òd� Íc�« ¨tK�«dB� s�� bO��« tK�« »e�� ÂUF�« sO�_« WLK� s�
 Íc�«Ë ¨ Òw�dBL�« ŸUDI�« s� Y�b�K� tB ÒB� U� u� ¨WOCI�« ÁcN� …eHK�L�« t�LK�
 Íc�« ŸUDI�« WL�U�� s� ÎözU��� ¨o�UML�« q� w� WF�«Ë WO�F�  U�UM� f�ô
 ULMO�  ¨bN� ÊËœ ¨sOO�UM�K�«  ‰«u�√  s�  «—ôËb??�«   «—UOK�  «dA� t�U��√ vM�
 ÊuO�UM�K�« t�«u�Ë ¨WO�UL��ô«Ë WO�B�«  U�u��L�« vK� Èd�� Î U�d� ÊUM�� t�«u�
 Îö�U��Ë …œËd� w�dBL�« ŸUDI�« Íb�� ULO� Î̈ U�u�  uL�« Ë√ ÷dL�U�  uL�« dD�
 q�  XK�Ë  «–≈  t�≈  ‰uI�U�  ¨q�U���«  «c�  V�«u�  s�  —c�O�  ¨ «b�UML�«  q�  ÁU��
 d�_« qB� Ê√ sJLO� ¨œËb�� o�d� v�≈ ¨ «b�UML�«Ë  U{ËUHL�«Ë  ôËU�L�«
 ÷u�� bK��« UN�U��� w��«  U�UJ�ù« s� Î «¡e� ·—UBL�«  «—bI� —U���« b� v�≈

ÆlOL��« vK� UN�H� ÷dH� w��« WN�«uL�«
 ÊËb�d�Ë Ã—U��« w� s�œu�uL�« sOO�UM�K�« WOC� Ê√ vK� tK�«dB� s�� bO��« œÒb�Ë
 …œuF�U� ¡ôR� o� w� ‘UI� „UM� ÊuJ� Ê√ “u�� ôË sOO�UM�K�« q� WOC� ÊUM�� v�≈ …œuF�«

Æ U�b���«Ë ·ËdE�« X�U� ULN� ¨ÊUM�� v�≈
 UNK� W�Ëb�« ÂUO� »u�Ë w� ‘UIM�« “u�� ôò t�√ v�≈ —UML�« W�U� d�� t� WLK� w� —U�√Ë
 ‘UIM�«  “u�� ôË ¨bOFB�«  «c� vK� bN� q� ‰c�� Ê√Ë …œuF�«  Ác�  U�eK��� q� sO�Q��

ÆåÊUM�� v�≈ …œuF�« w� sO��«d�« …œu� sO�Q�� Ÿ«d�ù« »u�Ë w� v��
 …d�H� ÊuJO� …dO�J�«  WOM�u�«  WLNL�«  Ác� “U��≈  w� ÕU�M�«ò Ê√  tK�«dB� bO��«  b�√Ë
 Ã—U��« w� ÊuO�UM�K�« Îö�√Ë WOz«uAF�« …œuF�« b�√ ÕdD� r�Ë ¨WO�U��« W�uJ�K� WOIOI�
 sJ�  WO�B�«Ë  WO�D�«   «¡«d�ù«  –U��«  W�uN��  sJL�Ë  ¨WI�dD�«  ÁcN�  …œuF�«  ÊuK�I�  ô
 —U�ù«  w�  ‰u�b�«Ë  WM�ü«Ë  W�Ë—bL�«  …œuF�«  »uKDL�«ò  Ê≈  ‰U�Ë  Æå—«dI�«  –U��«  rNL�«
 Ÿ«d�ù«  q�  Ÿd���«  »uKDL�«  fO�Ë  ¨ÊUM��  v�≈  ¡ôR�  œuFO�  qLF�«Ë  Êü«  cM�  ÒÍcOHM��«

Æåd�_« «c� w� WOMFL�«  UN��« qJ� qL� Âu� ÊuJ� Ê√ V�� b�_«Ë W�b��«Ë
 Ê√  tK�«  Êu�U��Ë  s??�œË  ‚ö??�√  rN�b�  s�c�«  ¡U�dA�«  —U���«ò  tK�«dB�  bO��«  U??�œË
 WO�ö�√  WLN�  Ác??�Ë  Æ—UF�_«  ŸUH�—«Ë  —UJ��ô«  d�J�  rN�U�—√  s�  «uHÒH��Ë  «uK Ò�b��

ÆåÈd�� WOM�ËË WO�U��≈Ë
 sO�œuL�«  —UG�  Ÿu{u�Ë  ¨„uM��«  w�  sO�œuL�«  Ÿu{u�  W��UF�ò  v�≈  U�œ  UL�
 «c�  W��UF�Ë  ¨Ã—U��«Ë  ÊUM��  w�  ‰«u�√  s�  rN�b�  UL�  ·—UBL�«  q��  s�  t���UF�  sJL�
 s�  nH��  rN�«u�√  ¡ôR�  ¡UD�≈ò  Ê√  v�≈  —U�√Ë  ¨åWO�U��≈Ë  WO�ö�√  WO�ËR��  Ÿu{uL�«
 WO�«–   «—œU��  q��  s�  Ë√  W�uJ��«  s�  ÊuJ�  Ê√  V��  q��«Ë  ¨WOM�uL��«  hB��«  ¡U��√
 ÂUF�«  s�   «—ôËb�«   «—UOK�   «dA�  ÕU�—√  XII�  ·—UBL�«ò  Ê√  l�U�Ë  Æå·—UBL�«  s�
 Ê√ V�� nO� ¨w�UM�K�« VFA�« vK� dL� WK�d� dD�√ ÂU�√ s�� ÂuO�«Ë ¨ÂuO�«  v��  1992

ÆåøVFA�«Ë W�Ëb�« Ác� «Ëb�U��
 ULMO�  Âö�ù«  qzU�Ë  d��  d�U��  Y��  —ôËœ  sO�ö�  6  ?�  r��d��ò  tK�«dB�  bO��«  ‰U�Ë

 s�  sJ�  r�  mK�L�«  «c�Ë  ÆÕd�  vK�  —ôËœ  ÊuOK�  2  Êu�dB�  œö��«  ¡UOM�√  iF�Ë  rJCF�
 ·—UBL�« »U��√ WO�U��≈ dO���� Ê√ sJL� nO�ò l�U�Ë ¨åVOF� d�√ «c�Ë Æt�u�� V�«u�«
 nK� `��√ Ê√ b�—√ ô ¨UNO� rN��U�� Ê√ V�� w��« WI�dD�« w� U� ·d�_ w�b�U�� vML�√Ë
 XK�Ë ‰U� w�Ëò ∫·U{√ ¨åÎUI�ô nKL�« «c� `�� v�≈ dDC� b� UM�√ r�— ÕU�—_« «uII� nO�
 UN�≈ W�uJ��« ‰uI� Ê√ wHJ� ¨‰U�L�« «c� w� d�√ ÍQ� ÂUOI�« vK� …—œU� dO� UN�√ v�≈ W�uJ��«

ÆårJ�O�U��≈ …—U���« W�Q�� vK� s�«d� ‰«e� ô s��Ë ¨…e�U�
 fK�� sK�√ v�� ¨·—UBLK� WL�U��« tK�«dB� bO��« qzU�— vK� W�U� 24 iL� r�Ë
 WOMNL�«Ë  WOM�u�«  UN�O�ËR�L�  UNM�  ÎU� Ò���  ¨·—UBL�«ò  Ê√  ÊUM��  ·—UB�  WOFL�  …—«œ≈
 sOLOIL�«  sOÒO�UM�K�«  »öDK�  W��UML�«  m�U�L�«  q�u���  W�e�K�  ‰«e�  ôË  X�U�  ¨WO�U��ù«Ë
 XMK�√  UL�  ÆåÊUM��  w�  w�dB�  »U��  rN�Ë–  Ë√  »öD�«  ¡ôR�  Èb�  ÊU�  «–≈  ¨Ã—U��«  w�
 V��� ¨ÊUM�� v�« »öD�« ¡ôR� s� V�d� s Ó� …œU�≈ WO�UM�K�«  UDK��«  —Òd� ‰U� w� t�√ò
 `�UB�  dH��«   U�UD�  sL�  q�u���  œ«bF��ô«  Òr�√  vK�  ·—UBL�«  ÊS�  ¨WM�«d�«  ŸU{Ë_«
 »U�� t�b�Ë …œuF�« w� V�«— V�U� ÒqJ� w�dO�_« —ôËb�U� j�Ë_« ‚dA�« Ê«dO� W�d�

ÆåWO�UM�K�«  ·—UBL�« w�
 w�  sOO�UM�K�«  …œU�S�  —«dI�«   c��«  W�uJ��«ò  Ê≈  å¡UM��«ò?�  WO�UO�  —œUB�  X�U�Ë
 V�«u�«   «¡«d??�ù«Ë   UO�ü«  Y���  q�IL�«  ¡U�ö��«  W�K�  bIF��Ë  ÊUM��  v�«  Ã—U��«
 Ê√ å¡UM��«ò XLK�Ë ¨åW�B�«Ë WO�—U��« ULO� ô WOMFL�«  «—«“u�« l� oO�M��«Ë U�–U��«
 ¡q�Ë sO�d�GL�« œb� ¡UB�ù Ã—U��« w�  «—UH��« l� q�«u��«  d�U� WO�—U��« …—«“Ë

Æå…œuF�« w� sO��«dK�  «—UL��ô«
 u�  Âu��L�«  sJ�  ¨…b�   U�«d��«  W�«—œ  Íd��Ë  Êü«  v��  ¡ö�ù«  WO�¬  `C��  r�Ë
 sO��«d�«  qJ�  ’u�H�«  ¡«d�ù  w��  r�U�  UNM�  …b�«Ë  q�  s��  vK�   «dzU�  hOB��
 sL�  ¨…œuF�«  q��  s�bzUF�«  “d�  WOKL�  ¡«d�≈  r�Ë  WO�—U��«  ‰Ëb�«   «—UD�  w�  …œuF�U�
 s�  bOF�  qJA�  Êu�K��Ë  …b�«Ë  …dzU�  w�  ÊËœuF�  WO�K�  rN�U�u��  W�O��  dNE�
 rN�u��  W�O��  dNE�  s�  U�√  w�UO��«Ë  wzU�Ë  ¡«d�S�  ÈËbF�«  VÒM���  iF��«  rNCF�
 w�  d���«  Ë√  w�«c�«  w�eML�«  ‰eF�«  Íd��  Ê√  vK�  …b�«Ë  …dzUD�  rNKI�  Íd�O�  WO�U��≈
 —u�  rN�  »«e�_«  iF�  UN�BB�  s�U�«  w�  Ë«  w�uJ��«  vHA��L�«  w�  WBB��  s�U�√

ÆÊUM�� v�« rN�œu�
 YO� U�Ë—Ë√Ë UOI�d�√ ‰Ëœ s� r� …œuF�U� sO��«d�« s� d��_« œbF�« Ê√ å¡UM��«ò XLK�Ë

  Ær�«d� w� rN�“UM� w� ‰eF�« ÊËc���Ë W�U��« rN�IH� vK� ÊËœuFO�
 W�uJ��« vK�ò Ê√ v�« å¡UM��«ò?� r�U� r�U� VzUM�« d�d���«Ë WOLM��« WK�� uC� XH�Ë
 w�  sOI�UF�«Ë  »öD�«  ULO�  ô  Ã—U��«  w�  sOO�UM�K�«  ¡ö�≈  w�  UN�O�ËR��  qL���  Ê√
 ‰Ëœ q� Ê« ÎULK� s�u�« œUB��« œuL� w� ÊuL�U��Ë «uL�U� s�c�« sO�d�GL�«Ë  «—UDL�«

 ÆåWOL�√ UNOM�«u� w�u� r�UF�«
 qBMI�«  r�UF�«  w�  WO�UI��«  WO�UM�K�«  WF�U��«  w�  wI�d�_«  Í—UI�«  fK�L�«  fOz—  b�√Ë
 …œuF�U�  sO��«d�«  ¡ö�≈  w�  W�uJ��«  …b�U�L�ò  ÂU��«  fK�L�«  œ«bF��«  ¨w�uH��  s��
 s�  W��UM�«  WO�B�«  ·ËdE�«  Ác�  w�  ¨UOI�d�√  w�  WO�UM�K�«   UO�U��«  ¡UM�√  s�  ÊUM��  v�«
 sOO�UM�K�« sO� qOK�  U�U�ù« œb�Ë …dDO��« X�� ‰«e� ô l{u�« Ê≈ YO� ¨U�Ë—u� ”ËdO�

Æå÷dL�« vAH�� Ê√ s� WOA��«Ë
 s�  V�d�  s�  …œuF�  WK�UJ��  WD�  UNO�  q ÒB�Ë  W�uJ��«  fOz—  v�«  W�U�—  t?? Ò�ËË
 n�—UBL�«  l�b�  ÊËœuFO�  s�c�«  q�  qHJ��  Ê√  vK�  ¨WOI�d�ô«  …—UI�«  w�  sO�d�GL�«

Æå—u�_« bOIF� v�« ÍœR� b� X�u�« s� b�eL� —UE��ô«ò Ê√ Î «b�R� ¨dH��U� WIKF�L�«
 w� ÊU�UB� sOO�UM�� sO�O�� ÒÊ√ Âd� ÊË—U� UJO�K� w� w�«d��ô« fK�L�« fOz— sK�√Ë
 v�≈ Âd� —U�√Ë ¨ÁdL� s� Y�U��« bIF�« w� UL�b�√ ¨WIzUH�« W�UMF�« w� ÎUO�U� UL�Ë ¨UJO�K�

ÆÊUM�� v�≈ «ËœuF� wJ� W�Ëb�« —«d� ÊËdE�M� UJO�K� w� w�UM�� V�U� W�� u�� ÒÊ√
 X���  w��«   ôU��«  ŸuL��ò  Ê√  v�«  w�uO�«  Ád�dI�  w�  w�uJ��«  vHA��L�«  XH�Ë
 q�Ë  vHA��L�«  w�  w�B�«  ‰eF�«  w�  X�e�  w��«Ë  U�Ë—u�  ”ËdOH�  UN��U�≈  ÎU�d���
 s�  vHA��L�«  v�≈  UNKI�  r�  ¨”ËdOH�U�  UN��U�S�  ÎUN��A�   ôU�  7  Ê√Ë  ¨W�U�≈  65  v�≈
 W�O��   ¡U�  Ê√  bF�ò  ¡UHAK�  ”ËdOH�U�  sO��U�≈  q�UL�  sK�√  UL�  ÆåÈd�√   UOHA���
 p�c� lH�dO� ¨åWO�U� ÷dL�« ÷—«u� s� ULNBK��Ë ¨sO�dL�« w� WO�K� PCR  ?�«  h��

Æå¡UH� W�U� 32 v�≈ W�«b��« cM� ÎU�UL� XOH� w��«  ôU��« ŸuL��

 lOL� d�� Òr� YO� ¨»uKBL�« Ÿu��  U��«— d�œ w� åU�Ë—u�ò ?� …U�� W�U�≈ s� bO�√Ë
 s� ÎUB�� 11 XKL� U�Ë—u�  U�u�� Ê√ ÍÒdA� vHA��� sK�√ UL� d�b�« w� s�œu�uL�«

ÆUN�F�U�� Íd��Ë WO�U��≈  ôU� Àö� œu�Ë sÒO��Ë vHA��L�« r�U�
 Âö�ù« qzU�Ë iF� d�� lO�√ U� wLN� bL��  U�bK��«Ë WOK�«b�« d�“Ë vH� q�UIL�« w�
 ¨ÍË«b��«  q�√  s�  W�—u�  d��  ÊUM��  v�≈  U�Ë—uJ�  sO�UB�  sOO�«d�≈  sO�ËR��  ¡w��  s�
 r� ¡ôR� ¨ÊUM�� w� ÊËœu�u� ÊuO�«d�≈ rNM� W�U�  UO�M��« s� V�U�√ „UM� Ê√ ÎU�{u�

Æd�_« Âe� «–≈ rN���UFL� WO�UM�K�« W�uJ��« WO�ËR��
 d�UM�  U�� vK� n�u�� U�Ë—uJ�« l� W�dFL�« Ê√ v�« å¡UM��«ò?� WO�� —œUB�  —U�√Ë
 X�H�Ë ¨¡U�uK� ÕU�L�«  W�U�u�«  Õö� qJA� Íc�«  ‰eF�«Ë w�eML�«  d���« ULO� ô WN�«uL�«
 qJA�   U�U�ù«  W���  XCH��«  «–S�  ¨Ê«dOD�  ÊU�u��√  UM�U�«Ë  V�d�  W�U�  w�  UM�√  v�«
 ÊuJM��  U�U�ù« XFH�—« «–« U�«Ë Æ¡U�u�« W�UN� ÂU�√ ÊuJM� œ«bF�« dOHB� v�� w��—b�
 Î «dN�√  b�L��  W�“«  ÂU�«  ÊuJM�  w�U��U�Ë  ¨÷dL�«  wAH�  vK�  …dDO��«  Âb�  WK�d�  ÂU�«
 sJ� ¨åW�U� ∆—«u� W�U� Êö�« ÊuJ� b� WN�«uL�«  «¡«d�≈ s� …b�b� Ÿ«u�« v�« ÃU���Ë
 d�«Ë√ v�« ‰u���« dE�Ë W�UF�« W��F��« …b� b�bL� v�« W�uJ��« —œU�� Ê√ XF�u� —œUBL�«

 Æq�IL�« ÊU�O� dN�
 Ê√ w�U�� Y�b� w� dO� bL�� ¡«uK�« W�U�û� UOKF�« W�ON�« fOz— b�√ ¨d�¬ bOF� vK�
 ¡«—“u�« fK�� s� —«dI� W�ON�« ‚ËbM� v�« tK�u�� Èd� Íc�« WO�UM�� …dO� —UOK� 75 mK��
 l�  oO�M��U�  »U�œ  ÊU��  W�uJ��«  fOz—  s�  —«dI�  ·dBÔO�Ë  UM�b�  åW�U�√ò  W�U�L�  u�

ÆWO�UL��ô« ÊËRA�« …—«“Ë
 v�« ÊuJO� Î̈«—uJA� ¨gO��«ò Ê≈ dO� ‰U� ¨ «b�U�L�« l�“u�� bL�F�� w��« WO�ü« s�Ë
 „UM� Ê« UL� ¨÷—_« vK� cOHM�K� t�œUO� l� o�M� s��Ë ÂUNL�« Ác� w� …œUF�« UL� UM��U�

Æå·UH�Ë `{«Ë qJA� qLF� Ê√ UNOK� w��«  U�bK�K� ÎUO�U�√ Î «—Ëœ
 WO�uJ��«   «¡«d??�ù«Ë  ¡U�uK�  WO�K��«  WO�UL��ô«   UO�«b��«   √b�  d�¬  bOF�  vK�
 WO�UC�«  o�UM�  iF�Ë  fK�«d�  w�  ULO�  ô  ¨…dOIH�«  o�UML�«  iF�  w�  —uNE�U�
 ‰U�L�«  `��  …œU�≈  «u�ËU�  rK��«  w�  WIDM�  w�  ÊU�A�«  iF�  Ê√  ¨f�√  bO�Q�  ¨WO�uM��«
 sOM�«uL�« s� dO�� œb� bL� ULO� ¨q�b�K� WOM�_« ÈuI�« dD{« U� W��F��«  «¡«d�≈ ‚d�Ë

ÆŸu��« b{  U�U�� ‚ö�≈Ë W�U���«Ë s��� q�� q�b� o�d� lD� v�« fK�«d� w�

z¢VQC’G Ωƒj{ AÉ«MEG
ÉfhQƒc ÖÑ°ùH áq«ªbQ IôgÉ¶àH

  U�UA�ò Ê√ W�d� bL�� q�«b�« w� WOMOD�KH�« dO�UL��« ÊËRA� WF�U�L�« WM�� fOz— b�√
 Ê√ v�≈ Î «dOA� ¨åWO�uONB�« WO�dO�_« ÊdI�« WIHB� ÍbB��« ‰u� —u�L�� ÂUF�« «c� ÷—_« Âu�
 rN�uI� ·bN��� UL� ¨r�œu�Ë s�U�√ q� w� wMOD�KH�«  VFA�« ¡UM�√  ·bN��� WIHB�« Ác�ò

ÆåWO�U��ù«Ë W�œdH�«Ë WOM�u�«
 W�U��«  vK�  WK�UH�«  qzUBH�«  q�  l�  tK�«  Â«—  w�  ÎU�UL��«   WM�K�«   bI�  ¨‚UO��«  «c�  w�Ë
 VFA�«  UFL�� q� w� b Ò�u� qJA� ÷—_« Âu� Èd�– ¡UO�≈ò vK� rN�UH�« Î…b�R� ¨WOMOD�KH�«

Æåq�«b�«Ë  UO�U��«Ë  U�A�«Ë …e� ŸUD�Ë WO�dG�« WHC�«Ë WK��L�« ”bI�« w� ¨wMOD�KH�«
 sO�Ë rNMO� ‰u�� ¨W�dA��« vK� U�Ë—u� W�zU� —UA��« UN{d� w��« ŸU{Ë_«ò Ê√ W�d� d���«Ë

ÆåWF�«Ë W�dO�UL�  U�UA� Í√ rOEM�
 q�UH��« qLA� ¨w�UL��ô« q�«u��«  UJ�� vK�Ë X�d��ù« vK� WOL�— WKL� ‚ö�≈ r� ¨p�c�
  U�HB�«  vK�  d�U�L�«  Y��«Ë  ¨b Ò�u�  V�U�  w�  q�U�Ëd��«  …—u??�  bO�u�Ë  å„u��O�ò  vK�

ÆwMOD�K� XO� q� w� qB�� UL� WOB�A�«
 ÆåÎU�u� l�dM�ò Ë√ wM�u� bOA� ‚ö�≈Ë c�«uM�« Ë√ `D�_« vK� sOD�K� Âö�√ l�— v�≈ ÎW�U{≈

Æå÷—_« Âu� Èd�– ¡UO�≈ w� ÌWL�U�L� ¨WOL�d�« UN�U�UA� l� q�UH��«ò v�≈ WM�K�« X�œË
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في الذكرى الرابعة والأربعين ... )تتمة �ص1( 

ال�شعور القومي ... )تتمة �ص1( 
هل انهيار النظام ال�شحي في الواليات المتحدة بداية النهيار النظام ال�شحي العالمي؟

ماذا يغّير ... )تتمة �ص1( 

اأّي لبنان ... )تتمة �ص1( 

ويسجل التاريخ في 1920/02/27 خروج أول تظاهرة وطنية 
فلسطينية احتجاجاً على سلخ فلسطين عن سورية، فأعلن شعبنا 
الفلسطيني تمسكه بهوّيته القومية وإصراره على البقاء موحداً مع 

محيطه الطبيعي.
وعلى الرغم من تقرير عصبة األمم تم تنفيذ االحتالل البريطاني 
لفلسطين بتاريخ 1922/07/24، إال أّن شعبنا الفلسطيني البطل 
إعالن  إلى  وصل  حتى  االحتالل  لذلك  ومقاومته  رفضه  في  استمّر 

الثورة الشاملة بتاريخ 1936/04/15.
الذي  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  أّن  س��راً  نذيع  وال 
المعاكسة  النظامية  الخطة  ليكون   1932/11/16 في  تأّسس 
بالحركة  المسّماة  السياسية  ولحركته  اليهودي  للمشروع 
الصهيونية، كان واحداً من المشاركين في تلك الثورة، حيث لّبى 
ضّد  عنها  دفاعاً  وقاتلوا  فلسطين،  نداء  االجتماعيون  القوميون 
بتاريخ  نابلس  مدينة  في  ارتقى  أن  فكان  اليهودية.  العصابات 
البنا إبن بلدة  الرفيق حسين  1936/09/23 أول شهداء الحزب 

شارون في قضاء عاليه – جبل لبنان. 
الفلسطيني في  البطولي ألبناء شعبنا  التصدي  الرغم من  على 
مواجهة مغتصبي األرض، جاءت لجنة بيل لتعلن عن اقتراحها في 
1937/07/07 للمرة األولى بتقسيم فلسطين إلى دولتين تكون 

األولى ألهل األرض األصليين والثانية لمغتصبيها من اليهود.
بدأت الحرب العالمية الثانية، فوضعت الحركة الصهيونية كّل 
كيان  إقامة  هدف  تحقيق  سبيل  في  نتائجها  من  لالستفادة  ثقلها 
االحتالل، خاصة بعد إنشاء األمم المتحدة بتاريخ 1945/10/24 
لتكون الهيئة الدولية الجديدة التي ترعى مصالح األمم المنتصرة 

في الحرب.
القومي  السوري  الحزب  مؤسس  عاد   1947/03/02 بتاريخ 
االجتماعي أنطون سعاده من مغتربه القسري إلى لبنان، فكانت في 
استقباله حشود قّدرت بعشرات اآلالف من القوميين االجتماعيين، 

فألقى خطابه الشهير المعروف بخطاب العودة الذي جاء فيه:
فلسطين  إنقاذ  في  إّن  لكم  سيقول  من  ستسمعون  »ولعلكم 
حيفاً على لبنان واللبنانيين وأمراً ال دخل للبنانيين فيه. إّن إنقاذ 
فلسطين هو أمر لبناني في الصميم، كما هو أمر شامي في الصميم، 
كما هو أمر فلسطيني في الصميم. إّن الخطر اليهودي على فلسطين 

هو خطر على سورية كلها، هو خطر على جميع هذه الكيانات«.
استمّرت الخطة المشؤومة في سيرها، فصدر قرار األمم المتحدة 
رقم 181 بتاريخ 1947/11/29، والذي قضى بتقسيم فلسطين 
كما خّطط له أيام عصبة األمم. ليتبع ذلك إعالن قيام كيان االحتالل 

اإلسرائيلي بتاريخ 1948/5/15.
أحّب  من  كّل  فانتفض  الكرام،  مرور  يمّر  أن  اإلع��الن  هذا  كان  ما 
ومجّدداً،  الوجودي.  العدو  ذلك  مواجهة  في  عنها  ليدافع  فلسطين 
أنطون  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  زعيم  لنداء  واستجابة 
سعاده تشكلت الفرق القومّية للذْود عن جنوب األمة السورية، فكانت 
أوالها »فرقة الزوبعة الحمراء« التي تأّسست بتاريخ 1948/5/21 

لتقاتل بقيادة األمين الراحل مصطفى سليمان النبالي.
1948 على ما  استولى المغتصبون اليهود نتيجة حرب العام 
يقارب من %78 من أرض فلسطين، وقاموا بتهجير حوالي 85% 

