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إّن حزبن��ا ف��ي مس��يرة عمله في 
نضال��ه يمث��ل ويعم��ل ويصارع 
في س��بيل أس��اس أفض��ل لحياة 

اإلنسان � المجتمع.
سعاده

- ال ينتبه الذين يتحّدثون عن مخاطر حروب جديدة 
الذي  التحّول  حجم  إلى  العالم،  وربما  المنطقة،  تنتظر 
فرضته جائحة كورونا على األوضاع الدولية واإلقليمية، 
فيوماً بعد يوم يترجل المتحّمسون لمواصلة العنتريات 
ترامب  دون��ال��د  الميركي  الرئيس  إدارة  ف��ي  العسكرية 
إذا  ال��ردع  الحديث عن  أعمال حربي لحساب  عن جدول 
خصوم  يقف  وبالمثل  لالستهداف،  قواتهم  تعّرضت 
في  األميركي  التمركز  وراف��ض��ي  األميركي  المشروع 
جدول  ال��ت��داول  من  تسحب  جديدة،  ضفة  عند  المنطقة 
لحساب  األميركيين،  إلخ��راج  وميداني  تنفيذي  أعمال 
التصعيد،  على  األميركيون  أقدم  حال  في  الردع  خطاب 
األول  واضحين،  مصدرين  إلى  التحّوالت  هذه  وتعود 
األم��ي��رك��ي بأن  ال��ق��رار  ف��ي م��رك��ز ص��ن��ع  العميقة  ال��ث��ق��ة 
حروب  في  الوقوع  لتفادي  الفرصة  وفر  كورونا  مناخ 
استنزاف ستنتهي على طريقة أفغانستان باالنسحاب، 
التسويات.  باب  وفتح  التصعيد  عن  التراجع  باب  ليفتح 
كورونا  مواجهة  أولوية  فرضت  المقابلة،  الضفة  وعلى 
مع  التأقلم  الشعبية  وق��واه��ا  المنطقة  ح��ك��وم��ات  على 
حقيقة تكوينها الشعبي ومسؤوليتها الوطنية، وبالتالي 
ال��ت��ع��اي��ش م���ع ف��رض��ي��ة االن��س��ح��اب األم��ي��رك��ي ال��ب��ارد 
الطريق  تتيح  محلية  تسويات  سقوف  تحت  وتسهيله، 

لتحقيق هذا الهدف.
خلفيّة  على  ال��ب��ارد،  للتساكن  ظ��روف  تنشأ  عندما   -
أفق نهائي معلوم هو االنسحاب األميركي، ينفتح الباب 
واضحاً  يبدو  حكومية  تسوية  م��ش��روع  على  العراقي 
تتقدم حظوظه مع تقّدم اسم مدير المخابرات مصطفى 
الكاظمي لتشكيل الحكومة الجديدة، وهو منّسق العالقة 
ل��س��ن��وات بتراضي  ال���ع���راق  األم��ي��رك��ي��ة اإلي��ران��ي��ة ف��ي 
رئيس  زي��ارة  منذ  ترتفع  أسهمه  ع��ادت  وق��د  الطرفين، 
شمخاني  علي  الجنرال  اإليراني  القومي  األم��ن  مجلس 
إلى بغداد قبل شهر. وبالتوازي يظهر الوجود األميركي 
االنسحابات  وت��ب��دو  وظيفة،  ب��ال  مشلوالً  س��وري��ة  ف��ي 
الوجود  ملف  إلقفال  تمهيداً  عراقياً  حساسة  مواقع  من 
إذا  عسكرياً  المواقع  هذه  انكشاف  بسبب  سورية،  في 
العراق  ف��ي  أميركية  ل��م��واق��ع  اإلخ���الء  عمليات  اكتملت 
ويبدو  سورية.  في  التمركز  لنقاط  خلفية  قاعدة  تشكل 
القلق من انتشار فيروس كورونا بين الجنود األميركيين 
حاضراً في تسريع التجميع واالنسحاب، كما يبدو عجز 
الجهات الكردية التي تعمل تحت الراية األميركية شرق 
طبيعياً  مدخالً  كورونا  مخاطر  مع  التعامل  عن  سورية 
هذه  لعودة  الظروف  تهيئ  محلية  لتسويات  الباب  لفتح 
المناطق إلى عهدة الدولة السورية. وال يبدو الوضع في 
مناطق التمركز التركي مختلفاً مع تقدم تركيا إلى المركز 
الوباء،  فيها  يتفشى  التي  ال���دول  بين  التاسع  العالمي 
مخاطر  من  األت��راك  الجنود  يلقاه  ال��ذي  التهديد  وحجم 
التفشي، وهشاشة البنى الملتحقة باألتراك وعجزها عن 

احتواء مخاطر تفشي الفيروس.
النار  إلط��الق  شامل  لوقف  السعي  يبدو  اليمن  في   -
وتبادل مجموعات من األسرى على نار حامية، وتشير 
إلى تحقيق تقدم كبير على هذا الصعيد، مع  المعلومات 
خوض مواصلة  عن  ال��ري��اض  في  الحاكم  النظام  عجز 
)التتمة ص8(

�لمنطقة و�لعالم �إلى ت�سويات 

منت�سف �لطريق 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كورونا ي�سترّد زخمه �لعالمّي مع تجاوز �لمليون ون�سف مليون �إ�سابة... ثلثها �أميركّي 

الخطة الحكومّية المالّية تفتح الباب للتعاون مع �سندوق النقد ب�سروط �سيادّية 

وزير ال�سحة: في مرحلة االحتواء رغم زيادة الم�سابين من العائدين... وب�سّري 
كتب المحّرر السياسّي

يومين  خ��الل  م��ح��دودة  استراحة  بعد  ص��ع��وداً  زخمه  ك��ورون��ا  فيروس  اس��ت��رّد 
ألف إصابة   100 العالم على  الزيادة بعدد اإلصابات على مستوى  فيها  اقتصرت 
بلغت إصابات  العدد في يوم واح��د، حيث  بهذا  ارتفاع  لمعدل  بينما كانت وع��ادت 
الزيادة  ع��ودة  تأثير  تحت  إصابة،  مليون  ونصف  المليون  رقم  عالمياً  الفيروس 
ال�50 ألف إصابة يوميّة، وتشكيل عدد اإلصابات في أميركا  في اميركا إلى معدل 
اإلصابات لتصعد  إص��اب��ة،   450000 م��ع  ال��ع��ال��م،  إص��اب��ات  ثلث  ق��راب��ة  وح��ده��ا 
)التتمة ص8(

دياب يرافقه وزيرا الداخلية واالقتصاد خالل الجولة في أحد مخازن البيع أمس  )داالتي ونهرا(

»القومي« و»جمعية نور« يوا�سالن التعقيم والحملة ت�سل اإلى جديدة مرجعيون 
والقليعة وبرج الملوك واأبل ال�سقي ودير ميما�س ومخيم النازحين في مرج الخوخ

ر�م �هلل: �سيا�سة �ل�سّم مرفو�سة 

 

ول تحّقق �لأمن لأحد

الفلسطينية  األراضي  الفلسطينية رفضها »القاطع لضم  الرئاسة  أكدت 
المحتلة منذ عام 1967 أو أي جزء منها«.

وشددت الرئاسة في بيان على أن الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية 
الشرعية  بقرارات  كهذا  واستخفاف  العبث،  بهذا  يسمح  لن  والتاريخية 
الدولية والحقوق المشروعة لشعبنا، وأن ذلك لن يحقق األمن أو االستقرار 

ألحد بهذه السياسة المدمرة والخطيرة.
جاء ذلك رًدا على تصريحات رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، 
بخصوص سياسة الضم واإلعالن المتكرر عن قرب تنفيذها، سواء كان ذلك 
»صفقة  مع  تتساوق  لمخططات  تنفيًذا  أو  السياسية  المناورات  من  جزءا 

القرن« المرفوضة. 
من  هو  واالستقرار  لألمن  الوحيد  »الطريق  أن  على  الرئاسة  شددت  كما 
خالل االلتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات 
مجلس األمن وآخرها القرار 2334، ومبادرة السالم العربية، وجدول زمني 
محدود إلنهاء االحتالل، كما ورد في خطاب الرئيس )محمود عباس( أمام 

مجلس األمن بتاريخ 2019/9/26«.
وأكدت أن »الشعب الفلسطيني لن يرضخ لالحتالل مهما كانت الظروف 
الدولة  قيام  حتى  أرضه  على  وصموده  نضاله  وسيواصل  والمعاناة، 

المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية«.

مخاطر �لأزمة...

معركة  ت��رام��ب  دون��ال��د  األم��ي��رك��ي  الرئيس  ي��خ��وض 
وقبل  م��ب��ك��راً  األميركية  للرئاسة  االنتخابية  ال��دع��اي��ة 
الضعف  موقع  وم��ن  ذل��ك  على  مكرهاً  بكثير،  موعدها 
له  معاكسة  انتخابية  دعاية  من  فليس  الثقة،  واختالل 
من  خير  غيره  او  بايدن  كان  س��واء  لمنافسه  مؤيدة  او 
أوالً  المتحدة،  الواليات  تعيشه  الذي  الملموس  الواقع 
في  الخرقاء  ترامب  وسياسات  الكورونا  وب��اء  بسبب 
إدارة األزمة داخلياً وخارجياً، وثانياً بسبب تهافت أدائه 
الشكل والمضمون،  الرئاسة، في  خالل سنوات توليه 
ألن  الربيعي  فاضل  الصديق  المفكر  دع��ا  ال��ذي  األم��ر 
يقارنه بالرئيس الروسي األسبق بوريس يلتسين، وأن 
السوفياتية  باللحظة  الراهنة  األميركية  اللحظة  يقارن 
لالتحاد  ال��ك��ب��ي��ر  االن��ه��ي��ار  وق��ب��ي��ل  يلتسين  ع��ه��د  ف���ي 

السوفياتي. 
حقيقته  على  ترامب  ب��دا  فقد  الداخلي  الصعيد  على 
الفظة المتوّحشة. وهذه الحقيقة واْن كان ال يخجل من 
خارجي،  باتجاه  يطلقها  كان  لكنه  السابق،  في  إبدائها 
باتجاه  وحتى  والصين،  وإيران  وروسيا  أوروبا  تجاه 
أموالهم  إال  منهم  ي��رى  ال  الذين  السعوديين  أصدقائه 
ونفطهم، لكنه في هذه األزمة فقد بدا على القدر ذاته من 
االنحطاط حتى في داخل بالده وتجاه شعبه وجمهور 
ناخبيه، رجل بال أخالق، بال مشاعر، مسعور جشع، 
ال يهّمه سوى المال واالقتصاد والبورصات واألسهم
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 سعادة مصطفى ارشيد �

 بقلم النائب أسعد حردان �

لو  حتى  ذكرى،  يصادف  ال  نيسان  من  التاسع 
كانت ذكرى بطولة. فهذا اليوم هو قدوُة استشهاٍد 
سناء  الشهيدة  عملية  أّن  ذل��ك  ب��ط��ول��ة.  وع��ن��واُن 
محيدلي ضّد المحتّل »اإلسرائيلي« على معبَر باتر 
هامشياً  خبراً  وال  عادية  عملية  تكن  لم  جزين   -
في وكاالت األنباء أو على الشاشات. فالعالم كله 
أصداء  اللحظة،  حتى  اآلن،  حتى  يسمع  زال  م��ا 
من  ال��رغ��م  على  اإلستشهادية  البطولية  العملية 
والحقيقة  الخطيرة...  الوبائية  »كورونا«  جائحة 
أّن شعبنا بل شعوب العالم بأسره اهتّز وجدانها 
الورود  ُعمر  رّيا في  فتاة  إّن  إْذ  واْنَصَدَع فؤادها، 
بوقفة  حياتها  وتختصر  بالدها  تفتدي  أن  قّرَرْت 

عّز داِوية.
رفقائها  ت���ع���ب���ي���راُت  اآلن  ح���ت���ى  ت���ت���وق���ف  ل����م 
نفوسهم،  ف��ي  العملية  أح��دَث��تْ��ه  عما  ومواطنيها 
وبين  قصائد.  وهنالك  خَطٌب  وهناك  مقاالت  فُهنا 
التقدير  على  وإجماع  مرتفعة  روحية  وتلك  هذه 
الحجم  بهذا  ريادياً  عمالً  ألّن  واإلكبار،  واإلجالل 
النسيان.  ي��ل��ّف��ه  أو  اإلغ��ف��ال  يعتريه  أن  يمكن  ال 
والكرامة  ال��َم��ُص��ون  ال��ش��رف  إل��ى  ت���ّواق  فشعبنا 
وال  الضعف  منطُق  يوماً  استهواه  وما  الموفورة، 
وسلطان  العظمه  يوسف  سليل  ألنه  الخنوع،  جوُّ 
وأنطون  البنّا  وحسين  العاص  وسعيد  األط��رش 
ال��ع��ل��ي وأده����م خ��ن��ج��ر وسائر  س��ع��اده وص��ال��ح 
األبطال والجنود المجهولين عسكريين ومدنيين، 
جميعاً  ألنهم  والحقين،  سابقين  ونساء،  رج��االً 
واعتمدوا  الصراع،  إنسان  الوعي،  بإنسان  آمنوا 
األقوى  والحق  التكنولوجيا،  من  األقوى  اإلنساَن 
تنكسر.  ال  التي  الفوالذية  واإلرادة  الباطل،  من 
نفهم  الكبير  واإلن��س��ان��ي  ال��ق��وم��ي  المعنى  ب��ه��ذا 
القول  مغزى  ُندرك  كما  السامية،  الشهداء  مرتبة 
الالفت للزعيم أنطون سعاده: »التاريخ ال يعترف 
وحريتها  أمتهم  قضية  عن  يتخلون  الذين  ببطولة 
قضية  سبيل  ف��ي  ال��س��الح  ل��ي��ش��ه��روا  وارت��ق��ائ��ه��ا 

أخرى«.
ال  األيام،  من  يوٍم  في  المقاومة  نحتكر  لم  نحن 
في  أو  فلسطين  في  وال  الشام  في  وال  لبنان  في 
أّي بقعة من سوريانا الحبيبة. فنحن نعتّز بالغنى 
النضالّي الذي يمثله شعبنا المكافح بجميع أحزابه 
بالفكر  أننا،  صحيح  للقضية.  المخلصة  وفصائله 
وطليعيون  نهضة،  وأبناء  وحدٍة  رّواد  والحركة، 
كمفاهيم  وتثبيتها،  أساسية  مفاهيم  تعميم  في 
والحرية  ال��ح��ي��اة  ووح����دة  وال��ت��ض��ح��ي��ة  ال��س��ي��ادة 
واإلنتصار.  وال��ع��ّزة  وال��ق��وة  وال��ن��ظ��ام  وال��واج��ب 
جديدة  قيٍم  بمنظومة  مسكوناً  منا  كلٌّ  صار  لذلك 
الِفعل والتوثُّب، ومبادرُة  وروح جديدٍة هي روُح 
من  األوف��ي��اء  جميع  ُن��َوّق��ر  أننا  إال  والعطاء.  البذل 
عيوننا،  رموش  على  ونضعهم  والشهداء  األحياء 

الكحلى بأجمل ألوان الوفاء والفداء.
نحزن،  وال  ن��ع��ت��ّز  ال��ج��ن��وب  ع����روس  ي���وم  ف��ي 
إّن  ف���داءات.  وينبوع  ب��ط��والت  والّدُة  ب��الدن��ا  ألّن 
لم  يميننا  ال��ت��زام  ألّن  ينقطع  ل��م  ش��الل  ش��ه��داءن��ا 
ي��ت��وق��ف ع��ن م��ن��ادات��ن��ا إل���ى ال���واج���ب. وع��ن��دن��ا، ال 
أَْنَفُس  نفيس، فهل  أو  غاٍل  أّي  الواجب  يتقّدم على 
إّن  والِعرض؟  األرض  من  أثَمُن  وهل  الكرامة  من 
تمرُّسنا في مدرسة الحياة الجديدة يجعلنا ُنْجمع 
فكيف  للكرامة  معادل  هو  ما  لدينا  ليس  أن  على 
الُمفاِعل  بتكثيف،  ه��و،  ه��ذا  واألث��م��ن؟  ب��األن��َف��س 
سناء،  الشهيدة  عملية  في  تجلى  ال��ذي  ال��روح��ي 
العدّو  أجبرت  التي  المقاومة  عمليات  جميع  وفي 
فكان  لبنان  ج��ن��وب  م��ن  ال��ذل��ي��ل  اإلن��س��ح��اب  على 
الدم  بقطرات  األب��ط��ال  كتبه  إن��ج��اٍز  أبلَغ  التحرير 
في  خ��ال��دون  باِذليها  ألّن  ن��وره��ا،  يخبو  ال  ال��ت��ي 

ضمائرنا إلى األبد.
*رئيس المجلس األعلى في الحزب السوري القومي اإلجتماعي

 كلمة و�جبة ل�سناء...

في يوم مجدها

الكلمة الف�صل

)�س 6 - 7 - 12(

ال�سعودية ُتعلن وقف النار في اليمن

اإلع��الن في  اليمن. وج��اء  النار في  إط��الق  أم��س، وقف  السعودية  أعلنت 
الشرعية  دعم  »تحالف  ُيسّمى  ما  ق��وات  باسم  الرسمي  للمتحّدث  تصريح 
في اليمن« العقيد الركن تركي المالكي، الذي قال »إّن قيادة القوات المشتركة 
للتحالف، بناء على إعالنها السابق بتاريخ )25 آذار/ مارس 2020( بتأييد 
ودعم قرارات الحكومة اليمنية في قبولها دعوة األمين العام لألمم المتحدة
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الوطن / �سيا�سة2

»دون كي�شوت« الأميركي يرحل 

اإلى الف�شاء على متن طاحونة

{ د. وفيق إبراهيم 
ردونالد  األميركي  الرئيس  هو  الجديد  كيشوت«  »دون 
زعامة  عن  بحثاً  الهزلية  عروضه  يتابع  ال��ذي  ترامب 

سياسية دائمة له في الواليات المتحدة األميركية.
قاطعاً  وكوريا  االوس��ط  الشرق  في  قوة  بعروض  فبدأ 
الدول  من  تتطلب  التي  الدولية  بالمنظمات  بالده  عالقات 
دفع اشتراكات مكلفة محاوالً عرقلة الصين وروسيا ساعياً 
متوصالً  الفلسطينية.  والقضية  وسورية  إيران  خنق  الى 
منذ يومين فقط الى االنسحاب من منظمة الصحة الدولية 

بذريعة فشلها في مجابهة جائحة الكورونا.
بزخم  انما  متتابعة  تزال  ال  المسرحية  العروض  هذه 
اكبر هذه المرة. ففيما كان الرأي العام العالمي منتظراً من 
كامل  مع  بالتنسيق  خطة  رعاية  األميركي  االبيض  البيت 
لمجابهة  منها  الصحية  خصوصاً  العالم،  في  القوة  مراكز 
لغزو  أميركية  خطة  عن  يعلن  بترامب  ف��إذا  ال��ك��ورون��ا، 
فيها،  يوجد  ما  الستثمار  البعيدة  الفضاءات  في  المجرات 

من موارد صالحة لالستثمار البشري.
الشركات  دع��ا  مصداقيته  لتأكيد  عناصر  وإلض��ف��اء 
مسبقة  طلبات  تقديم  الى  والمتنوعة  الكبرى  األميركية 
اعماق  ف��ي  المفترضة  التنقيب  اع��م��ال  ف��ي  للمشاركة 

الكواكب.
فهل هذا المشروع قابل للتصديق؟

المحيطة  والدول  ترامب  بالد  الخبيثة  الكورونا  تجتاح 
كافية  تكون  لن  سنوات  ثالث  إن  العلماء  يقول  بشكل  بها 
يعني  ال  هذا  الخبيث،  الفيروس  آثار  من  المدة  هذا  لتطهير 
التفاعالت  كل  وايقاف  لتداعياته  االستسالم  تأكيد  بكل 
شديدة  مركزة  عناية  االقل  على  يتطلب  لكنه  االقتصادية، 
الداخلية وعالقاتها  المساحة األميركية  الكلفة تشمل كامل 
كامل  على  واسع  عالمي  مدى  على  الخارجية  بتفاعالتها 
والفنية  والسياسية  والثقافية  االقتصادية  المستويات 
متموضعة  أميركية  عسكرية  قاعدة  مئتي  نحو  حركة  مع 
الجنود  آالف  ع��ش��رات  على  وتحتوي  ال���دول  مئات  ف��ي 

األميركيين.
في  ترامب  عبث  تكشف  أخرى  إضافية  مؤشرات  هناك 
موضوع مجابهة الجائحة، واستهزاءه بها. وهي موجودة 
التي  العقوبات  مواصلة  على  األميركي  الرئيس  إصرار  في 
وروسيا  وفنزويال  واليمن  وسورية  إي��ران  على  فرضها 
الدول من مجابهة  انها تمنع هذه  الرغم من  والصين، على 

للكورونا. كاملة 
 وبما ان هذا الوباء جائحة قابلة لالنتشار فإن استمراره 
اي  الى  بانتقاله  كفيل  للعقوبات  المتعرضة  ال��دول  في 
ذات  األميركية  المتحدة  الواليات  فيها  بما  العالم  من  مكان 

االقتصاد األكبر واألكثر انتشاراً.
فلماذا يعلن ترامب اذاً خطة لغزو الفضاء في هذا الوقت 

بالذات؟
لظروف  التأسيس  واليته  بداية  منذ  ترامب  يحاول 
تاريخياً  أميركياً  قائداً  لتنصيبه  وخارجياً،  داخلياً  مؤاتية 
ب��الده  ت��اري��خ  صنعوا  ال��ذي��ن  القدماء  ال��رؤس��اء  فئة  م��ن 

االستعماري.
ويميناً  شماالً  تضرب  متسّرعة  عروضه  ب��دت  لذلك 
األخطاء  لمئات  اقترافه  الى  أدى  ما  وخارجياً  وداخلياً 
ومنها  ندرتها  على  الناجحة  االفعال  من  والقليل  المميتة 
سرقة أموال الخليج واستثمارها لمصلحة الفئات الشعبية 

األميركية.
فأساء هناك في جزيرة العرب وافاد في ضواحي البؤس 

األميركية.
الى  ادت  سياسات  تبنى  األميركي  الدونكيشوت  هذا 
الصين  وام��ام  االوس��ط  الشرق  في  ب��الده  ادوار  تراجع 
الكورونا  جائحة  جاءت  ان  الى  ايضاً،  واوروب��ا  وروسيا 
السطحية  للطريقة  وذلك  موجعة  ضربة  لترامب  لتسدد 
بداية  من  الوباء  ه��ذا  مع  بها  تعامل  التي  االستثمارية 
عالقة  ال  إيراني  صيني  وباء  انه  فأعلن  العالمي.  تفشيه 
الصينية  الصفة  اط��الق  أصبح  وبشكل  به  لألميركيين 
لربطه  األميركيين  المسؤولين  عند  اساسياً  مشروعاً  عليه 

بالتنافس الصيني األميركي ومعاقبة إيران.
لمكافحة  االستعداد  فرصة  بالده  ترامب  يمنح  لم  لذلك 
اال  ربما  يصيب  ال  الن��ه  عنه  بمنأى  انها  معتقداً  ال��وب��اء، 

الفقراء.
اقترفه  ال��ذي  الكبير  االستراتيجي  الخطأ  يكمن  هنا 
آالف  بمئات  بالفتك  للكورونا  متيحاً  أميركا  كيشوت  دون 
ينجح.  لم  لكنه  مخاطره  من  التخفيف  فحاول  األميركيين، 
الن الوباء تفشى في اكثر من والية مجتاحاً وبشكل عنيف 
خصوصاً  االوروبي،  االتحاد  في  األميركيين  اصدقاء  جداً 
أميركي  عجز  وسط  وفرنسا  وايطاليا  وبريطانيا  اسبانيا 

كبير عن تقديم اي مساعدة او عون.
ضمن هذه المناخات الدراماتيكية اطلق ترامب مشروعه 
السالح  انواع  بكل  سورية  في  اإلرهاب  ومّد  الفضاء،  لغزو 

شرقي ادلب.
لتحويل  ت��رام��ب  سعي  ه��و  هنا  ال��واض��ح  ف��إن  ل��ذل��ك 
التلميح  إل��ى  ال��ك��ورون��ا  مجابهة  ف��ي  فشله  ع��ن  االن��ظ��ار 
على  الصين  شكر  انه  بدليل  الوباء  لهذا  الصينية  للجذور 
مساعداتها لبالده لكنه طالبها بتحقيق شفاف وعميق في 
منطقة بدايات ظهور الوباء في »ووهان« الصينية لمعرفة 

الحقيقة.
في  العالمية  الصحة  منظمة  التهام  استدار  ما  وسرعان 
ترفع  ضحية  عن  للبحث  واضحة  كوشوتية  دون  محاولة 

عنه نقمة األميركيين عليه فأعلن انسحاب بالده منها.
هناك اذاً إصرار ترامبي على اتهام الصين ومنظمة الصحة 
عن  للتعويض  يكفي  يعد  لم  هذا  ان  وبما  الوباء.  بتسويق 
البحث عن وسائل  تراجعه بين األميركيين كان لزاماً عليه 
مسألة  والكواكب  المجرات  غزو  ان  اكتشف  ان  الى  اخرى 
قال  بثروات  الرتباطها  األميركي  الشعبي  االهتمام  تثير 
إن بالده تحضر الستثمارها عبر  الهزلي  ترامب في عرضه 

شركات أميركية لمصلحة المواطن األميركي.
تتعلق  إضافية  أهداف  لديه  كيشوت  دون  أن  يبدو  هنا 
انهيار  الى  يؤدي  القضاء  على  صراع  الى  ال��روس  بجذب 
بالدهم كما حدث في ثمانينيات القرن الماضي عندما اندفع 
االتحاد السوفياتي لصراع فضائي وتسليحي ونفطي، ادى 
صينية  باندفاعة  ايضاً  ترامب  يأمل  ربما  هنا  انهياره،  الى 
نحو  األصغر  التنين  اندفاعة  لجم  الى  تؤدي  قد  فضائية 

القطبية العالمية. 
هذه مشاريع دون كيشوت األميركي غير الواقعية التي 
فال  النجوم  بين  للسفر  طاحونة  يمتطي  كأنه  فيها  يبدو 
يصل إال الى االستيقاظ مذعوراً من تأثير جائحة الكورونا 
والتركيز  لمجابهتها  التضامن  العالم  على  يجب  التي 
قبل  تجهضها  لقاحات  البتكار  الصحية  الطرق  افضل  على 

وتفشيها. تشكلها 

اجتماع حكومّي - اأمنّي في بعبدا

عون: لال�ستمرار في تعزيز الإجراءات والتن�سيق بين الأجهزة

تراأ�س جل�سة مجل�س الوزراء والتقى ديل كول

دياب:  لن ن�سكت ولن ُنذعن بعد اليوم لالنتهاكات »الإ�سرائيلّية« لل�سيادة اللبنانّية

جولة لعّمار وعالمة والخليل على مركز الغبيري للت�سخي�س: 

لتوحيد الجهود لالنت�سار على الوباء العالمّي

عون،  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  ترأس 
في حضور رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، 
وزاري��اً  اجتماعاً  بعبدا،  قصر  في  أمس  ظهر  قبل 
البالد  أمنياً، ُخّصص لعرض األوضاع األمنية في 

وتقويم اإلجراءات المتخذة.
ال��وزراء  مجلس  رئيس  نائبة  االجتماع  حضر 
المال  الوطني زينة عكر عدرا، وزير  الدفاع  وزيرة 
فهمي،  محمد  العميد  الداخلية  وزير  وزني،  غازي 
العام  المدير  عون،  جوزاف  العماد  الجيش  قائد 
العام  المدير  إبراهيم،  عباس  اللواء  العام  لألمن 
المدير  عثمان،  عماد  اللواء  الداخلي  األمن  لقوى 
مدير  صليبا،  طوني  ال��ل��واء  ال��دول��ة  ألم��ن  العام 
يوسف  العميد  الجيش  في  للموازنة  التخطيط 
الجمهورية  لرئاسة  العام  المدير  حنا،  الخوري 
األم��ن��ي  وال��م��س��ت��ش��ار  شقير  أن��ط��وان  ال��دك��ت��ور 
بولس  العميد  الجمهورية  لرئيس  والعسكري 

مطر.
»ض���رورة  ع��ون  أك��د  االج��ت��م��اع،  مستهل  ف��ي 
البالد  في  األمنية  اإلجراءات  تعزيز  في  االستمرار 
واألمنية«،  العسكرية  األجهزة  بين  والتنسيق 
في  األمنية  القوى  تبذلها  التي  »الجهود  ب�  منوهاً 

المهمات كافة التي ُتوكل إليها«.
ث��م ت��ح��دث دي���اب ف��ش��ّدد ع��ل��ى أه��م��ي��ة األم��ن 
هذا  في  اتخاذها  الواجب  والخطوات  االستباقي 
كافة  للبنانيين  واألمان  االستقرار  لتأمين  المجال 

والمقيمين في لبنان.

األمن���ية  األج���هزة  ق��ادة  ع��رض  ذل��ك،  بعد 
التقارير المتوافرة عن األوضاع في البالد والمهام 
واألمن���ية.  العس���كرية  القوى  بها  تقوم  التي 

المؤسس���ات  حاج���ات  إلى  البحث  تطرق  كما 
األمنية.

اجتماعاً  األعلى  الدفاع  مجلس  يعقد  ذلك،   إلى 

في  الخميس  السوم  ظهر  قبل  من  العاشرة  عند 
الساعة  عند  يليه  بعبدا،  في  الجمهوري  القصر 

الحادية عشرة جلسة لمجلس الوزراء.