من أهلها.
لم تكد تضع الحرب أوزارها حتى أعلن كنيست االحتالل القدس 
عاصمة أبدية لكيان االغتصاب اليهودّي بتاريخ 1950/01/23. 
 1950/7/5 بتاريخ  العودة  بقانون  ُيسّمى  ما  إصدار  ذلك  وتال 

الذي يبيح أرض فلسطين لكّل يهود العالم.
تسارعت الهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين المحتلة، وسعت 
حكومة االحتالل إلى تهويد كّل القرى والمدن الفلسطينية حتى تلك 
التي  الضغوط  كّل  رغم  تهجيرهم  ورفضوا  أهلها  فيها  صمد  التي 

تعّرضوا لها من قبل قوات االحتالل.
األراضي  كانت  التهويد  بعملية  المستهدفة  األراضي  ضمن  من 
9، وهي تقع ضمن قرى  التي تعرف باسم »المل« أو المنطقة رقم 

سخنين وعرابة ودير حنا، وتبلغ مساحتها 60 ألف دونم. 
البريطاني  االحتالل  جيش  سيطرة  تحت  األراضي  هذه  وكانت 
بين عامي 1942 و1944 حيث كان يستخدمها كمنطقة تدريبات 

عسكرية أثناء الحرب العالمية الثانية.
كان  الذي  نفسه  الوضع  على  اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  أبقى 
فقام   1956 العام  جاء  حتى  البريطاني،  االحتالل  أيام  في  سائًدا 
يهودية  مغتصبات  بناء  مخططات  إقامة  بهدف  المنطقة  بإغالق 

ضمن مشروع تهويد الجليل.
نتيجة لطبيعته االحتاللية والتوسعية، لم يكتِف كيان االحتالل 
حرب  في  أوجه  بلغ  حتى   ،1948 العام  في  أراٍض  من  احتله  بما 
أرض  من  تبقى  ما  احتالل  من  خاللها  تمكن  التي   1967 العام 

فلسطين والجوالن وسيناء.
االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  فيها  يثبت  جديدة  محطة 
بقيادة  القومي«  الفداء  »جبهة  تشكيل  عبر  فلسطين  حزب  أنه 
ضّد  ع��دة  عمليات  نفذت  والتي  خ��وري،  سامي  ال��راح��ل  األمين 

التي نفذت في غور  البطولية  العملية  أبرزها  جيش االحتالل كان 
الدكتور عزمي  الرفيق  1968/03/17 وأسر فيها  األردن بتاريخ 

منصور.
خالل  المحتلة  القومية  أرضنا  من  أجزاء  تحرير  من  الرغم  على 
حرب تشرين التحريرية في العام 1973، إال أّن الصراع لم يتوقف، 
بل استمّر في سبيل تحرير ما تبقى من أرض تحت االحتالل ومنع 

تهويدها ومصادرتها.
1975/07/29 اجتماع في حيفا  اإلطار عقد بتاريخ  وفي هذا 
مصادرة  على  االحتجاج  حملة  لتنظيم  مبادرون  حضره  المحتلة 
األراضي الفلسطينية بعد أن أعلنت سلطات كيان االحتالل عزمها 
12 قرية فلسطينية.  21 ألف دونم من أراضي نحو  على مصادرة 
وقد ضّم االجتماع عدداً من رؤساء المجالس المحلية الفلسطينية 
وشخصيات وطنية مختلفة من مجاهدين وأطباء ومثقفين ورجال 
عن  للدفاع  لجنة  تشكيل  االجتماع  هذا  في  وتقّرر  وفالحين.  دين 

األراضي الفلسطينية.
اجتماع  عقد  إل��ى  اللجنة  ه��ذه  دع��ت   1975/8/15 بتاريخ 
شعبي موّسع في الناصرة المحتلة تقّررت فيه الدعوة إلى مؤتمر 
شعبي عام للمطالبة بوقف مصادرة األراضي. وصدر عن االجتماع 
نداء موجه إلى الرأي العام يدعوه إلى المشاركة في الحملة ضّد 
المواطنين  آالف  النداء  هذا  على  وقع  حيث  المصادرة،  سياسة 

وجميع الهيئات الشعبية والمجالس المحلية الفلسطينية. 
الشعبية  االجتماعات  عشرات  ذلك  بعد  الدفاع  لجنة  وعقدت 
الذي  العام  الشعبي  المؤتمر  أبرزها  فكان  والمثلث،  الجليل  في 
1975/10/18، الذي عّد أكبر  عقد في الناصرة المحتلة بتاريخ 
مؤتمر شعبي ُيعقد في فلسطين المحتلة بعد عام 1948 حتى ذلك 

الحين.
العام وتنظيم مظاهرات  المؤتمر تقّرر إعالن اإلضراب  وفي هذا 
إذا لم تتراجع حكومة االحتالل عن مخططات  أمام كنيست العدو 
االحتالل  سلطات  لكن  وتهويدها.  الفلسطينية  األراضي  مصادرة 
عرض  الفلسطيني  شعبنا  أبناء  بمطالب  وضربت  ذلك  تجاهلت 

الحائط.
استمّر العدو المحتّل في ممارسة أعمال التهويد، فصدر بتاريخ 
9( ومنع  )المنطقة رقم  المل  1976/02/13 قرار بإغالق منطقة 

أهلها من أبناء شعبنا الفلسطيني من الدخول إليها. 
الشمال  لواء  متصرف  وثيقة   1976/3/1 بتاريخ  صدرت  كما 
المتضّمنة  كيننغ(  )وثيقة  االحتالل  داخلية  وزارة  يسّمى  ما  في 
مجموعة اقتراحات الستكمال تهويد الجليل، حيث تضّمنت النقاط 

التالية:
المحتلة  فلسطين  شمال  في  اليهودي  االستيطان  تكثيف   �  1

)منطقة الجليل(.
ُيعتبر  الفلسطيني  شعبنا  أبناء  من  حزب  إلنشاء  السعي   �  2

»أخاً« لحزب العمل اإلسرائيلي ويركز على المساواة والسالم.
3 � رفع التنسيق بين الجهات الحكومية االحتاللية في معالجة 

مسائل أبناء شعبنا الفلسطيني.
االحتالل  أح��زاب  داخ��ل  يهودي«  »قومي  إجماع  إيجاد   �  4
األرض  داخل  الصامدين  الفلسطيني  شعبنا  أبناء  موضوع  حول 

المحتلة.
عبر  الفلسطينية  العائالت  على  االقتصادي  التضييق   �  5
العمل،  فرص  في  لليهود  األولوية  وإعطاء  بالضرائب  مالحقتها 
التحصيل  في  الفلسطيني  شعبنا  أبناء  نسبة  تخفيض  وكذلك 

العلمي وتشجيع التوجهات المهنية لدى التالميذ.
6 � تسهيل هجرة الشباب والطالب من أبناء شعبنا الفلسطيني 

إلى خارج البالد ومنع عودتهم إليها. 
المجالس  رؤس��اء  لجنة  مع  باالشتراك  ال��دف��اع  لجنة  دع��ت   

المحلية الفلسطينية إلى اجتماع موّسع عقد في الناصرة المحتلة 
بتاريخ 1976/3/6 وحضره أكثر من 70 مندوباً يمثلون مختلف 
هذا  وفي  والجليل.  المثلث  في  الفلسطينية  والتجمعات  القرى 
 30 يوم  العام  اإلض��راب  بإعالن  التاريخي  القرار  اتخذ  االجتماع 
آذار عام 1976. لكن سلطات االحتالل استمرت في تنفيذ مخططها 

التهويدي.
وبتاريخ 1976/3/19 أصدر وزير المالية في حكومة االحتالل 
أمر مصادرة األراضي الفلسطينية. وانكّبت حكومته على ممارسة 
الفلسطيني  أبناء شعبنا  الترهيب بهدف ضرب وحدة  أنواع  شتى 

ومنع نجاح اإلضراب المقّرر.
الذين  العمال  كّل  صرف  سيتّم  أنه  االحتالل  حكومة  وأشاعت 
تسديد  دون  م��ن   1976 آذار   30 ي��وم  أعمالهم  ع��ن  يتغّيبون 
تعويضاتهم المستحقة. كما عّممت على الدوائر بعدم إعطاء إجازات 

للعمال من أبناء شعبنا الفلسطيني في يوم اإلضراب المحّدد.
من  كبيرة  ق���وات  تعبئة  إل��ى  االح��ت��الل  حكومة  ع��م��دت  كما 
والمدن  القرى  في  ومركزتها  والجيش،  الحدود  وحرس  الشرطة 

الفلسطينية.
االستثنائية،  التدابير  ه��ذه  بكّل  االحتالل  حكومة  تكتف  لم 
تاريخ  منذ  المحتلة  الناصرة  مدينة  في  شرطتها  وزير  بات  بل 
االحتاللية،  القمع  إجراءات  كّل  شخصياً  ليتابع   1976/03/29
حتى وصف ذلك اليوم بأنه اليوم الذي لم يبق فيه جهاز في كيان 

االحتالل إال واشترك في محاولة إفشال اإلضراب.
على الرغم من كّل هذا االستنفار العام لدى جميع أجهزة سلطات 
والقوى  الفلسطينية  األراض��ي  عن  الدفاع  لجنة  قّررت  االحتالل، 
الوطنية األخرى االستمرار في المواجهة وخوض صراع قاٍس مع 
ُيقال فيه إنه صراع وجود بكّل ما تحويه  أقّل ما  حكومة االحتالل 

الكلمة من معنى.
عّم   ،1976 العام  من  آذار  من  الثالثين  يوم  في  مقّرر،  هو  وكما 
اإلضراب الشامل مدن وقرى الجليل والمثلث الفلسطينية. فصّبت 
في  الفلسطيني  شعبنا  أبناء  على  غضبها  جاّم  االحتالل  سلطات 
إلى  أّدى  مما  إضرابه.  في  المضي  عن  لثنيه  منها  بائسة  محاولة 
اشتباكات مباشرة مع قوات االحتالل كانت أشّدها ضراوة في قرى 

سخنين وعرابة ودير حنا.
ستة  االحتالل  ق��وات  مع  البطولية  الصدامات  نتيجة  ارتقى 
أبو  ورج��ا  شواهة  قاسم  خديجة  هم  سخنين  من  ثالثة  شهداء: 
طه  ومحسن  ع��راب��ة(  )م��ن  ياسين  وخير  خاليلة،  وخضر  ري��ا 
في  شمس  ن��ور  مخيم  )م��ن  زهيري  علي  ورأف��ت  كفركنا(  )م��ن 
جريحاً   49 عن  فضالً  هذا  الطيبة(.  في  واستشهد  الغربية  الضفة 

ونحو300 معتقل. فيما أصيب من شرطة االحتالل 20 شرطياً.
في  فارقة  عالمة  شكل  األرض  ي��وم  أّن  على  إثنان  يختلف  ال 
المحتلة  فلسطين  في  شعبنا  أبناء  بين  الوجودّي  الصراع  تاريخ 
وقوات االحتالل. فكانت هذه واحدة من المحطات األبرز في تاريخ 
المقاومة الوطنية الفلسطينية المستندة إلى إرادة شعبية موحدة 
على  اليهودي  المحتل  ضّد  بطولية  مواجهات  قيادة  من  تمكنت 

الرغم من انعدام الموارد واختالل موازين القوة المادية.
يوم األرض، نجمة مضيئة في تاريخنا القومي المليء بوقفات 
فكان  المقاومة،  روحه  منها  الفلسطيني  شعبنا  يستمّد  البطولة، 
انطلقت  التي  العودة  لمسيرات  االنطالق  شرارة   2018 العام  في 
عام  المحتلة  الفلسطينية  أرضنا  باتجاه  المحاصر  غزة  قطاع  من 
في  رفقاؤنا  ضمنهم  ومن  غزة،  في  المقاومون  أهلنا  فأراد   .1948
منفذية جنوب فلسطين، أن يجعلوا من هذا التاريخ – الثالثين من 
آذار – تاريخاً محفوراً في الذاكرة القومية أنه تاريخ حياة التي ال 

يمكن أن تكون إال وقفة عز فقط.
*عضو المجلس األعلى في الحزب السوري القومي االجتماعي.
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قوّي  القتصاد  نؤّسس  عدة،  عوامل  نتيجة  كثيراً  تأخرنا  وإْن  نكون  الركائز،  هذه  خالل،  فمن 
مكتٍف ذاتياً، ينتج احتياجات الناس كافة وأيضاً يؤّمن المواد األولية، والرؤية االقتصادية، ومراكز 

األبحاث العلمية، ومصانع األسلحة واألدوية، كّل ذلك يؤّسس لناتج قومي موّزع على الشعب.
)وحكومات(  الناس  بين  ف��وراً  للعمل  »كورونا«  وباء  انتهاء  بعد  اعتبر،  لمن  هنا  والعبرة 
الكيانات إلرساء هذه المفاهيم، وللحزب السوري القومي االجتماعي، دور كبير في إعادة إطالق 
هذا المشروع أو الرؤية على كيانات األمة كافة، على عكس ما يحدث اآلن على صعيد الكيانات 
حيث تواجه الوباء إما فرادى أو طائفياً ومذهبياً، وكّل كيان بمفرده، وعلى طريقة أحدهم في لبنان 

الذي زعم قبل فترة بأّن القومية قد سقطت! 
الشعور القومّي، انتماء وهوية هو الحّل الوحيد، والمطلوب إعادة إنتاج نظام واقتصاد جديدين 