السرايا  في  جلسته  خالل  الوزراء  مجلس  تابع 
حسان  الدكتور  الحكومة  رئيس  برئاسة  أم��س، 
المالي  اإلص��الح  برنامج  مشروع  بحث   ، دي��اب 

للحكومة.
دعا   تصريح،  أي  الجلسة   يعقب  ل��م  وفيما 
الحقاً   الوزراء  مجلس  رئاسة  في  اإلعالمي  المكتب 
من  الخامسة  عند  ُيعقد  اجتماع  إلى  اإلعالميين  
المستشار  مع   السرايا   في  الخميس  اليوم  عصر 
شلهوب   ج���ورج  ال��دك��ت��ور  ل��دي��اب  االق��ت��ص��ادي 

لإلضاءة على الخطة االقتصادية.
في  اإلع��الم��ي  المكتب  لفت  أخ���رى،  جهة  م��ن 
بعض  أن  إل��ى  بيان  في  ال���وزراء  مجلس  رئاسة 
شركة  أن  عن  كاذباً  »خبراً  نشر  اإلع��الم  وسائل 
على  اق��ت��رح��ت  المالية  ل��الس��ت��ش��ارات  »الزار« 
بكاملها  المصرفية  ال��ودائ��ع  مصادرة  الحكومة 
للدولة، وإعطاء سندات خزينة مقابلها  وتحويلها 
غير  الخبر  ه��ذا  »أن  المكتب  وأك��د  للمودعين«. 
الخيال،  نسج  من  وهو  وتفصيالّ،  جملّة  صحيح 

ويوحي بوجود نوايا خبيثة«.
ال��ط��وارىء  ق��وات  قائد  استقبل  دي��اب  وك��ان 
الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ستيفانو 
ديل كول في حضور نائبة رئيس الحكومة وزيرة 
الجيش  في  المخابرات  ومدير  عكر  زينه  الدفاع 
رئيس  ومستشار  منصور،  طوني  العميد  اللبناني 
جبران  السفير  الديبلوماسية  للشؤون  الحكومة 
الراهنة  للمستجدات  ع��رض  وج��رى  ص��وف��ان. 
تقوم  التي  واإلجراءات  لبنان  في  »يونيفل«  وعمل 

بها لمكافحة كورونا.
الوضع  »أن  اللقاء  خ��الل  ك��ول  دي��ل  وأوض��ح 
دياب  وأبلغ  األزرق«،  الخط  امتداد  على  مستقر 
األجواء  انتهاك إسرائيل  أنه »أرسل شكاوى حول 
المتحدة  لألمم  العامة  األم��ان��ة  إل��ى  اللبنانية 
ومجلس األمن الدولي«، مشدداً على »الحاجة إلى 
مجلس  بمساعدة  اإلسرائيلية  للخروق  حد  وضع 

األمن«.
األمين  دع��وة  تأييده  عن  دي��اب  أع��رب  ب��دوره، 
حيثما  النار  إطالق  »لوقف  المتحدة  لألمم  العام 
لجائحة  للتصدي  واإلن��ص��راف  العالم،  في  كان 
أو  فئة  أو  عرق،  أو  لهوية  تكترث  ال  التي  كورونا 

معتقد«.

اإلس���رائيلية  الطائ���رات  »خرق  أن  إلى  وأشار 
من  ص��واري��خ  وإطالق����ها  اللبنانية  ل��ألج��واء 
إنته���اكاً  فقط  ليس  اللبنانية،  األراض���ي  ف��وق 
وإنما  اللبنانية،  للسيادة  وم��دان��اً  مس���تهجناً 
لألمم  العام  األمين  بدعوة  وإستخفاف  إستهتار 
وال��غ��ارات  المسلحة  النزاعات  لوقف  المتحدة 
لجائحة  للتصدي  الجهود  وتكريس  الجوية 

كورونا«.
وأكد أن »لبنان ال يقبل بالسكوت عن االنتهاكات 
المتحدة  »األم��م  داعياً  المتكررة«،  اإلسرائيلية 
الوسائل  وبكل  عالنية  التصرف  هذا  فضح  إلى 
هذا  يكون  بأن  حكومتي  تقبل  »ال  وقال  المتاحة«. 
اإلنتهاك مجرد رقم إضافي يوضع في أدراج األمم 
كما  الدولي.  المجتمع  عنه  فيتغاضى  المتحدة، 
يكفي  ال  المعنية  المراجع  مع  الرسائل  تبادل  أن 
أن  وعليها  اإلسرائيلية،  لإلنتهاكات  حد  لوضع 

اإلنتهاكات  لهذه  اليوم  بعد  نذعن  لن  بأننا  تعي 
وكأنها أمر طبيعي أو عادي«.

 ،»1701 بالقرار  لبنان  »ال��ت��زام  دي��اب  وأك��د 
إلى  م��اس��ة  ت���زال  ال  ال��ح��اج��ة  »أن  على  م��ش��دداً 
»يونيفل« في جنوب لبنان من دون أي تعديل في 
عديدها ومهمتها، مع األخذ في االعتبار الصعوبات 
هذه  في  المتحدة  األمم  منها  تعاني  التي  المالية 

القاسية«. الظروف 
تحتلها  التي  المنطقة  »موضوع  دياب  أثار  كما 
والتي  الناقورة  في  األزرق  الخط  شمال  إسرائيل 
شائك،  وشريط  تقني  بسياج  االحتالل  أحاطها 
مشدداً  مربعاً«،  متراً   1850 مساحتها  والبالغة 
على  ويقتضي  محتلة  لبنانية  »أرض  أنها  على 

إسرائيل اإلنسحاب منها«.
الخروقات  م��وض��وع  ح��ول  س��ؤال  على  ورداً 
قال  اللبنانية،  لألجواء  »اإلسرائيلية«  الجوية 

هذا  »إن  لإلعالم  الوطنية«  ل�«الوكالة  كول  ديل 
عقدته  ال��ذي  االجتماع  خالل  أثير  قد  الموضوع 

اليوم مع رئيس الحكومة حسان دياب«.
األوق��ات  هذه  في  للغاية  المهم  »من  وأض��اف 
الطلعات  تزال  وال  الهدوء،  على  الحفاظ  الصعبة 
اللبناني  الجوي  المجال  في  اإلسرائيلية  الجوية 
وكذلك   1701 للقرار  خطيرة  انتهاكات  تشكل 

اللبنانية«. للسيادة 
التوترات بين  االنتهاكات تصّعد  وأكد »أن هذه 
ثقة  لبناء  يونيفيل  جهود  تقوض  بينما  السكان 
الناس في بيئة أمنية مستقرة في جنوب لبنان«. 
االنتهاكات  هذه  على  بشّدة  اعترضت  »لقد  وقال 
اإلسرائيلي  الجيش  إل��ى  وجهتها  رس��ال��ة  ف��ي 
الفور  على  الطلعات  هذه  مثل  وقف  فيها  وطلبت 
والسيادة   1701 للقرار  الكامل  االحترام  إطار  في 

اللبنانية«.

الخليل،  معن  الغبيري  بلدية  رئيس  من  بدعوة 
قام نائبا بعبدا والمتن الجنوبي عضو كتلة الوفاء 
للمقاومة علي عّمار وعضو كتلة التنمية والتحرير 
بلدية  رئيس  من  بدعوة  عالمة،  ف��ادي  الدكتور 
الغبيري معن الخليل، بجولة ميدانية أمس، على 
الذي  االجتماعي  الصحي  الغبيري  بلدية  مركز 
تديره »الهيئة الصحية اإلسالمية«، لإلطالع على 
تشخيص  كمركز  اعتماده  ت��ّم  بعدما  جهوزيته 

أّولي لمرضى كورونا.
المواكبة  »ض���رورة  إل��ى  ع��ّم��ار  لفت  ب��داي��ًة، 
مجتمعاتنا  التزام  مدى  على  للوقوف  المسؤولة 
التنفيذي  المجلس  رئيس  أعلنها  التي  بالخطة 
مواجهة  في  الدين  صفي  هاشم  السيد  الله  لحزب 
»الجهود  على  وأثنى  »المنحوس«،  الوباء  هذا 
األمامية  الصفوف  في  المقاومون  بها  يقوم  التي 
وهم  ومتطوعين  ومسعفين  وممرضين  أطباء  من 
من  به  يقومون  »ما  على  إياهم  شاكراً  ب��اآلالف«، 

أعمال وما يبذلونه من تضحيات«.
وأهلنا  ناسنا  لدعوة  الفرصة  »أغتنم  وق��ال 
اإلج��راءات  واتباع  واإلنضباط  لإللتزام  الطيبين 
في  العاملين  »جميع  شاكراً  المرحلة«،  لدقة  نظراً 
والمتابعة  الساهرة  والبلديات  المراكز  هذه  مثل 
المجتمع  ه��ي��ئ��ات  ج��م��ي��ع  وم��ع��ه��ا  وال��م��ث��اب��رة 

المدني«.
الصمود  معركة  اليوم  »نخوض  أننا  اعتبر  وإذ 
االج��ت��م��اع��ي وال��ص��ح��ي، واألم����ن االج��ت��م��اع��ي 
في  تجتهد  أن  االقتصاد  »وزارة  دعا  والغذائي«، 
سبيل ضبط األسعار عبر تسطير المحاضر وفرض 
لهذا  السلبية  التداعيات  »وقف  أمالً  العقوبات«، 

التفلت الحاصل على السلع الغذائية وغيرها«.
الجهود  توحيد  »ضرورة  عالمة  أكد  جهته،  من 
بين المعنيين لالنتصار على هذا الوباء العالمي«، 
المتن  ساحل  ف��ي  خصوصاً  »البلديات  وشكر 
آمالً  وأعمال«،  خدمات  من  به  تقوم  لما  الجنوبي 
المواجهة  لتفعيل  الصحة  وزارة  مع  »التنسيق 

ضّد الوباء«.

األي��ام  في  المسجلة  األرق��ام  أّن  شك  »ال  وق��ال 
الماضية تقودنا لالرتياح لجهة اإلحتواء الحاصل 
التي  السليمة  الخطة  إلى  ذلك  في  الفضل  ويعود 
تنفيذها  على  وللعاملين  الصحة  وزارة  وضعتها 
برهنوا  الذين  الصحية  والمراكز  المستشفيات  في 
باإلضافة  الصحي،  الوطن  درع  بحق  أنهم  على 
كان  وأخيراً  المنزلي،  بالحجر  االلتزام  جدية  إلى 
بموضوع  المتمثل  الجديد  التحدي  مع  الموعد 
يسجل  وهنا  الوطن  ربوع  إلى  المغتربين  عودة 
الفاعل  ودوره  ومطالبته  سهره  ب��ّري  للرئيس 
وتقوم  العملية  تتابع  اليوم  والدولة  والمسؤول، 

بواجباتها على أحسن ما يكون«.
المحوري  »ال���دور  إل��ى  الخليل،  أش��ار  ب��دوره 
الهيئة  الصحي،  المجال  ف��ي  البلدية  لشريك 
بمسؤولية  تتصّدى  التي  اإلسالمية  الصحية 
كادرها  بجميع  األمامية  الصفوف  متقّدمة  عالية 
لجميع  موصول  والشكر  واللوجستي،  الطبي 
على  واظبوا  الذين  الغبيري  بلدية  في  العاملين 
جميع  وفي  ومسؤولية  جدية  بكّل  مهامهم  تأدية 
االلتزام  مواصلة  إلى  »الجميع  داعياً  األقسام«، 
اإلعالمية  الوسائل  كّل  عبر  عنها  المعلن  بالوقاية 
على أمل أن ننتصر قريباً مع جزيل الشكر للنائبين 

في  جانبنا  إلى  ووقوفهما  لمتابعتنا  الكريمين 
المحطات كافة«.

الهيئة الصحية  وأخيراً، تحدث نائب مدير عام 
أّن  إلى  فأشار  حمزة،  مالك  المهندس  اإلسالمية 
أّولي  تشخيص  مركز   35 بتجهيز  قامت  »الهيئة 
»ال��دور  ش��ارح��اً  ك��اف��ة«،  اللبنانية  المناطق  في 
الحاالت  بفرز  القيام  هو  المراكز  لهذه  األساسي 
خدمة  في  ستكون  المراكز  وجميع  فيها،  المشتبه 
أي مواطن يشعر بأية عوارض مرضية«، وأوضح 
للفرز  بل  للعزل  وال  للحجر  ليست  »مراكزنا  أن 

ومهامها طبية لوجستية«.

)داالتي ونهرا( عون مترئساً االجتماع الحكومي األمني في بعبدا أمس  

)داالتي ونهرا( مجلس الوزراء مجتمعاً برئاسة دياب في السراي أمس  

خفاياخفايا

قالت مصادر حكومية إن تأمين ضّخ عشرة 
مليارات دوالر من مساهمات وقروض خارجية 

سيمكن الحكومة من السيطرة على الوضع 
المالي وإعادة هيكلة المصارف والديون خالل 

خمس سنوات وإن ضخ عشرين مليار دوالر 
سيختصر المدة إلى ثالث سنوات.
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لعملية  وال���ث���اث���ي���ن  ال���خ���ام���س���ة  ال����ذك����رى  ب��م��ن��اس��ب��ة 
االستشهادية سناء محيدلي ضد قوات االحتال اليهودي، 
ضم  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  من  وفد  وضع 

العميد � منفذ عام صيدا الزهراني د. خليل بعجور ورئيسة 
مؤسسة رعاية أسر الشهداء وذوي االحتياجات الخاصة 
أكليل  محيدلي  محمد  عنقون  مديرية  ومدير  رياشي  نها 

 � عنقون  بلدة  في  سناء  االستشهادية  ضريح  على  زه��ر 
صيدا  منفذية  باسم  وآخر  المؤسسة  باسم  لبنان  جنوب 

الزهراني.

على  ال��زه��ر  م��ن  أك��ل��ي��اً  ري��اش��ي  وض��ع��ت  وبالمناسبة، 
ضريح شهداء جبهة المقاومة الوطنية في ضهور الشوير، 

وأضاءت الشموع حول النصب.

النائب  اإلن��س��ان  حقوق  لجنة  رئيس  رأى 
السجون  في  »االكتظاظ  أن  موسى،  ميشال 
مدى  على  منه  حّذرنا  ما  وهو  المشاكل  أم  هو 
سنوات طويلة«. وقال في تصريح« نحن اليوم 
من  والحد  كورونا  آفة  بوجود  داهمة  أزمة  أمام 

العدوى السريعة لهذا الوباء«.
لنقابتي  التحية  توجيه  من  بد  »ال  أض��اف 
تقديم  على  وطرابلس  بيروت  في  المحامين 
اإلج��راءات  وعلى  بها  قاموا  التي  المساعدات 
وتسريع  لتسهيل  وال��ع��م��ان��ي��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
المحاكمات واإلخاءات«، موجهاً »التحية أيضاً 
الازمة  اإلج��راءات  أخذ  في  العاملين  للقضاة 
األمن  وللقوى  والمحاكمات  اإلج��راءات  لتسيير 

الداخلي ألخذ التدابير الوقائية الازمة«.
خطير  أم��ر  أم���ام  ال��ي��وم  »أن��ن��ا  اع��ت��ب��ر  وإذ 
ومستجد يستدعي تدابير وإجراءات استثنائية 
»القضاء  ناشد   االكتظاظ«،  لتخفيف  سريعة 
بت  االستثنائي،  ال��واق��ع  ه��ذا  أم��ام  لبنان  في 
نظراً  المطلوبة،  اإلج��راءات  وتسهيل  األحكام 
لألزمة الداهمة والملحة«، وقال »علينا الخروج 
من هذه األزمة في السجون في أقل ضرر ممكن، 
مجلس  في  عفو  قانون  بت  انتظار  في  ذلك  كل 
بعض  اللجان  في  مناقشته  تأخذ  قد  النواب 

الوقت«.
االحتياطات  كل  أخذ  »واجبنا  موسى  وختم 

حتى ال تقع الكارثة«.

طرابلس،  ف��ي  الوطنية  وال��ق��وى  األح���زاب  لقاء  ثّمن 
القومي  السوري  الحزب  مقّر  في  أم��س،  اجتماعه  خال 
واالحتياطات  الوقائية  اإلج��راءات  اتخاذ  مع  اإلجتماعي، 
الازمة »مبادرة الجيش لفتح ساحة النور وإزالة السواتر 
من  عشر  السابع  حراك  شّوهت  زمرة  فرضتها  التي  فيها 
تشرين األول وسعت لتكريس سلطة بديلة لسلطة الدولة 
كمدخل لشرذمة الباد وإعاقة بلورة وتعزيز التيار العابر 
الحاكمة  الشبكة  هّدد  الذي  والمناطق  والمذاهب  للطوائف 
مضامينه  من  إلفراغه  وسعت  الحراك  ركبت  التي  والزمر 

الحقيقية«.
إلستعادة  ج��ادة  بداية  الخطوة  هذه  »تشكل  أن  وأم��ل   
سلطة الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات التي تحمي الوحدة 

الوطنية وتضمن العدالة والمساواة بين مكونات الوطن«.
وبارك«الخطوة الجادة التي اتخذتها الحكومة ببدء عملية 
إعادة اللبنانيين إلى ربوع الوطن في محاولة إلنقاذهم من 

المصير الذي هدد حياتهم بعد تفشي وباء كورونا في أماكن 
الفقراء  لتشمل  المبادرة  تلك  »تتوسع  أن  آماً  تواجدهم«، 
وذوي الدخل المحدود وأن ال تقتصر على األغنياء فقط وحّث 

المسؤولين على اإلسهام في إعادتهم«.
الذي  المتأّزم  اإلقتصادي  الوضع  »أم��ام  اللقاء  وتوقف 
الباد تحت وطأته وتحديدا بعد استفحاله بفضل  تعيش 
»أن تتسارع خطوات بدء تقديم المساعدات  كورونا«، آماً 
الدخل  وذوي  والكادحين  الفقراء  وتحديداً  للمواطنين 
المحدود الذين وجدوا أنفسهم محاصرين بالجوع والموت 
مواجهة  في  الماضي  تجارب  تتكرر  »أالّ  ب�  وطالب  معاً«، 
األزمات حين كانت المساعدات تصل إلى من ليسوا بحاجة 
لها لتوزع على المحاسيب واألنصار وأطراف أخرى كانت 
أن  آماً  الفقراء منها«،  النتيجة حرمان  لبيعها لتكون  تلجأ 
»تصل المساعدات إلى مستحقيها فعاً وأالّ تتكرر مهزلة ما 

كان يحدث سابقاً«.

الصفدي  محمد  السابق  والوزير  النائب  شكر 
ليرة  مليار   75 مبلغ  تخصيص  على  الحكومة 
تجاوب  على  وأثنى  حاجة،  األكثر  األس��ر  لدعم 
 500 بقيمة  ق��رض  بتخصيص  ال��دول��ي  البنك 

مليون دوالر للبنان للغاية نفسها«.
وفي بيان صدر أمس عن مكتبه أعلن الصفدي 
أنه وإلى حين بدء الحكومة اللبنانية بصرف هذه 
اللبنانية،  المناطق  كافة  على  وتوزيعها  المبالغ 
فإّن الصفدي عمد اعتباراً من هذا الشهر إلى دفع 
كلفة الدعم المعيشي الشهري لعدد من العائات 
حاجة،  األكثر  الفئات  من  والميناء  طرابلس  في 

يمّر  التي  الصعبة  باألوضاع  منه  تحّسساً  وذلك 
جّراء  مدينته،  في  وخصوصاً  المواطنون،  بها 

توّقف األعمال نتيجة تفّشي فيروس كورونا«.
التي  »الجهود  شاكراً  بيانه  الصفدي  وختم 
قامت بها الجمعيات الخيرية«، داعياً »أهل الخير 
التكاتف  إلى  كثر،  وهم  والميناء،  طرابلس  في 
والتضامن في هذه الظروف االستثنائية، والعمل 
هاتين  في  العائات  دع��م  أج��ل  من  واح��دة  ي��داً 
في  اللبناني  المجتمع  صمود  وتعزيز  المنطقتين 
ما  وتداعيات  العالمية   ١٩ كوفيد  أزمة  مواجهة 

بعد هذه األزمة«.

أعلنت نقاب���ة مح���رري الصح���افة، في بيان أمس 
المحررين  من  تطلب  الراهنة  للظ���روف  »نظراً  أنه 
سّددوا  الذين  النقابة،  إلى  المنتس���بين  الصحافيين 
بطلباتهم  وت��ق��ّدم��وا   2020 ال��ع��ام  ع��ن  اشتراكاتهم 
إلى  الحضور  الصحاف����ية،  البطاقة  على  للحصول 
بطاقات���هم  لتس���لم  الح���ازمية،  في  النقاب���ة  مقر 
و10   9 في  والجم���عة  الخميس  يومي  المنج���زة، 
صباحاً  والنصف  التاسعة  بين  ال��ج��اري،  نيسان 

والواحدة ظهرا.
يتقّدموا  لم  الذين  المحررين  من  النقابة  تطلب  كما 
للتقّدم  نفسها  المواعيد  في  الحضور  بعد،  بطلباتهم 
بها، على أن يتسلموا هذه البطاقات بعد إنجازها يوم 

الثاثاء في 14 الحالي«.
عن  المحررين  بطاقات  إنجاز  »وبانتظار  أضافت 
2020، تأمل النقابة من وزارة الداخلية والقوى  العام 
أصدرته  الذي  بالتعميم  األخذ  والعسكرية،  األمنية 
في  ال��ص��ادرة  البطاقات  واع��ت��م��اد  س��اب��ق��اً،  النقابة 
الظروف  هذه  في  الصحافيين  تنقل  في   2019 العام 

االستثنائية«.

في  نجم  كلود  م��اري  ال��ع��دل  وزي���رة  استقبلت   }
مكتبها في الوزارة  أمس، السفيرة األميركية في لبنان 
ميانتا  السياسيان  الملحقان  يرافقها  شيا،  دوروث��ي 
زيارة  إط��ار  في  وذل��ك  ديهيني،  وأن��درو  برودنيسكي 
التعاون  تفعيل  سبل  في  البحث  خالها  جرى  تعارف 
القضائي  الصعيد  على  خصوصاً  البلدين  بين  الثنائي 

والقانوني.

إبراهيم  علي  القاضي  المالي  العام  النائب  أحال   }
دف��ع  بموجبه  ط��ل��ب  ال��م��ص��ارف  جمعية  إل���ى  ك��ت��اب��اً 
المصرفية  حساباتهم  من  للمحامين  العائدة  المبالغ 
لطلب  بناء  وذلك  الوطنية،  أو  األجنبية  بالعملة  سواء 

المحامي.

أنه  بيان  في  العام  لألمن  العامة  المديرية  أعلنت   }
أوقفت  المرخصة،  الصرافة غير  أعمال  إطار متابعة  »في 
المديرية العامة لألمن العام، بناء إلشارة المدعي العام 
المالي، كاً من اللبنانيين )خ.ن.ش( و )ع.ق.د( يملكان 
قيامهما  عن  معلومات  لتوفر  األم��وال،  لتحويل  محلين 
)م.ز.ن(  والسوري  ترخيص،  دون  من  الصرافة  بأعمال 
معهم  وبالتحقيق  السوداء.  بالسوق  بالدوالر  لتعامله 
اعترفوا بما ُنسب إليهم. وبمراجعة المدعي العام المالي 
أشار بتوقيفهم وإيداع اللبنانيين مكتب مكافحة الجرائم 
األحمر،  بالشمع  وختمهما  محليهما  وإق��ف��ال  المالية 

والتوسع بالتحقيق مع السوري«.

أحد  إقفال  على  الشبان  من  ع��دد  مع  م  ح.  أق��دم   }
الفتات  مدخله  بوابة  على  وعلّق  صور  في  المصارف 
الفرع  هذا  إقفال  تم  اللبناني  الشعب  »باسم  عليها  كتب 
ال  بالقوة  أُخذ  »ما  و  مفعوالً«  كان  أمراً  الله  يقضي  حتى 
البنك  موظفي  حجز  إلى  عمد  وقد  القوة«.  بغير  ُيسترد 
ألف   15 مبلغ  إعطائه  لعدم  ساعة  من  ألكثر  ومديرهم 

األمنية  القوى  وحضرت  قال.  كما  والدته  لمعالجة  دوالر 
إلى المكان وعملت على فض اإلشكال.

قبل  الليلة  منتصف  ميدانية  إجراءات  الجيش  نّفذ   }
الماضية، إلعادة فتح ساحة عبد الحميد كرامي »النور«، 
وم��خ��ارج  م��داخ��ل  تطويق  على  وح��دات��ه  عملت  حيث 
الطرق  وفتح  االسمنتية  العوائق  ورفع  كافة،  الساحة 
محيط  في  الموجودة  الخيم  وإزالة  المكان،  إلى  المؤدية 
منها.  المتفرعة  الطرق  وسطيات  وفي  وداخلها  الساحة 
وخال عملها قطعت وحدات الجيش الطرق المؤدية إلى 

الساحة، وطلبت من المواطنين عدم االقتراب.
قيادة  »دور  على  بيان   في  طرابلس،  بلدية  وأثنت 

كرامي  الحميد  عبد  ساحة  فتحها  عملية  في  الجيش 
أي  دون  من  سلسة  بطريقة  منها  الخيم  وإزالة  »النور« 
خافات«. ورأت أن »هذه الخطوة جاءت في ظل ظروف 
صعبة تعيشها طرابلس بسبب كورونا، وضرورة تنقل 
لمطالب  تلبية  وكذلك  الساحة،  عبر  اإلسعاف  سيارات 
بموافقة  وأي��ض��اً  والبلدية،  المدينة  وتجار  فاعليات 
تشرين   17 ح��راك  في  شاركت  التي  الهيئات  أكثرية 
حراك  تطلعات  ضد  »ليست  أنها  البلدية  وأكدت  األول«. 
والفاسدين،  الفساد  ضد  البلدي  ومجلسها  طرابلس، 
اليوم أكثر من ضرورة«، وشكرت تعاون  وفتح الساحة 

الجميع.

السيد  العاملي  الفكر  لقاء  رئيس  نّوه 
علي عبد اللطيف فضل الله ب� »الدور الذي 
بالمعايير  التعامل  في  الحكومة  به  تقوم 
تجاوز  على  والقدرة  والوطنية  اإلنسانية 
أنتجته  ال��ذي  والفئوي  الطائفي  الوباء 
إلى  داعياً  الفاس�دة«،  السياسية  الطبقة 
»المزيد من التكافل االجت���ماعي الذي يعّبر 
عن أصالة المجتمع اللب���ناني الذي ما زال 
اإلنسانية  العاق���ات  صياغة  على  قادراً 
شرط  الوطنية  الحالة  وتأكيد  واألخوية 
على  المتسلّقين  السياسّيين  أي��دي  رفع 
الجهات  وك��ّف  وجوعهم  الناس  أوج��اع 
تستبيح  التي  تدخاتها  عن  الخارجية 

مكّونات سيادتنا الوطنية«.
كشف  ك��ورون��ا  وب���اء  »أّن  إل��ى  ول��ف��ت 
النظام  فقدان  نتيجة  أخاقية  أزم��ة  عن 
عن  وانحرافه  اإلنسانية  لهويته  العالمي 

سياسات  عّزز  مما  السليمة  الفطرة  معنى 
والتمادي  واالستئثار  والطغيان  الفساد 
ومصادرة  وسحقه  اإلنسان  تسليع  في 

حقوقه«.
هذا  »أّن  إلى  الله  فضل  السيد  وأش��ار 
الوباء عطل منظومات القّوة وكّل األسلحة 
االستراتيجية والقدرات االقتصادية وأذّل 
غطرسة النفوذ والسيطرة عند الرأسمالية 

المتوحشة«.
الله »أّن ما نعانيه  واعتبر السيد فضل 
واالنحراف  الظلم  إلرادة  إلهي  عقاب  هو 
قوله  مع  انسجاماً  الناس  يصنعها  التي 
ِبَما  َواْلَبْحِر  اْلَبرِّ  ِفي  اْلَفَساُد  )َظَهَر  تعالى 
الَِّذي  َبْعَض  ِلُيِذيَقُهم  النَّاِس  أَْيِدي  َكَسَبْت 

َيْرِجُعوَن(«. َلَعلَُّهْم  َعِملُوا 
المؤّسسة  طالت  »األزم��ة  أّن  وأوض��ح 
المنظومة السياسية  الدينية الساكتة عن 

المرّوجة  تكون  أن  لها  ُيراد  التي  الفاسدة 
جور  مع  والمنسجمة  والظلم  لاستبداد 

وطغيانهم«. الحكام 
االنفتاح  ثقافة  »صياغة  إل��ى  ودع��ا 
تقوم  التي  اإلنساني  والمشترك  الديني 
على الجوهر القَيمي الذي يرتفع باإلنسان 
الساقطة  البهيمية  الحالة  حضيض  من 
بالمسؤوليات  النهوض  مستوى  ال��ى 

والحضارية«. الرسالية 
والتنظير  الوعظ  عن  »بالكّف  وطالب 
تامس  ال  ال��ت��ي  ال��م��واق��ف  واس��ت��ه��اك 
حالة  »وقف  إلى  داعياً  الناس«،  أوج��اع 
ألّن  المتسلّقين  لكّل  الفارغ  االستعراض 
الناس  معاناة  وحجم  اإلنسانية  القضايا 
تفرض الكّف عن تلميع الصور والتوظيف 
صامت  جهد  اإلنسانية  ألّن  الشخصي 

وليست استعراضات رخيصة«.

خطوات  »اتخاذ  ض��رورة  على  وش��ّدد 
ج��دي��ة ل��دف��ع ال��م��ص��ارف إل���ى ال��ق��ي��ام 
متوّجبات  من  عليها  ما  وأداء  بواجباتها 
وإعطاء المودعين حقوقهم كاملة من دون 
من  واألهّم  مماطلة،  أو  تأخير  أو  تسويف 
دون إذالل الناس على أبواب البنوك، ومن 

دون تمييز بين المودعين«. 
داعياً في هذا السياق »أصحاب األموال 
عدم  إل��ى  ومؤّسس���ات،  أش��خ��اص  م��ن 
وتحّمل  بواجباتهم  القيام  من  ال��ه��روب 
واألخ��اق��ي��ة  اإلن��س��ان��ي��ة  مسؤولياتهم 
من  به  بأس  ال  بعدد  منّوهاً  والدينية«، 
تكون  أن  يجب  التي  اإليجابية  المبادرات 
هذه  ف��ي  مق��تدر  ك��ّل  ب��ه  يحتذي  م��ث��االً 
وطننا  ب��ه  يمّر  التي  الصعبة  ال��ظ��روف 

وأمتنا«.   

اأكاليل زهر على �سريَح اال�ست�سهادّية �سناء محيدلي في عنقون

و�سـهداء جبـهة المقاومـة الوطنّيـة فـي �سهـور ال�سـوير

مو�سى: لبّت االأحكام الق�سائّية

حتى ال تقع الكارثة في ال�سجون

ثّمنت مبادرة الجي�ش بفتح �ساحة النور

اأحزاب طرابل�س: للإ�سراع بتقديم الم�ساعدات 

للمواطنين المحا�سرين بالجوع والموت

ال�سفدي يدعم الكلفة المعي�سّية

لعائلت في طرابل�س والميناء

نقابة المحّررين دعت منت�سبيها

لت�سّلم بطاقات 2020 

الوزير  الماروني  العام  المجلس  رئيس  رأى 
كل  أب��دى  »بعدما  أن��ه  ال��خ��ازن،  ودي��ع  السابق 
الدولي  والبنك  ال��دول��ي��ة  ال��دع��م  مجموعة  م��ن 
استعدادهما لمساعدة لبنان إلخراجه من محنته، 
هناك مخارج عديدة لسد العجز في مالية الدولة 
تكون محفزاً إلقناع المؤسسات الدولية لمعالجة 

العجز القائم والخلل الكبير في التوفير«.
الحكومة،  واج���ب  »م��ن  أن  ب��ي��ان  ف��ي  وأك���د 
أن  والفساد،  الهدر  محاربة  بورشة  تقوم  التي 
خزينة  من  المسلوبة  األم��وال  السترداد  تسعى 
قطاع  هناك  أن  كما  ممكن،  وقت  أسرع  في  الدولة 

األماك البحرية وسائر مكامن التهريب والتهرب 
لرواتب  اقتطاع  أي  في  بحث  أي  قبل  الضريبي 
الموظفين في الدولة. إذ لو بدأت الدولة بتحصيل 
ال��م��ه��ّرب م��ن ض��رائ��ب وس��رق��ات ألّم��ن��ت م��ا هو 
جدية  يلمس  الذي  »المواطن  أن  وأى  مطلوب«. 
الهدر  مكامن  على  الرسمية  القبضة  إحكام  في 
ولو  حتى  مساعد،  إجراء  بأي  سيتقبل  والنهب، 

قليل على صعيد قوته اليومي«.
الرواتب قبل  وحّذر من »أّي انزالق إلى حقوق 
دراسة ما يتوافر منها ألّن الناس لن تبقى مكتوفة 

اليدين وقد تجمعها صرخة الجوع والظامة«.

ف�سل اهلل نّوه بالجهد الحكومّي لتجاوز الوباء

ودعا اأ�سحاب االأموال لعدم التهّرب من واجباتهم
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الخازن: مخارج عديدة ل�سّد عجز المالّية

اإطاللة دينّية ثقافّية ل�سماحة ال�سيد 

{ عمر عبد القادر غندور*

وضع حزب الله خطته الجاهزة للتعامل مع جائحة وباء الكورونا بصورة متكاملة 
العملية وهيكلية تنظيمية شاملة  اإلمكانات  لها  الوباء بجهوزية ووضع  للتعامل مع 
مختلف  في  شخصاً   3530 وقوامها  والمتطّوعة  العاملة  البشرية  الطواقم  تنفذها 
المجاالت العلمية والطبية والرعائية والعمل البلدي، وانتظمت في 266 لجنة صحية 
واجتماعية فضاً عن استحداث غرفة عمليات تعمل 24 / 24 ساعة، ومراكز صحية 
وأخرى لحجر المصابين وتأمين 20 سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني في الهيئة 
الصحية اإلسامية لنقل الحاالت، وتنّسق الخطة مع الجهات الحكومية مع االستعداد 
لتلبية اّي نداء من اّي منطقة في لبنان من عكار الى الشريط الحدودي مع فلسطين 
اإلنساني  للواجب  تلبية  تمييز  دون  والمذاهب  الطوائف  كّل  مع  بالتنسيق  المحتلة 

المحض.
الله اقتصرت  العام السيد حسن نصر  ومساء أمس كانت إطالة لسماحة األمين 
دينية وثقافية  النصف من شعبان، وعلى قضايا  يوم  بمناسبة  الديني  الجانب  على 
ولم يخض في الشأن السياسي، وحرص على مواجهة وباء الكورونا الذي ال يميّز 
هذه  خوض  الجميع  على  يفرض  ما  العالم،  دول  سائر  كما  لبنان  ويهّدد  البشر  بين 
والمذهبي  الديني  االنتماء  يتجاوز  إنساني  بعنوان  المستجّد  ال��وب��اء  مع  المعركة 
والسياسي والعرقي شاكراً الجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة الصحة بالتنسيق 
مع كافة الوزارات، مثّمناً  الدور اإلنساني الذي تبذله الطواقم الطبية كافة داعيا لهم 

بالتوفيق، ومراهناً عليهم بعد الله لهزيمة هذا العدو الخفي كوفيد 19.

*رئيس اللقاء االسامي الوحدوي

�أخبار

وزيرة العدل مجتمعة إلى السفيرة األميركية أمس



الوطن 4

حمد  الدكتور  العامة  الصحة  وزي��ر   أك��د 
في  ات��خ��ذت  التي  اإلج����راءات  »أهمية  حسن 
حسن  وجال  كورونا«،  لوباء  للتصدي  بشري 
ماما  مار  بمستشفى  ب��دءاً  بشري،  في  أم��س، 
الحكومي مع النائب جوزيف اسحق والقائمقام 
ف��رادي  بشري  بلدية  ورئيس  الشفشق  رب��ى 
بشري  مستشفى  ادارة  مجلس  ورئيس  كيروز 
جعجع  انطوان  الدكتور  بالتكليف  الحكومي 
األطباء  من  وعدد  لظم  أدي  المستشفى  ومدير 
المتخصصين في وزارة الصحة وأعضاء خلية 

االزمة في القضاء.
وع��ل��ى األث���ر، ق��ال ح��س��ن: »ه���ذه ال��زي��ارة 
الموجودة  السلبية  ال��ح��االت  ألن  طمأنتني 
شكلت  التي  األزمة  خلية  وتتابعها  تترصدها 
وجبار.  مسؤول  بعمل  قامت  والتي  بشري  في 
والتفاني  العمل  في  أيديهم  على  نشّد  ونحن 
علمية  اسس  على  والمبني  الناس،  خدمة  في 
التي تؤكد ان  وواقعية ميدانية لها كل األبعاد 
المواطن  صحة  على  حريصة  المرجعيات  كل 

بغض النظر عن كل االعتبارات«.
سياسة  ضمن  نعمل  اليوم  »نحن  أض��اف: 
هذا  من  المجتمع  كل  الحتضان  عامة  صحية 
إلى أن »خلية األزمة هي  الفتاك«. أشار  الوباء 
أن  مجموعة علمية ودقيقة وموثوقة«، معتبراً 
»إيجاد حاالت إيجابية ال يخيف بل يدلنا على 

مصدر هذه اإلصابات ويمكننا من تتبعها«.
وحيا »أبناء بشري والخلية«، معتبراً أن »ما 
يقومون به نموذجي في مكان محدد، وترّصد 
في  األمكنة  من  العديد  في  انتشر  الذي  الوباء 
لبنان ومحاصرة كل الحاالت وحماية المجتمع 
عينات  أخذنا  اليوم  »نحن  وقال:  الوباء«.  من 
لشرطتها  عينات  ألخذ  البلدية  الى  وسنتوجه 
وقد  االهالي.  لدى  تخوفاً  هناك  ان  خصوصاً 
الترصد  وطبيب  القضاء  طبيب  م��ن  طلبت 
اصحاب  من  لعدد  فحوصات  إج��راء  الوبائي 
مع  يتخالطون  ال��ذي��ن  التجارية  المحالت 
اؤكد  الذي  الوبائي  الموضوع  لنحدد  الناس 
بأنه منضبط وتحت سيطرة خلية االزمة التي 

تتابع بحرفية في هذا الموضوع«.
الى  والمشاركون  وإسحق  حسن  انتقل  ثم 
البلدية  رئيس  ع��رض  حيث  البلدي،  القصر 
بالتعاون  تتخذها  التي  اليومية  لإلجراءات 
البلديات  واتحاد  بشري  نائبي  مع  والتنسيق 
المواجهة  المستشفى، مؤكداً »مواصلة  وادارة 

في  أهلنا  بحماية  الكفيلة  االحتياطات  واتخاذ 
بشري والقضاء«.

الحكومي  بشري  مستشفى  إدارة  وأعلنت 
في  ص��درت  الفحوصات  بعض  »نتائج  أن 
 12 ضمنها  وم��ن  ام��س  اول  ليل  متأخر  وق��ت 
حالة ايجابية. مع العلم أن المعلومات سربت 
من  المستشفى  إدارة  تتمكن  أن  قبل  لالعالم 

االنتهاء من عملية الفرز«.
ولفتت في بيان إلى أن »التحليالت اإلعالمية 
توضيح  يهمنا  لذلك  الموضوع،  حول  كثرت 

اآلتي:
لوال  إذ  حصل  ما  والمتوقع  الطبيعي  من   
واالت��ص��ال  ل��ل��ح��االت  األزم���ة  خلية  متابعة 
كانت  لما  دقيقة،  داتا  على  بناًء  باألشخاص 
من   PCR فحص  أج��رت  الساحقة  األغلبية 

األساس ولما كان العدد ارتفع.
محصورة  اإليجابية  ال��ح��االت  زال���ت  م��ا   
في  األزم���ة  خلية  وت��ت��اب��ع  معين  ن��ط��اق  ف��ي 
وفي  جداً،  دقيق  بشكل  الموضوع  المستشفى 
هذا اإلطار نتمّنى على جميع من يتلقى اتصاالً 
والتوجه  التعاون  الخلية  أعضاء  أح��د  من 
ماما  مار  مستشفى  في   PCR فصص  إلج��راء 

بعد تحديد الوقت المناسب.
السيد  مكتب  من  المستشفى  إدارة  تبلغت   
وليام طوق وضع 500 فحص PCR بتصرفها 
أيضاً  وتبلغت  األزم���ة.  إدارة  في  للمساعدة 
وضع 300 فحص بتصرفها من جالية بشري 
شكراً  كيروز.  بشارة  السيد  عبر  أوستراليا  في 

للجميع.
 PCR فحص  إجراء  من  الهلع  عدم  الرجاء   
ألن المتابعة هي السبيل الوحيد لحصر انتشار 

الفيروس.
وع��دم  المنزل  ف��ي  البقاء  ودائ��م��اً،  أخ��ي��راً   
على  بالقضاء  الكفيل  وح��ده  ه��و  االخ��ت��الط 

الفيروس بشكل سريع. خليكن بالبيت«.
أص��درت  جعجع  ستريدا  النائبة  وكانت 
المغالطات  »بعض  خالله  من  أوضحت  بياناً 
هذا  اإلع��الم  وسائل  بعض  بها  طالعتنا  التي 
الواقع  اإلثنين  يوم  مساء  بي  اتصل  الصباح: 
حيث  الصحة،  وزي��ر  الجاري  نيسان   6 فيه 
فيروس  انتشار  تطور  من  قلقه  عن  لي  عبر 
علي  وط���رح  ب��ش��ري.  مدينة  ف��ي  »ك��ورون��ا« 
باقي  عن  وعزلها  ككل  المدينة  حجر  ض��رورة 
واألج��ه��زة  البلدية  بمساعدة  القضاء  ق��رى 

دون  من  ولكن  المدينة،  في  الموجودة  األمنية 
أهل  مشاعر  عند  وق��وف��اً  ذل��ك  ع��ن  التصريح 
هاتفه  رقم  وأعطاني  الرأي،  فوافقته  المدينة. 
 24/24 السمع  على  إن��ه  لي  وق��ال  الخاص 
ساعة وإنه مستعّد لتلبية كل مطالب مستشفى 
عند  طبية  فحوص PCR وطواقم  من  بشري 
باالتصاالت  قمت  بعدها  وغيرها.  الحاجة 
مجلس  رئيس  ومع  البلدية  رئيس  مع  الالزمة 
والقوى  والقائمقام  بشري،  مستشفى  إدارة 
على  جميعاً  اتفقنا  حيث  بشري،  في  األمنية 
وزير  لطلب  تبعاً  اتخاذها،  الواجب  الخطوات 
الصحة، وبدأ التنفيذ فوراً، اي منذ ليل اإلثنين 

6 نيسان«.
ال��ث��الث��اء اتصل  وأض��اف��ت »ص��ب��اح ي��وم 
برئيس  مكتبي  من  الشعار  رومانوس  السيد 
أطلعه  حيث  عمار  حسن  الصحة  وزير  مكتب 
كما  البلدية  بها  قامت  التي  الخطوات  كل  على 
حسن  الوزير  اط��الع  منه  وطلب  المستشفى، 
على كل هذه الخطوات وسؤاله إذا كان ينبغي 
البلدية  رئيس  أن  أبلغه  كما  ذل��ك.  غير  فعل 
سيتصالن  المستشفى  إدارة  مجلس  ورئيس 
بلحظة،  لحظة  قائماً  التواصل  إلبقاء  أيضاً  به 

واستكمال الخطوات التي نفذت عند الضرورة. 
وهكذا كان«.

الفوارق  ورغم  أخرى،  جهة  »من  وختمت 
الصحة  وزير  قام  تمّيزنا،  التي  السياسية 
أفضل  على  بشري  تجاه  بواجباته  مشكوراً 
م��ا ي��ك��ون وب��ادل��ن��اه ب��ت��ع��اون ال��ى اقصى 

الحدود. 
المرده«  »تيار  رئيس  استقبل  زغرتا  وفي 
الراحل  الرئيس  قصر  في  فرنجية،  سليمان 
سليمان فرنجية بزغرتا، وزير الصحة العامة 
ال��وزارة  في  الوبائي  الترصد  مركز  ورئيسة 
بمشاركة  اجتماع  وعقد  غصن،  ندى  الدكتورة 
فرنجية  طوني  الوطني«  »التكتل  في  النائب 

والمونسنيور اسطفان فرنجية.
لألهالي  ودع��م��ه  »وق��وف��ه  فرنيجة  وأك���د 
المرحلة  ه��ذه  ف��ي  الصحة  وزارة  ولجهود 
من  تمثلون  بما  معكم  »نحن  وقال:  الدقيقة«، 
وزارة  في  موقعكم  وفي  السياسية  الناحية 
الصحة«. وأشار إلى أن »الوعي يتزايد في هذه 
المرحلة«، وقال: »نحن ندعم كل الجهود التي 
يستثني  ال  الفيروس  هذا  ألن  ال��وزارة  تبذلها 

أحداً«.

»استمرار  ض���رورة  على  فرنجية  وش��دد 
وزارة  إجراءات  احترام  في  جميعاً  المواطنين 
وع��دم  وج��ه  أك��م��ل  على  وال��ت��زام��ه��ا  الصحة 
تفشي  على  السيطرة  بعد  حتى  ال��ت��راخ��ي 

الفيروس وانحساره«.
الراهنة  االقتصادية  المرحلة  »إن  وختم: 
أن  جميعاً  وعلينا  صحية،  أزمة  مع  تتزامن 
وتعاضداً  البعض فنظهر تكافالً  ندعم بعضنا 
اجتماعياً لتمر هذه الفترة الصعبة بأقل ضرر 
اقتصادياً  الصعبة  الظروف  هذه  ففي  ممكن. 
الميسورون  يقف  أن  المطلوب  وص��ح��ي��اً، 
ويدعموهم  حظوة  أق��ل  ه��م  م��ن  جانب  إل��ى 
وي��س��ان��دوه��م ل��ن��ت��ج��اوز ه����ذه ال��م��رح��ل��ة 

الصعبة«.
وقال وزير الصحة من جهته: »إن مبادرة 
التي  ال��ح��االت  لكل   pcr ال���  فحص  إج���راء 
شخصت مع الحاالت المخالطة كانت مبادرة 
لحماية  مبكرة  وك��ان��ت  تعّممت  مسؤولة 
بفضل  استطعنا  الحمدالله  عموماً.  المجتمع 
المرجعيات  ومجهود  الحكيمة  السياسة 
نتحاشى  ان  المجتمع  وحضانة  السياسية 
الواسع،  باالنتشار  ستتسبب  كانت  أزم��ة 

والمسؤولية  الوطني  الحس  على  يدل  وهذا 
غريباً  ليس  األمر  وهذا  أهلنا،  تجاه  العالية 
عن سليمان بك، فسنعمل يدنا بيده ان شاء 
خصوصاً  الصحية،  القطاعات  لتنمية  الله 
الحكومية،  المستشفيات  مستوى  على 
وزارة  خ��الل  من  الطويل  الباع  له  ك��ان  إذ 
الصحة العامة في هذا القطاع، وان شاء الله 
يحصل تعاون في المستقبل من اجل حماية 
خدمة  اللبنانية،  المناطق  كل  في  المجتمع 

لإلنسان«.
والنائب فيصل  العامة  وزير الصحة  وتفقد 
الخيري،  اإلسالمي  المستشفى  كرامي بزيارة 
االدارة  مجلس  اعضاء  استقبالهما  في  وك��ان 
الطبية  وال��ه��ي��ئ��ت��ان  ال��م��س��ت��ش��ف��ى  وم���دي���ر 
خطة  وضع  طلبت  كرامي:  وقال  والتمريضية. 
طرابلس  في  كورونا  وب��اء  لمواجهة  ط��وارئ 
أكثر  يضم  مبنى  وسنقدم  جاهزة  وأصبحت 
وزارة  إشراف  تحت  يكون  كي  سرير   100 من 
الصحة. ولفت حسن من جهته الى أن االلتزام 
ومؤكداً  طرابلس،  في  الفت  المنزلي  بالحجر 
والعام  الخاص  القطاعين  بين  التكامل  أن 

ضروري.
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انتشرت في الساعات الماضية على مواقع 
تحويالت  حول  وثائق  االجتماعي  التواصل 
ري��اض  لبنان  مصرف  حاكم  أج��راه��ا  مالية 
سالمة الى خارج لبنان لحسابات خاصة في 
أكد  سالمة  ان  غير   ،Liechtenstein إم��ارة  
ان كل هذه الوثائق مزورة وتأتي ضمن الحملة 
الممنهجة ضده وضد مصرف لبنان، وحاكمية 
هذه  أع��ّد  من  بهوية  علم  على  لبنان  مصرف 
التقرير والتي تعود للعام 2016 وأيضاً من قام 
 CRISTAL  بتزوير هذه الوثائق وهي شركة
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ويديرها  الفرنسية  ليون  مدينة  ومقرها 
Kevin Rivaton. ؛ واشار سالمة الى ان هذه 
الشركة معروفة بتقاريرها المزورة، وهذا األمر 
هذا  إعداد  ان  ايضاً  يكشف  كما  الجميع  يعرفه 

لبنانية  محلية  جهات  من   بطلب  أتى  التقرير 
وهوياتها.  أسماءها  لبنان  مصرف  ويملك 
لبنان  خ��ارج  المختصة  السلطات  أعلم  وق��د 
بتفاصيل ما ورد في هذا التقرير المزور إلتخاذ 
سالمة  وشدد  المناسبة.  القانونية  االجراءات 
اال  تهدف  ال  المزورة  المستندات  هذه  ان  على 
لضرب سمعة مصرف لبنان وحاكمه وتندرج 
لبنان  مصرف  على  الممنهجة  الحملة  ضمن 
وعلى حاكمه وإدارته، مؤكداً ان كل اإلجراءات 
القضائية والقانونية سُتتخذ لمالحقة الفاعلين 

وهوياتهم معروفة.
الى ذلك وّجه وزير المال غازي وزني كتاباً 
إمكانية  درس  حول  لبنان  مصرف  حاكم  إلى 
مصرف  في  والمخّصصات  ال��روات��ب  خفض 
وهيئة  المصارف  على  الرقابة  ولجنة  لبنان 

األسواق المالية.

جميع  المستشفيات،  نقابة  مجلس  ناشد 
المستلزمات  تأمين  على  العمل  المسؤولين 
يبيعونها  ال��ذي��ن  التجار  ومالحقة  الطبية 
حتى  مخازنهم  وم��ص��ادرة  خيالية  بأسعار 
المستشفيات  الى  المستلزمات  هذه  يسلموا 

بأسعار معقولة.
بقرار  المواطنين  تقيد  وجوب  على  وش��ّدد 
لاللتزام  الحكومة  دعت  الذي  العامة  التعبئة 
اإلرش��ادات  اتباع  مع  الفائت،  آذار   16 منذ  به 
والحجر  ال��وق��اي��ة  ف��ي  ال��ض��رورّي��ة  الصحّية 
الطبية  ب��ال��ط��واق��م  ثقته  م��ج��دداً  ال��م��ن��زل��ّي، 
كل  ف��ي  المنتشرة  اللبنانية  والتمريضية 
القطاعات الصحية، مثنياً على دورها اإلنساني 
كما  الحّساسة،  المرحلة  هذه  في  والمسؤول 

الصعبة  السابقة  المراحل  كل  في  دائماً  كانت 
جاهزة لتقديم العناية والخدمات.

المستشفيات في لبنان  وعقد مجلس نقابة 
سليمان  المهندس  النقيب  برئاسة  اجتماعاً 
هارون، تّم خالله البحث في األوضاع الصحية، 
الكورونا  وب���اء  بفعل  المستجدة  والسيما 
غير  استثنائية  استنفار  حالة  أوج��ب  ال��ذي 
مسبوقة للقطاع، بطواقمه الطبية والتمريضية 
واألجهزة االدارية كافة، رغم ضآلة التجهيزات 
بدأت  التي  الضرورية  الطبية  والمستلزمات 

بالنفاد منذ ايلول الماضي.
في  المتبعة  لآلليات  الحاضرون  وع��رض 
الكورونا  ح��االت  تستقبل  التي  المستشفيات 
باإلمكانيات المتاحة، رغم كل العراقيل والقيود 

وعملية  التحويالت  على  المفروضة  المصرفّية 
االستيراد. وأثنى على ما يقوم به الصليب األحمر 
اللبناني الذي يقف بكل مسعفيه ومتطّوعيه في 

الخطوط األمامية لمواجهة هذا الوباء.
الراهنة  األوضاع  ظل  في  المجلس،  وطالب 
في  المستشفيات  ابقاء  اجل  من  ومتطلباتها 
جهوزية تامة، األمر الذي يفرض توفر سيولة 
تأمين  تسريع  بضرورة  بذلك،  للقيام  لديها 
سلفات للمستشفيات، استثنائياً، على حساب 
 2000 تبلغ  والتي  لها  المتوجبة  المستحقات 
مليار ليرة لبنانية، لتمرير هذه الفترة بما يؤّمن 
حاجة المواطنين، وإال فإنها ستجد نفسها بفعل 
االستمرار  عن  عاجزة  لديها  السيولة  انعدام 
أعباء  يكبدها  الذي  الكورونا  وباء  مواجهة  في 

الطبية  المستلزمات  ثمن  بتسديد  تبدأ  كبيرة، 
من  غيرها  الى  سعرها  من  ضعفاً  و15   10

األدوات ومواد التطهير والتعقيم.
من  كبيراً  ع���دداً  أن  إل��ى  النقابة  وح���ّذرت 
أجور  تسديد  عن  عاجزاً  أصبح  المستشفيات 
اجتماعية  بأزمة  لهم  يتسبب  مما  الموظفين 
الصعبة،  المعيشية  الظروف  هذه  في  كبيرة 
استمراره  حال  في  الوضع  هذا  ان  الى  مشيراً 
المستشفيات  من  عدد  إقفال  الى  يؤدي  سوف 
المستلزمات  ش��راء  على  قدرتها  عدم  بسبب 
التجار يطالبون  العديد من  الطبية ال سيما ان 
بالدوالر  إما  نقداً  التسليم  عند  ثمنها  بتسديد 
وفق  اللبنانية  بالليرة  يوازيه  بما  او  االميركي 

السعر في السوق السوداء.

بفيروس  اإلصابات  عدد  في  نسبّي  استقرار  بعد 
ليسّجل  العداد  عاد  األخيرة،  الفترة  خالل  »كورونا« 
 27 عن  اإلعالن  مع  األخيرة  ساعة  ال�24  خالل  قفزًة 
فحصاً مخبرياً إيجابياً من أصل 587، والالفت أن من 
ضمن هذه اإلصابات 11 حالة تعود لمغتربين عادوا 
على متن طائرتي مدريد وفرنسا، ما يعني أن تحّدي 

انطلق. ضبطها 
وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة العامة أنه »تّم 
»كورونا«  بفيروس  ركاب  سبعة  إصابة  من  التأكد 
أقلت  التي  الطائرة  متن  على  كانوا   108 أصل  من 
مغتربين ووصلت أول أمس من مدريد. كذلك، تأّكدت 
متن  على  كانوا   118 أصل  من  ركاب  أربعة  إصابة 

الطائرة التي وصلت من باريس.
إلى  اإليجابية  الحاالت  إخراج  أنه »يتم  وأوضحت 

الحجر  تطبيق  على  التشديد  مع  تباعاً،  المستشفى 
أنه  علماً  السلبية،  للحاالت  المشدد  المنزلي  الصحي 
من  وسيحال  الوزارة  قبل  من  يومياً  متابعتهم  ستتم 
إلى المستشفى إلعادة إجراء  تظهر عليه أي عوارض 

المخبري.« الفحص 
للركاب  أجري���ت  التي  الفح����وصات  نتائج  أما 
فأك���دت  والغ��وس،  اسطنبول  طائرتي  متن  على 
وق���ت  في  ص���دورها  فور  عنها  ستعلن  أنها  الوزارة 

الحق.
تاريخ  »حتى  أنه  الصحة  وزارة  أعلنت  ذلك،  الى 
مخبرياً  المثبتة  الحاالت  ع��دد  بلغ   2020/4/8
ومختبرات  ال��ج��ام��ع��ي  ال��ح��ري��ري  مستشفى  ف��ي 
إلى  باإلضافة  المعتمدة  الجامعية  المستشفيات 
اول  عن  حالة   27 بزيادة   575 الخاصة  المختبرات 

أظ���هرت  الذين  المغت���ربون  ضمن���هم  من  أم��س، 
طائرة  متن  على   7 وه���م  إصابت���هم  الفحوصات 
على  وإص��ابة  باري���س  طائ���رة  متن  على  و4  مدريد 

متن رحلة خاص��ة. 
علماً أن عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات 
تسجل  ولم   .587 بلغ  الماضية  والعشرين  األرب��ع 
حتى  الوفيات  عدد  ليستقر  جديدة،  وفاة  حالة  اي 

تاريخه على 19«.
عل���ى  لندن  من  قادًم���ا  شخ���ًصا  أن  تبّين  وكان  
أما  بالفي���روس.  م��ص��اب  خ��اص��ة  ط��ائ��رة  مت���ن 
التي  الفنادق  من  فُنق���لوا  المصابون  المغ���تربون 
رفيق  مستشفى  إل��ى  عودتهم  بعد  فيها  ُح��ج��روا 

الجامعي. الحريري 
المصابين  استقبال  اللذين  الفندقين  أن  وأفيد   

الفحوصات  العاملين  كل  وسُيجري  تعقيمهما  سيتم 
الالزمة.

الئحة  الصحة  وزارة  عممت  ث��ان��ي��ة،  جهة  م��ن 
SARS- ال�  فحص  إج��راء  المؤهلة  بالمستشفيات 

وهي:  ،  RT-PCR�ال بتقنية    CoV-2
)الفحص  الجامعي  الحريري  رفيق  مستشفى    -

مجاني(.
-  مستشفى الجامعة األميركية في بيروت.

-  مستشفى أوتيل ديو دو فرانس.
-  مستشفى الجامعة اللبنانية األميركية.

-  مستشفى القديس جاورجيوس )الروم(.
-  مستشفى المظلوم.

-  مستشفى هيكل.
-  مستشفى سيدة المعونات الجامعّي.

-  مستشفى سرحال.
-  مستشفى بحنس.

-  مستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي.
-  مستشفى جبل لبنان.

-  مستشفى السان جورج الحدث.
-  مستشفى عين وزين.

-  مستشفى حمود الجامعي.
-  مستشفى دار األمل الجامعي.

فأطلق  صيدا  في  الجامعي  حمود  مستشفى  أما   
  DriveThro Covid-19 Clinic« ب�  ُيعَرف  »ما 
الجاهزة خارج المبنى مخصصة  للعيادات   testing
وفق  »كورونا«،  فحص  إلجراء  المواطنين  الستقبال 
الصحة  وزارة  قبل  من  المتبعة  الصحية  المعايير 

العالمية«. ومنظمة الصحة 

وزير ال�سحة يجول �سمااًل ويوؤّكد من ب�سري: 

اإيجاد حاالت اإيجابّية ال يخيف بل يدّل على م�سدر االإ�سابات 

دياب يتفّقد االأ�سعار في »�سبين�س«: ممنوع الم�ّس باالأمن الغذائّي
أسعار  غ��الء  من  المواطنين  صرخة  بعد 
دياب  حسان  الحكومة   رئيس  السلع، جال 
امس، يرافقه وزير الداخلية محمد فهمي ووزير 
ماركت  سوبر  على  نعمة،  راوول  االقتصاد 
»سبينس«، حيث اطلع على األسعار واستمع 

إلى آراء المواطنين.
»أردت  دي��اب:  الرئيس  قال  الجولة،  وبعد 
إحدى  وهي  سبينس،  إلى  الزيارة  بهذه  القيام 
ب��زي��ارات  سنقوم  الله  ش��اء  وإن  المحطات، 
المحالت  في  األسعار  عن  فكرة  ألخذ  أخ��رى، 
عيش  لقمة  أن  إل��ى  ول��الش��ارة  ال��ت��ج��اري��ة، 
وبالتالي،  أحمر،  خط  اللبنانيين  المواطنين 
لن نسكت عن أي مس باألمن الغذائي من قبل 

التجار، سواء تجار المفرق أو الجملة«.
الموضوع  هذا  سنتابع  »أننا  على  وش��دد 
على  ينبغي  فإنه  المنطلق،  هذا  ومن  بقساوة، 
المعقولة  األرب���اح  بهامش  االل��ت��زام  الجميع 
والممكنة. وإذا لم تعد محاضر الضبط بالفائدة 
المرجوة، فإننا سنرفع منسوب التعامل مع هذا 
بشدة  التعامل  يمكننا  ترون،  وكما  الموضوع، 
األم��ن  وم��وض��وع  الحاجة.  تستدعي  عندما 
الغذائي لكل اللبنانيين، من أقصى الشمال الى 

أقصى الجنوب، هو خط أحمر«.
شيء  ال  أمس،  رأيت  ما  »وبحسب  اض��اف: 
نافراً في األسعار، إال أن هناك بعض التجاوزات 

وقد  المنتجات،  وبعض  ال��وزن  إلى  بالنسبة 
سطر محضر ضبط بهذا المجال. وأعيد التأكيد 
على أننا ال نقبل المساس بلقمة عيش المواطن 
وب��األم��ن ال��غ��ذائ��ي ب��أي شكل م��ن األش��ك��ال. 
عدة  زيارات  بين  من  واحدة  هي  الزيارة  وهذه 
سأقوم بها. ويقوم وزير االقتصاد بمالحقة كل 
اإلمكانات  ضمن  من  وذلك  التجارية،  المحالت 
زيادة  وسنحاول  لديه،  المتوفرة  المحدودة 
فريق عمله لنستطيع الوصول الى كل المناطق 

اللبنانية«.
وردا على سؤال حول إمكانية االكتفاء الذاتي 
الخطة  خالل  »من  دياب:  قال  الغذائي،  لألمن 
الزراعة  ب��وزارت��ْي  يختص  وم��ا  االقتصادية 
والصناعة والصناعات الغذائية، سنعمل على 
دعم اإلنتاج المحلي حتى نخفف ما نستورده 
ما  نستورد  نحن  تعرفون،  مثلما  الخارج.  من 
قيمته 18 مليار دوالر سنوياً، ونصدر بحوالي 
تفعيل  خالل  من  قادرون،  ونحن  مليارات،   3
ومن  جيداً،  مستوى  نبلغ  أن  الزراعي،  القطاع 
األول��ى،  المرحلة  في  اكتفاء  نؤمن  أال  الممكن 
والسنوات  لألشهر  خطة  وضع  يمكننا  أنه  إال 

المقبلة لنصل الى حالة االكتفاء«.
المستهلك  حماية  مديرية  ضبطت  ذلك،  الى 
من  وبتوجيه  الداخلي،  األم��ن  قوى  بمؤازرة 
وزير االقتصاد والتجارة راوول نعمه، مصنعاً 

بالشمع  وأقفلته  البقاع،   - التليلة  منطقة  في 
األحمر بإشارة من القضاء المختص.