بعد انتهاء أزمة الوباء، على أساس المفاهيم التي رسخها أنطون سعاده.
* وكيل عميد القضاء في الحزب السوري القومي االجتماعي

ال يمكن تقديم إجابة متكاملة عن هذا السؤال طالما اّن كورونا الشديد التأثير واألذى ما زال 
متواصالً وفاعالً. ما يمكن عمله في هذا المجال هو رصد بعض المؤشرات التي يمكن تحويلها 

الى توقعات على النحو اآلتي:
أوالً: تقّدم المجتمع بفعاليته على السلطة

يتخّبط لبنان بأزمات واضطرابات ويواجه تحديات شتى سابقة الندالع جائحة كورونا ما 
المحاصصة  نظام  أهل  والمشارب.  والطوائف  للمناطق  عابرة  شعبية  انتفاضة  قيام  الى  أّدى 
المالية  األزمة  زاد  كورونا  جائحة  اندالع  لكن  ولجمها.  االنتفاضة  تطويق  حاولوا  الطوائفية 
واالقتصادية تعقيداً وتأجيجاً ما اّدى وسيؤّدي الى تعاظم الفقر والبطالة والمجاعة والمرض 
والنقمة االجتماعية وبالتالي الى تثوير الطبقة الشعبية وذوي الدخل المحدود وأبناء الطبقة 
المجتمع  الفاشلين. ذلك كله من شأنه تعظيم فعالية  الوسطى والساخطين على أهل السلطة 

وتقّدمه على السلطة عامًة وأهل نظام المحاصصة الطوائفية خاصًة.
ثانياً: تداعي نظام المحاصصة الطوائفّية وتنامي ظواهر كونفدرالّية ذاتّية

واالقتصادية  المالية  األزمات  وطأة  تحت  ويتداعى  الطوائفية  المحاصصة  نظام  يتفكك  إذ 
تعاظم  بفعل  ذاتية  كونفدرالية  المقابل  في  تنمو  الشعبية،  الحراكات  وتعاظم  واالجتماعية 
من  وواجباتها  وظائفها  أداء  في  وتقصيرها  السلطة  قصور  عن  الناجمة  االجتماعية  الحاجات 
أخرى.  جهة  من  المعيشية  واألحوال  العامة  الصحة  على  كورونا  جائحة  وطأة  واشتداد  جهة 
النهوض  الى  المسارعة  على  البلدية  والمجالس  السياسية  التنظيمات  بعض  حمل  كله  ذلك 
والفت.  مجٍز  نحٍو  على  المتوجبة  والصحية  االجتماعية  واألعباء  والواجبات  بالمسؤوليات 
تبرز في هذا المجال حملة التوعية والمساندة االجتماعية والصحية التي يتوالها بنجاح حزب 
بيروت  )ضاحية  لبنان  جبل  محافظة  وجنوب  البقاع  ومحافظتي  الجنوب  محافظتي  في  الله 
الجنوبية(. كما تزامنت هذه الحملة مع حمالت مماثلة إنما أقّل اتساعاً توالها بعض الهيئات 
الطائفية والمجالس البلدية في مناطق شتى. إّن من شأن هذه الظاهرات إتاحة الفرصة لبعض 
الجماعات والتنظيمات السياسية المشبوهة لترويج شعار االستعاضة عن النظام السياسي 
المركزي المترّهل بآخر كونفدرالي، كما من شأنها في المقابل تقوية اتجاه وطني مغاير يدعو 
على  تنطوي  ديمقراطية  مدنية  دولة  قوامه  بآخر  العليل  الحالي  النظام  عن  االستعاضة  الى 

المركزية والحصرية إدارية.
ثالثاً: إعادة هيكلة االقتصاد وبناؤه على أساس اإلنتاج

المتفلت  الحّر  النظام االقتصادي  اّن  الوطني قبل كورونا وتأّزم بعده. ذلك  تَدهوَر االقتصاد 
من أّي كوابح لالحتكار، والمبني على أساس الخدمات، والخالي من اّي حوافز تشجيع لإلنتاج 
أصحاب  كبار  لمصالح  والخاضع  ع��ادل،  ضريبي  نظام  الى  والمفتقر  والصناعي،  الزراعي 
المصارف محكوٌم عليه باالهتزاز ومن ثم بالتداعي تحت وطأة األزمات السياسية واالجتماعية 
المتالحقة وتداعيات جائحة كورونا. من هنا تنبع الحاجة الملّحة الى وضع خطة اقتصادية 
متكاملة إلعادة هيكلة الدين العام، وإصالح القطاع المصرفّي، وضبط المالية العامة، وتعزيز 
وتطبيق  العامة،  والمؤّسسات  المرافق  خصخصة  دون  والحؤول  الرسمي،  التعليم  جودة 
االحتكارات،  ومكافحة  الكبيرة،  والثروات  والريوع  الشركات  أرباح  على  التصاعدية  الضريبة 
وتعزيز  الريعي،  االقتصاد  من  بديل  منتج  وطني  اقتصاد  وبناء  الحصرية،  الوكاالت  وإلغاء 
على  واالنفتاح  الحرة،  التجارة  اتفاقات  وتعديل  العربي،  الجوار  دول  مع  االقتصادي  التكامل 

الصين وروسيا وإيران لتأمين استثمارات مجزية في الصناعة والبنى التحتية.
رابعاً: تنظيم إعادة النازحين إلى ديارهم

نظام  مسؤولي  التزام  الى  اإلقليميين  وحلفائها  المتحدة  للواليات  التبعية  نهج  اعتماد  أّدى 
المحاصصة الطوائفية سياسة العداء لسورية على مستويات عّدة، منها عرقلة إعادة النازحين 
في  المركزية  الحكومة  سيطرة  تحت  باتت  التي  المناطق  الى  سيما  ال  ديارهم،  الى  السوريين 
دمشق. غير أن تفاقم األزمة االقتصادية في لبنان، وازدياد نسبة البطالة، وتوافر ظروف وفرص 
متزايدة امام سورية لمباشرة عملية إعادة اإلعمار واإلنماء سيدفع الى مراكز السلطة في لبنان 
قياديين وطنيين من غير أهل نظام المحاصصة الطوائفية المتهاوي، يلتزمون سياسة التكامل 
االقتصادي العربي كما ضرورة وجدوى إعادة النازحين السوريين الى ديارهم، واإلفادة تالياً 
اللبنانيين  واالختصاصيين  للشركات  السورية  اإلعمار  إعادة  عملية  تتيحها  التي  الفرص  من 

بغية المشاركة في معالجة البطالة والركود االقتصادي.
خامساً: تطّور ثقافة مشرقّية عروبّية نهضوّية مقاِومة

ذكرها،  المار  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  والتحديات  األزمات  مواجهة  سياق  في 
المشرق  بلدان  في  جذورها  لها  مقاِومة  نهضوية  عروبية  مشرقية  ثقافة  وتتوسع  ستتعّمق 
والمعارضة،  الحكم  في  السياسة  أهل  على  إيجابية  انعكاسات  سيترك  الذي  األمر  العربي، 

وُيسهم تالياً في نشوء مرحلة جديدة مغايرة في تاريخ األمة.
هذه مجرد مؤشرات قمُت بترجمتها الى توقعات، أو باألحرى الى تخمينات، ستبقى محكومة 

بالتفاعالت والتطّورات التي تمور في مجتمعات بالدنا المأزومة والتائقة للنهوض والعطاء.
*وزير سابق.

مجاالت  في  مسبوقة  غير  قوى  يملك  أنه  وأثبت  وجبروتاً  قوة  أبدى  الذي  الجديد  للنظام 
السياسة واالقتصاد والعلم والتسلح، إضافة إلى انعدام في القيم ووصلف ووقاحة وقدرة 
غير مسبوقة أيضاً في الكذب وتزييف الحقائق التي كان العالم مضطراً إلى تصديقها ولو 
على مضض كما رأينا في روايته عن أسلحة الدمار الشامل الوهمية في العراق، على سبيل 
االّدعاء من تدمير بلد عمره يزيد عن ستة آالف عام  المثال ال الحصر، وما ترتب على هذا 
على  التوّحش  من  القدر  هذا  يمارس  أن  تصّور  بالمكان  يكن  لم  وسكانه،  وآثاره  بثرواته 
صمد  األخبار.  ونقل  االتصال  عالم  في  التطور  ظّل  وفي  والعشرين  الحادي  القرن  أعتاب 
نظام القطب الواحد حتى اآلن أمام محاوالت عديدة جادة إلقامة نظام متعدد األقطاب، وال 
زال يرفض التخلي عن أحاديته فيما األطراف األخرى ال زالت تحاول فرض رؤيتها وتحقق 
بعض النجاح، وإذا كان عالم ما بعد وباء كورونا ليس كما قبله، فإّن فرصة تلوح في األفق 
لبداية أفول النفوذ األميركي األحادي، لصالح نظام دولي جديد متعّدد األقطاب، يضع حداً 
للنظام القديم وانحطاطه وتغّوله على العالم، خاصة مع األداء السّيئ لإلدارات األميركية 
االهتمام  ترامب  إدارة  تبدي  لن  اإلدارة.  هذه  فيها  واألسوأ  الحالية  اإلدارة  قبل  المتعاقبة 
بالشعب األميركي وسالمته، بفقرائه وعماله وأقلياته، وقد تجاوز عدد المصابين بالوباء 
لن  وامتيازاتهم.  وبأرباحهم  منه  باألثرياء  وإنما  المقال،  هذا  كتابة  عند  ألف  المئة  حاجز 
الذين  وحلفائها  أصدقائها  مع  حتى  أو  تقوده،  الذي  العالم  مع  للوقوف  اإلدارة  هذه  تهرع 
أن  بعد  الحلف  هذا  مصير  سيكون  ماذا   ،1945 عام  منذ  المغناطيسي  مجالها  في  داروا 
األميركية  اإلدارة  تعاملت  كيف  الناتو  حلف  في  األعضاء  وباقي  واإلسبان  الطليان  رأى 
المشتركة  العسكرية  والمناورات  األميركية  القواعد  تجدي  وماذا  الوباء؟  أزمة  في  معهم 
كورونا؟  ضّد  الحرب  في  جانبهم  إلى  والوقوف  دعمهم  من  بدالً  عنهم  التخلي  يتّم  طالما 
الرئيس األميركي وإدارته غير منشغلين بمصير الطليان واإلسبان وغيرهم وإنما يشغلهم 
بقاء الرئيس الفنزويلي الذي اختاره شعبه بملء إرادته الحرة لوراثة ابو فنزويال الحديثه 
الراحل تشافيز، وقد أعلنت اإلدارة األميركية عن مكافأة 15 مليون دوالر لمن يدلي بمعلومات 

تساهم باعتقال الرئيس مادورو بتهم ال يصّدقها أحد.
أما في القارة العجوز والتي تنازلت عن دورها للواليات المتحدة بسبب ما لحق بها من 
الواليات  عن  لالنفكاك  مبكرة  محاوالت  لها  كان  فقد  الثانية،  العالمية  الحرب  نتيجة  خراب 
فرنسا  ترى  أن  ترفض  التي  رؤيته  ديغول  شارل  المتمّيز  الفرنسي  للرئيس  وكان  المتحدة، 
أوروبا من  إذا استطاعت حشد  إال  أن يكون  أّن ذلك ال يمكن  أدرك  الكبار، ولكنه  خارج نادي 
األوروبية  )السوق  األوروبية  المجموعة  إنشاء  على  جاهداً  فعمل  جانبها،  والى  خلفها 
المشتركة( والتي مّرت بمراحل تطّور عديدة حتى انهيار االتحاد السوفياتي، حيث اعلن عن 
والدة االتحاد األوروبي وتّم توقيع اتفاقية ماسترخت، في هذا االتحاد تتنازل الدولة القومية 
البحري  الصيد  وفي  والنقدية  والدفاعية  الخارجية  سياساتها  عن  االتحاد  لصالح  العضو 
والزراعة، وتكثف التعاون في السياسات القانونية والداخلية، وإثر ذلك استبدلت العمالت 
القومية باليورو وتم توحيد تأشيرات الدخول لدول االتحاد باتفاقية )شنغن(. حافظ االتحاد 

على وحدته وتماسكه برغم اإلزعاج البريطاني الذي خرج من االتحاد عام 2016.
لم تثن الرياح والعواصف االتحاد منذ عام 1992 ال بل استطاع الثبات والمواجهة، 
وهشاشته  عوراته  انكشفت  فقد  اإلنسان،  بني  أصاب  كما  ليصيبه  الوباء  أتى  أن  إلى 
العاجلة  والمصالح  الضرورة  اتحاد  وأنه  رقيقة،  قشرة  وراء  يختفي  كان  أنه  وظهر 
أكثر منه اتحاد القناعة والمصير المشترك والعقيدة الراسخة، فمثلما أحبطت الواليات 
المتحدة إيطاليا وباقي دول حلف الناتو، نرى أّن دول االتحاد بدورها قامت بدور شبيه 
في إحباط الطليان الذين لم يجدوا عند شركائهم الدعم والمساندة، وأكثر ما صدر عن 
هؤالء الشركاء ما نسب إلى المستشارة االلمانية إنجيال ميركل من أنها تتعاطف بشدة 
مع المواطنين اإليطاليين في أزمتهم، ولكنها لم تضف إلى تعاطفها شيئاً من )القطران( 
على شكل دواء أو معدات أو غذاء أو مال أو أّي شيء يدعو المواطنين اإليطاليين للصمود 
في وجه المحنة التي يواجهون لدرجة جعلت من رئيس الوزراء االيطالي يحذر من أّن 
االتحاد األوروبي قد يفقد مبّررات وجوده بسبب التقاعس الذي أبداه الشركاء في االتحاد 

في نجدة بالده.
هكذا يبدو وضع االتحاد هشاشة وضعفاً وبوادر انحالل، وستعود األمم االوروبية إلى 
قومياتها األصلية وتدع أوهام بناء عالم أوروبي قادر على نطاح القوى التي تطّل برأسها 
لقيادة العالم، وقريباً قد يختفي اليورو ويعود األلماني إلى المارك والفرنسي إلى الفرنك 

والنمساوي إلى الشلن واإليطالي إلى اللير.
*سياسّي فلسطينّي مقيم في الضفة الغربيّة.