وتبين أن المعمل يقوم بتزوير مواد تنظيف 
لماركات متعددة. وتبين ايضا وجود آلة تزوير 
ووجود  المقلدة  السلع  مراحل  لجميع  شاملة 

أكياس فارغة ومعبأة للماركات.
بمرافقة  المستهلك،  حماية  مديرية  ودهمت 
لتعبئة  مستودعاً  الضاحية،  بلديات  اتحاد 
وأقفلته  البراجنة  برج  منطقة  في  شرب  مياه 
المطابقة  غير  المياه  عبوات  م��ص��ادرة  بعد 
عينات  اخ���ذ  وت���م  وح��ج��زه��ا،  ل��ل��م��واص��ف��ات 

وإرسالها الى مختبر لتحليلها.
وتابعت مصلحة حماية المستهلك في وزارة 
اسعار  ومراقبة  التدقيق  في  عملها  االقتصاد، 
االلتزام  ومدى  واالستهالكية  الغذائية  المواد 

بمعايير الصحة والسالمة العامة.
المصلحة  في  المفتشين  من  فريق  جال  فقد 
سوق  ف��ي  م��وس��ى  محمد  ال��م��راق��ب  ب��رئ��اس��ة 
الخضار في قبة شمرا في سهل عكار، بمؤازرة 
في  ال��دول��ة  أم��ن  مديرية  في  حلبا  مكتب  من 
اسعار  في  التدقيق  تم  حيث  عكار،  محافظة 
وأوزان الخضار ومدى التزام المحال بالتعقيم 
والزبائن.  للعاملين  الوقاية  إجراءات  واتخاذ 
والتعليمات  المالحظات  بعض  توجيه  وتم 

دياب خالل جولته والوفد المرافق في سوبر ماركت »سبينس« العامة.
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5الوطن / �سيا�سة
فل�سطين المحتلة

ال��س��ل��ط��ة  رئ����ي����س  ه����ات����ف   {
أمس،  عباس،  محمود  الفلسطينية، 
عبير  ايطاليا  ل��دى  فلسطين  سفيرة 
هو  م��ا  بكل  للقيام  ووجهها  ع���ودة، 
الطبيب  الفقيد  عائلة  تجاه  مطلوب 

نبيل خير.
المناضل  الطبيب  عباس،  واعتبر 
خير، الذي توفي بعد إصابته بفيروس 
المهني  واجبه  تأديته  أثناء  كورونا، 
دولة  في  المرضى  تجاه  واالنساني 
شهداء  من  شهيدا  الصديقة،  ايطاليا 

فلسطين.
االتحاد  رئيس  نائب  خير،  الطبيب 
في  الفلسطينية  للجاليات  ال��ع��ام 
أوروبا، أمين سر حركة »فتح« السابق 
في ايطاليا، عضو إقليم حركة »فتح« 
العمل  ق��ي��ادات  وأح���د  إيطاليا،  ف��ي 

الوطني الفلسطيني.
عاما(   63( خير  المناضل  الطبيب 
من مدينة بيت ساحور في بيت لحم، 
يعمل طبيباً بمجال الطب الوقائي في 
في  كالياري  مدينة  في  ويقيم  إيطاليا 
إصابته  بعد  توفي  سردينيا،  جزيرة 
بفيروس كورونا، أثناء تأديته واجبه 

المهني واإلنساني تجاه المرضى.
} بحث مدير عام الدائرة السياسية 
السفير  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة 
أنور عبد الهادي، ومدير جمعية الهالل 
االحمر الفلسطيني في سورية عاطف 
المخيمات  ف��ي  األوض����اع  إب��راه��ي��م، 
»ك��ورون��ا«  ف��ي��روس  انتشار  ظ��ل  ف��ي 

المستجد.
واطلع إبراهيم، السفير عبد الهادي، 
الدائرة  مقر  في  عقد  الذي  اللقاء  خالل 
السورية  العاصمة  في  السياسية 
التي  ال��ج��ه��ود  على  أم���س،  دم��ش��ق، 
إجراءات  من  األحمر،  الهالل  بها  يقوم 

احترازية للوقاية من الفيروس.
أزم��ة  استشعر  ال��ه��الل  إن  وق���ال 
ونصف،  شهر  من  أكثر  منذ  ك��ورون��ا 
وبدأ طاقمه بإعطاء محاضرات طبية 
تخصصية للكادر الطبي والمتطوعين 
حول مخاطر الفيروس وطرق انتشاره 

والوقاية منه.
األح��م��ر  ال���ه���الل  أن  إل����ى  ي��ش��ار 
لالجئين  خدماته  يقدم  الفلسطيني 
في  مراكزه  عبر  مجاناً،  الفلسطينيين 
كل من »خان دنون، والالذقية، وحماة، 
إلى  إضافة  اليرموك«،  ومخيم  ويلدا، 
ويافا  حمص،  في  بيسان  مستشفيي 

بدمشق.

ال�سام

الشعبية  اللجنة  استنكرت   {
الشعب  م��ع  للتضامن  ال��م��ص��ري��ة 
ال���س���وري اس���ت���م���رار اإلج�������راءات 
الجانب  أحادية  القسرية  االقتصادية 
المفروضة من قبل الغرب ضد سورية 
مؤكدة أنها إجراءات تخالف المواثيق 
حق  في  كبرى  جريمة  وتعد  الدولية 
انتشار  ظل  في  وخاصة  اإلنسانية 

وباء كورونا المستجد عالمياً.
الالذقية  زراع��ة  مديرية  وزع��ت   {
وعطرية  طبية  نباتات  منحة   500
جبلة  مناطق  في  الريفية  األسر  على 
بالتعاون  وذل��ك  والقرداحة  والحفة 
وبرنامج  العرب  النحالين  اتحاد  مع 

الغذاء العالمي التابع لألمم المتحدة.
المستفيدين  م��ن  ع���دد  وأب����دى 
ناحية  من  المشروع  لهذا  حماسهم 
ومصدر  عمل  فرصة  على  الحصول 
الحالية  الظروف  ظل  في  للدخل  مدر 
وال سيما أن نبات الزعتر من الزراعات 
بيئية  ظروفاً  تتطلب  ال  التي  السهلة 

معينة.

العراق

ال���وزراء  مجلس  رئيس  بحث   {
المكلف عدنان الزرفي، أمس، مع وزير 
اتخاذها  الواجب  اإلج��راءات  المالية 

على خلفية انخفاض أسعار النفط.
وذكر بيان للمكتب اإلعالمي لرئيس 
استقبل  »الزرفي  ان  المكلف،  ال��وزراء 
حسين  ف���ؤاد  المالية  وزي���ر  ال��ي��وم، 
مستجدات  بحث  اللقاء  خالل  وجرى 
واالقتصادية  السياسية  االوض���اع 
والمالية وتاثيرات جائحة كورونا على 

االقتصاد في العراق ودول العالم«.

الأردن

مفوضي  مجلس  رئ��ي��س  ق��ال   {
هيئة تنظيم قطاع االتصاالت الدكتور 
الهيئة  إن  الجبور  غ��ازي  المهندس 
األسبوع  خالل  الدولة  خزينة  رف��دت 
بمبلغ  الحالي  نيسان  شهر  من  األول 
ليصبح  تقريباً،  دينار  مليون   21
من  برفده  الهيئة  قامت  ما  إجمالي 
بداية العام ما قيمته 34 مليوناً و600 

ألف دينار.
اي��رادات  يمثل  المبلغ  هذا  إن  وقال 
حصة  لحساب  الدفعة  م��ن  الهيئة 
المشاركة بالعائدات وعوائد الترددات 
الترخيص  عوائد  لتسويات  إضافة 
مشغلي  على  المستحقة  السنوية 
الفترة، مشيراً  المتنقلة لهذه  الهواتف 
االتصاالت  قطاع  تنظيم  هيئة  أن  الى 
إي���راداً  مستقلة  مؤسسة  أكثر  تعد 

للخزينة واألكثر وفراً.

الكويت

غالبية  إن  م��ص��ادر،  كشفت   {
االجتماع  ح��ض��روا  ال��ذي��ن  ال��ن��واب 
أبلغوا  أم��س  الحكومي   - النيابي 
بعدم  واض��ح��ة  رس��ال��ة  ال��ح��ك��وم��ة 
بقانون  م��ش��روع  ع��ل��ى  ال��م��واف��ق��ة 
»الدين العام« الذي أحالته الحكومة 
وطلبوا  األم��ة  مجلس  إلى  الخميس 
يكون  أن  المرجح  من  وأن  سحبه، 
وال  بقرار  المتقاعدين  أقساط  تأجيل 

يحتاج إلى تعديل القانون.

اأخبار الوطن
الحتالل التركّي ين�سئ نقطة ع�سكرية جديدة بريف الح�سكة وي�سطو على كّميات كبيرة من القمح وينقلها اإلى تل اأبي�ض بريف الرّقة

دم�سق: خ�سائر �سببها ا�ستمرار اإغالق المحال التجارّية ومطالبات بحلول 

»ما�سون بالتكليف واأكملنا الت�سكيلة الوزارّية وروؤيتي لإدارة الدولة تتطلب وجودي«.. و»كتائب حزب اهلل« توقف العمليات �سد »العدو« الأميركّي

الزرفي: الأميركّيون اأ�سدقاء العراق و�سّحوا من اأجله!

حما�ض توؤكد اأنها �ستتعامل بم�سوؤولية مع اأي ا�ستجابة فعلّية لمبادرة ال�سنوار

هنّية: م�سّممون على الإفراج عن الأ�سرى

النظر  بإعادة  سورية  في  المطالبات  تتزايد 
كورونا،  وباء  انتشار  منع  إجراءات  بعض  في 
ومنها عملية إغالق المحال التجارية التي أّدت 
كبيرة  بخسائر  وتسببت  التعطل  من  حالة  إلى 

ألصحابها.
بعض التجار أو الصناعيين قدموا مقترحات 
محددة،  )ساعات  جزئي  بافتتاح  السماح  منها 
عن  وتحدثوا  األسبوع(،  في  محددة  أيام  ضمن 
في  البضائع  تراكم  نتيجة  كبيرة«  »خسائر 
المخازين، بينما كان أصحاب المحال، من غير 

كبار التجار أو المصنعين، هم الخاسر األكبر.
ال��م��ح��ال ي��ص��ف��ون حالة  ب��ع��ض أص��ح��اب 
معاناة  تشكل  باتت  بأنها  الحالية  التعطل 
حقيقية، خاصة أن اإلغالق ال يعني فقط توقف 
في  تتمثل  حقيقية  خسارة  بل  الدخل،  مصدر 
استمرار دفع الضرائب أو الرسوم األخرى، كما 
أصحاب  أح��د  وه��و   RT ل�  قاسم  ياسر  يقول 
توقف  مع  أنه  ويوضح  األطفال،  ألعاب  محال 
المحل فإن عليه أن يستمر  مصدر »الرزق« من 

في دفع ما يأتي:
ضرائب األرباح، وضرائب ريع العقار، إضافة 
إلى رسوم البلدية، وقسط غرفة التجارة، ورسم 
)وهو  واحد  عامل  وتأمينات  التجاري،  السجل 
تجاري(،  سجل  على  حاصل  لكل  إلزامي  مبلغ 

ويضاف إلى ذلك فواتير الكهرباء.
أصحاب  أغلب  يدفعها  تلك  إن  قاسم  ويقول 
المحال، وثمة مبالغ أخرى تزيد األعباء كحالة 
من يدفع بدل أجار محله، أو من لديه استحقاق 
تسديد قرض، مثله، ويضيف إن عليه أن يسدد 
وحول  قسطاً.  ليرة  ألف  مئتي  من  أكثر  شهريا 
رؤيته للحلول يقترح قاسم أن يتم تأجيل سداد 
أو اإلعفاء من الضرائب ولو  القرض على األقل، 

لفترة قصيرة.
فترة  في  جاء  اإلغ��الق  أن  إلى  قاسم  ويشير 
االستهالك  فعادات  ركودا،  تشهد  أساسا  كانت 
كادت أن تقتصر على أساسيات الحياة كالمواد 

لهذا  األسعار،  في  الكبير  االرتفاع  مع  الغذائية، 
كانت أرباح المحال غير كبيرة.

فادي أحمد، وهو أحد أصحاب محال األلبسة، 
يستأجر  إنه  ويقول  ذاته،  بالمضمون  يتحدث 
المحل لم يبد حتى اآلن أي  محال، وإن صاحب 
الشهري،  اإليجار  بدل  عن  للتنازل  استعداد 
ويؤكد أحمد أن كثيرين لديهم السؤال ذاته: من 
أين نأتي بما يكفي لكل تلك االلتزامات: ضرائب، 
وق��روض، وأج��ار، ومصروف أس��رة.. بل حتى 

ثمن علبة التبغ؟«.
إغالق  يتم  أن  يمكن  كيف  أحمد  ويتساءل 
وفي  والحركة،  الزحام  تخفيف  بهدف  األسواق 
الزحام  أو  الطوابير  مشاهد  نجد  نفسه  الوقت 
الشديد والتدافع للحصول على الخبز أو المواد 

التموينية؟!
التركي  االح��ت��الل  ق��وات  واصلت  ميدانياً، 
على  واالع��ت��داء  الدولية  القوانين  انتهاكاتها 
األراضي السورية عبر إنشاء المزيد من النقاط 
التي  مواقعها  وتعزيز  الجديدة  العسكرية 
إقدامها  مع  بالتوازي  الحسكة  بريف  احتلتها 

القمح  م��ن  كبيرة  كميات  ونهب  سرقة  على 
المخزن في ريف الرقة الشمالي.

وأشارت مصادر أهلية إلى أن قوات االحتالل 
ضخمة  عسكرية  نقطة  بتجهيز  قامت  التركي 
العين  رأس  مدينة  جنوب  الداودية  قرية  في 
وزودتها  الشمالي  الحسكة  بريف  المحتلة 
مع  بالتعاون  قامت  كما  العسكرية  باآلليات 
بتحصين  اإلرهابية  التنظيمات  من  مرتزقتها 
على  الواقعة  القرى  في  احتلتها  التي  المواقع 

الخط الواصل بين بلدتي تل تمر وأبو راسين.
االح��ت��الل  ق���وات  أن  إل��ى  ال��م��ص��ادر  ولفتت 
التركي أقدمت على االستيالء على قطعة أرض 
شرق  وتجهيزها  تقريباً  دونماً   15 بمساحة 
المتوقع  من  حيث  المحتلة  العين  رأس  بوابة 
استخدامها كساحة تجارية لتصريف البضائع 

التركية المهربة.
وفي سياق متصل بينت المصادر األهلية أن 
من  تبقى  ما  بنقل  قامت  التركي  االحتالل  قوات 
األقماح المسروقة والمخزنة في صوامع السفح 

إلى مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

في  السورية  األراض��ي  على  عدوانها  ومنذ 
التاسع من تشرين األول الماضي أقدمت قوات 
على  اإلرهابيين  من  ومرتزقته  التركي  النظام 
تنفيذ عمليات إجرامية وسرقة ونهب ممتلكات 
والمرافق  التحتية  البنى  ودم���رت  األه��ال��ي 
للمدنيين  كبير  ن��زوح  إل��ى  أدى  م��ا  الخدمية 
والتنظيمات  االح��ت��الل  ق��وات  نقلت  حين  في 
اإلرهابية العاملة بإمرتها مئات األسر من أهالي 
اإلرهابيين وأسكنتهم في منازل المدنيين الذين 

ضغطت عليهم وهجرتهم من المنطقة.
للمصالحة  ال��روس��ي  المركز  أك��د  ذل��ك،  إل��ى 
القوات  أن  سورية،  في  المتحاربة  األطراف  بين 
الروسية والتركية سّيرت، أمس، الدورية الثالثة 

على قسم من الطريق السريع M-4 في إدلب.
الروسي: »تم  المركز  وجاء في بيان أصدره 
روسيا  بين  مشتركة  دورية  ثالث  تسيير  اليوم 
يربط  الذي   M-4 وتركيا على الطريق السريع
إدلب،  محافظة  عبر  والالذقية  حلب  مدينتي 
وشاركت من الجانب الروسي مدرعتان من طراز 
»النمر«،  نوع  من  مصفحة  وسيارة   BTR 80

بالتحكم  طيار  ب��دون  روسية  طائرات  وقامت 
بمسار الدورية من الجو وتأمين الحماية لها.

خلوصي  التركي،  العدو  دفاع  وزير  وأعلن 
أكار، أمس، أن الجيشين الروسي والتركي قاما 

بدورية مشتركة ثالثة في إدلب السورية.
قوله:  أك��ار  عن  »األن��اض��ول«  وكالة  ونقلت 
مع  مشتركة  دوري����ة  ث��ال��ث  ج���رت  »ال���ي���وم، 
هذه  وستستمر  إدل��ب.  في  االتحادية  روسيا 

الدوريات«.
مفاوضات  أسفرت  الماضي،  مارس   5 وفي 
الروسي فالديمير بوتين، ورئيس  الرئيس  بين 
في  أردوغ����ان،  طيب  رج��ب  ال��ت��رك��ي،  النظام 
محافظة  في  المتفاقم  الوضع  حول  موسكو، 
إدلب السورية، عن االتفاق على وثيقة مشتركة. 
»بصيغة  التزامهما  بموجبها  الطرفان  وأك��د 
أستانا« وأعلنا عن تطبيق وقف إطالق النار في 

إدلب ابتداء من منتصف ليل 6 مارس.
ب��دوري��ات  القيام  على  الطرفان  اتفق  كما 

.M4 مشتركة على الطريق السريع المهم

أن  الزرفي،  عدنان  المكلف  ال��وزراء  رئيس  أكد 
أو  عيباً  ليس  الحكومة  ح��ول  السياسي  الحراك 
مسبة والتكليف الرسمي ماٍض وعالقتي اإليجابية 
إلنجاح  مساعد  عامل  السياسية  والقوى  بالنواب 
حكومتي، وال أستطيع منع الحراك السياسي بشأن 

البديل.
»الحراك  أن  تلفزيوني،  لقاء  في  الزرفي  وذك��ر 
رئيس  على  يضغط  لم  بتكليفي  المطالب  النيابي 
أستطيع  وال  ماٍض  الرسمي  والتكليف  الجمه�ورية 
منع الحراك السياسي بشأن البديل، ومن المه�م أن 

يكون القرار العراقي قرار داخلي دون تدخل«.

وأغلبية  بتكليف  للمنصب  »أت��ي��ت  وأض���اف 
القادة  إليه  يصل  إجماع  أي  أخالف  لن  نيابية، 
الشيعة، ورؤيتي إلدارة الدولة تتطلب وجودي على 
رأس الحكومة، والعراق بحاجة إلى حكومة أشبه 

بالصقور لمواجه�ة إشكالياته المعقدة«.
وأوضح »بقائي على رأس الحكومة لمدة طويلة 
طموح مشروع إذا نجحنا في اإلدارة، وسأعمل مدة 
14 ساعة في اليوم خالل الفترة المقبلة، وسأكون 
اإليراني  الصراع  توظيف  على  وسأعمل  حيادياً 

األميركي لصالح العراق«.
يكون  لن  العراقي  واالقتصاد  »األمن  أن  وتابع، 

دول  مع  االستراتيجية  بحسن  إال  وآمنا  ناجحا 
الجوار والقوى العظمى، واألميركان أصدقاء العراق 
ملف  نطوي  أن  ويجب  أجله،  من  كثيرا  وضحوا 
العالقات المتذبذبة مع دول الجوار، ومن المه�م أن 
إلى  عسكرية  من  الدولي  بالتحالف  عالقاتنا  نبدل 

اقتصادية«.
رئيسي  عامل  والمه�نية  »الكفاءة  أن  إلى  وأشار 
من  ه�م  ال���وزراء  وأغلب  ال��وزاري��ة،  كابينتي  في 
أسمائه�م  إع��الن  اآلن  المبكر  ومن  ال��وزارات  داخ��ل 
ال��ق��وى  عليه  ت��ع��ت��رض  وزي���ر  أي  وس��أس��ت��ب��دل 
السياسية وأريد حكومتي أن تكون بدعم سياسي 

ومه�نية بدقة عالية«.
ال��ق��ادة  جميع  م��ع  »ت��واص��ل��ت  أي��ض��ا  وق���ال 
وانطباع  الوسطاء  إل��ى  ألجأ  ول��م  السياسيين 
كان  الحكومي  برنامجي  عن  السياسية  القوى 
إيجابياً والمرونة مطلوبة من الجميع وإال سنغرق 

جميعاً«.
»أؤمن  الزرفي  أوضح  الشعبي،  الحراك  وحول 
دخل  وال  داخلي  ح��راك  ه�و  الشعبي  ال��ح��راك  أن 
الحراك  أث��ن��اء  المتظاه�رين  وقتل  بالخارج  ل��ه 
أزمة  انبثق من  الجماه�يري خطأ جسيم، والحراك 

داخلية، لكنه أخفق في إقناع الحكومة«.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد كلف 
النصر«  »ائتالف  يتزعم  الذي  الزرفي،  عدنان 
العراقية  الحكومة  بتشكيل  البرلمان،  في 

المؤقتة.
في  الواسعة  الشعبية  االحتجاجات  واندلعت 
والجنوب،  الوسط،  ومحافظات  بغداد،  العاصمة 
إلقالة  الماضي،  األول  تشرين  أكتوبر/  مطلع  منذ 
أكبر ثورة  المهدي، في  رئيس الحكومة، عادل عبد 

األميركي  االجتياح  منذ  العراق  يشهدها  شعبية 
صدام  يترأسه  كان  الذي  السابق،  النظام  وإسقاط 

حسين، عام 2003.
في  المتظاهرين  استطاعة  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
المهدي،  عبد  عادل  الحكومة،  رئيس  إقالة  العراق، 
واعتذار محمد توفيق عالوي عن تشكيل الحكومة، 
وتعديل  ال��ب��رل��م��ان،  ح��ل  على  ي��ص��رون  أن��ه��م  إال 
وإقامة  الطائفية،  المحاصصة  بإلغاء  الدستور، 
الشعب  من  يقدم  مرشح  الختيار  مبكرة  انتخابات 

حصراً.
الله في  أعلنت »كتائب حزب  على صعيد آخر، 
»قوات  ضد  العمليات  إيقاف  الثالثاء،  العراق«، 

في  األميركية  ال��ق��وات  إل��ى  إش���ارة  ف��ي  ال��ع��دو«، 
العراق.

أحمد  أب��و  للكتائب،  العسكري  القائد  وق���ال 
قيادتنا  »أبلغتنا  صحافي:  بيان  في  البصري، 
االستراتيجية  للعمليات  التأهب  في  باالستمرار 
ضد القوات الغازية ومراقبة تحركاتها«. وأضاف: 
دامت  ما  العدو  قوات  ضد  العمليات  تنفيذ  »إيقاف 

مستمرة باالنسحاب من بالدنا«.
العسكري  الناطق  نشر  متصل،  سياق  وف��ي 
احتوى  رسما  العسكري،  علي  أبو  الكتائب،  باسم 
النهاية«  المتحدة  »الواليات  فيها  يذكر  كلمات،   3

.)USA The End(

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
إسماعيل هنية إن حركته مصممة على اإلفراج 
ع��ن األس���رى ف��ي سجون االح��ت��الل ف��ي إط��ار 
استجاب  حال  في  إنجازه  يمكن  الذي  التبادل 

قادة االحتالل مع متطلبات ذلك.
هنية  أجراه  هاتفي  اتصال  خالل  ذلك  جاء 
وفق بيان لمكتبه أمس، مع المبعوث الخاص 
األوس��ط  للشرق  ال��روس��ي  االت��ح��اد  لرئيس 
والبلدان اإلفريقية، نائب وزير خارجية روسيا 

ميخائيل بوغدانوف.
أوضاع  على  هنية  ركز  فقد  البيان،  ووفق 
األس���رى ف��ي س��ج��ون االح��ت��الل، واألوض���اع 
اإلنسانية الصعبة التي يعيشونها، وضرورة 
االحتالل  على  والضغط  الوباء،  من  حمايتهم 
وتحّمل  لسالمتهم،  يلزم  ما  تقديم  أج��ل  من 

المسؤولية الكاملة عن حياتهم.
الحركة  رئيس  »استعرض  البيان:  وق��ال 
األوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون 
في مختلف أماكن وجودهم، سواء داخل األرض 
والشتات«،  اللجوء  مخيمات  في  أو  المحتلة، 
م��ش��ي��ًرا إل���ى ت��ده��ور ال��وض��ع االق��ت��ص��ادي 

على  المترتبة  اإلج���راءات  ج��راء  واإلنساني 
انتشار الفيروس.

وتابع: »أشار رئيس الحركة إلى الجهود 
الصعبة  المبذولة في قطاع غزة، واألوضاع 
اإلمكانات  وقلة  الحصار  جراء  للمواطنين 
المتاحة على المستوى الصحي واإلنساني، 
الجهود،  ك��ل  ب��ذل  إل��ى  الماسة  وال��ح��اج��ة 
واإلغاثية  الصحية  المستلزمات  وتقديم 

الالزمة«.
هذا  إن  حماس  حركة  رئيس  مكتب  وق��ال 
رئيس  يبذلها  التي  الجهود  إطار  في  االتصال 
العالم  وزعماء  قادة  مع  التواصل  في  الحركة 
الفلسطيني،  الشعب  عن  التخفيف  أجل  من 

ومساعدته في مختلف أماكن تواجده.
المقاومة  حركة  أكدت  متصل،  سياق  وفي 
اإلسالمية )حماس( مساء أمس أنها ستتعامل 
بشكل مسؤول مع أي استجابة فعلية وحقيقية 
في  الحركة  رئيس  طرحها  التي  للمبادرة 
الجنود  بخصوص  السنوار  يحيى  غزة  قطاع 
كتائب  ل��دى  األس���رى  الصهاينة  والضباط 

القسام.

الناطق باسم حماس حازم قاسم  وأوضح 
مبادرة  على  تؤكد  الحركة  أن  تصريح  في 
سراح  بإطالق  االحتالل  »يقوم  بأن  السنوار 
والمرضى  والنساء  السن  كبار  م��ن  أس��رى 
واألطفال مقابل أن يقّدم القسام خطوة إيجابية 

في الموضوع«. 
ملعب  في  اآلن  »الكرة  أن  قاسم  وأض��اف 
عملية  خطوات  تتخذ  ب��أن  االحتالل  حكومة 

بالخصوص«.
تصريح  م��ن  قليٍل  وق��ت  بعد  ه��ذا  وي��أت��ي 
أعلن  نتنياهو  بنيامين  العدو  وزراء  لرئيس 
عبر  للملف  سريع  لتحريك  »جاهز  أن��ه  فيه 
وسطاء«، وذلك رًدا على دعوة السنوار لتحريك 
ملف صفقة تبادل لألسرى في ظل انتشار وباء 

كورونا.
قبل  تفاعلي  لقاء  خالل  قال  السنوار  وكان 
أيام إنه »يمكننا أن نقدم تنازاًل جزئًيا في ملف 
مقابل  الحركة  لدى  األس��رى  االحتالل  جنود 
السن  كبار  الفلسطينيين  األسرى  عن  إفراجه 
والمرضى والنساء واألطفال، كمبادرة إنسانية 

في ظل أزمة فيروس كورونا«.

أعلن االتحاد األوروبي، عن تمديد عمل بعثته في العراق حتى 30 من أبريل عام 2022، مشيراً إلى 
دعمه لإلصالحات في القطاع األمني بالبالد، مشدداً على متانة عالقته باالتحاد األوروبي.

وأشار االتحاد إلى تمديد تفويض البعثة االستشارية لالتحاد األوروبي لدعم إصالح قطاع األمن، 
الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 من الشهر الحالي، بعد تقييم االحتياجات العراقية.

الداخلية  ووزارة  الوطني  األمن  بمؤسسات  اإلصالح  تحقيق  في  المساعدة  تقديم  االتحاد  وأكد 
العراقية، وتقديم المشورة والخبرة على المستوى االستراتيجي.

المشاريع  لتحديد  خلية  بإنشاء  األولى  للمرة  ستقوم  العراق  في  بعثته  أن  على  االتحاد،  وشدد 
وتنفيذها، وستؤدي دوراً أساسياً في تنسيق وتسهيل وتقديم المشورة بشأن تلك التي تنفذها الدول 

األعضاء في المنظمة الدولية.
اإلره��اب  مكافحة  في  للمساعدة  المبذولة  والجهود  المؤسسي  اإلص��الح  كذلك،  البعثة  وتدعم 
والجريمة المنظمة، مع اإلشارة بشكل خاص إلى إدارة الحدود والجرائم المالية بشكل خاص الفساد 

وغسل األموال واالتجار بالتراث الثقافي.
وبدأت البعثة عملها في العراق عام 2017، بناء على طلب من بغداد للحصول على الدعم.

وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام 
الدولي  البنك  في  المشرق  دائ��رة  مدير  مع  الربضي 
تمويل  اتفاقية  جا،  كومار  ساروج  والتعمير  لإلنشاء 
 200 بقيمة  والعمل«  والتكنولوجيا  الشباب  »مشروع 

مليون دوالر أميركي.
التي  المشروع  اتفاقية  ان  أم��س،  الربضي  وق��ال 
البرامج  دعم  الى  تهدف  بعد،  عن  اليوم  توقيعها  تم 
والجهود الحكومية الرامية إلى معالجة البطالة وايجاد 
منظومة  تعزيز  خالل  من  األردني  للشباب  عمل  فرص 
المجال  هذا  في  المهارات  وتوفير  الرقمي  االقتصاد 
وأساليب إدارة المشاريع في مراحل مختلفة. وأوضح 
أنه سيتم رصد المخصصات الكافية من قيمة التمويل 
لبرنامج   )2024-2020( سنوات  خمس  فترة  على 
الموجهة  البرامج  دعم  الى  باإلضافة  وطن«،  »خدمة 
نحو االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق رؤية 

وزارة االقتصاد الرقمي والريادة نحو التحول الرقمي.
جديدة  عمل  ف��رص  ايجاد  إل��ى  المشروع  ويهدف 
ذلك  في  بما  المقبلة  الخمس  السنوات  في  للشباب 
رقمنة  وكذلك  الحر،  الرقمي  العمل  مجاالت  في  النساء 
الحكومية  الدفع  معامالت  من  بالمئة   80 من  أكثر 
واستقطاب حوالي 20 مليون دوالر أميركي استثمارات 

جديدة من القطاع الخاص للخدمات الرقمية.
برامج  توفير  في  المشروع  يسهم  ان  المرتقب  ومن 
األس��واق،  إلى  األعمال  رواد  وصول  وتسهيل  مهنية، 
المملكة  في  عملياتها  توسيع  على  الشركات  وتحفيز 
الحر  العمل  منصات  إلى  الشباب  وص��ول  وتحسين 
الرقمية  الخدمات  تحسين  ال��ى  باإلضافة  الرقمية، 
الحكومية والدفع الرقمي. ويتوزع مبلغ االتفاقية على 
ما قيمته 1ر163 مليون دوالر أميركي على شكل قرض 
على  أميركي  دوالر  مليون  و9ر36  الدولي  البنك  من 
العالمية  الميسر  التمويل  آلية  من  مقدمة  منحة  شكل 

)جي سي اف اف( والُمدارة من قبل البنك الدولي.
والريادة  الرقمي  االقتصاد  وزي��ر  اش��ار  جانبه  من 
المشروع  مكونات  ان  الى  الغرايبة  مثنى  المهندس 
الطلب  لتلبية  الشباب  كفاءة  مستوى  رفع  إلى  تهدف 
المتزايد على المهارات الرقمية، بما يشمل خلق فرص 
لمعالجة  شّقين  ذي  نهج  اتباع  سيتم  حيث  العمل، 
كفاءة  مستوى  رفع  خالل  من  الرقمية  المهارات  فجوة 

مهاراتهم  مستوى  ورف��ع  العمل  س��وق  في  الشباب 
الرقمي  القطاع  احتياجات  بين  وال��رب��ط  الرقمية، 
من  وذلك  الرقمية،  المهارات  على  والتدريب  والتعليم 
للصفوف  الرقمية  التعليمية  المناهج  تطوير  خالل 
باإلضافة  الثانوي،  الثاني  إلى  السابع  من  الدراسية 
على  للخريجين  تدريبية  برامج  وتنفيذ  تصميم  إلى 
المهارات الرقمية وبما يلبي احتياجات القطاع الرقمي.
القطاع  في  التوسع  عملية  المشروع  سيدعم  كما 
إلتاحة  اإللكترونية،  الحكومية  والخدمات  الرقمي 
وتسهيل  الرقمية  المنصات  خ��الل  م��ن  عمل  ف��رص 
وصول النساء والشباب والفئات المستهدفة إلى هذه 
القطاع  في  األنشطة  تعزيز  سيتم  حيث  المنصات، 
الرقمي ودعم الخدمات الحكومية اإللكترونية من خالل 
دعم  الى  إضافة  وفعاليتها،  الخدمات  جودة  تحسين 
اإللكتروني  الدفع  ألنظمة  والمؤسسية  التحتية  البنية 
مختلف  على  وتعميمها  فيها  التوسع  زي��ادة  بهدف 

الخدمات.
البنك  في  المشرق  ل��دائ��رة  اإلقليمي  المدير  وق��ال 
أحدث  على  المشروع  هذا  تصميم  اعتمد  »لقد  الدولي 
الرقمية  الحكومة  في  الدولية  واالبتكارات  ال��دروس 
الدروس  وأحد  األردني،  السياق  مع  تكييفها  تم  والتي 
الرئيسية في هذا السياق هو أهمية الجمع بين الحلول 
الطريق  يمّهد  مما  المؤّسسي،  واإلصالح  التكنولوجية 
واإلنتاجية،  الكفاءة  وزيادة  جديدة،  عمل  فرص  لخلق 
وال��م��س��اءل��ة  ال��ع��ام��ة  ال��خ��دم��ات  ت��ق��دي��م  وتحسين 

والشفافية«.

التحاد الأوروبّي يمّدد عمل بعثته في العراق

عّمان: البنك الدولي يمّول م�سروعًا 

لإيجاد فر�ص عمل لالأردنّيين
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 —«dI��«  q Ò��  ULMO�  ¨Ÿu��√  ‰ö�  r�UF�«   U�U�≈  YK��  ¨l�d�  ¨fL�  W��d�  s�  WO�dO�_«
 ¨UO�d�Ë UO�UD�d� s� q� ÂÒbI��� U��d�Ë UO�U��≈Ë UO�UD�≈ s� q� w� …œU�e�« w� Òw��� l�«d�Ë
 œb� w�K� W�U�� U��d�Ë UO�U��«Ë UO�UD�≈Ë U�dO�√ XK��«Ë Æb�«u�« ÂuOK� W�U�≈ 4500 ‰bFL�
 WO{dH� …œuF�« ÊS� sOO�Ëb�« ¡«d��K� Î UI�ËË Î̈ UH�√ 87 q�« s� Î UH�√ 56 l� ¨r�UF�« w�  UO�u�«
 dNA�«  qL��  Ê√  —UE��U�  WOF�«Ë  Ëb��  U�dO�√  w�  rNHB�  dNA�«  W�UN�  »UB�  sO�ö�  WF�—√

ÆW�ÒOD�« —U��_« q�IL�«
 W�B�«  d�“Ë ‰U� UL� ¨¡«u��ô« WK�d� …dz«œ  w� ‰«e� ô W�U�≈ 575  r�— mK�  Íc�«  ÊUM��
 ¨”ËdOH�« wAH�  ôU� ¨ÍÒdA� WM�b� w� l�U��Ë s�UF� u�Ë ¨Á—u� XK��« Íc�« s�� bL�
  dA�Ë  ¨ÁœuN�Ë  t��Òb��  …œU??�ù«Ë  d�bI��«Ë   UO���U�  WI�d�  w�UL��ô«  q�«u��«  qzU�Ë
 ¨sO�—uB�« sO� W�{«Ë ‚—«uH�« Ëb�� YO� ¨W�B�« …—«“Ë v�u� U�bM� t�—u� W�—UILK� UNF�
 ¨tN�Ë vK� w�B�« ŸUMI�«  «dO�Q�Ë fLAK� ÷ÒdF��« —U�¬Ë œUN�ù«Ë ¡UO�ù«  U�ö� dNE�Ë
 ÍdA� w� tKO��� r� U�Ë »«d��ô« s� s�bzUF�« Í—bB� s� W�U�≈ 30?�« W�«d� …œU�“ l�Ë
 ¨UNF���M� »Òd���« —œUB� vK� UMÒ�b� wN� ¨ U�U�ù« ÂU�—√ fO� oKI� U� Ê√ bO�Q��« d�“u�« œU�√
 ‰«e�  ô  Íc??�«  w�eML�«  ‰eF�«  UN��bI�  w�Ë  WOzU�u�«   «¡«d??�ùU??�  Â«e��ô«  Âb�  u�  oKI�  U�  q�

Æ U�Ëd�K� W{d�
 q�  w�  j�UC�«  w�UL��ô«  l{u�«  ÊU�  W�U�u�«   «¡d??�≈  s�  XKH��«   ôU??�  l�  q�«b��U�
 W�uJ��«  fOz—  ÊQL�  ¨W�K�  U�UCI�  W�uJ��«  ÂU�√  —UF�_«  w�  Òw�uM��«  ŸUH�—ô«Ë  W�UD��«
 l�d�� b�√ UL� W�uJ��« W�UM� l{u� UN�√ WÒO�öN��ô«  PAML�« vK� t��u� d�� »U�œ ÊU��
 WÒOM�√  —œUB�  X�d��«  ULO�  Î̈ «dI�  Òb??�_«   özUFK�  WO�UL�«   «b�U�L�«  ·dB�  ¡b��«   UOKL�
 YO�� ¨WÒ�“uN� ‰U� w� W�UF�« W��F��« V�uL� l{u� w��« W�ÒK�L�« ÈuI�« sO� ÂUNL�« l�“u�
 ÷d�HÔ� ULMO� ¨ «b�U�L�« l�“u� ÂUN�Ë s�_« ÷dH� W�U��« bM� q�b��« ÂUN� gO��« v�u�
 ¨W�U��« bM� gO��« UNL�b�Ë ¨‰u���« dE� ÷d� wK�«b�« s�_« Èu� r��Ë …uI� v�u�� Ê√
 W�Ëb�« s�√ “UN� w�u� Õd�I�� ¨sO�d�GL�« …œu�  ö�— rOEM� WO�ËR�� ÂUF�« s�_« qL���Ë
  ö�R�  “UN��«  pKL�  W�Ë—b�  —UF�Q�  bÒOI��«  ÷d??�  w�  UNO��«d�Ë  œUB��ô«  …—«“Ë  r??�œ

ÆUN� bÒOI��« vK� W�U�d�« ÷d�Ë UN�U�«—œ w� W�«dA�«
 Íb���« WN�«uL� u�—UMO� s� d��√ XL�— Î̈ UOL�— UN�UI� √b� w��« W�uJ�K� WO�UL�« WD��«
 r�bI� l� wLOK�ù«Ë w�Ëb�« lL��L�« »ËU�� sLC�� u�—UMO�� W�u�Ë_« XD�√ ULO�Ë ¨w�UL�«
 ‚ËbM�  UL�U�� Ë√ W{d�H� WO�OK� lz«œË Ë√ —bO� dL�R� d�� ¡«u� ¨WO�UL�«  «b�U�L�«
 w�UL�« W�Ëb�« l{Ë sO��� w� UNO�≈ ¡u�K�« sJL� w��«  «¡«d�û� Î U�uI� XF{Ë ¨w�Ëb�« bIM�«
 Vz«d{  ÷d�   œUH�Ë  ¨q�b�«  W��d{Ë  ·—UBL�«  ÕU�—√  vK�  Vz«dC�«  …œU�“  vK�   e�d�
 50 s� Îôb� …dO� n�√ 25 bM� s�eM��« WHO�� dF� XO���� WOH�J� Î̈ «dI� Òb�_«  UI�D�« vK�
 dO�  lK�K�  W�UCL�«  WLOI�«  vK� %  15  W��d{  ÷d�Ë  ¨w�Ëb�«  bIM�«  ‚ËbM�  UN�d��«  Î UH�√
 WKJO� vK� WD��«  e�—Ë ¨‚ËbMB�«  U�d�IL� Î UI�Ë lK��« q� vK� 20%  q�UI� WO�U�_«

ÆÊUM�� ·dB� ‰«u�√Ë w�dBL�« ŸUDI�«
 Í√d�« ‚UD� vK� WD��«  «œdH� ‰Ë«b� r�� Ê√ sOO�U�Ë sO�œUB��« ¡«d�� —œUB� XF�u�Ë
 w�—U��«Ë  wK�«b�«  ‘UIM�«  …œU??�  qJA�  Ê√Ë  ¨WO�Ëb�«  WO�UL�«   U��RL�«Ë  »«e??�_«Ë  ÂUF�«
 ¨W��UL�«  UN��« s� qFH�« œËœ— b�— ¨q�bF��« tI�K� b� U� —uK�� —UE��U� ÊU�O� dN� ‰ö�

ÆtKO�UH� WA�UML� ¨w�Ozd�« u� ÊuJO� u�—UMO� Í√ W�dF� `O�� UL�
 ÎöIF� d��F� w��« ÍdA� WIDM� v�« ULO� ô ‰ULA�« v�« s�� bL� —u��b�« W�B�« d�“Ë W�u�  “d�Ë
 ·«“u�   «uI�«  VzU�  t�U�I��«  w�  ÊU�Ë  w�uJ��«  U�U�  —U�  vHA���  —«“  YO�  ¨WO�UM�K�«   «uI�«  »e��
 ÎU�d��� W���L�«  ôU��« Ê√Ë oO�œË wLK�Ë wMN� WIDML�« w� W�“_« WOK� qL�ò Ê√ s�� `{Ë√Ë ‚U��«
 …d�U�� u� ÍdA� w� Á«d� U�ò Ê≈ ‰U�Ë Æå·u��« dO�� ô r�d�« «c� Ê√Ë l����« s��� WO�U��≈ …—U�≈ w�

ÆsO�UB� «uD�U� ’U��_ WOz«uA�  UMO�  c�Ô√ UN�√ v�« ÎU��ô ¨åtM� lL��L�« W�UL�Ë ¡U�u�« —UA��ô
Æl�F� «b�d�� VzUM�U� ¡U�ö��« ¡U�� Á«d�« ‰UB�U� t�—U�e� s�� b ÒN�Ë

 WOLM� vK� qLF�ò UM�√ v�« s�� XH�Ë WO��d� ÊULOK� å…œdL�«ò —UO� fOz— vI��«Ë U�d�“ s�� —«“ UL�
Æåo�UML�« Òq� w� lL��L�« W�UL� vK�Ë WO�uJ��«  UOHA��L�« Èu��� vK� ULO� ô w�B�« ŸUDI�«

 Ác� w� W�B�« …—«“Ë V�U� v�≈Ë UMK�√ V�U� v�≈ s��ò ∫‰U�Ë t�—U�“ vK� s�� WO��d� dJ� Á—Ëb�
ÆåW�B�« …—«“Ë w� rJF�u� w�Ë WO�UO��« WO�UM�« s� ÊuK�L� UL� rJF� UM�√ UL� WIO�b�« WK�dL�«

 WOz«uA�  UMO� c�Q� q�IL�« Ÿu��ô« √b�M�ò UM�√ w�uJ��« ÊËd���« vHA��� s� W�B�« d�“Ë sK�√ UL�
 qBO� VzUM�«  …—«œ  —«“  UL� ¨åÁUC�I� ¡wA�«  vK� vM�O�   UODFL�«  qK�Ô��Ë WHK��� WO�UM��  o�UM� s�

 ÆWM�bL�« w� w�ö�ù« vHA��L�« bIH�Ë fK�«d� w� w�«d�
Æ‰Ë_« f�√ 34 X�U� Ê√ bF� 45 v�≈ f�√ ÍdA� w�  U�U�ù« œb� ŸUH�—« s�  U�uKFL�« X�Òb��Ë

 w� åU�Ë—u�å?� …b�R� W�U�≈ 118  œu�Ë U�d�dI� w� À—«uJ�« …—«œù WOM�u�«  UOKLF�« W�d�  œU�√Ë
ÆåqO�� ¡UC� w� 47Ë «b�F� ¡UC� w� 53 ¨Ê«Ëd�� ¡UC� w� 71 ¨ ËdO� w� 104 ¨s�L�« ¡UC�

  ËdO�  —UD�  d��  ÊUM��  v�«  s�bzUF�«  sO�d�GL�«  l{Ë  ‰u�  ÊUO�  w�  W�B�«  …—«“Ë  XMK�√  U�—Ëb�
 w��« …dzUD�« s�� vK� «u�U� 108 q�√ s� COVID≠19 ?� »U�— WF�� W�U�≈ s� b�Q��« r�ò t�√ ¨w�Ëb�«
 s� XK�Ë w��« …dzUD�« s�� vK� «u�U� 118 q�√ s� »U�— WF�—√Ë b�—b� s� f�√ XK�ËË sO�d�G� XK�√
 oO�D� vK� b�bA��«  l� Î̈U�U��  vHA��L�«  v�«  WO�U��ù«   ôU��«  Ã«d�≈  r�O� tOK�ò X�U{√ Æåf�—U�
 ‰U�ÔO�Ë …—«“u�« q�� s� ÎUO�u� rN�F�U�� r��� t�√ ÎULK� ¨WO�K��«  ôU�K� œbAL�« w�eML�« w�B�« d���«
  U�u�H�« ZzU�� s� Êö�ù« r�O�Ë ÆÍd��L�« h�H�« …œU�ù vHA��L�« v�« ÷—«u� Í√ tOK� dNE� s�

Æåo�ô X�Ë w� U�—Ëb� —u� ”u�ôË ‰u�MD�« w�dzU� s�� vK� »U�dK� X�d�√ w��«
 W�—uNL��« fOz— W�Uzd� «b�F� w� U�bIF� W�K� w� ÂuO�« t��� ¡«—“u�« fK�� Ê√ å¡UM��«ò XLK�Ë
 W�ö� Ë√  sO�u��√ v�«  WOK�«b�«  …—«“Ë dO�«b� o�Ë ‰u���«  dE�Ë W�UF�«  W��F��«  b�bL� v�«  Êu� ‰UAO�

ÆådDH�« bO� WKD� bF� U� v�« d�¬ b�bL� —«d� tF��� Ê√ vK� lO�U�√
 w�UL��ô«  l�«u�«  vK�  ‰ULA�«  w�  ULO�  ô  o�UML�«  iF�  w�  WO�FA�«   U�U���ô«  l�Ë  vK�Ë
 l{u�« Íœd� W�O��  UO�bOB�«Ë ‰“UML�«Ë  U�dD�« w�  U�d��«Ë  «¡«b��ô« W��� ŸUH�—«Ë wAOFL�«Ë
 WO�UL��ô« ÊËRA�« d�“Ë oK�√ ¨U�Ë—u� ¡U�Ë —UA��« s� ÎU�u� ‰u���« dE�  «¡«d�≈Ë w�UL�«Ë ÍœUB��ô«
 W�U� d��_«  özUF�« …b�U�L� w�UL��ô« q�UJ��« Z�U�d� ¨w�U�� dL�R� w� ¨WO�dA� Íe�— W�UO��«Ë
  —c�Ë Æå…—«“u�« v�« UN�«—UL��« X�b� w��«  özUF�« s� b�√ vM���� s�ò t�√ Î «b�R� ¡U�u�« s� …—ÒdC�L�«Ë
 œuOI�«Ë b���L�« U�Ë—u� ”ËdO� —UA��« ¡«d� ÊUM�� ÊUJ� œÒbN�� Ÿu� s� åg�ËË f��«— s�uO�ò WLEM�
 ‚ö�ù«  «¡«d�≈ V��� Ÿu��U� ÊËœÒbN� ÊUM�� ÊUJ� s� sO�öL�«ò Ê√ ¨ÊUO� w� WLEML�«  d�–Ë Æ…c��L�«

Æå «b�U�L�« r�bI�� WI ]�M�Ë W�u� WD� W�d��« t�Ë vK� W�uJ��« lC� r� U� ¨¡U�u�U� WKB�L�«
 ŸUH�—« ‰öG��«Ë  «—UJ��ô« b�«e� j�Ë WOz«cG�« lK��« —UF�_ wz«uAF�« ŸUH�—ô« u� WK� sOD�« œ«“ U�Ë
  U�dA�«ò Ê√ v�« Êu�œUB��« ¡«d�� XH� ULO� ¨—U���« q�� s� WO�U{≈ ÕU�—√ oOI��� —ôËb�« ·d� dF�
 ¨åjI� ‰U�L�«  »U��√Ë —U���«  —UG� fO�Ë WOz«cG�«  lK��«  —UF�√ l�— nK� nI� s Ó�  w� …œ—u��L�«
 ÆåW�Ëb�«  w� …c�U�  WOzUC�Ë WO�UO�  UN� s� W�u�b� X�«“ô Èd�J�«   U�dA�«  Ác�ò Ê√  v�«  s�dOA�
 ¨X�—U�d�u��« ‰U�� b�√ w� W��UH� W�u� ‰ö� ¨lK��« —UF�√ l�U� »U�œ ÊU�� W�uJ��« fOz— ÊU�Ë
 dL�√ j� sOO�UM�K�« gO� WLI�ò Ê√ »U�œ b�√Ë ÆWLF� ‰ËË«— œUB��ô«Ë wLN� bL�� WOK�«b�« «d�“Ë tI�«d�
 Æå÷u�d� d�√ 70% W��M� —UF�_« …œU�“ò Ê« v�« Î «dOA� ¨å—U���« q�� s� wz«cG�« s�_U� ÒfL�« ŸuML�Ë
 vK� œÒb�Ë ÆUNK�UH� qJ� Âd���� W�Ëb�«  U��R� Ê√ b�√ YO� Í—u��b�« fK�L�« fOz— »U�œ —«“ UL�
 WOL�«  v�«  ÎU��ô  ¨W�ËbK�  WI��«  œuF�  W�—ULL�«  ‰ö�  s�Ë   U�uFB�«  q�  WN�«uL�  …ÒbF���  W�uJ��«  Ê√

Æå¡UCI�« WO�öI��« vK� qLF�«
 ¨w�uJ��« U�«d��« w� U�bIF�  U�K� d�� w�UL�« Õö�ù« WD� W�«—œ vK� ¡«—“u�« fK�� nJF� ULO�Ë
 s�ËUM�Ë W�UF�« `�öL�« s� ‰Ëô« f�« W�uJ��« Êö�« r�— ¨WD��« Ác� qO�UH� W�U��« v�� `C�� r�
 Ê√ v�« å¡UM��«å??� X�H� WO�UO� —œUB� Ê« ô« WD��« ”—œ WF�U�L� ¨f�√ W�K� W�uJ��«  bI�Ë ¨WD��«
 VO��Ë  U�—UL�  w�Q��  ÌÊQ��  W�œUB��ô«  WO�UL�«  WD��«  ”—b�  ¡U�u�«  WN�«uL�  UN�UGA�«  r�—  W�uJ��«ò
 e�d��  Êü«  W�u�Ë_«ò  Ê√  v�«  —œUBL�«  X�H�  UL�  ÆåW�œUB��ô«Ë  W�bIM�«  WO�UL�«  W�“_«  V�«u�  q�  vK�
 q� r�— ÍdA� w� qB� UL� WO�K��«  «d�RL�« iF� “Ëd� bF� Á—UA��« s� Òb��«Ë ¡U�u�« WN�«u� vK�

Æå¡UM���« UL�Ëœ WO�UO��« ÈuI�« q� UNO�  œU�« w��« dO�«b��«Ë  «¡«d�ù«
 ÃU��� ÊUM��ò Ê√ WOL�U� W�U�Ë UNOK� XFK�« w��« WO�uJ��« WD��« …œu�� ÊS� ¨ U�uKFL�« V���Ë
 vK� t�b�U�L� WK�IL�« fL��«  «uM��« —«b� vK� —ôËœ —UOK� 15 v�≈  «—UOK� …dA� s� ÎUO�—U� Îö�uL�
 w� UN�A�UM� vK� ¡«—“u�« fK�� nJF� w��« WD��« …œu��ò Ê√ W�U�u�«  œU�√Ë ÆåWO�UL�« t��“√ “UO��«
 ”U�√ò UN�Q� …œu�L�«  w� W�u�u� WD��«Ë ÆÊü« v�� W�“_« WN�«uL� oKF�� ULO� ÎôuL� jD��« d��√

Æåw�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� l�  U{ËUHL� åbO�
 Ê√ W�«d� d�c� ô ¨UN�œu�� l{Ë Íc�« u� œ—«“ô w�UL�« ÊUM�� —UA���ò Ê≈ —bB� ‰U� w��« ¨WD��«Ë 
 s�dL���� v�≈ dOA� UNMJ� ÆÎUF�«Ë ÎUO�UO� ÎUL�œ VKD�� „Òd�� w�Ë ¨w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� v�≈ Q�K�� œö��«

Æåq�uL��« s� Î «b�e� `O�O� U� u�Ë bIM�« ‚ËbM� s� r�œ v�≈  ËdO� vF�� Ê√ ÊuF�u��
 ÷d�Ë …dO� 25500  vK� s�eM��«  dF� XO��� W�uJ��«  WO� ÁbO�Q� w�“Ë Í“U� ‰UL�«  d�“Ë s� qI�Ë
 d�U� œU�“ ÍœUB��ô«  dO���«  Ê√  ô≈  Æ…dOIH�«   UI�D�«  w�«d� UL� ¡U�dNJ�«  …—u�U� vK� W�b�UB� W��d{
 Êö�≈Ë UNzUN��« bF� ô« Êü« UNOK� rJ��« sJL� ôË ”—b�« bO� WO�uJ��« WD��« Ê√ å¡UM��«å?� `{Ë√ s�b�«
 W�ƒd�«  —U���ô«  sOF�  c�_«  UN�  —b��  U�  w�  jI�  ÂU�—_«  vK�  W�uJ��«  œUL��«  s�  —c�  tMJ�  ¨UNKO�UH�
 W�UMB�U� WO�U��ù«  U�UDI�U� U�eOH�� V�� w��«  U�UDI�«Ë U�œUL��« V�«u�« l�—UAL�«Ë W�O�B�«
 W�—UA��ô«  W�dA�«  dO�Q�  s�  s�b�«  d�U�  —c�  UL�  Æ—ôËb�U�  ◊U��—ô«Ë  œ«dO��ô«  s�  Òb��«Ë  W�«—e�«Ë
 iF� V���Ë t�√ v�« Î «dOA� ¨WO�UL�« WO�Ëb�«  UN��«Ë bIM�« ‚ËbM� l� q�«u��« W�uJ��« UNHKJ� w��«
 d�d��� bIM�« ‚ËbM� ◊Ëd�Ë  UH�Ë d�U�� dO� qJA� vM��� UN�« dNE� WD��« s� »d�� w��« s�ËUMF�«
 UL� ÆåW�UCL�« WLOI�« vK� W��dC�« l�—Ë  Ë“UL�« W�OH� …œU�“Ë s�eM��« W�OH� XO���Ë WKLF�« ·d�
 U�Ë—u� ¡U�Ë W�“√ UN�b�� b� w��«  ôÒu���« v�« UN�D� w� W�uJ��« t�M� …—Ëd{ v�« s�b�« d�U� XHK�

 ÆwL�UF�« œUB��ô« Èu��� vK�
  U�u���«  ‰u�  s�dO�_«  sOLOLF�K�  W�cOHM�   UO�¬  Êü«  v��  Íe�dL�«  pM��«  sKF�  r�  –≈Ë  ¨p�–  v�«
  UO�¬ v�« Ë√ `O{u� v�« W�U� ôË `{«Ë rOLF��« Ê√ å¡UM��«å?� —œUB�  b�√ ¨sO�œuL�« —UGB� WIKF�L�«
 d�ô« «c�Ë ¨‚u��« V��� —ôËb�« ·d� dF� b�b�� u� rOLF��« tO�≈ ÃU��� U� q� wzUN� —«d� u�Ë W�cOHM�
 ·—UBL�«  WOFL�  —bB�  Ê√  vK�  Áb�b���  Íe�dL�«  pM��«Ë  sO�«dB�«Ë  ·—UBL�«  s�  WH�R�  WM��  dE�M�

Æ·—UBL�« s�  U�u���« ¡«d�≈ ¡b� tO� œb�� ÎU�UO� ÎUI�ô
 sJL�  ô  Íe�dL�«  pM�K�  s�dO�_«  sOLOLF��«  Ê√  v�«  å¡UM��«å?�  Êu�œUB��«Ë  ÊuO�U�  ¡«d��  `{Ë√Ë
 WD�  W��«u�  l�  sO�œuL�«   U��  lOL�  qLA�  WK�U�Ë  WK�U�  WD�  ÊËœ  s�  l�«u�«  ÷—«  vK�  ULNIO�D�
 W�KB�  w�  VB�  sO�œuL�«  ‰«u�_  WKJO�  …œU�≈  Ë«  …b�b�  W�bM�  d��F�  ô«Ë  W�uJ�K�  w�UL�«  Õö�ù«

Æ·—UBL�«
 v�« W�ö� ÷U�— r�U��« U�«d�√ WO�U�  ö�u�� ‰u� ozU�Ë w�UL��ô« q�«u��« l�«u� vK�  dA��«Ë
 …—Ëe� ozU�u�« Ác� q�ò Ê« b�√ W�ö� Ê√ ô« ¨Liechtenstein  …—U�≈ w� W�U�  U�U��� ÊUM�� Ã—U�
 s�  W�uN�  rK�  vK�  ÊUM��  ·dB�  WOL�U�Ë  ¨ÊUM��  ·dB�  b{Ë  Áb{  W�NMLL�«  WKL��«  sL{  w�Q�Ë
 CRISTAL  W�d�  w�Ë  ozU�u�«  Ác�  d�Ëe��  ÂU�  s�  ÎUC�√Ë  2016  ÂUFK�  œuF�  w��«Ë  d�dI��«  Ác�  Òb�√
 q�ò  Ê√  Î «b�R�  ¨WO��dH�«  ÊuO�  WM�b�  U�dI�Ë  CREDIT INTERNATIONALl GROUPE

ÆåW�ËdF� rN�U�u�Ë sOK�UH�« WI�öL� c��Ô�� WO�u�UI�«Ë WOzUCI�«  «¡«d�ù«
 Ê√ q�� WM� 20  ‰ö� XKL�ò ∫‰U�Ë ¨t�«u�√Ë t�ö�√ s� t�b� »U�� nAJ� tOH� W�ö� l��√ ÎUI�ôË
 —ôËœ n�« 165 ÊU� åg�ö�dO�ò W�d� w� t��«— Ê√ v�≈ XH�Ë ¨å1993 ÂU� ÊUM�� ·dBL� ÎUL�U� `��√
 8  pK�L�  t�√  v�≈  W�ö�  XH�Ë  Æå…dO�  ÊuOK�  218Ë   «—UOK�  4  W�dA�«  s�  wC�uF�ò  ∫·U{√Ë  ¨åÎU�dN�

Æå1987Ë 1984 sO� WO��dH�« WL�UF�« w�  «—UIF�« Èd��«Ë ¨f�—U� w� Ë—u� n�√ 800Ë sO�ö�
 ¨tJKL� ‰«“ U� UNM�Ë lO� UNM� ¨”UOKD�«Ë ÕUOA�«Ë  ËdO�Ë ÊUO�œdH�Ë U�U�d� w�  «—UI� À—Ë t�√ sK�√Ë
 w� wKL� X�d� 1993 ÂUF�« w�Ë Î̈UL�U� Êu�√ Ê√ q�� Í√ 1982Ë 1978 WM� åW�—u�«ò w�« XKI��«ò ∫l�U�Ë

Æå—ôËœ ÊuOK� 23 w�«u� pK�√ XM�Ë ’U��« ŸUDI�«
 n�u� “d� ¨WO�UM�K�« …œUO��« vK� t�«¡«b��«Ë t�U�Ëd� wKOz«d�ù« ËbF�« q�«u� ULO�Ë ¨d�¬ bOF� vK�
 r�_«ò ÎUO�«œ ¨å…—dJ�L�« WOKOz«d�ù«  U�UN��ô« s�  uJ��U� q�I� ô ÊUM��ò Ê√ t�ö� b�√ W�uJ��« fOzd�
 ∆—«uD�«  «u� bzU� tzUI� bF� »U�œ ‰U�Ë ÆåW�U�L�« qzU�u�« qJ�Ë WO�ö� ·dB��« «c� `C� v�≈ …b��L�«
 „UN��ô«  «c�  ÊuJ�  ÊQ�  w��uJ�  q�I�  ôò  ∫‰u�  q�œ  u�UHO��  ‰«dM��«  ÊUM��  »uM�  w�  WK�UF�«  WO�Ëb�«
 qzU�d�« ‰œU�� Ê√ UL� Æw�Ëb�« lL��L�« tM� v{UG�O� ¨…b��L�« r�_« Ã«—œ√ w� l{u� w�U{≈ r�— œd��
 ÂuO�« bF� s�c� s� UM�Q� wF� Ê√ UNOK�Ë ¨WOKOz«d�ù«  U�UN��ö� Òb� l{u� wHJ� ô WOMFL�« l�«dL�« l�
 ‰UL� qOz«d�≈ UNK��� w��« WIDML�« Ÿu{u�ò »U�œ —U�√ UL� ÆåÍœU� Ë√ wFO�� d�√ UNÒ�Q�Ë  U�UN��ô« ÁcN�
 1850  UN��U�� WG�U��«Ë ¨pzU� j�d�Ë wMI� ÃUO�� ‰ö��ô« UN�U�√ w��«Ë …—u�UM�« w� ‚—“_« j��«