{ عمر عبد القادر غندور *
األلماني  الدولية  االولمبية  اللجنة  رئيس  ق��ال  الوقائع  في 
توماس باخ معلقاً على تأجيل األلعاب االولمبية التي كانت مقّررة 
»إّن  قال:  الكورونا  وباء  تفشي  بسبب  المقبل  الشهر  طوكيو  في 
التداعيات المالية الناجمة عن التأجيل ليست األولوية بل األولوية 

هي حفظ الحياة«.
نّبه   »19 »كوفيد  باسم  طبياً  المعروف  كورونا  فيروس  ربما   
العالم إلى أّن التطاحن والصراعات على الثروات ومراكمة األموال 
ليست األولوية، بعد أن ضرب هذا الوباء في آسيا وأفريقيا وأوروبا 
عشرات  وأوقع  المعمورة  أصقاع  كّل  في  الرعب  وفرض  وأميركا 
ومتفّوقة  وغنية  عريقة  دوالً  وحّول  ومصابين،  موتى  بين  اآلالف 
وإيطاليا  اسبانيا  وفي  والي��ات،  وع��دة  كنيويورك  وب��اء  بؤر  الى 
من  الكثير  فأفلست  يتوقف،  ال  الوباء  وع��داد  وبلجيكا،  وفرنسا 
األسهم وتهاوت مؤسسات عمالقة وبورصات،  الشركات وهبطت 
 1908 ركود  من  وأدهى  أصعب  عالمي  اقتصادي  بركود  ُينبئ  ما 
وتوقفه  للوباء  تتصّدى  ان  استطاعت  الصين  بينما   ،1909 و 
األرباح  تراكم  عن  ناهيك  صفراً،  الوباء  رصيد  وأصبح  األقّل  على 
الصينية وتوجه العالم الثالث االستهالكي الى الصين التي يراها 
أكثر مالءمة من األميركيين الذين يسيطرون على العالم بالجزرة 
والعصا وسالح الحصار، واتخذت طريق الحرير سبيالً الى الشرق 

االوسط وأفريقيا وربما أوروبا. 
عشرة  غضون  في  المتحدة  الواليات  تنهزم  ان  مفاجئاً  أَوليس   
أيام وُتعلن نقصاً في المعدات والوسائل واألدوية لمجابهة الوباء، 
وأعلن ترامب اّن إدارته ستشتري مئة ألف جهاز تنفس اصطناعي، 
واّن في الواليات المتحدة أكبر عدد من اإلصابات المؤكدة في العالم 
وهي 112000 حالة و1700 حالة وفاة، وقال ترامب في الساعات 
إذ  الصحي  الحجر  في  نيويورك  والية  برؤية  يرغب  إنه  الماضية 
زاد  وال��ذي  اصطناعي  تنفس  جهاز   30،000 الى  الوالية  تحتاج 
المعدات  نفاذ  جانب  الى  الواحد،  للجهاز  دوالر   45 على  سعره 

الطبية والوقاية الشخصية من المستشفيات في مدينة نيويورك.
 وقال لي طبيب لبناني عبر التلفون اّن اإلدارة األميركية تصادر 
وضخت  الخاصة  العيادات  من   PCR الكورونا  فحص  أجهزة 

اإلدارة 2 ترليون دوالر لتحفيز االقتصاد المتعثر للشركات خاصة 
وهي عصب النظام... وللمرافق االقتصادية والمحتاجين والفقراء، 

ما سيضاعف الدين الفيدرالي %80 من الناتج المحلي.
الشيء  ويقول  يفعل  ما  يدري  ال  ترامب  األميركي  الرئيس  وبدا   
وضّده! وهو الذي فاخر قبل وصول الوباء بأنه ال يأبه له، وتجاهل 
في  وبالغ  وسفراء،  ومستشارين  مقّربين  من  تلقاها  تحذيرات 
واصل  بينما  فّعال،  لقاح  اكتشاف  واّدع��ى  التلفزيونية  إطالالته 

الفيروس عدوانيته وال من يوقفه.
 وال نتحدث عن نظرية مؤامرة فيروس كورونا وهو غاز سارين 
كتاب  عن  وال  افغانستان،  في  أميركية  قاعدة  من  بالخطأ  تسّرب 
األميركي دين كونتز الذي نشره عام 1981 وتحدث فيه عن تطوير 

فيروس للحّد من عدد سكان العالم.
وهي  المتحدة  الواليات  في  األبحاث  مؤسسات  تستطيع  وقد   
خراب  بعد  ولكن  الناجع  اللقاح  الى  تتوّصل  ان  واألكفأ  األع��رق 

البصرة وعلى النحو الذي نراه!
عدة  منذ  المتحدة  الواليات  تحاصرها  التي  كوبا  اّن  وُيالَحظ   
قرون وهي القابعة في الخاصرة األميركية استطاعت ان تحتوي 
ترامب  كان  إذا  نعرف  وال  يقتله،  ما  العالج  من  له  وتجد  الوباء 

سيّدعي القول اّن بالده هي التي توصلت الى العالج!
الرئيس   والى جانب الخبط العشوائي لإلدارة األميركية ُيصّر 
بعد  يشيد  ثم  الصيني«  »الفيروس  ب�  كورونا  تسمية  على  ترامب 
الوباء،  مكافحة  في  الصين  تبذلها  التي  بالجهود  يومين  أو  يوم 
وتمنى لو أخطرته الصين بالوباء قبل انتشاره، بينما قالها وزير 
خارجيته بومبيو: »أميركا تشعر بقلق عميق إزاء النظام اإليراني 

الذي يتستر على التفاصيل الحيوية للفيروس«.
معلومات  وتحجب  معنا  تتعاون  ال  الصين  ترامب:  قال  كذلك   
حيوية تتعلق بالوباء، بينما أعلنت الدولة الروسية عن استعدادها 

لمساعدة أميركا على احتواء الوباء.
االتصال  جرى  والغطرسة  الغرور  عنها  غاب  وعي  لحظة  وفي 
بين ترامب والرئيس الصيني، وأكد ترامب احترامه لسياسة الصين 
الواحدة. وكان هذا االتصال األول الذي أجراه ترامب منذ تنصيبه، 
وسبقه كتاب أرسله ترامب لنظيره الصيني، وفي مضمونه وغايته 
طلب المساعدة الصينية بعد هذا السقوط المريع للدولة األعظم، 

أن يكون  المجهول، ونفى ترامب  الوباء  وعجزها عن مواجهة هذا 
الوباء صينياً.

 نخلص الى القول اّن هذا العدو الذي عجزت دول العالم عن قهره 
800 مليار دوالر  استطاع ان يهزم الدولة األعظم ويجعلها تخسر 
في أول أسبوع، بينما العالم كله ينظر الى الدولة األقوى واألغنى 
الثانية،  العالمية  الحرب  منذ  مسيطرة  هيبة  بضياع  والمهّددة 
منافستها  اّن  حين  في  خسائرها،  فداحة  األرق��ام  تكشف  وربما 
بينما  الطبيعية  حياتها  إلى  وعادت  الفيروس  هزمت  التي  الصين 
الدول  مطارات  في  وتحط  تقلع  لديها  الضخمة  الشحن  طائرات 
الصديقة حاملة المساعدات واألدوية واألبحاث واالختصاصيين، 

وهي أكثر مناعة لمراكمة عالقاتها مع دول حليفة وصديقة.
على  األميركيين  تزاحم  الماضية  الساعات  في  الالفت  وكان   
محالت بيع األسلحة والذخائر القتنائها الى جانب األدوية، فضالً 

عن المعقمات لمواجهة انتشار الفيروس.
 وفي سياق متصل عبرت سفينة حربية أميركية مضيق تايوان 
فيروس  خلفية  على  المتحدة  والواليات  بكين  بين  خالفات  وسط 
اّن  األميركي  الهادي  المحيط  أسطول  أعلن  كما  المستجد.  كورونا 
مدّمرة الصواريخ الموجهة USS ماك كانبل قد عبرت المضيق في 
البحرية  للقوات  رئيسياً  ممراً  تايوان  مضيق  ويشكل  سابق،  وقت 
العالمية غير اّن الصين تعتبر تايون جزءاً من أراضيها وترى في 

اّي عبور في المضيق خرقاً لسيادتها.
 ال شك اّن العالم اليوم أمام تطور تاريخي ستظهر مالمحه في 
التي  والدولة  كورونا  بين  المستعرة  المعركة  عنه  تسفر  ما  ضوء 
تصب  لم  وهي  بمفردها  هزيمته  تستطع  لن  والتي  األكبر  كانت 
باقتصادها  األولى  الدولة  منظومة  بل  فحسب  األميركي  اإلنسان 
انهزمت  حين  وبسمعتها  الوطني  والحرس  واألساطيل  وجيشها 

في اول اختبار مواجهة.
قبل،  من  كان  كما  يكون  لن  كورونا  زمن  في  العالم  اّن  شك  وال 
على  األوروب��ي  االتحاد  في  التصّدع  أعراض  فيه  تتجلى  وقت  في 
خلفية اتهامات ايطاليا لفرنسا وفرنسا النكلترا واسبانيا للمنظمة 
الذات في أصعب  المساعدة وحّب  األوروبية...، باألنانية وحجب 

الظروف.
*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي
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هل خاننا �لوقت �أم خّناه؟

{ إيمان شويخ
لطالما تمنينا أن نحصل على ساعة إضافّية في 
األشخاص  أفكارنا،  شيء،  كّل  ترتيب  لنعيد  اليوم 
الموجودين في حياتنا، األوراق، األولويات، الصور، 
المعلومات الرقمية، أرقام الهواتف، العادات وأدق 

التفاصيل..
اليوم لغربلة كل  يأتي كفرصة  الصحي  الحجر 
غير  تلك  إلى  المحسوسة  األم��ور  من  ب��دءاً  ش��يء، 

المحسوسة.
غاية  المنزلي  الحجر  يبدو  األول��ى،  الوهلة  في 
في الصعوبة لمن اعتاد أن يخرج من منزله يومياً، 
األهم  لكن  العمل،  عن  العاطل  حتى  أو  للعامل 
جسد  يكّبل  وال��ذي  اليوم  المفروض  الحصار  أن 
المواطن تقابله حرية مطلقة تطلق العنان لتفكيره 
كي يتصرف كما يشاء دون قيد أو شرط واألسباب 
على  تتأخر  لئال  يوقظك  منبه  فال  بالوقت.  تتعلق 
دوامك إن كنت موظًفا أو على موظفيك إن كنت رب 
النادي  إلى  بالذهاب  لتذكيرك  تدق  ساعة  ال  عمل. 
الرياضي الذي قد تشعر بثقله وتحمل نفسك رغماً 
عنك لتذهب رفعا للعتب، ال صديق ينتظرك ليحتسي 
معك قهوة الصباح أو المساء، ال أوالد بانتظار رحلة 
زوجة  ال  الملعب،  أو  المطعم  أو  مركزالتسوق  إلى 
صخب  دون  هادئة  سهرة  في  تأخذها  أن  تنتظر 
تعودين  ريثما  »لألنثى«  ينتظرك  زوج  وال  األوالد، 
من موعد مع مصفف الشعر أو خبير التجميل، وال 
شيء ينتظر ولكنك تنتظر شيئاً ما ومع ذلك فأنت 
وغ��داً  قليل  وبعد  اآلن  لك  الوقت  الوقت.  مع  حر 
وبعد غد. وربما إلى األبد، فهل ستتذمر بعد اليوم 
من ضيق الوقت وتقول ال وقت لدي ألي شيء؟ كم 
كنت على عداء مع عقارب الساعة، كم ظلمت منبه 
الصباح، كم تسابقت مع الوقت وأصبت باإلحباط، 
ألنك لم تنه ما يفترض أن تنهيه، كم طلبت من مدير 
عملك ساعة تأخير واحدة لتنهي أمراً ما؟ وكم طلبت 
منه أن تغادر العمل قبل ساعة أو نصف الساعة ألن 
أموراً مكدسة تحتاج إلنجازها، كم تذّرعت ألمك أنك 
منذ  واجبات  تركت  وكم  لزيارتها،  الوقت  تمتلك  ال 

أشهر أو ربما سنوات ألن الوقت ال يكفي.
كم حصل وأن تلقيت خبر وفاة أحدهم ولم تتسّن 
كليكما،  وق��ت  لضيق  طويل  وق��ت  منذ  رؤيته  لك 
بعد  العزاء  لواجب  ذهبت  الثرى  ووري  وعندما 
أن  تمنيت  كم  وقتك،  لضيق  يزيد  أو  يوماً  أربعين 
تنام ربع ساعة إضافية صباحاً، وكم من الشتائم 
دقائق  لخمس  سيارته  ركن  ألنه  لغيرك  وجهتها 
فقط ألنك ال تمتلك الوقت. كم مررت بجانب أحدهم 
مجرد  لتلقي  لديك  وقت  ال  ألن  عنه  نظرك  وصرفت 
تحية، وكم مرة أهملت الرسائل التي تصل إليك لئال 
لتتناول  جلست  مرة  وكم  الثمينة،  دقائقك  تخسر 
وجبتك دون النظر إلى الساعة خوفاً من أن تتأخر، 

وتصرخ قائالً »لقد تأّخرت«.
الذي  التأخير  ه��ذا  هو  وم��ا  ت��أخ��رت؟  حقاً  هل 
نصبت  لماذا  الوقت،  مع  دائ��م  سباق  في  جعلك 
العداء للوقت دون ذنبه؟ هل خانك ولم تخنه؟ أو 
أخذ  هل  وانتباهك؟  علمك  دون  ظهرك  في  طعنك 
منك حقوقك وسعادتك وراحتك؟ هل سرق عائلتك 

وأحبتك وأصدقاءك؟
هو كائن صامت، يتحرك دون أن يؤذيك ولكنك 
عليه،  وق��س��وت  تحترمه  ول��م  ال��وق��ت  آذي��ت  أن��ت 
ووّجهت له كلمات نابية، ووضعت كل عيوبك فيه، 
تركته متى تشاء وتوّسلت له متى تشاء أيضاً، لم 
تكترث لسيرورته الطبيعية، أردته أن يكون مثلك 
عملك  في  وفرحك،  غضبك  في  وترحالك،  حلك  في 
وفراغك، في كل حاالتك المزاجية. خذ إذن، ها هو ذا 
الوقت الذي حاربته بكل قوتك، هو لك اآلن بكامله 
دون نقصان، كل الثواني لك، والدقائق، والساعات، 

واأليام، واألشهر، والفصول وربما السنين.
إذن، فال تتذرع مجدداً بضيق الوقت، وال تصور 
ألنه  الفرح  منك  سرق  وأنه  أمامه،  المظلوم  نفسك 
مضى سريعاً، ها هو يتوقف اآلن عن العمل، ويضع 
نفسه في تصرفك، بحيث لن تعود تفرق بين األيام 
اشبع  اليوم،  الوقت  ثري  أنت  لكثرتها،  والساعات 
طويل  فالوقت  تشاء،  ما  افعل  غليلك،  اشف  منه، 
جداً، وربما يطول أكثر وال ينتهي، وإذا انتهى ال تنقم 
مجدداً عليه ألن الزمن يدور، وسيدور عليك مجدداً 

إن لم تعرف حقه.
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عّناب الهوى
{ منال محمد يوسف

عّناب
صوت الوجع وّهاب

ظلّه مشكاٌة
لم تذق طعم األعناب

والغفران
جمٌل 

مفعوالت النهج
ِقفار الشمس

تفتح لها األبواب
عّناب الهوى ُيشاطرني

السهر على شّط الورد
واللغات

تبدو مغبّرة األشواق
تبكيها رساالت الضوء

ونوافذ مباركة
يبكيها عّناب الهوى

كصوِت النهار الُمبتسم
كصوِت ُجمِل

واثقات الحروِف
بها القناديل

ُتضاُء بألف حكاية
وال تستغرب
تنادي الهياَم

والهيام أفُق
وبمن نادى عليه

أصبح أرحب
رواية يكتبها

ألف حلم ضوئّي
وأخاُف األحزان

أن تزورني
وصوتها بدنياي يجلجُل

وكأّنه الزمن
تململ من حولي

حكاياٍت وجلجلًة
من نداء االستحالة

المفتون
ودمع شوق مشكاته

يعشق لحن الورود
حّتى لو تيّبس بها

الهيام
وغّنى شوقها عّناب الهوى.

أحيت إدارة »مسرح إسطنبولي« و»جمعية تيرو للفنون« مناسبة »اليوم 
مناسبة  وهي  عام،  كل  من  آذار   27 في  ُيصادف  وال��ذي  للمسرح«  العالمي 
»المسرح  مؤّسس  وأكد  ودوره.  وتاريخه  الفنون  أب  بواقع  التذكير  إلعادة 
الظروف  وبسبب  أنه  إسطنبولي  قاسم  والمخرج  الممثل  اللبناني«  الوطني 
التي تعاني منها البشرية اقتصرت االحتفالية الرمزّية من خالل البث المباشر 
التواصل  مواقع  منصات  عبر  منازلهم  من  المسجلة  المسرحيين  لرسائل 
بالشموع  اللبناني  الوطني  للمسرح  الخارجي  المبنى  وإضاءة  االجتماعي، 
كتحية إلى أرواح ضحايا المرض من فيروس كورونا. وفي هذا اإلطار أيضاً، 
الرسم،  تتناول  والشباب،  لألطفال،  تدريبية  عمل  ورشات  الجمعية  نّظمت 
وكتابة السيناريو، عبر البّث المباشر على اإلنترنت، الى جانب عزمها تنفيذ 

مشروع »من الشباك« الذي يتضمن إنتاج فيلم سينمائي قصير عبر الموبايل 
، مع دعوة المهتمين الى تصوير مقطع فيديو بالهاتف المحمول، من شرفات 
عزفاً  أو  قصيدة،  أو  أغنية،  أو  قصة،  الشريط،  يتضمن  أن  على  منازلهم، 
للموسيقى والمدة األقصى إلرسال الفيديو ويجب أن ال يتخطى الدقيقتين لغاية 
الجمعية عبر صفحتها عروضاً مجانية لألفالم  المقبل. كما وأطلقت  آذار   31
السينمائي  صور  مهرجان  في  مؤخراً  شاركت  والتي  القصيرة  الّسينمائية 

الدولي لألفالم القصيرة، ومجموعة أفالم قصيرة إنتاج تيرو للفنون.
الفنية  السينمائية  العروض  للفنون على برمجة  هذا وتعمل جمعية تيرو 
والتعليمية لألطفال والشباب، وتقديم السينما ألي ُمخرج يريد عرض فيلمه 
بالمجان، والى نسج شبكات تبادلية مع مهرجانات في الخارج وفتح فرصة 

السينما  بتاريخ  الجمهور  وتعريف  أفالمهم،  لعرض  الشباب  للمخرجين 
الفن  »باص  عبر  العروض  في  الالمركزية  الى  باإلضافة  والعالمية،  المحلية 
من  لبنان،  في  ثقافية  منّصات  فتح  على  وتعمل  الجوالة،  للعروض  السالم« 
»سينما الحمرا« في مدينة صور و»سينما ستارز« في مدينة النبطية و»سينما 
وسينما  مسرح  أّول  اللبناني،  الوطني  المسرح  إلى  تحّولت  التي  ريفولي« 
إقامة  مجانية في لبنان، منّصة ثقافية حّرة ومستقلة ومجانية شهدت على 
الورش والمهرجانات المسرحية والسينمائية والموسيقّية من مهرجان صور 
والحكواتي  المعاصر  للرقص  المسرحي  لبنان  ومهرجان  الدولي  الموسيقّي 
الفني،  تيرو  ومهرجان  الثقافية،  فلسطين  أيام  ومهرجان  المرأة  ومونودراما 

ومهرجان شوف لبنان بالسينما الجوالة.

م�شرح �إ�شطنبولي ُيطلق عرو�شًا �شينمائّية وور�شًا تدريبّية »اليف« 

بالل أحمد
قضت جل سنوات حياتها في التدريس 
المعلومة  لتبسيط  أداة  الرسم  معتمدة 
رجوب  جهاد  التشكيلية  ولكن  للتالميذ 
عاماً  العشرين  في  اال  الفّن  تحترف  لم 
في  والطبيعة  المرأة  فيها  كانت  األخيرة 

سورية موضوعها األثير.
رجوب  ذكرت  الفنية  تجربتها  وحول 
سلك  م��ن  ت��ق��اع��ده��ا  أن  م��ع  ح��دي��ث  ف��ي 
التربية والتعليم منذ ثالثة أعوام ساعدها 
ضمن  انضوت  حيث  للفّن  التفّرغ  على 
لتشارك  السالم  شموع  جمعية  صفوف 
إلى  تهدف  التي  الجماعية  معارضها  في 
الى  والدعوة  الحروب  ونبذ  القتل  إدان��ة 

المؤاخاة والمحبة بين البشر.
القلمون  جبال  بمناظر  رجوب  وتأثرت 
الى  المؤدي  الطريق  طول  على  الممتدة 
أثناء  مشاعرها  تثير  كانت  التي  دمشق 
رصاص  بقلم  رسمتها  ما  وكثيراً  السفر 
الوقت  وف��ق  متباينة  ب��أل��وان  أو  وورق��ة 
معلوال،  لزيارة  الحقاً  حفزها  ما  اليوم  من 
حيث تركت أثراً عميقاً في نفسها وأذهلتها 
منتقلة  فجوات  من  فيها  وم��ا  صخورها 
الى صيدنايا محولة من تلك الصور  منها 

العالقة في الذاكرة مصدراً للوحاتها.

لرسم  موضوعاتها  رج��وب  واختارت 
بصورة  القلمون  ف��ي  وال��م��دن  الطبيعة 
حيث  التقليدي،  االس��ل��وب  ع��ن  بعيدة 
تاريخ  يحكي  راٍو  بوجود  تشعر  كانت 
آرائها  الى تأثر  تكوين تلك الصخور الفتة 
وأفكارها الفنية بآراء الفنان رائد الحداثة 
خ��الل  م��ن  ال��م��درس  ف��ات��ح  التشكيلية 

أحاديث دارت بينها وبينه.
أسلوباً  أو  مدرسة  رج��وب  تتبع  ول��م 

التعبير  عنان  لريشتها  تركت  بل  معيناً 
عن  تعبر  العفوية  ألن  العنوان  وعفوية 

حقيقة دواخلنا بصدق ودون افتعال.
مع  ال��رس��م  ب��دم��ج  تجربتها  وح���ول 
التعليم بّينت أن فّنها ساعدها في العملية 
الدراسية  حصتها  تكن  فلم  التربوية 
ابداعية  حالة  وان��م��ا  فحسب،  للتعليم 
وسيلة  الرسم  اعتماد  فيها  استطاعت 
في  الجمالية  بعنصر  لترتقي  تعليمية 

بحصة  يكون  ال  فالجمال  التالميذ،  روح 
عبر  يتراكم  بل  للرسم  مخصصة  دراسية 

كل المواد.
وح���ول أع��م��ال��ه��ا ال��خ��اص��ة ب��ال��م��رأة 
ع��الق��ة  ل���ه���ا  أن  رج������وب  أوض����ح����ت 
بالمنحوتات الموجودة في متحف دمشق 
وأم��ي��رات  ملكات  تمثل  وال��ت��ي  الوطني 
الحضارة  تشييد  في  ساهمن  سوريات 
العريق  التاريخ  عبر  فالمرأة  اإلنسانية. 

معاني  أبهى  في  الرجل  جانب  إلى  كانت 
التشاركية.

العمل  محاكاة  بأهمية  تؤمن  وألنها 
انها  ال��ى  رج��وب  أش��ارت  للواقع  الفّني 
بعنوان  األخيرة  لوحتها  فكرة  استمدت 
جراء  العالمي  الوضع  من  قارب«  »بقايا 
ان��ت��ش��ار ف��ي��روس ك��ورون��ا ص���ورت فيه 
األمم  اتفاق  بضرورة  وانطباعها  موقفها 

والشعوب على مواجهة هذا الوباء.

�لت�شكيلّية جهاد رجوب... ت�شتلهم ر�شومها من �لطبيعة و�لمر�أة وتحاكي �لو�قع

رشا محفوض
ألوان«  »تصحيح  مسرحية  عن  »الخوف«  نّص  حصد 
للكاتب سامر محمد اسماعيل جائزة »األورودرام« الشبكة 
األوروبية للدراما لعام 2020 ليترجم بذلك إلى الفرنسية 
الدولية  األورودرام  شبكة  في  المعتمدة  اللغات  ولكل 

»الهيئة العالمية للمسرح«.
نّص الكاتب اسماعيل المقدم للهيئة العالمية للمسرح 
قام  حيث  العربية،  باللغة  آخرين  نصين  مع  اختير 
على  عملت  لغوية  لجنة   29 شّكلوا  عضواً   290 بالتقييم 

قراءة 841 نّصاً تقدمت للمسابقة العام الفائت.
»الخوف«  جانب  إلى  المختارة  العربية  النصوص 
صور  وخمس  و«بهية  جابر  نعمه  عمار  بقلم  »قاع«  هي 

مصرية« بقلم كارما سامي.
وف���ي ت��ص��ري��ح ص��ح��اف��ي ق���ال إس��م��اع��ي��ل: ج��ائ��زة 
»األورودرام« الشبكة األوروبّية للدراما هي تكريم للمخيلة 
السورية التي أعتقد أنها في طور البحث عن ذاتها من جديد 
الجائر  التلفزيوني  االستحواذ  من  طويلة  سنوات  بعد 

مسرحي  نص  كتابة  خالل  من  إال  يتحقق  ال  وهذا  عليها. 
عن  بعيداً  الواقع  مع  االشتباك  على  وقادر  وراهن  طازج 
غبار النصوص المسرحية المستوردة وهي فرصة لتصل 
فرصة  لتلقى  األجنبية  اللغات  إلى  المسرحية  نصوصنا 

التحقيق على أيدي فنانين أجانب بعد ترجمتها.
السوري  المثقف  »تعب  أسماه  عما  اسماعيل  وتوقف 
من اجترار نصوص المكتبة من األدب المسرحي«، معرباً 
عن أمله بظهور قريحة كتابية جديدة قادرة على مخاطبة 
شرائح واسعة من الجمهور في شتى مسارح العالم الذي 
األرض  مسارح  فأغلق  كورونا  فيروس  بوباء  اليوم  ينوء 
وجعل العروض على الشبكة العنكبوتّية وخلف جدران 

المنازل.
لنّص  الثانية  هي  الدولية  األورودرام  جائزة  أن  يذكر 
ألوان« بعد أن حصد جائزة  الخوف »تصحيح  مسرحية 
 2018 لعام  المسرحي  قرطاج  مهرجان  في  نّص  أفضل 
من  وع��دد  دمشق  في  القومي  المسرح  لصالح  ق��ّدم  كما 
ويوسف  معلولي  ميريانا  بطولة  من  وهو  المحافظات 

المقبل الذي أحرز بدوره جائزة أفضل ممثل في قرطاج.