ÆåUNM� »U���ô« qOz«d�≈ vK� wC�I�Ë WK��� WO�UM�� ÷—√ò UN�√ vK� Î «œbA� ¨åÂÆÂ
 ÈËUJ� q�—√ò t�√ »U�œ mK�√Ë ¨å‚—“_« j��« œ«b��« vK� dI��� l{u�« Ê√ò ‰u� q�œ `{Ë√ ¨Á—Ëb�
 vK� Î«œbA� ¨åw�Ëb�« s�_« fK��Ë …b��L�« r�ú� W�UF�« W�U�_« v�≈ WO�UM�K�« ¡«u�_« qOz«d�≈ „UN��« ‰u�
 WÒOKOz«d�≈ ŸöD��« …dzU� Ê« dO� Æås�_« fK�� …b�U�L� WOKOz«d�ù« ‚Ëd�K� b� l{Ë v�≈  W�U��«ò

ÆÊuOF�d� ‚u� iH�M� uK� vK� f�√ ¡U�� XIK�Ë  œU�
 oO�b��«Ë oOI���« UN�ÒLN� WM�� sOOF�� oKF�� Î «—«d� d�� ÊuL�— ÁUOL�«Ë W�UD�« d�“Ë —b�√ ¨d�¬ ÊQ� w�
 d�“u�«  t Ò�ËË ¨¡U�dNJ�«   UD�� v�« q�Ë√ ‰uOH�«  …œU� s� WOL� qI�Ë qOL��  UH�«uL� wK�«b�«  Í—«œù«
 ÎU��U� Í—U��« wK�«b�« Í—«œô« oOI���U� tO� tLK�√ ÎU�U�� eOOL��« WLJ�� Èb� ÂUF�« w�bL�« v�« ÎU�U�� d��
 oOI���«Ë WI�öL�« WO�«Ëœ“ô ÎUFM� ¨Ÿu{uL�« «cN� dEMK� `�UB�« wzUCI�« l�dL�« sOOF�Ë b�b�� tM�
 ZzU�M� h��L�« wzUCI�« l�dL�« …—«“u�« œ ÒËe� Ê√ vK� Î̈UO�U� Ì—U� u� U� o�Ë Â“ö�� b�«Ë Ÿu{u� w�
 ‰u� V�UML�« wzUCI�« —«dI�« –U��ô ÎUMOJL� W�U� UN�QA� …c��L�«  «—«dI�« p�c�Ë UNzUN��« —u�  UIOI���«

ÆåŸu{uL�«

 (1¢U áªàJ) ... qOôà°ùj ÉfhQƒc

 (1¢U áªàJ) ... áeRC’G ôWÉîe

 s�ú�   «b�bN��«   —U??�  b??�Ë  ÆsLO�«  »d??�Ë  U??�Ë—u??�  »d??�  ¨…b???�«Ë  WF�œ  sO�d��«  
 Èb�  bF�  r�  ULMO�  ¨qL���«Ë  ¡«u??�??�ô«  vK�  t�—b�  ‚u??�  sLO�«  »d??�  V���  ÍœuF��«
 »d� wNM� WO�UO� W�u��� wF��« w� W�œuF��« WK�ULL�« qL��� tKF�� U� w�dO�_«
 ÍœuF��« UN�U��� w��« W�UC��« r�bI�� Î «d{U� w�dO�_« bF� r� UL�— q� ¨·«eM��ô«

Æ U�u�Ë_«  dÒOG� b�Ë ¨bOF� s� d��√ vK�Ë ‰U�� s� d��√ w� »d��« WK�«uL�
 sJ�  ¨oLF�«  w�  W�{U�  ÊuJ�  ÊUO�_«  s�  dO��  w�  ¨»Ëd��«  n??�ËË   U�u���«  ≠
 Â«b�ù« s� r�e�� V��� UN�K�«uL� »d��« »U��Q� l�b� ÍuMFL�«Ë w�UO��« UNML�
 «uF�—  U�bF�  —UB��«  Ë√  “U��≈  ÊËœ  »d��«  n�Ë  d�d��  s�  r�e��  Ë√  ¨W�u���«  vK�
 w�Ë ¨WO�UL�«  «—UON�ô«Ë ¡U�u�«Ë ‰«e�e�«Ë ÊU�uD�U� Èd�� À«b�√ lI�� Î̈ UO�U� rN�uI�
 —Òd�L�« oK��� ¨WO�UO��«Ë WO�e��«  «eN�« Ë√ WÒO�uJ��« `zUCH�« ÊuJ� WO�«dIL�œ Ê«bK�
 nO�u� s� Î «bOF� «c� Ëb�� ôË ¨ U�u���« oDML� s�UJ�« ZCM�« «c� dONE� `O�� Íc�«

ÆÎ UC�√ r�UF�«Ë ¨WIDML�« Õd�� vK� Íd�O� U�Ë Íd�� U�

 (1¢U áªàJ) ... ºdÉ©dGh á≤£æªdG
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 Ë√ ¨‰ö��ô« W�ËUI� —UL� «u{U� s�c�« …d�«– w� …d{U� ‰«e� ô ≠
 dA�Ë  sO�ËUILK�  r�b�«  r�bI��Ë  ¨rN�«b�ËË  rN�uK�  ·UGA�  U�uF�U�
 d�UM�  XKJ�  b�«Ë—  W�L�  Ê√  ¨rN�«“U��S�  q�_«Ë  rNIDM�Ë  rN��UI�
 ÂuO�«  t�  s�b�  Íc??�«  ”ÒbIL�«Ë  rOEF�«  W�ËUIL�«  ŸËdAL�  ÷uNM�«

 ÆsOOM�u�« W�«dJ�«Ë …eF�« oOI���Ë d�d���U�
  c��« w��«  U�uL�L�« UN�cH� WÒO�u�  UOKL� t��Òb� ‰Ë_« b�«d�« ≠
 »e�  fO�Q�  s�  Êö??�ù«   «uM��  XI��  ¨WÒO�ö�ù«  W�ËUIL�«  r�«
 qÒJ�Ë ‰ö��ô« gO� l� WO�uM�« WN�«uL�«  UOKL� t� X����«Ë ¨tK�«
 bONA�«  l�  UN���U�  —u�  w�  wKOz«d�ù«  ÍdJ�F�«  r�U��«  dI�  dO�H�
 …—u� qJA��� eM�—UL�« dI� dO�H�  UOKL� UNF� XK�UJ�Ë ¨dOB� bL�√
 w�dO�_«  ‰ö��ô«  ‘uO�  qF�  vK�  Êu�ËUIL�«  UN�e���  w��«  …—bI�«
 UN�b�U�  b�Ë  ¨¡UI��«  WHK�  qL��  oOD�  ôË  Î «dO��  ·eM�  wKOz«d�ù«Ë

Æ»d� V�«— bONA�« aOA�« t�«– l�uL�« s� U�œU� WO�F�  UN�«u�
 W�ËUI�   UOKLF�  W�u�bL�«  WO�FA�«   U{UH��ô«  w�U��«  b�«d�«  ≠
 W�dF�  …bK�  W{UH��«  ÎU�uB�Ë  ¨UN�«uM�  q�√  W�d�  X�U�  WO�uD�
  bN�  w��«Ë  ¨W�dF�  UND�u��  w��«  l���«   «bK��«Ë  ÈdIK�  Îôu�Ë
 w�ULA�«  Ãd??�  s�  WO�u�   UOKL�  UN�b�U�Ë  wKGL�«  X�e�«  „—UF�
 bONA�«  t�—œ  oO�—Ë  bF�  bL��  bONA�«  cOLK�  dOB�  s��  bONA�«Ë
 w��« ¨W�ËUIL�«Ë WO�FA�« W{UH��ö� ÎU�«uM� öJ� s�cK�« Íœ«d� qOK�
 tO��  fOzd�«  U�œU�  w��«  1984  ◊U��  s�  ”œU��«  W{UH��U�  X�Òu�
 dA� l�U��« ‚UH�« ◊UI�S� l�«u�« W�ËUIL�« o�d� X��� w��«Ë ¨Íd�

ÆeM�—UL�«  «u� qO�—Ë —U�√ s�
 Á“u�—  X�U�  w�ö�≈Ë  wM�Ë  w�UI�  ŒUM�  s�  qJA�  Y�U��«  b�«d�«  ≠
 ‰ö� U�d�UM� ÊU�Ë ¨ ËdO� —UB� cM� dOH��« …b�d� t��Òb� U� “d�_«
 vK� UN��d� »Ëb� w� Á—U�¬ XOI� WCNM�« Ác� w� ÒÍ—u�� —Ëœ ÊULK�
 VOD��«  d�«“  ÊU�zUM�«  ÊU�Ë  ¨t��bN��«  w��«  ‰UO��ô«  W�ËU��  tN�Ë
 ‚UH�« i�— Êö�ù »«uM�« fK�� w� WO�uD��« ULN�H�u� rO�«Ë ÕU��Ë
 w�  ULNF�u�  s�  W�ËUIL�«  “u�—  W�UJ�  Ê«—ÒbB��  —U�√  s�  dA�  l�U��«
 bO�—Ë WO��d� ÊULOK� ¡U�ƒd�« n�«uL� W�UO��« w� ÊU�Ë ¨ÊUL�d��«
 sO�ËUIL�« Ê«b�Ë w� d{U��« wM�u�« dOLC�« —Ëœ h��« rOK�Ë w�«d�
 s� qJ� WKOK��« WOMH�«  UL�U�L�«  ¡U�Ë ¨W�ËUIL�« —UO� W�UC� w�Ë
 d�UA�«  U�U�J�Ë ”dD� UO�u� WO�«d�« W�UMH�«Ë “ËdO� WLOEF�« …bO��«
 ô —«Ëœ√ wKF�« w�U� Í—u�UJ�—UJ�« ÊUMH�« Âu�—Ë »d� ·“u� q�«d�«

Æv�M�
 ¨WO�uM�« t��U{S� ¨WK�dL�« pK� W�uI�√ ‰«e� ô Íc�« l�«d�« b�«d�« ≠
 ÊuO�uI�«  ÂÒbI�  YO�  ¨w�UL��ô«  w�uI�«  Í—u��«  »e��«  t�Òb�  UL�
 ‰u�  ÂuO�«  dz«b�«  ‘UIM�«  s�  ‰eFL�  ¨…—«bB�«  u��  ‰Ë_«  ÂuO�«  s�
 ÁUM� U� q� Ê√ «b� U�bM� p�– Àb�Ë ¨t�u� sOO�UM�K�« ÂU�I�«Ë Àb��«
 qO�— sK�√Ë WO�d�_« w� w�zU�J�« vM�L�« —UON�« l� —UNM� ÊuOKOz«d�ù«
 ¨wKOz«d�ù« dBF�«  «dL� W��U� t�HB� qOL��« dOA� V��ML�« fOzd�«
 WOKLF�«   ¡U�   ËdO�  v�≈  ÊuOKOz«d�ù«  q�œ  U�bM�  WKOK�  ÂU�√  ‰ö�Ë
 ‰uI�� w�L�u�« WOKLF� W�ËdFL�« Ê«uK� b�U� bONAK� w�UFL�U� W�OKL�«
 ¨‰ö��ô« œuM� UNO� ‰u��� WI�b� `�B� s�Ë jI�� s� UM�L�U� Ê≈
 ¡UM� ”ËdF�«  U�œUNA��ô« dB� W��UH� WO�uD��«  WOKLF�«  ¡U�Ë
 dBF�  b ÒNL�Ë  ¨…b�b�  ÎULL�  iNM���Ë  …b�b�  ÎU??�Ë—  Y���  w�bO��
  ËdO� s� »U���ô« XK� w��« WOKOz«d�ù«  U�U���ô« t�L�d� b�b�

Æw�L�u�« WOKL� l� f�Q� U� qO�UHL�
 œUNA��«  vK�  ÎU�U�  sO�ö�Ë  W�L�  —ËdL�  Êu�ËUIL�«  qH���  ≠
 »uM��«  ”Ëd� bG�«  UL� f�_« UL� ÂuO�«  UN�Ëd� r�Ë ¨w�bO�� ¡UM�
 ÍœU�d�«  r�—Ëœ  —UG�«Ë  b�L�«  ·d�Q�  sOO�uIK�  Êu��J�Ë  ¨W�ËUIL�«Ë
 u�  v�MÔ�  Ê√  V��  ôË  v�MÔ�  ô  U�  sJ�  ¨d�d���«Ë  W�ËUIL�«  …dO��  w�
 ÊU�  b�«Ëd�«  Ác�  q�  sO�  lL��«  WM{U�  qJ�  Íc�«  f�U��«  b�«d�«  Ê√
 ¨Ê«d�≈  t�L�œË  W�—u�  t�dÒ�Ë  W�ËUIL�«  —UO��  w�O�«d��«  oL�  œu�Ë
 t� ¨b�_« k�U� q�«d�« fOzd�« u� w��—U� bzU� tOK� dN�Ë ÁU�— oL�

ÆsO�ËUIL�«Ë ¡«bNA�« WO��
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»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

Eleventh year / Thursday / 9  April 2020 / Issue No. 3206
3206  œb??F�«  Ø  2020  ÊU�O�  9  Ø  fOL)«  Ø  …dA�  W�œU(«  WM��«

 w� ≠ qzUC� s� ¡U�u�« Èb� ÊU� ÚÊ≈ – U�Ë—uJ�« ¡U�Ë WKOC� sJ�Ë ¨ «bM��«Ë 
 UN�√ s� tO�Òb� U� —U�� UNM� X�«“√Ë WO�UL�√d�« UO�u�Ëb�ô« pK� X�C� UN�√
 WLO�� ¨qOL���« oO�U�� s� W�—U�  b�� ¨·d��«Ë „öN��ô«Ë ÁU�d�«  lL���
 UNMz«e� œ ÒËe� Íc�« qLF�« vK� —œU� u� U� —bI� ÒrN� ÊU��ùU� ÆWA�u��Ë …—c�Ë
 œuF� ULN�√ ∫WO{U�— W�œUF� qJ� vK� W�—UIL�« W�dEM�« Ác� bIF� «c� ¨‰UL�U�
 ”Ëd�UH�«  „d�  Â√  ¡U�u�«  vK�  ¡UCI�«Ë  ”ËdOH�«  W��UJ�  ¨d��√  ‰UL�«Ë  lHM�U�
 ÍË–Ë  Òs��«  —U��  s�  ÃU��ù«   U�U�  s�  izUH�«  q�I�Ë  t�—Ëœ  —ËbO�  ÎUIOK�
 W�U�d�«  o�œUM�  vK�  ÊuKI��  s�c�«  s Ó�  ¨WM�e�  ÷«d�Q�  v{dL�«Ë  W�U�ù«
 U�  q�UI�  Êu�uI�  ô  r�Ë  ¨rN��U�—Ë  rN�ö�  ·ö�Q�  WOFL��L�«Ë  WO�B�«

øZ�M� qL� ÒÍQ� rNOK� ·ÓdBÔ�
 ŸUM� w��� vK� uD��« w� ÎU�O� t�—«œ≈Ë V�«d� b�� ô w�—U��« bOFB�« vK�
 WO�UL�_« W�uJ��« UN�d��« Ê√ bF� ¨UO�UL�√ v�≈ „uJ�U� s� UNI�d� w� X�U� w��
 b�� ô Î̈öL�  UOJK�L�«Ë ÎUEH� WO�dO�_«  U��dB��« l�U�� sL� ¨UNML� XF�œË
 d�“_« „uK� t�≈ ¨n�u�« s� >Êb�� ÎÈu��� v�« Q�K� UL�≈Ë UN� ÎUO�UO� ÎUH�Ë
 dO� ¨Êu�UI�« Íb�√ UNO�≈ qB� ô w��« W�“_«Ë Í—«u��« w� W�DK��« ”—UL� Íc�«

Æ‚ö�Q� Ë« rOI� ¨Â«d� Ë« VOF� t�¬
 ÊU� ÒÍ_  U�UN�ô«  l�“u� tI� s� Èd� V�«d� ÒÊS� ¨d�¬ w�—U� ‰U�� w�
 UNLN�«  w��«  WOL�UF�«  W�B�«  WLEM�  vK�  Èd�√Ë  sOB�«  vK�  …d�  ¨t�—«œù  ô≈
 V��  d�u� u� w��«Ë WOMOB�« ÊU�ËË WM�b� w� ¡U�u�« s�  U�uKF� V���
 W�U�� ¡UM�√ ¡U��_«  d�«u�Ë ¨Áœö� v�« t�u�ËË ¡U�u�« —UA��« XFML� ‰uI� U�
 WLEM�  WO�«eO�  w�  Áœö�  WL�U��  n�u�  Á—«d�  c��«  b�  V�«d�  ÒÊ√  ‰UIL�«  «c�

ÆWOL�UF�« W�B�«
 V�«d� b�� bI� ¨ÂU�_« v�« »ËdN�« w� ÁcN� WOKI� Èb� ÎULzU� ‰«e� ô ‰UL��«
 ÎUMO� »d��U� ÕuK� u� UN� ¨tKA� s� ÎU�d�� WHOMF�«  UN�«uL�« Ë« »d��« w�
 UNKL���  bF�  r�  WO�«Ë  lz«—c�  sOB�«Ë  ö�ËeM�  vK�  d�¬  ÎUMO�Ë  Ê«d??�≈  vK�
 d�J�  Ë«  WGzU�  WLI�  X�O�  UN�FO�D�  ‰Ëb�«  pK�  sJ�Ë  ¨tz«b�√  q��  ÁƒUHK�
 tOK�  œuF�Ë  W�u���  dO�  …d�UG�  UN�N�«u�  s�  qF��  b�  Íc�«  d�_«  ¨UB�
 “uL�«  U�—uNL� Èb�≈ l� tE� W�d��� Áu�b� b� Íc�« d�_« ÆdzU���« Õb�Q�
 d���« w� —e��« qO��—√ w� WÒO�ML�« ‰Ëb�« ÁU��√ Èb�≈ Ë√ vD�u�« U�dO�√ w�

 ÆpO�JL�« ZOK�Ë w��—UJ�«
 d�UI�Ë d�U�� ·ÒdB�� u�UOM�� sO�U� s� ‰«“ ô ¨sOD�K� w�Ë UM�dA� w�
 u�Ë  ¨ÂuO�«  v��  W��Ë_«Ë  VzUBL�«Ë  ·ËdE�«  t�b��  ¨t��U�  v�«  k��«  nI�
 qOJA��  Ád�√  s�  WK��  w�  fO�Ë  ¨WO�U��«  W�uJ�K�  ÎU�Oz—  t�UJ�  w�  Ì‚U�
 »«e�_« l�  U{ËUHL�«Ë  «—ËUAL�« b�√ s� qOD� uN� p�c� ¨WI�ö�« W�uJ��«
 sKF� u�Ë ¨UNCF� qLN�Ë UNCF� XÒ�H�Ë UNCF� Ã—b��� ¨WO�UL�d��« q�J�«Ë
 w�dO�√  r�b�Ë Êœ—_«  —u� vK� WOKOz«d�ù« …œUO��«  o�DM�ò ∫‰uI�«  `�dB�
 ¨œ«b�_«Ë ¡U�ü« ÷—√ ¨…«—u��« ÷—√ ¨qOz«d�≈ ÷—√ ¨UM{—√ ÷—_« Ác� Æq�U�
 tMO�  ŸUL�≈  ÊUJ�  X���√   U��dB��«  Ác�  Æå—œUGM�  ô  vI�M�  UNO�≈  U�b�
 sO��dL�« s� ÁdO�Ë f��U� wM� o�ö�« tJ�d� UL�—Ë o�U��« tLB� sO�Ë
 …dEM�« ÊuJKL� q�_U� rN� ¨¡UM� ÊËœ p�– rNOK� ÷d� bI� ¨W�uJ��« ‰u�b�
 ¨åqOz«d�≈ò w� WO�UO��« ‰«u�ú� l�U�L�«  »«dG��« dO�� ô Íc�«  d�_« ªUN�«–
  U�UO��U�  oKF��  qzU��  …b�«Ë  …d�  ôË  sJ�  r�  tOK�  «uHK��«  b�  «u�U�  UL�
 ‰u�   U�ö�  UL�≈Ë  ¨sOD�K�  VF�Ë  sOD�K�  ÷—√  s�  vI��  UL�  W�U��«
 åiO�√  ‚—“√ò  »e�  r�U�  lO�—  o�U�  ÕÒd�  b�Ë  ¨l�«uL�«Ë  nzU�u�«  r�UI�
 WOKOz«d�ù« …œUO��« W�Q�� ‰u� u�UOM�� l� UML�UH� s� dEM�« ÒiG�ò ∫Î «d�R�
 w�  ‰“UM�  v�œ√  r�bI��  œ«bF��«  dO�  vK�  UM�√  ô≈  ¨—«u�_«Ë   UM�u��L�«  vK�

Æå…UCI�« —UO��« W�Q��
 W�uJ��« Ÿu{uL� ¨¡wD��« ÁdO� w� ÎU�U�d� u�UOM�� sO�U� s� ÊuJ� «cN�
 —«u�_«Ë  UM�u��L�« w{«—√ Òr{ W�Q��Ë ¨t�OB� s� W�UNM�« w� uN� d�F� ÚÊ≈Ë
 vDF� s�bO�« oKD� uN� ¨l�«u�« ÷—√ vK� tIO�D�Ë t�ö�≈ wI�Ë Ác��« b� —«d�
 v�« Òb�L�Ë —ÒdJ�� ô b� W�d� ‰ö��ô« W�Ëœ ÂU�√Ë t�U�√ ¨b�d� U� qFHO� W�d��«

Æ…b��L�«  U�ôu�« w� WO�Uzd�«  U�U���ô« b�u� w�U��« s�dA� s� Y�U��«
 s� tO� ‰¡U��� ÎôUI� dAM� WE�U�L�«Ë WI�dF�« W�eOK��ô« år�U��«ò WHO��
 W�UN� bNAM� q� ‰«R��« w� œdD���Ë qJA��« bO� u� Íc�« b�b��« r�UF�« qJ�
 q�UO�  qOJA�  bNAO�  r�UF�«  ÒÊ«  nOC�Ë  Áb�R�  Íc�«  d�_«  øw�dO�_«  bNF�«
  «– ÎU�uB� UMN�«u�Ë ÎU�uL� r�UF�« t�«u� w��« —UD�_« Ác� ¨…b�b� WOL�U�
 œ«bF��ô« UMOKF� ¨t�H� ¡U�u�« s� UMOK� Î «dD� ÒqI� ôË ¨¡U�u�«  UO�«b�� W�ö�

ÆÆÆdO�J� Á“ËU��� UL�≈Ë U�Ë—uJ�« Íb�� vK� dB�I� ô WK�I� ÂU�_
ÆWO�dG�« WHC�« w� rOI� ÒwMOD�K� Òw�UO�*

 ÀuF�� …u�œË ¨©COVID≠ 19® U�Ë—u� ”Ëd�U� —UA��«  UF�� WN�«uL� sLO�« w� —UM�« ‚ö�≈ n�u� 
 ÒÊS� ¨bOFB��«  iH�Ë ¨—UM�«  ‚ö�≈ n�u� YOH�d� s�—U� sLO�«  v�≈  ’U��« …b��L�«  r�ú� ÂUF�«  sO�_«
 q�d�≈  ØÊU�O�  9  fOL��«  Âu�  s�  Î «¡b�  sÚO Ó�u��√  …bL�  sLO�«  w�  Îö�U�  —U�  ‚ö�≈  nÚ� ÓË  sKF�  n�U���«
 r�ú�  ÂUF�«  sO�ú�  ’U��«  ÀuF�L�«  …u�œ  cOHM��  WLzöL�«  ·ËdE�«  W�ON�  ·bN�  b�bL�K�  WK�U�  ¨2020
 ·«d�≈ X�� n�U���« s� ÍdJ�� o�d�Ë ¨sOO�u��«Ë WO�dA�« W�uJ��« sO� ŸUL��« bIF� sLOK� …b��L�«
 ¨sLO�«  w�  rz«œ  qJA�  —UM�«  ‚ö�≈  n�Ë  cOHM�   UO�¬Ë   «uD�  ÊQA�  t�U�d�I�  Y���  wL�_«  ÀuF�L�«
 ‰u�uK� WÒOMLO�« ·«d�_« sO� WO�UO��« WOKLF�« ·UM���«Ë ¨W�œUB��ô«Ë WO�U��ù« WI��« ¡UM�  «uD�Ë

Æq�U� w�UO� Òq� v�≈ q�u�K� sOOMLO�« ¡UI�_« sO�  «—ËUA� v�≈

 (1¢U áªàJ) ... ø∏© oJ ájOƒ©°ùdG

…—«“u�« tO�u� Âu� w�UL��ô« q�«u��« l�«u� vK� UN�Ë«b� r� W�B�« d�“u� ÊU�—u�
‚U�—ù«Ë VF��«  U�ö�Ë f�√ ÍdA� t�—U�“ ‰ö�Ë 

 2021 »a kÉ°TÉ©àfGh 2020 »a kÉ©LGôJ ™ qbƒàJ á«ªdÉ©dG IQÉéàdG
 ÂUF�«  «c� …b� d��√ qJA� lK��« w� WOL�UF�«  …—U���«  l�«d� ¨f�√ WOL�UF�«  …—U���«  WLEM� XF�u�

Æ2021 w� ÎöL��� ÎU�UF��« …—U���« q��� Ê√ q�� ≠19bO�u� ¡U�Ë V���
 w� 32Ë 13 sO� ÕË«d�O� ¨w�U��« ÂUF�« w� l�«d�K� ÎUF�«Ë ÎUA�U� WOL�UF�« …—U���« WLEM� XF{ËË

ÆW�u��L�« dO� WO�B�« W�“ú� ÍœUB��ô« dO�Q��« nM�J� WO�U�{ „UM� ‰«e� ô t�≈ WKzU� ¨W�L�«
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قالت مصادر متابعة 
للوضع في كيان االحتالل 

إن االستعصاء السياسي 
الذي يحيط بتشكيل 

حكومة وحدة وطوارئ 
ال يزال في كيفية التعامل 

مع صفقة القرن بضّم 
أجزاء من الضفة أم ترك 
األمر لما بعد االنتخابات 

الرئاسية األميركية 
وفرضية خسارة دونالد 

ترامب فيها.
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أن  روحاني،  حسن  اإليرانية،  الجمهورية  رئيس  أكد 
اإلنجازات  من  العديد  األخيرة  السنة  خالل  »حققت  بالده 

العلمية النووية«.
إن  أمس،  ال��وزراء  مجلس  اجتماع  خالل  روحاني  وقال 

»اليوم يصادف اليوم الوطني للتقنية النووية«.
اليوم  بهذا  نحتفل  عام  كل  »في  اإليراني  الرئيس  وتابع 
اإلنجازات  من  للعديد  افتتاح  عام  كل  في  ولدينا  النووي، 

النووية«.
وأضاف »خالل هذا العام حققنا المزيد من التقدم العلمي 
باحثونا  تمكن  الماضي.  أيار  شهر  منذ  وتحديدا  النووي، 
إنجازات  وحققوا  عقبات  أي  بدون  نشاطاتهم  مواصلة  من 

كبيرة«.
وتابع »لقد أرجأنا عرض هذه اإلنجازات إلى يوم آخر، 
الطبي  المجال  في  استخدامات  لها  التي  اإلنجازات  وهي 
أن  اليوم  يمكنها  النووية  فالتقنية  والعالجي،  والصحي 

تساعدنا في الكثير من المجاالت«.
وأتّم روحاني »هناك مركز ألشعة غاما يساعد في إنتاج 
القطاعات  مختلف  في  مؤثراً  يكون  أن  ويمكنه  الكمامات، 

الزراعية وغير الزراعية«.
النقد  صندوق  اإليراني  الرئيس  دعا  أخ��رى،  جهة  من 
تضرراً  األكثر  الدول  من  تعد  التي  بالده  منح  إلى  الدولي 
خمسة  بقيمة  العاجل  القرض  المستجد،  كورونا  بفيروس 

مليارات دوالر الذي طلبته للتصدي للوباء.
وقال روحاني خالل جلسة لمجلس الوزراء »أدعو كافة 

المنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها«.
في  عضو  بلد  »إننا  تلفزيونية  تصريحات  في  وأضاف 
بين  تمييز  حصل  حال  وفي   )...( الدولي  النقد  صندوق 
إيران والدول األخرى حول منح القروض لن نقبل نحن وال 

الرأي العام عموماً بذلك«.
وقال روحاني »في حال لم يِف الصندوق بالتزاماته في 
هذه األوضاع الصعبة سينظر إليهم العالم نظرة مختلفة«.

أن  على  التاريخ  »سيشهد  اإليراني  الرئيس  أعلن  كما 
البيت األبيض متوّرط ليس فقط في اإلرهاب االقتصادي بل 

أيضاً في مجال الصحة«.