»�لخوف« للكاتب �شامر �إ�شماعيل يح�شد جائزة »�الأورودر�م« لعام 2020

ن�شر �الإعالن �لدعائّي لم�شل�شل »�شلطانة �لمعز«
بطولة غادة عبد �لر�زق

 
نشرت الفنانة غادة عبد الرازق البرومو التشويقي لمسلسلها الجديد »سلطانة المعز« عبر حسابها الرسمّي على 

موقع التغريدات »تويتر« تمهيداً لعرضه ضمن موسم الدراما في رمضان المقبل.
ولكن  والدها،  عن  ورثتها  كبدة  محالت  بإدارة  سيدة  تقوم  حيث  شعبي،  درامي  إطار  في  المسلسل  أحداث  وتدور 

سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها.
»سلطانة المعز«، من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، والفنان حسن حسني، ومحمد لطفي، ومحمود عبدالمغني، 

ودينا، ومحمد حاتم، وغيرهم من النجوم.

زينة ت�شتاأنف ت�شوير »جمع �شالم«
بعد توقف �أيام قليلة

تستعّد  الممثلة المصرية زينة  الستئناف تصوير مشاهد مسلسلها الجديد »جمع سالم«، وذلك بعد توقف بضعة 
أيام التخاذ قرار بشأن التصوير رغم التحذيرات من  فيروس كورونا ، ولكن تم تصوير بعض المشاهد من دون زينة 

خالل األسبوع المنصرم، قبل أن تعود زينة الى التصوير مرة أخرى.
وتخوض زينة ب�«جمع سالم« السباق الرمضاني المقبل، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج إيمان الحداد ويشارك 
في بطولته دالل عبد العزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب وريم البارودي وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطي 

وبسنت شوقي وأحمد سلطان وتدور األحداث في إطار درامي اجتماعي حول فكرة »التبّني«، والعالقات األسرية.
وتعود زينة ب� »جمع سالم« إلى الدراما بعد غياب العام الماضي، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل »ممنوع االقتراب 
أو التصوير« في عام 2018، وشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب ونسرين أمين ومحمد شاهين ومي القاضي وحازم 
سمير وصفوة ومحمد أبو الوفا ومصطفى عبد السالم وهدى االتربي وياسمين عادل وهو من تأليف محمد الصفتي 

وإخراج زياد وشاحي.

إسطنبولي بلقطة من فيلم زغلول لإلسبانية أنا ألفريس
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إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
كتلة جبلية في أوستراليا غرب سيدني 1 .

جامعة  سورية،  بلدة  مخفف،  أبجدي  حرف  2 .
أميركية شهيرة

لسعته، صوت األلم 3 .
در، مدينة هندية، صف )باألجنبية( 4 .

سهام، هدما البناء 5 .
موجع، من األلوان، قرعا الجرس 6 .

ريقه، هدرتم الدم 7 .
طريقة، عاصمة أميركية، أطلب فعل األمر 8 .

يقرأ، أخسر، متشابهان 9 .
أديب لبناني راحل 10 .

نجيء، سالم وصافح 11 .
أحرف متشابهة، أضيء، من أدوات الحطاب 12 .

عمودياً: 
موقع في جنوب لبنان قرب حاصبيا 1 .

مدينة ألمانية، لهوتم 2 .
دولة أفريقية، طرية الملمس 3 .

أحبت، مدينة في شمال أسبانيا 4 .
بارعاً، ضمير منفصل، أول اتابع 5 .

ورك، أكبر سلسلة جبال في أوروبا، مدينة بلجيكية 6 .
غاز نادر يستعمل لإلنارة، نرحل من دولة إلى أخرى 7 .

الدولة  رج��ال  كبار  من  نبيل،  مخفف،  أبجدي  حرف  8 .
والقواد في روما والعالم

وافق الرأي، عامالً بجد ونشاط 9 .
نّمق، من القديسات، أنس 10 .

دولة إسالمية، واهباً 11 .
العاصفة البحرية، وجهة النظر 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(.

123456789101112

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

:Sudoku حل {
 ،843125769  ،972648315  ،615937824
 ،297481536  ،381256497  ،456793281

529364178  ،138579642  ،764812953
} حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
الر،  لدي،   )  3 قرقماز  طرسوس،   )  2 فرمي  انريكو   )  1
4 ( ني، الم، زره 5 ( طرابلس، الحا 6 ( يس، دانايه،  أتي 
بن 7 ( كارارا، أهب 8 ( سمك، وبخناه 9 ( الشلل،يربح 10 ( 

ترمما، يعايد 11 ( يم، ساللم، ملل 12 ( شدت، ري، انتم. 

عموديا:
2 ( نرد، رسام، رمش 3 ( رسينا،  سيتي  اطلنطيك   )  1
ركام 4 ( يو، يبدأن لمست 5 ( كسل، الروشال 6 ( السنابل، 
ار 7 ( فقران خليلي 8 ( رر، مايسنن عم 9 ( مقتن له، ايا 10 

( يمازح، اهريمن 11 ( اترابه، بدلت 12 ( نزيه، نباح، لم.

حلول العدد ال�سابق

نبيل بدر: ا�صتقلت من من�صبي
ولي�س من النادي

إعالنه  على  اسبوعين  نحو  بعد 
االنصار  نادي  رئاسة  من  االستقالة 
الرياضي، أطل نبيل بدر في تصريح 
دعم  في  مستمر  بأنه  ليقول  إعالمي 
كان.  منصب  أي  من  األخضر  النادي 
صحافية  تصريحات  في  بدر  وق��ال 
إن شعار المرحلة المقبلة هو الحفاظ 
الالعبين  أمور  وتسيير  النادي  على 
معهم  االل��ت��زام  من  األدن��ى  الحد  في 
االقتصادية  األزم��ة  بعد  خصوصاً 
والعالم.  لبنان  منها  يعاني  التي 
النادي  إدارة  م��ن  ج��زء  »أن��ا  وق���ال: 
موقع  من  بإستقالتي  تقّدمت  ول��و 
اللجنة  ق��رار  انتظر  وان��ا  الرئيس، 
خصوص  ف��ي  مجتمعة  اإلداري�����ة 

واحد  وأنا  اإلداري��ة  اللجنة  أعضاء  من  ستؤّمن  الشهر  لهذا  الالعبين  وروات��ب  النادي،  مستقبل 
المنافسة  بسبب  »المبالغة«  من  نوع  فيها  كان  لالعبين  السابقة  العقود  أن  بدر  واعترف  منهم«. 
بين فريقي األنصار والعهد، وان هذه العقود لن تعود، مؤكداً أن هذا الزمن قد وّلى إلى غير رجعة.

 

وأوضح بدر، أنه يتابع كإداري االتصاالت التي تجرى مع الالعبين حيث لمس حرصاً منهم على 
البقاء في النادي والتجاوب الكبير، وتحديداً نجم الفريق حسن معتوق.  وعن وضع المدير الفني 
العراقي عبد الوهاب أبو الهيل، أكد بدر أنه يرتبط مع األنصار بكلمة شرف، وإذا رغب في البقاء 
الكروي  الموسم  أن  بدر  واعتبر  نقاش.  موضع  ذلك  فسيكون  لألنصار  الفني  الجهاز  رأس  على 
التي  االقتصادية  واألزمة  المستجد  كورونا  فيروس  انتشار  منها  كثيرة  ألسباب  انتهى  اللبناني 

تضرب لبنان.

ت�صافي: م�صتعّد لتدريب بر�صلونة واأريد نيمار

هيرنانديز،  تشافي  االسباني  أكد 
مدرب نادي السد القطري، أنه مستعد 
برشلونة  ق��ي��ادة  مسؤولية  لتولي 
أسطورة  كرويف،  يوهان  له  تنبأ  كما 
وقال  م��رة.  ذات  الكتالوني،  ال��ن��ادي 
»أريد   : صحيفة  مقابلة  في  تشافي، 
ومتحمس  برشلونة،  إل��ى  ال��ع��ودة 
للغاية لهذا األمر«. وأضاف: »ربما قبل 
بضع سنوات، كنت أحصل على بعض 
أصبحت  أن  بعد  اآلن  ولكن  االحترام، 
في مجال التدريب، أعتقد أنه يمكنني 
لكنني  لالعبين،  األم���ور  بعض  نقل 
أوضحت لمسؤولي برشلونة أنني أرى 
نفسي في مشروع يبدأ من الصفر، وأن 
تشافي:  وتابع  القرار«،  صانع  أكون 

»البعض نشر تفاصيل المفاوضات مع برشلونة في اإلعالم؟ ليس لدي مشكلة، فأنا ال أختبئ ولن 
أتراجع. أود أن أعمل مع أشخاص أثق بهم ولديهم الوالء. فال يمكن أن يكون هناك أي شخص فاسد 
حول غرفة المالبس، وأفّضل عودة بعض الالعبين السابقين للنادي مثل كارليس بويول«. وواصل: 
»أنا جزء من فريق، وال أريد اتخاذ القرار بمفردي. هنا في السد نتخذ القرارات مع الموظفين، رغم أن 
لدي الكلمة األخيرة في النهاية«. وأكمل: »أخبرني كرويف أنهم سيأتون للبحث عني في برشلونة، 
ومنحني نصائح بشأن ذلك. أود أن أكون في انسجام تام مع الجميع. ال يمكن ألي شخص في غرفة 
تبديل المالبس أن يكون سلبياً أو فاسداً، والمشكلة الطبية مهمة وكل شيء في الفريق يجب أن يكون 
مناسباً للعمل«.  وأضاف: »أود الدخول في بيئة عمل مع أشخاص من نفس بيئتي لتكوين فريق جيد، 
وأرى أن الكثير من الالعبين الحاليين في المجموعة جيدين بشكل ال يصدق، بدءاً من حارس المرمى 
الذي أعتقد أنه األفضل في العالم«. وأردف: »جوردي ألبا أفضل ظهير أيسر في العالم، وجيرارد بيكيه 
أفضل قلب دفاع، وسيرجيو بوسكيتس أفضل العب وسط دفاعي، وليونيل ميسي أفضل العب في 
العالم، ونستطيع أن نضيف لهم دي يونغ وآرثر«. واستطرد: »أود الحصول على توقيع أجنحة مثل 
نيمار، وال أعرف إذا كان هذا سيتناسب مع النادي بعيداً كرة القدم، لكن من الناحية الفنية ليس لدي 
شك أنه سيكون صفقة رائعة«. وأوضح أسطورة البارسا: »برشلونة لديه بالفعل أسلوب لعب في 
وسط الملعب، لكنهم يفتقرون لجناحين مثلما يفعل بايرن ميونيخ. ال داعي لضم العديد من الالعبين 

الجدد ربما يحتاج الفريق ألسماء مثل غادون سانشو وسيرغي غنابري«. 

رئي�س اليويفا يحّدد
3 مواعيد ال�صتئناف البطوالت

ألمح رئيس االتحاد األوروبي لكرة القدم )يويفا( ألكسندر سيفيرين إلى ثالثة مواعيد محتملة 
لعودة النشاط الكروي في أوروبا، بعدما توقف بسبب تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد. وكانت 
قد توقفت جميع الدوريات األوروبية، وكذلك دوري أبطال أوروبا، والدوري األوروبي، إضافة إلى 
تأجيل كأس األمم األوروبية واألولمبياد في طوكيو بسبب أزمة فيروس كورونا. ولكن سيفيرين 
أشار إلى أن يويفا يعمل حالياً مع االتحادات الوطنية بشأن الموعد المحتمل لعودة أنشطة موسم 
2019-2020 من الدوريات األوروبية. وقال سيفيرين خالل مؤتمر صحفي عقده السبت الماضي: 
»في الوقت الحالي ال أحد يعرف متى سينتهي هذا الفيروس«، وأضاف: »نعمل على الخطة األولى 
والثانية والثالثة، والتي قد تشهد العودة في منتصف أيار، أو في حزيران، أو في منتصف تموز«. 
وختم رئيس يويفا بالقول »لكن إذا لم نتمكن من العودة في أي من تلك المواعيد، فإن الموسم على 

األرجح لن يكتمل«.
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ذكر تقرير صحفي إسباني أن مدرب فريق ريال مدريد زين الدين زيدان يخطط لتصفية الفريق 
وبيع عدد كبير قد يصل إلى سبعة العبين في االنتقاالت الصيفية المقبلة، لتمويل الصفقات الجديدة 
التي يحتاج إليها لتجديد دم الفريق. ووفًقا لصحيفة »أس« اإلسبانية، فإن الريال بحاجة إلى البيع 
وخاميس  بيل  غاريث  هم  للبيع،  طرحهم  على  زيدان  استقر  العبين  أربعة  هناك  وأن  الشراء،  قبل 
رودريغيز ولوكاس فاسكيز وماريانو، في حين يمكن االستغناء أيضا عن لوكا مودريتش وناتشو 
وإبراهيم دياز. وقضى رودريغيز موسمين على سبيل اإلعارة في بايرن ميونيخ لكن األلمان قرروا 
إعادته إلى الريال لعدم قناعتهم بمستواه، رغم وجود بند في عقد اإلعارة يمكنهم من االحتفاظ به. في 
حين ارتبط الجناح السابق لنادي توتنهام غاريث بيل بالرحيل عن العاصمة اإلسبانية على مدى 
السنوات القليلة الماضية وخاصة بداية الموسم الحالي الذي أعلن فيه زيدان رحيله قائالً إنه يفضل 

ذلك اليوم قبل الغد، وكادت أمنية المدرب تتحقق وينتقل الالعب إلى الدوري الصيني الصيف الماضي 
لوال أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ألغى الصفقة. وعلى الرغم من التحسن التدريجي في رأي 
زيدان به، فإن بيل البالغ من العمر 30 عاماً فشل في إثبات وجوده وفرض نفسه في الملعب، حيث لم 

يشارك اساسياً سوى في 11 مباراة فقط هذا الموسم الذي غاب عن معظمه بسبب اإلصابات.
الذهبية  الكرة  الفائز بجائزة  الملكي هو مودريتش،  المرشحة للرحيل عن  المفاجأة في األسماء 
كأفضل العب في العالم لعام 2018 والذي قاد فيه منتخب كرواتيا لوصافة كأس العالم في روسيا.

الموسم أساسياً  السابق ولم يشارك هذا  بدا بعيدا عن مستواه  34 عاماً  البالغ  لكن مودريتش 
سوى في 14 مباراة فقط بالدوري اإلسباني، كما أن نادي إنتر كان أبدى رغبة في ضمه في العام 

2018 ولن يمانع مدرب الفريق اإليطالي أنطونيو كونتي في الحصول على توقيعه.

زيدان يعلن عن »ت�صفية عامة« في الريال

بيل ومودريت�س وماريانو على الئحة البيع 

توقف نشاط كرة القدم االحترافية حول العالم بسبب فيروس 
كورونا، لذا لجأ الجمهور الشغوف بمتابعة مباريات كل أسبوع 
تستمر  إذ  الفراغ  حالة  لمقاومة  البيضاء  روسيا  دوري  إل��ى 
روسيا  دوري  ونجح  الجائحة.  رغم  البطولة  هذه  منافسات 
ما  ون��ادرا  أوروب��ا  في  المسابقات  أضعف  من  وهو  البيضاء، 
جماهير  جذب  في  أوروب��ا،  أبطال  دوري  في  منه  فرق  تشارك 
التلفزيوني. وقال دوري  للبث  أجنبية ووقع على عقود جديدة 
روسيا البيضاء، إنه ال يعتزم تأجيل أو إلغاء الموسم الذي بدأ 
ربما  ال��دوري،  هذا  أندية  أن  ورغم  الشهر.  هذا  سابق  وقت  في 
لمعظم  مجهولة  مينسك،  ودينامو  بوريسوف  باتي  باستثناء 
جماهير اللعبة فإنه عوض الكثيرين عن توقف بطوالت الدوري 
بحضور  المباريات  إقامة  ق��رار  وساعد  العالم.  في  الكبرى 

للبث  عقود  توقيع  في  للعبة  البيضاء  روسيا  اتحاد  جماهير 
في عشر دول منها روسيا والهند حيث لم تجد الجماهير هناك 
المتحدث  ألينيك،  ألكسندر  وقال  لمشاهدتها.  أخرى  مباريات 
ومن  له«.  سابق  ال  موقف  »هذا  البيضاء:  روسيا  اتحاد  باسم 
بين المحطات التي تبث مباريات دوري روسيا البيضاء القناة 
عرض  في  ب��دأت  أنها  ورغ��م  أوكرانيا.  في  األول��ى  الرياضية 
بسبب  كورونا،  أزمة  قبل  الماضي  العام  أواخر  في  المباريات 
البيضاء،  روسيا  في  األوكرانيين  الالعبين  من  العديد  وجود 
اندهش الجمهور من جودة المسابقة. وقال فيكتور سامولينكو، 
التلفزيونية:  المحطة  تدير  التي  بوفيرخنوست،  شركة  رئيس 
الرقي، لم نعرف ذلك  »لم نتوقع امتالكهم لمسابقة دوري بهذا 
 94 البيضاء  روسيا  وسجلت  المباريات«.  نبث  نكن  لم  ألننا 

حالة إصابة بفيروس كورونا حتى اآلن لكنها اتخذت إجراءات 
بسيطة لتجنب انتشاره. وقلل رئيس البالد ألكسندر لوكاشينكو 
لعب  يواصل  بأنه  وتباهى  االجتماعية  العزلة  إلى  الحاجة  من 
بعد  المحلي  للتلفزيون  وقال  الالعبين.  ويعانق  الجليد  هوكي 
العيش  من  بدال  واقفين  نموت  أن  األفضل  »من  للهوكي:  مباراة 
أحد  وقال  التزلج«.  صالة  في  هنا  فيروسات  أرى  ال  راكعين، 
القدم  كرة  صحراء  في  واح��ة  »إنها  التلفزيونيين:  المعلقين 
الميتة«، تعليقاً على إصرار اتحاد كرة القدم في روسيا البيضاء 
على رفض تعليق المباريات أو إقامتها من دون جمهور، خالفا 
لما هو متبع في بولندا وروسيا المجاورتين خاصة وفي مختلف 

دول أوروبا عامة.

آخر  إن  أنشيلوتي  كارلو  اإليطالي  المدرب  ص��ّرح  البندقية،  مدينة  في  حجره  من 
بعد  سيتغير  العالم  أن  وأكد  المنافسة،  إلى  العودة  موعد  في  التفكير  حالياً  اهتماماته 
انحسار وباء كورونا وسنشهد كرة قدم مختلفة بسبب تداعيات األزمة الحالية. وتحدث 
هي  حالياً  »األولوية  قائالً:  اإليطالية،  سبورت  ديلو  كوريي  صحيفة  إلى  أنشيلوتي 
المحافظة على حياة الناس ومواصلة التصدي للفيروس، واعتبر أن أي حديث عن خطط 
الستئناف المسابقات دون جدوى ما لم يتم التخلص من تبعات انتشار الوباء«. وأشار 
مدرب فريق إيفرتون االنكليزي إلى أنه تحّدث مع مدرب ليفربول يورغن كلوب الذي أكد 
له أن خوض مواجهة إياب ُثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد في وقت 
سابق من الشهر الجاري كان بمثابة الفعل اإلجرامي، بسبب الظروف التي كانت تحيط 

بالمباراة وتسارع وتيرة انتشار الفيروس عبر البلدان األوروبية.
واعتبر أن االقتصاد سيتضرر بسبب األزمة الحالية، وهو ما سينعكس على كرة القدم، 
الالعبين  رواتب  وستقلص  األندية  ومداخيل  البث  حقوق  عقود  قيمة  ستتراجع  حيث 
ألن  التذاكر  أسعار  تخفيض  إلى  ستضطر  التي  األندية  مداخيل  تدني  بسبب  والمدربين 
المدرب  ووصف  المباريات.  لمشاهدة  كبيرة  مبالغ  دفع  على  قادرة  تكون  لن  الجماهير 
اإليطالي الوضع الحالي بأنه »انتقام من الطبيعة« على ما فعله اإلنسان بها، وقال »لم 
نشاهد مياه البندقية بهذا الصفاء من قبل، لقد صار الجو منعشا في الشوارع الخالية، 
كان األمر رائعاً لو لم يكن الثمن حياة اآلالف من األشخاص. ولو انهارت شبكة اإلنترنت 
عالقاتنا  وسنستعيد  الذكية  لألجهزة  عبوديتنا  من  سنتخلص  أفضل،  ذلك  سيكون 

اإلنسانية«.

رو�صيا البي�صاء وكورونا واحة في �صحراء كرة القدم!

اأن�صيلوتي: الطبيعة تنتقم والواقع الكروّي �صيتغّير
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 ÊU�Ë ÒbK�« —UD� v�« ÎUO�uON� 120  UNM�� vK� WÒO�uON� …dzU� ·UD��U� sOK�UI�
 Íc�«Ë w�U��« VKDL�«Ë WOMOD�KH�« WOCIK� ÂUF�« t�√—Ë r�UF�« —UE�√ XH� WOKLF�« ·b�
 ËbF�« Êu�� s� sOOMOD�KH�«Ë »dF�« Èd�_« Õ«d� ‚ö�≈ u� ‰Ë_« s� WOL�√ ÒqI� ô
 W��d� lI� Ê« q��Ë ÒbK�« —UD� w�Ë sOD�K� ÷—√ vK� W�dFL�« X�UJ� ¨w�uONB�«
 u�U� s�� sO�UOM� w�uONB�« bÒM�L�« vK� ’U�d�« oKD� Ê√ X�UD��« W�dFL�« w�
 t��d�Ë Áœ—UD� vI��� W�ËUIL�« ÒÊQ� s�M�« «c� d�c� ‰«“ ôË tH�� w� Õd�� t��U�Q�

Æt�UM� w� v��
 ¡UCI�« bF�Ë bÒ�RL�U� XLJ Ô�Ë V�cF��« VO�U�√ v�A� X{ÒdF�Ë e�dO� d�√ Òr� b�Ë
 ‚ö�≈  UN�KOB�  X�U�  W�ËUILK�  WOKL�  w�  X�d�  d�_«  w�  ÎU�U�  dA�  wM�«  …b�
 ÂU� w� W�d��« UNKO� bF�Ë ¨U�K� e�dO� WK{UML�« rNMO� X�U�Ë Èd�_«  U�� Õ«d�
 s�« s� X�ÒËe�Ë Êœ—_«  v�«   œU�  ¨b�«u�«  ”√—  jI��Ë  ‰Ë_«  s�uK�   œU�  1983
 o��«Ë ÊULK� …U��Ë s�b�Ë X���√Ë U�K� wLK� Âu�dL�« w�ÒbI��« ”bMNL�« UNL�

ÆWO�œ—_« WOM�u�« W�d��« ¡UDA� s� Êü« r�Ë ¨W�œU�Ë
 UNKO�— W�U� v�� p�c�  dL��«Ë UN�NM� XM�¬Ë W�ËUIL�« W�«— e�dO� XKL� rF�

ÆÆÆÎö�u� UNKNL� r� Íc�«Ë ¨‰UCF�« ÷dL�U�
 ÂÒbI� W�ËUIL�« Èu� ¡UC� w� oK�� X�«“ ô W�ËUIL�« UN�Ë— sJ�Ë e�dO� XK�— rF�
 t� XL� U� vK� ÎU�u� Âb�√ r� ‰uI� X�U� YO� ¨U�—UO� WO�«u� vK� b�R�Ë …d�F�«
 o��« œuF� v�� W�d��« ∆œU��Ë WOCI�« dL� vK� WC�U� vI�√ ·u��Ë ¨qF� s�

ÆsOO�dA�« t�U��_
 vK� W�ËUIL�« ¡«bN� Èd�–Ë U�«d�c� œuK��«Ë Âö��« U�K� e�dO� U��U�bM� ÕËdK�

ÆdO�J�« s�u�« «c�  U�U� œ«b��«
e�dO� wL� WM�«Ë w�IO�—

 WOzU�u�«  W�zU��«  —UA��ô  W�O��  p�  oOK�  Ÿ«œË  p�  ÊuJ�  s�Ë  ÂuO�«  sOK�d� 
 dO�UL� sJ�Ë ¨jI� ’U��√ W�L� vK� p�«œË dB�IO� YO� ¨“U�Ë—u�” …UL�L�«
 ¡U�u�« WN�«u� w� WOL�UF�« W�“_« Ác� ¡UN��ô ÊuFKD�� sOD�K�Ë Êœ—_« w� VFA�«

ÆÊU��ù«Ë ÷—_« d�d�� v�� t� ÊËdL��� UM�√Ë p�NM�Ë p� bNF�« b�b���
ÆÆÆ¡«bNAK� b�L�« Òq� b�L�«
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 »e��«  w�  WO�UL��ô«  ÊËRA�«Ë  qLF�«  …bL�  X�œ
 Òb{  ÎUF�ò  WKL�  r??�œ  v??�≈  w�UL��ô«  w�uI�«  Í—u��«
 WO�UL��ô«   U��RL�«  s�  œb�  l�  UN�IK�√  w��«  å¡U�u�«
 sO�Q��   U�Òd��  lL�  v�≈  ·bN�Ë  ¨WO�U�A�«Ë  WO�U��ù«Ë

ÆUNO�≈ W�U�� r� sL� WOz«c� qK� s� sJ�√ U�

v�Ë_« U�O�U�

…dLF�

…dLF�

…dLF�

oA�œ

oA�œ n�—

oA�œ n�— oA�œ n�—

oA�œ n�— w�«b�e�«
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