وكانت إيران أعلنت في 12 آذار أنها »دعت صندوق النقد 
إلى تحمل مسؤولياته«، وطلبت منه استثنائياً، »المساعدة 
الخارجية  وزير  وكتب  كوفيد19-«.  وباء  تفشي  لمواجهة 
مصرفنا  »طلب  تويتر  على  ظريف  ج��واد  محمد  اإليراني 
المركزي إتاحة الوصول الفوري إلى أداة التمويل السريع 

في صندوق النقد«.
الدولي،  النقد  لصندوق  اإللكتروني  الموقع  وبحسب 
لكل  سريعة  مالية  »مساعدة  السريع  التمويل  أداة  تقّدم 

الدول األعضاء التي لديها حاجة ماسة«.
منذ  النقد  صندوق  من  مساعدة  على  إيران  تحصل  ولم 
1960 و1962 أي  حصولها على »قرض دعم« بين عامي 
قبل قيام الجمهورية اإلسالمية في 1979، بحسب بيانات 

الصندوق.
ويرجح أن تستخدم إدارة ترامب التي تمارس »ضغوطاً 
النقد  صندوق  في  النقض  في  حقها  إي��ران،  على  قصوى« 
لعرقلة منح قرض لطهران بحجة أن »الجمهورية اإلسالمية 

ستستخدم األموال ألغراض عسكرية«.
وأعلن وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو في حديث 
مؤخراً أن »إيران ستستخدم أي مساعدة اقتصادية لتطوير 
برنامج نووي عسكري ودعم الميليشيات في العراق والتي 
المصالح  على  الهجمات  عشرات  بشن  واشنطن  تتهمها 

األميركية في هذا البلد«.
وقال بومبيو في حديثه مع الصحافي األميركي المحافظ 
هذه  خالل  شعبه  النظام  يعامل  كيف  »ترون  هيويت  هيو 

األزمة الكبيرة. ترون كيف يستمرون في إنفاق المال«.
وعلى  اإليراني.  االقتصاد  األميركية  العقوبات  وتخنق 
)أدوية ومعدات طبية( من  اإلنسانية  السلع  الورق، تفلت 

العقوبات.
المصارف  ألن  أميركي  لحصار  تخضع  الوقع  في  لكنها 
العالمية غالبا ما تفضل رفض عملية مصرفية إليران مهما 

كانت السلعة خوفاً من التعّرض لتدابير ثأرية أميركية.
تحترم  تزال  ال  التي  وبريطانيا  وفرنسا  ألمانيا  وأعلنت 
إليران  طبية  معدات  سلمت  أنها  مؤخراً  النووي،  االتفاق 
في إطار آلية »انستكس« للمقايضة التجارية التي تسمح 

بااللتفاف على العقوبات األميركية، المستخدمة ألول مرة.
وُيفترض أن تعمل »إنسكتس« التي أنشأها األوروبيون 
تسمح  مقاصة  غرفة  شكل  على   2019 الثاني  كانون  في 
في  أخرى  منتجات  واستيراد  نفطها  بيع  بمواصلة  إليران 
المقابل. وهي مصمّمة إلتاحة التعامل مع شركات أخرى ال 

سّيما الصينية منها والروسية.
في سياق متصل، قال عبد الناصر همتي، محافظ البنك 
المركزي في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، إن بالده تمكنت 

من »تحقيق نصر على الواليات المتحدة األميركية«.
أنه »من خالل  وأوضح همتي في تصريحات له، أمس، 
األميركية  المساعي  إحباط  تم  المركزي،  البنك  متابعات 

لتجميد ومصادرة األرصدة اإليرانية في أوروبا«.
الواليات  لمساعي  الذكي  الرصد  خ��الل  »م��ن  وت��اب��ع: 
حقوقية،  وإجراءات  استباقية  بخطوات  والقيام  المتحدة، 
حققت  لوكسمبورغ،  في  القضائية  المتابعات  إثر  وكذلك 

إيران نصرا آخر على أميركا«.
التجميد  رف��ع  تم  »البداية  في  أن��ه  إل��ى  همتي  وأش��ار 
المركزي  للبنك  تعود  دوالر  مليار   1.6 بمبلغ  أرصدة  عن 
والتي  لوكسمبورغ،  في  ستريم(  )كلير  بنك  لدى  اإليراني 

كانت مجمدة منذ تاريخ 15 كانون الثاني 2016«.
فرع  من  قرار  استصدار  خالل  من  تم  »وكذلك  وأض��اف: 
هذه  نقل  دون  الحيلولة  لوكسمبورغ،  محاكم  من  آخ��ر 
األرصدة إلى أميركا التي كان ترمي إلى توزيعها على شكاة 

مزعومين يحاولون إلصاق أحداث 11 أيلول بإيران«.
الثاني الماضي،  وفرضت الواليات المتحدة، في كانون 
على  هجومها  على  رداً  إي��ران  على  العقوبات  من  مزيداً 
نفسه،  الشهر  من  الثامن  في  العراق  في  األميركية  القوات 
إذا  اإليراني  االقتصاد  على  العقوبات  بتشديد  وتعهدت 
واصلت طهران األعمال »اإلرهابية« أو سعت المتالك قنبلة 

نووية.

طهر�ن تحقق �لن�سر وتعلن �إحباط »م�ساع �أميركية« 

وتدعو �سندوق �لنقد �إلى منحها �لقر�ض �لعاجل لمو�جهة كوفيد ـ 19

الو�سيلة الأكثر فعالية 

للوقاية من كورونا

التابعة  الطب  كلية  في  األوبئة  عالم  اعتبر 
األميركية،  ريفيرسايد  في  كاليفورنيا  لجامعة 
تمثل  الطبية  »الكمامة  أن  ب��راون،  بريندون 

أفضل وسيلة وقائية من فيروس كورونا«.
مؤتمر  في  مشاركته  خالل  براون،  وأوضح 
 Medical« م��وق��ع    على  أم��س،  عقد  علمي 
للوسائل  تقييمه  أعطى  حيث   ،»Express
ال��وق��ائ��ي��ة ال��م��ض��ادة الن��ت��ش��ار ال��م��رض، أن 
في  كثيراً  يساعد  الطبية  الكمامات  »استخدام 
يسمح  ألنه  بالفيروس  اإلصابة  من  الوقاية 
التي  للوجه،  المتعمدة  غير  اللمسات  بتفادي 
تمثل الطريقة األبرز لوصول العدوى إلى جسم 

اإلنسان«.
»استخدام  أن  إلى  األميركي  العالم  ولفت 
القفازات بهذا الهدف أمر غير مجٍد«، مبيناً أنها 

»ال تمنع الناس من لمس وجوههم«.
ي��ح��اول��ون لمس  دائ��م��اً  ال��ن��اس  أن  وب��ي��ن 
وجوههم بصورة غير متعمدة، وهذا عادة من 
دائماً  يحدث  وه��ذا  عليها،  السيطرة  الصعب 

حتى في حال ارتداء القفازات«.
وأردف براون: »هذه العملية طبيعية، وهي 
أم  ذلك  نريد  كنا  إذا  عّما  النظر  بصرف  تحدث 

ال«.
وش���دد ال��ع��ال��م األم��ي��رك��ي م��ع ذل���ك على 
دقيق  بشكل  األيدي  وتطهير  تنظيف  »ضرورة 
أن  يستطيع  ال  »الفيروس  أن  م��ؤك��داً  ج���داً«، 

يعيش في هذه الظروف«.

بوتين: يجب التخفيف 

من حدة »كورونا« على 

القت�ساد وتوفير الظروف 

لعودة ال�سركات اإلى العمل

قال الرئيس الروسي فالديمير بوتين خالل 
األقاليم  حكام  مع  أمس،  الفيديو،  عبر  اجتماع 
حدة  تخفيف  ال��ض��روري  »م��ن  إن��ه  الروسية 
والتي  كورونا  فيروس  أحدثها  التي  الضربة 

أثرت على االقتصاد بشكل سلبي«.
األزمة  من  التقليل  المهم  »من  بوتين:  وقال 
فيروس  أح��دث��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ض��رب��ة  وتخفيف 
للغاية  خطيرة  خسائر  ألحقت  والتي  كورونا 

باالقتصاد«.
يحصل  أن  »ي��ج��ب  أن��ه  بوتين  أع��ل��ن  كما 
في  صعبة  ظروف  في  يعملون  الذين  األطباء 
ظل مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، 

على رواتبهم بالكامل ودون تأخير«.
إضافية  مدفوعات  بتخصيص  »قمنا  وقال: 
ظل  في  الطبي  والطاقم  والممرضات  لألطباء 
وتم  العبء،  وزي��ادة  الصعبة  العمل  ظ��روف 
الفيدرالية  الميزانية  من  األم��وال  تخصيص 
روبل  مليارات   10 من  وأكثر  األغ��راض،  لهذه 
]نحو 132 مليون دوالر[، ستحول قريًبا إلى 
األقاليم. يجب أن يتلقى الناس هذه المدفوعات 

في الوقت المحدد، ودون تأخير«.
جميع  توفير  »ضرورة  على  بوتين  أكد  كما 
إلى  الشركات  عودة  في  تساهم  التي  الظروف 

جدول عملها الطبيعي«.
وقال: »نحتاج اآلن إلى تهيئة جميع الظروف 
للشركات والمؤسسات ورجال األعمال للعودة 
يجب  أنه  وأك��رر  المعتاد.  عملهم  ج��دول  إلى 
الوضع  ومراقبة  ودق��ة،  بعناية  بذلك  القيام 

بعناية«.
ك��م��ا أع��ل��ن ب��وت��ي��ن، أن »رف����ع ج��اه��زي��ة 
هي  ق��درات��ه��ا  وزي����ادة  الطبية  ال��م��ؤس��س��ات 
بوتين:  وقال  األقاليم«،  لكل  العاجلة  المهمة 
المشتركة  المهمة  العاجلة،  بالمهمة  »سأبدأ 
لكل األقاليم. الحديث يدور حول رفع جاهزية 
المؤسسات الطبية، وزيادة مواردها وقدراتها. 

هذه هي األولوية في الوقت الراهن«.
أم��وال  »تخصيص  إل��ى  بوتين  أش��ار  كما 
لشراء التقنيات الطبية ما فيها أجهزة التنفس 
الفتاً  المكثفة«،  الرعاية  وأجهزة  االصطناعي، 
للعاملين  أعلى  ضمانات  تأمين  »أهمية  إلى 
الفيروس  ض��د  يكافحون  ال��ذي��ن  الطبيين 

التاجي، مثل تلك التي يتمتع بها الجيش«.
اتخاذ  الصواب  من  »سيكون  بوتين:  وقال 
]لألطباء[  لهم  ضمانات  تأمين  آخ��ر.  ق��رار 
على حساب الميزانية الفيدرالية. كما تلك التي 

يتمتع بها أفراد القوات المسلحة الروسية«.
كما أوعز الرئيس الروسي، إلى حكام األقاليم 
الروسية بسرعة حل جميع المسائل المتعلقة 
بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في 
البالد بصورة فورية ومهنية، وقال: »يجب أن 
للقتال من أجل حياة كل فرد  نكون مستعدين 
بسرعة  التصرف  منكم  أطلب  إقليم...  كل  في 
وكل  الوقت،  قيمة  ومعرفة  وبنظام،  وبمهنية 
يوم وكل روبل. وحل جميع المسائل التنظيمية 

والمسائل التي تمّس العاملين«.

المعتقلين  سراح  بإطالق  المطالبة  األصوات  ارتفعت 
والمعارضة  األهالي  قبل  من  البحرين  في  السياسيين 
فيروس  انتشار  استمرار  ظل  في  الدولية.  والمنظمات 
كورونا وحصده المزيد من الضحايا حول العالم، ويقبع 
آالف السجناء في معتقالت النظام البحريني تحت ظروف 
قاسية وغياب أي إجراءات احترازية ووقائية ما يعرض 

حياة المعتقلين للخطر.
فيما ال تزال السلطات البحرينية تتجاهل كل الدعوات 
في الداخل والخارج إلطالق سراح المعارضين المعتقلين 
ف��ي��روس  أزم���ة تفشي  ال��س��ج��ون رغ���م اس��ت��ف��ح��ال  ف��ي 
الوفيات  حصيلة  ارتفاع  مع  البالد  في  المستجد  كورونا 
واإلصابات وتزايد المخاوف من احتمال إصابة السجناء 
مكتظة  سجون  ظل  في  الخطير  بالفيروس  البحرينيين 
اإلج��راءات  من  وتخلو  الصحية  المعايير  أدنى  تراعي  ال 
حماية  في  تساهم  أن  يمكن  التي  واالحترازية  الوقائية 
المعتقلين من المرض قبل أن تتحول زنازينهم الى بؤرة 

للوباء القاتل.
الذين  السياسيين  المعارضين  أن  هنا  بالذكر  جدير 
جريمة  أي  يرتكبوا  ل��م  البحريني  النظام  يعتقلهم 
ليودعوا في السجون ويمكثوا سنوات فيها وانما طالبوا 
باالصالحات سواء السياسية أو االجتماعية، لشعورهم 

بالمسؤولية تجاه بلدهم ومجتمعهم.
 وبدل أن ترحب المنامة بدعوات اإلفراج عنهم وتسعى 
وتمارس  بهم  وتنكل  السجون  في  بهم  تزج  تلبيتها  إلى 

أنواع التعذيب النفسي والجسدي بحقهم.
إطالق  البحريني  النظام  على  يتعين  يزال  وال  وكان 
السياسيين في أول خطوة تقدم  المعتقلين  سراح جميع 
عليها انظمة الحكم لتهدئة الوضع وتسوية مشاكلها مع 

المواطنين المعارضين. 
وإذا لم تستجب المنامة لدعوات إطالق سراح معتقلي 
أربعة  عددهم  يفوق  الذين  السياسيين  والسجناء  الرأي 

على  مّنة  ليست  هي  النظام،  سجون  في  معتقل  آالف 
سياسية  مسؤولية  تعتبر  وإنما  المعارضة  أو  الشعب 
األزمة  مأزق  من  للخروج  البحريني  النظام  عاتق  على 
السياسية التي يشهدها منذ أكثر من ثمانية أعوام بقدر ما 
تكون مسؤولية إنسانية لحماية المواطنين المسجونين 

من مخاطر اإلصابة بجائحة فيروس كورونا.
خاصة وأن جميع المعتقلين السياسيين في البحرين 
تمت  وال  لها  أس��اس  ال  كيدية  أح��ك��ام  ضدهم  ص��درت 
تهديداً  يشكلون  بأنهم  معظمهم  كاتهام  بصلة  للواقع 
الدعوة  ت��رى  يا  فهل  النظام،  بحسب  البالد،  أم��ن  على 
لالصالح والتغيير تشكل تهديداً أو أنها أساس االستقرار 
مكافحة  أليست  البلدان،  في  واالزده��ار  األمن  واستتباب 
وارس��اء  ال��ث��روات  ونهب  للسرقات  والتصدي  الفساد 
العدالة والمساواة وخدمة المجتمع في مقدمة مسؤوليات 
مسؤولياتها  من  االنظمة  تتهرب  عندما  ولكن  الحكومات، 
الشعب،  ثروات  ونهب  سرقاتها  على  الشرعية  وتسبغ 
بتحمل  يطالبها  الذي  السياسي  يشكل  أن  الطبيعي  فمن 
عليها،  خطراً  والسرقات  الفساد  عن  والكف  مسؤولياتها 

فتزج به في السجن.
كارثة  وق��وع  دون  يحول  السجون  تبييض  إن  ث��م 
القضية  انسانية كبيرة نتيجة تفشي وباء كورونا، هذه 
ليست قضية اعادة البحرينيين العالقين خارج البحرين 
واهية،  بذرائع  استقبالهم  عن  ويمتنع  النظام  ليماطل 
ليس  عدد  وهو  معتقل  آالف  أربعة  من  اكثر  قضية  وانما 
في  الكاملة  المسؤولية  تحمل  النظام  وعلى  صغيراً، 
سراحهم،  اطالق  هو  ذلك  في  الوحيد  والسبيل  سالمتهم 

وليس إبقاءهم في السجون. 
من يتابع استغاثات ونداءات البحرينيين يدرك مدى 
نفسه  الوقت  في  ويلمس  الحاكم،  النظام  من  معاناتهم 
مدى ُبعد المسافة بين الواقع االجتماعي والسياسي في 
يحترم  بأنه  ومزاعمه  النظام  تبجحات  وبين  البحرين 

والديمقراطية،  بالتعددية  وي��ؤم��ن  االن��س��ان،  حقوق 
ويسعى الى التهدئة وحل المشاكل السياسية في البالد.

أي حقوق انسان وهناك معتقلون انتزعت االعترافات 
ديمقراطية  وأي  التعذيب،  وط��أة  وتحت  بالقوة  منهم 
وهناك معتقلون حكم عليهم بالسجن سنوات عدة لمجرد 
في  رأيهم  أبدوا  انهم  أو  سلمية  تظاهرة  في  شاركوا  انهم 
وسائل االعالم أو مواقع التواصل االجتماعي، وأي تعددية 
وسحب  السياسية  الجمعيات  بإغالق  النظام  قام  وقد 

تراخيصها ومنع نشاطها واعتقل قياداتها ورموزها.
أن  البحرينية  المعارضة  رم��وز  بعض  اعتبر  فيما 
النظام يوفر فرصة للمصالحة حال إطالقه سراح جميع 
المعتقلين السياسيين، إال أن الدالئل تشير إلى أن النظام ال 
يريد تسوية االزمة السياسية القائمة في البالد وهو ماض 

في استخدام الخيار األمني لحل األزمة، غير أن إغالق كافة 
منافذ الحل واالبقاء على نافذة القمع واالضطهاد والتنكيل 

واالعتقاالت والمحاكمات يمهد لتعقيد األمور اكثر فاكثر.
النظام ومنذ بدء االزمة لجأ الى التصعيد، ظناً منه أن 
األحكام  وإص��دار  السجون  في  والزج  والقمع  االضطهاد 
المجحفة تدخل الرعب في نفوس أبناء الشعب وترغمهم 
التغريدات  في  الواسعة  المشاركة  بينما  السكوت،  على 
الداعية الى اإلفراج عن السجناء السياسيين في البحرين، 
دللت على أن ثورة 14 شباط عام 2011 ال تزال متوهجة 
يحترم  واقع  الى  يتوقون  الذين  البحرينيين  نفوس  في 
النظام فيه كرامتهم وارادتهم، ال أن يمنيهم بأحالم وردية 
الشعب  مقدرات  على  تسلطه  منذ  تحقيقها  الى  يسع  لم 

والى هذا اليوم.

تقرير �إخبارّي

�سجناء �لبحرين و�سط تجاهل �ل�سلطات ومخاطر �لوباء

استهداف  أمس،  اليمنية،  القوات  أعلنت 
معسكر تابع لقوات عبدربه منصور هادي، 
أبين،  محافظة  ف��ي  باليستي  ب��ص��اروخ 

اليمن. جنوبي 
المسلحة  القوات  باسم  المتحدث  وقال 
بيان  ف��ي  س��ري��ع،  يحيى  العميد  اليمنية 
على  »رداً  »ت��وي��ت��ر«:  ف��ي  ح��س��اب��ه  ع��ل��ى 
من  البيضاء  محافظة  في  العدو  تصعيد 
القوة  أطلقت  الجنوبية،  المحافظات  اتجاه 
طراز  من  باليستياً  صاروخاً  الصاروخية 
وأفراد  آليات  تجّمعات  استهدف  )قاصم(، 
محافظة  في  الشاجري  معسكر  في  العدو 

أبين«.
اللواء  استهدف  »الصاروخ  أن  وأضاف 
البيضاء  باتجاه  لزحف  تحضيرهم  أثناء 

صباح أمس«.
»كانت  س��ري��ع،  يحيى  للعميد  ووف��ق��اً 
سقط  حيث  ال��ل��ه  بفضل  دقيقة  اإلص��اب��ة 
وتسّببت  وال��ج��رح��ى،  القتلى  ع��ش��رات 

العملية بحالة إرباك وهلع في صفوفهم«.
السعودي  التحالف  س��ري��ع،  وت��وّع��د 
اليد  أن  »نؤكد  قائالً:  مماثلة«،  ب�«هجمات 
قوى  كل  ستطال  المسلحة  للقوات  الطولى 

العدوان ومرتزقتهم أينما كانوا«.
إع��الم  وس��ائ��ل  قالت  آخ��ر،  صعيد  على 
منصور  ربه  عبد  الرئيس  لحكومة  موالية 
منفذ  إغ���الق  »ق���ررت  األخ��ي��رة  إن  ه���ادي 
ال��س��ع��ودي��ة بشكل  م��ع  ال��ب��ري  ال��ودي��ع��ة 

كامل«.
وجاء ذلك بناًء على توجيه أصدره نائب 
رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل في 
إدارة  إلى  الخنبشي،  سالم  هادي  حكومة 

المنفذ بإغالقه حتى إشعار آخر.
ان��ت��ق��ادات  بعد  التوجيه،  ه��ذا  وي��أت��ي 
المنافذ  بإغالق  ورسمية  شعبية  ومطالبات 
بفيروس  إصابة  أي  وص��ول  لمنع  البرية 
وتدفق  الحركة  استمرار  ظل  في  كورونا، 

العائدين والمعتمرين، إضافة إلى المرّحلين 
من السلطات السعودية وهم باألالف.

لمكافحة  العليا  الوزارية  اللجنة  وكانت 
األوبئة في صنعاء أدانت بشّدة »استهداف 
لمراكز  األميركي  السعودي  العدوان  طيران 
الحجر الصحي لمواجهة فيروس كورونا«.

العدوان  »ط��ائ��رات  أن  اللجنة  وذك��رت   
غارتين،  الماضية  الساعات  خ��الل  شنت 
بمدرسة  الصحي  الحجر  مركز  قرب  األولى 
سائقي  مكان  ق��رب  واألخ���رى  المحجبة، 

المقطورات بعفار في البيضاء«.
في  الصحة  وزير  حّذر  سابق،  وقت  وفي 
»إذا  أنه  من  المتوكل،  طه  صنعاء  حكومة 
دخل وباء كورونا إلى اليمن، فإنه سيصيب 

اليمني«. الشعب  من   90%
وأوضح في كلمة له أمام مجلس النواب، 
المستجد  كورونا  فيروس  دخل  لو  فيما  أنه 
معدودة  أسابيع  »خ��الل  فإنه  البالد،  إلى 

كان  ح��ال  في  يمني،  مليون   28 سيصاب 
 3 يصيب  شخص  كل  أن  االنتشار  معدل 
يتطلب  »الوضع  أن  على  مشدداً  آخرين«، 

تكاتف الجميع في الشمال والجنوب«.
حكومة  ف��ي  ال��ص��ح��ة  وزارة  وأع��ل��ن��ت 
شؤون  لجنة  مع  خطة  إع��داده��ا  صنعاء، 
ك��ورون��ا  ف��ي��روس  ان��ت��ق��ال  لمنع  األس���رى، 
في  ال��س��ع��ودي«  »التحالف  عناصر  م��ن 

الجبهات.
أي  وق��ع  »إذا  أن��ه  بيان  ف��ي  وأوض��ح��ت 
ال��س��ع��ودي  ال��ت��ح��ال��ف  ق���وات  م��ن  عنصر 
الحجر  إلج����راءات  سيخضع  األس���ر،  ف��ي 

المؤسسي وستتم مراقبة الجميع«.
الرئيس  حكومة  في  اإلع��الم  وزير  وكان 
وباء  انتشار  نفى  هادي،  منصور  ربه  عبد 
حجة  بمحافظة  ميدي  مديرية  في  كورونا 

غرب اليمن.

حكومة هادي تغلق منفذ الوديعة البرّي مع ال�سعودّية..

�لقو�ت �ليمنّية تق�سف مع�سكرً� تابعًا لقو�ت هادي ب�ساروخ بالي�ستّي
�ل�سين بد�أت با�ستعادة حيوّيتها 

و�قت�سادها مرن على �لرغم من تاأثير كوفيد ـ 19 

أشارت وسائل إعالم يابانية وخبراء إلى أن »حركة الناس والخدمات اللوجستية في الصين قد بدأت 
في استعادة حيويتها«، حيث يظهر االقتصاد عالمات على التعافي السريع من التأثير المؤقت لكوفيد- 

.19
وقال كوكيشيرو ميو، الباحث في معهد أبحاث »إن إلي أي« الياباني، إن »الحكومة الصينية أبقت في 
السابق األنشطة االقتصادية بما في ذلك اإلنتاج واالستهالك عند الحد األدنى الضروري للحد من تفشي 
كوفيد- 19. لكن اآلن بعد أن تضاءل الوباء في الصين، تحاول البالد تطبيع أنشطتها االقتصادية«، 

مشيراً إلى أن »االقتصاد الصيني يخرج تدريجياً من االنكماش«.
وأضاف أنه »في حال عاد تدفق األشخاص والخدمات اللوجستية إلى المستوى السابق، فإن سرعة 

االنتعاش االقتصادي ستكون مذهلة«.
إن  قالت  المستطلعة  اليابانية  الشركات  من  المئة  في   80 »حوالي  فإن  ل�«نيكي«،  لدراسة  ووفقاً 

مصانعها في الصين عادت إلى مستويات اإلنتاج الطبيعية«.
وذكرت وكالة »كيودو« لألنباء مؤخراً أنه »منذ نهاية آذار، استأنفت مصانع السيارات األربعة التابعة 
لشركة )تويوتا موتور كوربوريشن( في الصين عملياتها الطبيعية، واستعادت طاقتها اإلنتاجية إلى 

مستويات ما قبل عطلة رأس السنة الصينية الجديدة«.
لشركة  ووفقاً  الصين.  في  التعافي  زخم  أيضاً  العالمية  اللوجستيات  تظهر  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
»أوربيتال انسايت« وهي شركة أميركية لتحليل بيانات األقمار الصناعية، فإن شنغهاي شهدت ارتفاعاً 
في عدد السفن المغادرة لموانئها منذ منتصف مارس، في حين أظهر الشحن المائي الداخلي في مدن مثل 

تشونغتشينغ نمواً أيضاً.
وتعلق العديد من الشركات اليابانية آمالها على الصين لتولي زمام القيادة في االنتعاش االقتصادي 

العالمي وتتوقع انتعاش الطلب المحلي في السوق الصينية.
االستهالكية  السوق  أبحاث  على  تركز  يابانية  شركة  وهي  »تريندكسبريس«،  شركة  واستخدمت 
في الصين، مجموعة متنّوعة من البيانات لوصف خصائص »اقتصاد البقاء في المنزل« في الصين 

للشركات اليابانية مفترضة أن عادات إنفاق الناس ستتغير بعد انتهاء الوباء.

وقالت الشركة إنه »على الرغم من أن يوم المرأة العالمي، الذي يطلق عليه تجار التجزئة في الصين 
)يوم الملكة(، جاء وسط تفشي كوفيد19- هذا العام، إال أن مبيعات أكثر من 20 ألف عالمة تجارية 
شاركت في الفعاليات الترويجية للبيع بالتجزئة في الصين في ذلك اليوم قد تضاعفت مقارنة بالعام 

السابق، حيث شهدت العالمات التجارية القديمة والجديدة زيادة كبيرة في المبيعات«.
في  »التقدم  إن  للبحوث،  دايوا  معهد  في  االقتصادّية  البحوث  قسم  رئيس  كوداما،  تاكاشي  وقال 

التعافي االقتصادي الصيني يستحق االهتمام«.
وأوضح أنه »إذا كان االستهالك الخاص في الصين، األقل تأثراً بشكل مباشر بتدهور االقتصاد العالمي، 

يمكن أن يتعافى بسرعة، فسوف يعطي ذلك األمل لدول أخرى وكذلك األسواق المالية العالمية«.
»الحكومة  إن  طوكيو،  في  لألبحاث  »فوجيتسو«  معهد  في  البارز  الباحث  مين،  جيان  جين  وقال 
الصينية وشركات تكنولوجيا المعلومات عملت بشكل وثيق لمكافحة كوفيد19- بالتقنيات المتقدم، 

مما أتاح فرصة لتعزيز االقتصاد الرقمي للبالد«.
وقال جين إن »انتشار فيروس كورونا الجديد جلب تحديات للتنمية االقتصادية في الصين، ولكن 

فقط مع تأثير قصير المدى على الصناعات واألسواق«.



ثقافة وفنون10

�سناء محيدلي.. 

مدر�سة في الت�سحية والفداء 

واأيقونة البطولة والعطاء

{ هشام الخوري حنا

ترابه  أديم  من  سنابله.  ولمعة  الخضراء  مروجه  من 
وأريج أزهاره. من أرض المواسم والخير. من الجنوب. 
السابعة  ابنة  انطلقت  فلسطين.  الجنوب  جنوب  إل��ى 
سناء  عينيها  وف��ي  س��ن��اء.  الصبح  نجمة  ربيعاً.  عشر 
األنوار والضياء. انطلقت لتكتب المجد وتصنع تاريخاً 
التضحية  في  مدرسة  سناء  فأضحت  لبالدنا.  جديداً 
محيدلي.  سناء  إنها  والعطاء.  البطولة  وأيقونة  والفداء 
األجيال  علّمت  التي  االستشهاديات  المناضالت  رم��ز 
لوطنه  ذات��ه  االن��س��ان  يعطي  أن  هو  السامي  العطاء  أن 
سبيل  في  ودم  روح  من  يمتلك  ما  أغلى  ويقدم  وشعبه 

تحرير بالده من براثن االحتالل.
استثنائي  تاريخ   1985 ع��ام  نيسان  من  التاسع  إن 
ف��ي ب��الدن��ا. ه��و ت��اري��خ ستتذكره األج��ي��ال، ج��ي��الً بعد 
جيل، وسيُحكى عنه. ما قبل سناء وما بعد سناء. ألن 
س��ن��اء ك��رس��ت م��ع��ادل��ة ج��دي��دة ف��ي ال��ص��راع م��ع العدو 
ال��ي��ه��ودي. وأع��ط��ت ال��م��رأة دوراً ري��ادي��اً أس��اس��ي��اً في 
للمناضلين  أمثولة  سناء  وشكلت  االح��ت��الل.  مقاومة 
والمناضالت بأن الصراع ليس وقفاً فقط على الرجال 
المجتمع.  في  فاعلة  ال��م��رأة  ألن  ال��م��رأة.  على  أيضاً  بل 
وشكلت عمليتها االستشهادية نقطة تحّول في صراع 
سناء  وجعلت  ال��ي��ه��ودي.  ال��ع��دو  م��ع  ال��وج��ودي  البقاء 
تحت  تتحّطم  التي  كالدمى  اإلسرائيلي  االحتالل  جيش 

أقدام األطفال وأضحوكة أمام العالم.
من  ارتشفتها  التي  العز  بمبادئ  الُمشبعة  سناء  انها 
وقفة  كلها  الحياة  ب��أن  العظيم.  س��ع��اده  وم��ب��ادئ  قيم 
التقّدم  أجل  الوجود من  عز فقط. وقفتها سناء في هذا 

والتحّرر والنهّوض.
وُشيَّدت  الُهتافات.  لها  وأُطلقت  الرايات.  لها  فُرفعت 
لها أبراج المجد. وما زالت سناء عروس الجنوب قصيدة 

يرّددها أحرار هذه األمة وأغنية ُينشدها الثوار األبرار.
الشعوب  أن  لنؤكد  سناء.  نستذكر  الذكرى  هذه  في 
الحية ال تستسلم أمام جبروت الغزاة، مهما عتى وتكبّر 
وأن  مطالب؛  وراءه  طالما  يموت  حق  من  فما  وتجبّر. 
والعراق  والشام  ولبنان  فلسطين  في  المحتلة  أرضنا 
ستعود حرة. ألن في بالدنا سناء ومن أمثال سناء آالف 
واالستشهاديين  والمناضالت  المناضلين  من  االبطال 
واالستشهاديات. أليست دماء الشهداء هي التي طّهرت 
الجيش  ان��دح��ر  االح��ت��الل وبفعلها  ِرج���س  م��ن  ب��ي��روت 
اليهودي المحتل في 25 أيار العام 2000 من الجنوب؟ 
أبناء  وصمود  الحية  والبطوالت  الشهداء  دم��اء  أليست 
المشروع  ك��ّس��رت  ال��ت��ي  ه��ي  اإلره����اب؟  ب��وج��ه  شعبنا 
الغرف  م��ن  والمبرمج  الممّول  االسرائيلي  االميركي 
الشام  إلس��ق��اط  العالمية  الصهيونية  وم��ن  ال��س��وداء 
العثماني  الجيش  ومقاومته  الشامي  الجيش  وبطوالت 
دليل  جنوده.  وقتل  مدرعاته  آلياته  وقصف  إدل��ب  في 
أليست  والحرية.  والبقاء  الصمود  أساس  المقاومة  أن 
ال��م��ق��اوم��ة ه��ي ال��ت��ي ق��اوم��ت وان��ت��ص��رت ع��ل��ى الجيش 
األميركي في العراق وتعمل على إنقاذه منه؟ وإن كدُت 
صمدت  التي  فلسطين  في  المقاومة  أنسى  فال  أنسى 
رغم الحصار العالمي عليها ومازالت بنادقها والسواعد 

السمراء تقاوم من أجل التحرير.
إنها المقاومة السبيل الوحيد للتحرير. فهذه المقاومة 
كتبت أحد فصولها سناء محيدلي. وعزفت على أوتارها 

اناشيد النصر والتحرير.
وهذه المقاومة لن تزول بل هي خالدة النها تولد مع 

كل طفل من أبناء بالدنا.
فسالم عليك وسالم بك وسالم إليك يا سناء.

تاأجيل اإعالن جوائز »بوليتزر« 

ب�سبب كورونا

قالت مديرة جوائز »بوليتزر« إن اإلعالن عن جوائز العام 
الصحافيين  ألن  موعده  عن  أسبوعين  سيتأجل   2020
فيروس  وباء  أزمة  بتغطية  منشغلون  االختيار  لجنة  في 

»كورونا«.
فئات  في  ُتمنح  التي  الجوائز  أن  كانيدي  دانا  وأضافت 
الرابع  في  سُتعلن  والموسيقى  والكتب  والدراما  الصحافة 

من أيار وليس في 20 نيسان الجاري.
العديد  تشمل  بوليتزر  »لجنة  إن  كانيدي  وق��ال��ت 
الخطوط  على  الموجودين  المرموقين  الصحافيين  من 
لوباء  المتالحقة  بالمستجدات  الناس  إلط��الع  األمامية 
على  تركيزهم  ظل  »في  أنه  إلى  مشيرة  كورونا«،  فيروس 
إضافياً  وقتاً  التأجيل  هذا  سيتيح  الحيوية،  المهمة  هذه 
بوليتزر  لجوائز  النهائية  للتصفيات  وصلوا  من  لتقييم 

باستفاضة«.  2020

�إ�ضاءة
الكاتبة منتهى العيادة... تنا�شر المراأة بمختلف اأ�شكال الأدب والكلمة

ا�شتبعاد طرح مهرجان »كان« ال�شينمائّي عبر الإنترنت

اأكــوام غبــار

طرح الإعالن الدعائّي لم�شل�شل »100 و�ش« 

لنيّلي كريم واآ�شر يا�شين 

طرح الإعالن الدعائّي الأول 

لم�شل�شل »2 في ال�شندوق« 

{ نوف الضمن
األدبية  األعمال  في  عريضة  خطوط  وال��م��رأة  المجتمع  قضايا 
تسخر  التي  العيادة  سليمان  منتهى  الروائية  تقّدمها  التي  المنوعة 

كتابتها لمناصرة المرأة وتناول همومها.
المرأة يأتي من كونها  العيادة أن تركيزها على قضايا  وأوضحت 
األسرة وبنائها بشكل  لتكوين  اللبنة األساسية  المجتمع فهي  نصف 
صحيح وتنشئ بناة المستقبل فضالً عن كونها خارج المنزل عاملة 

ومربية ومنتجة تشارك الرجل في بناء الوطن والدفاع عنه.
بعنوان  سابقاً  صدرتا  اللتين  روايتيها  أن  إلى  العيادة  وتشير 
»عنق تحت السكين« و»بثينة« إضافة إلى رواية قيد الطبع بعنوان 

»نساء على أرصفة عارية« شّكلت المرأة فيها مرتكزاً أساسياً ومحور 
والصعوبات  المجتمع  في  األنثى  معاناة  فتناولت  الروائية  الحبكة 
وال  االجتماعية  والعالقات  العمل  وفي  المنزل  داخل  تعترضها  التي 
سيما أن الكثير من العادات والتقاليد االجتماعية البالية تظلم المرأة 

وخاصة عندما تستسلم لها.
وعن بداياتها ذكرت أن ما كانت تكتبه ظل لفترة طويلة مختزناً في 
همها  كان  بأبنائها  والعناية  باألسرة  االهتمام  ألن  واألوراق  الدفاتر 
الجامعة  وإدخالهم  األمان  بر  إلى  إيصالهم  حين  إلى  آنذاك  األوحد 
اإلب��داع  دروب  أن  مؤكدة  متتابع  بشكل  نتاجاتها  بنشر  لتباشر 

والكتابة مفروشة بالصعاب التي تذلل بالجد والمثابرة والصبر.
السنوات  في  االجتماعي  التواصل  لوسائل  أن  إلى  العيادة  وتلفت 

إيصال  على  والشاعر  الكاتب  تساعد  فهي  إيجابياً  جانباً  الحالية 
العربي والعالم وتمكن  العالم  أنحاء  الجمهور في جميع  إلى  اإلبداع 

األديب من االنتشار والوصول إلى قاعدة جماهيرية أكبر.
1960حصلت  والروائية منتهى العيادة من مواليد القامشلي عام 
مصر  في  أدبية  ومؤسسات  جهات  من  تكريم  وشهادات  جوائز  على 

والعراق والمغرب.

ي���واص���ل فيه  ال����ذي  ال���وق���ت  ف���ي 
اجتياح  المستجّد  ك��ورون��ا  فيروس 
أكد  األوروبية،  العواصم  من  العديد 
مهرجان كان السينمائي أنه لن يسلك 
الجهود  كل  فشلت  إذا  الرقمي  المسار 
فعلي  بشكل  ال��ح��دث  استضافة  ف��ي 

ومادي.
وقال مدير المهرجان تييري فريمو، 
روح��ه،  ك���ان،  لمهرجان  »بالنسبة 
النموذج  هذا  فإن  كفاءته،  تاريخه، 
الرقمي؟  المهرجان  هو  ما  ينجح.  لن 
بسؤال  نبدأ  أن  يجب  رقمية؟  مسابقة 

أصحاب حقوق األفالم إذا وافقوا«.
وأضاف »فريمو« خالل تصريحاته، 
مدفوع���ون  األف���الم  م��خ��رج��ي  ب���أن 
شاشة  على  أفالمهم  ع��رض  بفك���رة 
في  اآلخرين  م���ع  ومشاركتها  كبيرة 
أن  وليس  المهرجانات،  مثل  أح��داث 
المطاف  نهاية  في  أعمالهم  تعرض 

على الهواتف الذكية.
جميع  إلغاء  تم  »إذا  قائاًل:  وختم 
التفكير  علينا  فسيتعين  المهرجانات، 

لتجنب  األف���الم  ل��ع��رض  طريقة  ف��ي 
البديل  أن  أعتقد  ال  لكنني  ضياعها، 
أو  ك��ان  لمهرجان  مناسب  ال��رق��م��ي 
أق��رب  ال��خ��ي��ار  ه���ذا  وأن  فينيسيا، 

للنسيان«.
مهرجان  مدير  قال  آخر  سياق  وفي 
باربيرا،  ألبرتو  السينمائي  فينيسيا 
أنه ال يمكن استبدال مهرجان فينيسيا 
اإلنترنت،  على  يحدث  السينمائي 
هناك  أن  الواضح  من  أنه  إلى  مشيًرا 
في  التكنولوجيا  الستخدام  إمكانية 
المبادرات، ومن السابق ألوانه  بعض 

تحديد ذلك.
وك�����ان م��ن��ظ��م��و م���ه���رج���ان ك��ان 
الشهر  منتصف  أعلنوا  قد  السينمائي 
السينمائي  الحدث  تأجيل  الماضي، 
إقامته  والمجدولة  أوروب��ا  في  األب��رز 
المقبل،  أيار   23-12 من  الفترة  خالل 
من  ال��ع��دي��د  ف��ي  الن��ظر  اآلن  وي��ت��م 
تأجيل  ذل��ك  ف��ي  ب��م��ا  ال��خ�����������ي��ارات، 
الفعاليات حتى نهاية حزيران وحتى 

بداية تموز.

{ سارة البيطار
بكت

منذ  المختبئ  الوجع  يعوي  بصوت 
سنين

تالشت المسافات المتهالكة
وجلس الحزن خائباً

يلهو بمساحة فراغ موبوءة
بابتسامة تبزغ من عينيها

كقبس نور
كوالدة طفل عجيب

كمراهقة نضجت للتّو

في الغرفة أكوام غبار
ريشة رسام
يلهو ببراءة

زفير يخرج وهن العمر
تتأرجح دقات القلب

بين المعقول والالمعقول
تستند النظرات الحيرانة

على النسمات

وهواء البحر المنسّي
وصدى صوت النورس

وفحيح صوت رجل
آٍت من المجهول

من صحراء غابرة
عامرة

بضجيج من نوع آخر
بالعلقم والسكر

باألضداد المجتمعة

في الغرفة المنسية
من عمر الكون الموهوم

تئن الكلوم
تزفر الهنات وجعها

وتسافر
إلى المجهول

ربما جسد آخر
أكثر انعتاقاًَ

في القفص الذهبي
عصفوٌر حبيس
يصارع تاريخاً

يمتد لعقود المرمر
في الغرفة

يتضافر السأم وينتفض
يهوي في شرك األمل

مصنوعاً
من خيط الشمس المتقد

فتهاجر أسراب اللقلق
وترثو

ما يغزو الوجه المتعب

في الغرفة
استباحة للروح

مشاع للخذالن
بضع كلمات صفراء وحمراء

وجوى عاشق بائس
باحث عن

عن فتات وقت
ومالمح أنثى شرقية

ترسم ليالً يتألق
ومواعيد للحب تداوي

جرحا ينزف عمراً
ُيسرق.

طرح البرومو الدعائي األول لمسلسل »100 وش« 
ياسين،  آسر  والفنان  كريم  نيللي  الفنانة  بطولة  من 

والمقرر عرضه خالل شهر رمضان 2020.
شخصية  المسلسل  خالل  من  كريم  نيللي  تجّسد 
أنها  إال  كوافير،  في  تعمل  »ليلي«  تدعي  كوميدية 
نصب،  عمليات  إلج��راء  فتسعى  النصب،  تستهوي 
شراء  من  تتمكن  تجعلها  األم��وال،  جني  من  تمكنها 

كوافير خاص بها.

»100 وش« من بطولة آسر ياسين، ولؤي عمران، 
وعال رشدي، وشريف دسوقي، وبيومي فؤاد، وتأليف 

عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري  . 
اسم  البداية  في  يحمل  كان  وش«   100« مسلسل 
أنه  إال  الماضي  العام  »النصابين« وتم تحضيره منذ 
توقف بعد خروجه من السباق الرمضاني 2019، لذا 
الذي  العمل  فريق  بنفس   2020 لرمضان  تأجيله  تم 

يضم الفنان آسر ياسين.

يستأنف فريق عمل مسلسل »2 في الصندوق« 
خالل  للمنافسة  به  للحاق  العمل  مشاهد  تصوير 

المقبل. الرمضاني  المارثون 
الرسمية  صفحته  على  أوس«  »أوس  ونشر 
بموقع الصور والفيديوهات »إنستغرام«، البوستر 
الرسمي األول للمسلسل وكتب عليه معلقا: »بسم 
في  اتنين  مسلسل  انتظروا  الله،  على  توكلنا  الله 

الصندوق في رمضان ان شاء الله«.

يحمل  كان  الصندوق«  في  »اتن���ين  مسلسل 
يتم تغي���يره  أن  اسم »روح���ين في زكي���بة« قبل 
محمد  وإخ����راج  الس��يد  ل��ؤي  تأليف  م��ن  وه��و 
أوس،  أوس  المي��رغني،  حمدي  وبطولة  مصطفى 
الله،  عب���د  ص��الح  ف��ؤاد،  بيوم��ي  عابدين،  نهى 
الجمل،  رح��اب  ان��ت��ص��ار،  العظيم،  عبد  حجاج 
آخر  وعدد  محمود  الله  عبد  أحمد  رفعت،  هايدي 

الفنانين. من 
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11ريا�سة / ت�سلية
حديث م�صّور للنجم البرازيلّي رونالدينيو 

قبل اإخراجه من ال�صجن واإقامته الجبرّية!

االتحاد الهولندّي �صُيكمل الدوري بال جمهور

والبلجيكّي ينهي المو�صم بتتويج كلوب بروج

الم�صارعون �صُينقلون بطائرات خا�صة 

اإلى جزيرة معزولة ليخو�صوا نزاالتهم

بايرن ميونيخ 

يجّدد عقد توما�س مولر ل�صنتين

يجد دانا وايت، رئيس منافسات UFC صعوبة 
في إيجاد مكان يحتضن النزاالت المقبلة والمتوقفة 
كان  حيث  كورونا  فيروس  انتشار  بسبب  حالياً، 
في   UFC249 منافسات  تجرى  أن  المقرر  من 
األكثر  تعتبر  األمريكية  الوالية  لكن  نيويورك، 

تضررا من انتشار الوباء. 
يؤثر  الفيروس  ترك  عدم  في  وايت  دانا  ويفكر 
إجراء  وق��رر  للمصارعة،  رابطته  منافسات  على 

المنافسات على جزيرة خاصة معزولة. 
طائرات  عبر  المصارعين  نقل  وايت  دانا  وقرر 
اختارها  التي  ال��ج��زي��رة  جّهز  بعدما  خ��اص��ة، 
منافسات  أرضها  على  وسيجري  الستقبالهم 

 .UFC 249
الصحف  نشرتها  تصريحات  في  واي��ت  وق��ال 
شهرين  طيلة  المكان  ه��ذا  :»راق��ب��ت  البريطانية 

وسنحط الرحال هنا وسنجري نزاالت كل أسبوع 
«. وأكد دانا وايت أنه يشتغل على تأمين الجزيرة 

وقال :أنا على بعد يومين فقط من تأمين المكان .
بتأمينها  أقوم  خاصة  جزيرة  »لدي  وأضاف:   
على  سنجري  بالنزاالت،  يتعلق  ما  كل  وسننشأ 
أرضها نزاالت دولية كل أسبوع، ال يمكن أن أرسل 
لذلك  األمريكية  المتحدة  للواليات  المصارعين 

سآتي بهم للجزيرة«. 
:«سأقوم  وق��ال  مشروعه  واي��ت  دان��ا  وش��رح 
بنقل المصارعين عبر طائرات خاصة ونبدأ بلعب 
وستعود  نيسان   18 يوم  منذ  إذن  دولية،  نزاالت 

 .« UFC منافسات
وك��ان دان��ا واي��ت قد أعلن أم��س عن ع��دد من 
حبيب  الروسي  انسحاب  شهدت  والتي  النزاالت 

نورمحمدوف بطل العالم من المشاركة . 

لقب  ح��ام��ل  ميونيخ  ب��اي��رن  ن��ادي  أع��ل��ن 
عقد  تمديد  عن  القدم  لكرة  األلماني  ال��دوري 

مهاجمه توماس مولر حتى العام 2023. 
على  موقعه  في  البافاري  ال��ن��ادي  وق��ال 
وإيجابية،  بّناءة  مباحثات  »بعد  اإلنترنت 
تمديد  على  المهاجم  والالعب  النادي  اتفق 
ح��زي��ران   30 ل��م��دة ع��ام��ي��ن وح��ت��ى  ال��ع��ق��د 

 .»2023

إلى  انضم  الذي  عاماً(   30( مولر  أن  يذكر 
العمر،  من  العاشرة  في  ك��ان  حين  البايرن 
للعمالق  األول  الفريق  م��ع  بانتظام  يلعب 

البافاري منذ العام 2009. 
أغلب  مثل  األلماني  ال��دوري  وتوقف  ه��ذا، 
بسبب  العالم  ح��ول  الرياضية  المسابقات 
فيروس كورونا الذي قتل عشرات اآلالف حول 

العالم لغاية اليوم.

7 اأندية تت�صابق للفوز بجهود اأ�صرف حكيمي

�صباق الفورموال في مونتريال

�صحّية جديدة لوباء كورونا

أظ��ه��ر الع���ب ك���رة ال���ق���دم ال��ب��رازي��ل��ي 
الشهيرة  ابتسامته  استعاد  أنه  رونالدينيو 
رسالة  فيه  سجل  فيديو  مقطع  خ��الل  من 

خاصة لعائلة زميله في السجن. 
العمر  من  البالغ  البرازيلي  النجم  وظهر 
يتحدث  وهو  لحيته  أرخى  وقد  عاماً،   40
أكثر  قبل  السجن  دخ��ول��ه  منذ  م��رة  ألول 

شهر. 
وأثار مهاجم الباراغواي السابق نيلسون 
عقب  تصريحاته  بعد  المخاوف  كويفاس 
أكد  عندما  السجن،  في  رونالدينيو  زي��ارة 
لكن  الشهيرة،  ابتسامته  وفقد  »حزين«  أنه 
 2002 العام  العالم في  الفائز بكأس  النجم 
أظهر ابتسامته المميزة أثناء تصوير مقطع 

الفيديو من داخل السجن. 
عائلة  إل��ى  رس��ال��ة  رونالدينيو  ووج��ه 
معه  يلعب  الذي  السجن  في  الجديد  زميله 
في الفريق، وهو ضابط شرطة سابق يدعى 

بابلو موراليس. 
»مرحبا  باإلسبانية:  رونالدينيو  وقال 
رفيقي،  م��ع  هنا  أن��ا  م��ورال��ي��س.  بعائلة 
جيد  بشكل  يلعب  إن��ه  بابلو.  مهاجمي، 
أخ��رى  م��رة  وسنلعب  معا  نحن  للغاية. 

قريباً جداً«. 

وأمس، تم إطالق سراح رونالدينيو، بعد 
البرازيلي  وظهر النجم  مالية،  كفالة  دفعه 
بتوقيع  يقوم  وهو  فيديو  شريط  في  سعيدا 
انتظرت  التي  للجماهير  »األوتوغرافات« 

خروجه من السجن. 

دي  روبرتو  وشقيقه  رونالدينيو  وأوقف 
أسيس موريرا في السادس من آذار الماضي 
في الباراغواي، بعد اتهامهما بدخول البالد 

بجوازي سفر مزورين. 
نجم  بقضية  المكلف  القاضي  وأع��ل��ن 

وضعهما  وشقيقه،  البرازيلية  القدم  كرة 
في  الفنادق  أحد  في  الجبرية  اإلقامة  قيد 

أسونسيون.  العاصمة 
خالل  أم��اري��ا  غوستافو  القاضي  وق��ال 
)بدل  بديل  إج��راء  »إن��ه  صحافي:  مؤتمر 
واستمرار  وشقيقه  لرونالدينيو  السجن( 

إيقافهما في فندق«. 
من  تأكيدات  »ل��دي  القاضي:  وأض��اف 
اإلقامة  الفندق بأنهما سيكونان تحت  إدارة 

الجبرية هناك وعلى نفقتهما«. 
عرضوا  المحامين  أن  القاضي  وأوض��ح 
إلط��الق  دوالر  مليون   1.6 بقيمة  كفالة 
القضاء  قبلها  وال��ت��ي  الشقيقين،  س��راح 

الباراغوياني. 
من  قد سحبت  برازيلية  محكمة  وكانت 
رونالدينيو جواز سفره نهاية العام 2018، 
مليون   2.5 قدرها  مالية  غرامة  دفعه  لعدم 
دوالر أمريكي على خلفية بناء رصيف دون 
محمية  منطقة  في  بحيرة  حافة  على  إذن 
ف��ي ب��ورت��و أل��ي��غ��ري، وع��ل��ى إث��ر ذل��ك قام 
سفر  ج��وازي  بتزوير  وشقيقه  رونالدينيو 
باراغواي  إلى  بهما  وسافرا  باراغويانيين 
وتم هناك القاء القبض عليهما بعد اكتشاف 

أمر التزوير.

القدم  ل��ك��رة  ال��ه��ول��ن��دي  االت��ح��اد  يعتزم 
 19 في  حالياً  المتوقف  الموسم  استئناف 
للمباريات،  جماهير  حضور  بدون  حزيران، 
بعد اجتماع مع أندية وأطراف معنية أخرى. 

وذك������رت وس���ائ���ل إع�����الم م��ح��ل��ي��ة، أن 
المسؤولين عّبروا عن أملهم في عودة األندية 
إلى التدريبات في منتصف شهر أيار، شريطة 
المفروضة  القيود  وسط  الحكومة،  موافقة 
تسبب  الذي  كورونا  فيروس  انتشار  بسبب 

في وفاة أكثر من ألفي شخص في البالد. 

االتحاد  رغبات  مع  القرار  هذا  وسيتماشى 
تستكمل  أن  يأمل  الذي  ال�«يويفا«  األوروب��ي 
كل مسابقات الدوري المحلي الموسم حتى لو 
امتد لعدة شهور أخرى، رغم أن بعض األندية 
المباريات  إلغاء  في  ترغب  الكبرى  الهولندية 
بلجيكا  فعلت  مثلما  الموسم  من  المتبقية 

المجاورة. 
ال���دوري  م��ب��اري��ات  أن  التقارير  وذك���رت 
في  بالكامل  استئنافها  سيتم  الهولندي 
حزيران،   21 إلى   19 من  تبدأ  التي  الجولة 

لكنها ستقام كلها خلف أبواب مغلقة. 
لكأس  النهائي  الموعد  بعد  يتحدد  ول��م 
رغبة  وهناك  وأوتريخت  فينوورد  بين  هولندا 
في  وال��ه��ب��وط  الصعود  ملحق  تقليص  ف��ي 
االتحاد  أن  التقارير  وأضافت  الموسم.  نهاية 
الفيديو مع ممثلين  الهولندي عقد مؤتمراً عبر 
والثانية  األول��ى  الدرجتين  أندية  جميع  عن 
الحكام  ولجنة  هولندا  في  الالعبين  واتحاد 
التلفزيوني  البث  حقوق  صاحبة  والشركات 

المشجعين.  وروابط 

من  ث��الث��ة  دع��ت  الماضي  األس��ب��وع  وف��ي 
األضواء  دوري  ترتيب  في  أندية  أربعة  أكبر 
والكمار،  أمستردام،  أياكس  وهي  الهولندي، 
الموسم،  من  تبقى  ما  إلغاء  إلى  وأيندهوفن، 
استكمال  في  الهولندي  االتحاد  رغبة  منتقدة 
إنهاء  بلجيكا  أعلنت  جهتها،  ومن  الموسم. 
للدوري  بطال  بروج  كلوب  وتتويج  الموسم 
 55 ب�  جينت  يليه  مباراة   29 من  نقطة   70(
الموسم  منافسات  باقي  إلغاء  بعد  نقطة(، 

الجاري.

 21( المغربي  الالعب  أن  إل��ى  المانية  صحيفة  أش��ارت 
ريال  فريق  إلى  الحالي  الموسم  نهاية  عقب  سيعود  عاماً( 
مدريد اإلسباني بعد انتهاء فترة اعارته لبوروسيا دورتموند 

األلماني لمدة موسمين. 
أعمال  وكيل  كامانيو،  أليخاندرو  أكد  متصل،  سياق  وفي 
حكيمي، أن خبر تمديد عقد الدولي المغربي مع النادي الملكي 
بعد  يجلسا  لم  أنهما  إلى  مشيراً  الصحة،  من  له  أس��اس  ال 
مستقبل  لمناقشة  دورتموند  إدارة  وال  مدريد  ريال  إدارة  مع 

الالعب. 
المدرب  وبحسب مصادر مقربة من فريق ريال مدريد فإن 
الفرنسي زين الدين زيدان يسعى ألن يكون حكيمي في الئحة 
ضمانات  يملك  ال  المغربي  الدولي  أن  إال  اإلسباني  الفريق 
في  كارفاخال  دانيال  حساب  على  أساسياً  يكون  ألن  كبيرة 

تشكيلة األبيض الملكي.
 وتحدثت مصادر أخرى عن إمكانية أن يكون حكيمي ورقة 
هامة في مفاوضات ريال مدريد الساعي للتعاقد مع الموهبة 
هاالند.  براوت  إرلينغ  دورتموند  بوروسيا  لفريق  النرويجية 
على  الحفاظ  محاولته  عن  م��راراً  األلماني  الفريق  وأع��رب 
أشرف حكيمي لكن األخير أكد أنه »بإمكان حدوث كل شيء« 

في إشارة لمسألة بقاءه من عدمها في دورتموند. 
الذي  الرائع  الموسم  أن  إلى  األلمانية  الصحف  وأش��ارت 
يقدمه المغربي في الفريق األصفر جلب اليه أطماع عدة أندية 
أوروبية كبرى تحاول خطف توقيعه على غرار فريقه الحالي 
ميونيخ  بايرن  البافاري  العمالق  إلى  باإلضافة  دورتموند 
وأرسنال  )تشيلسي  إنكليزية  وأندية  اإليطالي  ويوفنتوس 

وتوتنهام( وأنباء غير مؤكدة عن باريس سان جيرمان.

مقررا  كان  الذي  واحد  للفورموال  العالم  بطولة  ضمن  الكبرى  كندا  جائزة  سباق  منظمو  أعلن 
في مونتريال بين 12 و14 حزيران المقبل، تأجيله إلى موعد الحق ليضاف إلى قائمة السباقات 

ضحية انتشار فيروس كورونا المستجد. 
بطولة  روزنامة  في  األول  السباق  باستضافة  سنتشرف  »كنا  بيان:  في  السباق  منظمو  وقال 

العالم للفورموال واحد لعام 2020«، مضيفين »نشعر بالحزن« لتأجيل السباق. 
وأوضح المنظمون »قرار التأجيل لم يتم اتخاذه بسهولة أو بسرعة«، مشيرين إلى أنه »طيلة 
مدينة  من  وممثلين  واحد  الفورموال  عن  المسؤولين  مع  مستمر  اتصال  على  كنا  الماضي،  الشهر 

مونتريال، والسياحة في مونتريال والحكومات اإلقليمية والفيدرالية«. 
وتابعوا »لقد استمعنا الى التوجيهات الصادرة عن مسؤولي الصحة العامة ونتيجة مباشرة 

لوباء كوفيد19-، قمنا باتباع توصيات الخبراء الصادرة عن السلطات«. 
وقال المدير التنفيذي لسباق جائزة كندا الكبرى فرانسوا دومونتييه: »في الوقت الحالي، من 
األهمية بمكان أن يتّم تجميع كل طاقاتنا للتغلب على فيروس كوفيد- 19«، مضيفاً »سنّرحب بكم 

بأذرع مفتوحة في حلبة جيل فيلنوف بمجرد أن يكون ذلك آمناً«. 
المرّوجين  الفورموال واحد يعملون مع  التأجيل بعد اإلعالن عن أن المسؤولين عن  وجاء خبر 
تأجيل  اآلن  حتى  شهد  موسم  انطالق  في  يأملون  حيث   ،2020 روزنامة  مراجعة  على  للبطولة 
سباقين  وإلغاء  كندا(  و  أذربيجان  إسبانيا،  هولندا،  فيتنام،  الصين،  )البحرين،  سباقات  سبعة 

)أستراليا وموناكو(.
2020 مقررا منتصف آذار في جائزة أستراليا الكبرى، تجد بطولة  وبعدما كان انطالق موسم 

العالم نفسها أمام وضع غير واضح. ولم يتم اقتراح موعد جديد لسباق جائزة كندا الكبرى. 
وقال الرئيس التنفيذي لسباقات الفورموال واحد تشايس كاري في تعليقات نشرت على الموقع 
الرسمي للفورموال واحد »في حين ال يمكن ألحد أن يتأكد من الوقت الذي سيتحسن فيه الوضع 

بالضبط، فإنه سيتحسن وعندما يتحسن، سنكون مستعدين لخوض السباقات مرة أخرى«. 
وأضاف »كلنا ملتزمون بجلب جماهيرنا إلى بطولة موسم 2020«.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
أميركا  الثورة في  سياسي كوبي راحل عمل على نشر  1 .

الالتينية، بحر
ذهب من مكان إلى آخر، إستفسر عن، بلدة لبنانية 2 .

خالف كفر، مقطوع 3 .
حيوان بحجم القط، حياة حاضرة، قطن 4 .

في الوقت الحالي، حقيقي )باألجنبية( 5 .
من األشجار، مدينة أميركية 6 .

إضطرم، بحيرة مالحة وسط التبت، ضجر 7 .
يألفا، حيوانات أليفة 8 .

جزيرة بريطانية، نهتم باألمر 9 .
دولة عربية، رقدوا 10 .

يمنح، عارف باألمر، عنب أسود 11 .
هّدد، يحصل على )مجزومة( 12 .

عمودياً: 
دولة أفريقية، وافق الرأي 1 .

بلدة لبنانية، يالطفه 2 .
يمسان، مرفأ في كوريا الشمالية 3 .

مدينة أميركية 4 .
يدعما، متشابهان، يرافق البرق 5 .

نوتة موسيقية، نأسف، خبر 6 .
وجعي، أرجع عن المعصية، خاصتي 7 .

عاصمة أوروبية، أشي 8 .
أقطع، يعتمدا على 9 .

عاصمة نروج، من الحمضيات 10 .
يهمل، كبر وتطور، مصيبة 11 .

طعم الحنظل، غير مطبوخ، دولة عربية 12 .
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أو   Sudoku
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي 
على  تقوم  الفكرية، 
في  األرق��ام  ترتيب 
الفارغة،  المربعات 
وضع  يتم  أن  على 
 9 1 الى  األرقام من 
الخانات  في جميع 
 81 ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 
عدم  يجب  خ��ان��ة. 
عينه  الرقم  تكرار 
أو  السطر  نفس  في 
الجدول  او  العمود 

الصغير )3*3(.
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:Sudoku حل
 ،812765394  ،476893152  ،539124768
 ،793482615  ،645317829  ،281659437

964538271  ،128976543  ،357241986
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
1 ( عامر بن الطفيل 2 ( يبالن، ال، ناي 3 ( نو، سد مأرب، 
من 4 ( زالل، سر، دينا 5 ( حوران، دارت 6 ( لنا، يأنب، رأس 
8 ( االن، ديار، كف 9 ( يتابعه، ساير 10 (  7 ( ربرب، داكن 

نم، دستور، مد 11 ( اورقت، اجبروا 12 ( رند، ملك، نت. 

عموديا:
1 ( عين زحلتا، نار 2 ( ابولون، ليمون 3 ( مل، ارارات، 
رد 4 ( راسال، بنادق 5 ( بند، نير، بستم 6 ( مس، ابدعت 
7 ( االردن، يهواك 8 ( الر، ابدا، رج 9 ( بدر، ارس، بن 10 ( 
فن، يترك، امرت 11 ( يامن، انكيدو 12 ( لينارس، فر، اي.
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