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الرئاسة  باسم  الرسمي  المتحدث  أعلن 
الروسية، دميتري بيسكوف، أمس، أن »الرئيس 
الوقت  في  ينوي  ال  بوتين،  فالديمير  الروسي 
الحالي التواصل مع الرئيس األميركي، دونالد 
ألس��واق  الحالي  الوضع  بخصوص  ترامب، 

النفط العالمية«.
وقال بيسكوف، للصحافيين، رداً على سؤال 
يخطط  ال  الحالي،  الوقت  »ف��ي  الصدد:  بهذا 

الرئيس الروسي للقيام بذلك«.

الروسي  »الرئيس  بأن  بيسكوف،  أفاد  كما 
فالديمير بوتين، ال ينوي خالل األسبوع الحالي 
التواصل مع الرياض بخصوص وضع أسواق 

النفط الحالي«.
لالتصال.  نخطط  لم  »ال،  بيسكوف:  وق��ال 
لالتصاالت  الترتيبات  أخ��رى،  مرة  أكرر  لكني 
األمر،  لزم  وإذا  كبيرة،  بسرعة  تجري  الهاتفية 

يتم إجراؤها على الفور«.
أوائل  في  العالمية  النفط  أسعار  وانهارت 

على  »أوب��ك+«،  ق��درة  عدم  بسبب  وذل��ك  آذار، 
االتفاقية  معايير  تغيير  على  إم��ا  ال��ت��واف��ق، 
 1 لخفض إنتاج النفط أو تمديدها. وهكذا، منذ 
المشاركين بالحد من  نيسان، لم يلتزم أي من 

استخراج المواد النفطية.
اآلن  النفط  أسعار  ب��دأت  نفسه،  الوقت  في 
خلفية  على  ذلك  في  بما  سريع،  بشكل  بالنمو 
عقده  المقرر  المقبل  »أوبك+«،  مؤتمر  عن  أنباء 

في ال�9 من نيسان الحالي.

من المتوقع إطالق مبادرة كبيرة هذا األسبوع لتسريع دراسة وتطوير لقاحات 
ضد فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

غيبريسوس،  أدهنوم  تيدروس  العالمية،  الصحة  لمنظمة  العام  المدير  وقال 
في مؤتمر صحافي عقده أمس: »نأمل إطالق مبادرة كبيرة هذا األسبوع لتسريع 

دراسة وتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا«.
ضمان  شأنها  من  آلية  تشكيل  تشمل  المبادرة  »هذه  أن  غيبريسوس  وأضاف 

توزيع اللقاحات بين المحتاجين إليها بشكل عادل«.
وتعمل مجموعة من دول العالم بشكل نشط على تطوير لقاحات ضد فيروس 
8 مشاريع خاصة بذلك،  كورونا وفي مقدمتها الصين، التي قالت سابقاً إن لديها 
والواليات المتحدة، التي بدأت اختبارات سريرية في آذار الماضي، وروسيا، التي 

تحدثت عن 3 تركيبات واعدة لها، وكذلك بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وتركيا.

بوتين ال ينوي التوا�سل مع ترامب ب�س�أن و�سع اأ�سواق النفط

ال�سحة الع�لمّية ت�أمل ب�إطالق مب�درة كبيرة 

لت�سريع تطوير لق�ح�ت �سّد كورون�

الثورة  شباط   6 كتابي  ق��رأوا  ممن  الكثيرون  يعتبر   -
السادس  انتفاضة  عن   ،1985 عام  الصادر  تنته  لم  التي 
الرئيس  التي ولدت من رحمها زعامة   ،1984 من شباط 
الزعامة،  ه��ذه  ب��والدة  للتبشير  كتاب  أول  أن��ه  ب��ري،  نبيه 
والكتاب، الذي قّدمه الرئيس بري، رغم معالجته ألحداث 
أيار   17 ات��ف��اق  وم��ش��روع  اإلسرائيلي  االج��ت��ي��اح  بحجم 
حول  ي��دور  أنه  أنكر  ال  انطالقتها،  في  المقاومة  وتجربة 
أسمع  أن  حينها  يزعجني  ول���م  ب���ري،  نبيه  ه��و  م��ح��ور 
ذلك  قبل  بري  بالرئيس  تعّرفت  وقد  الوصف،  هذا  تكرار 
بأعوام عندما عدُت من الجنوب بعد مشاركتي في مقاومة 
رابطة  في  الرفاق  وتولينا   ،78 عام  اإلسرائيلي  االجتياح 
الشغيلة  ص��وت  صحيفة  إص���دار  منهم،  وأن���ا  الشغيلة 
كمنابر  العربية،  ال��ث��ورة  ص��وت  إذاع���ة  وإط���الق  اليوميّة 
العراقية  المعارضة  احتلت  وق��د  العربية،  للمعارضات 
بتالوينها  اليوم  الحكم  مسؤوليات  تتوزع  التي  يومها، 
في  أساسية  مساحات  وال��ك��ردي��ة،  والقومية  اإلسالمية 
الذي  المبنى  ملجأ  في  الرئيسي  المقّر  وك��ان  المنبرين، 
يسكنه األمين العام للرابطة النائب والوزير السابق زاهر 
الخطيب، وهو المبنى ذاته الذي يسكنه األستاذ نبيه بري، 
التابعة  العراقية  للمخابرات  أمني  ه��دف  أن��ه  عرفنا  ال��ذي 
الناطق  الليبية، بصفته  السابق ومثلها للمخابرات  للنظام 
الرسمي بلسان حركة أمل التي كانت تحت وطأة الغضب 
الصدر،  موسى  السيد  اإلم���ام  مؤسسها  م��ن  إخ��ف��اء  م��ن 
استهداف  أي  مواجهة  مسؤولية  نحمل  أن  قرارنا  وك��ان 
األيام  تلك  في  أم��ل  حركة  كانت  بينما  منه،  للنيل  يسعى 
اغتيال  إدان��ة  في  لموقفنا  المشابه  موقفها  فاتورة  تدفع 
السيد محمد باقر الصدر، ودعم ثورة اإلمام الخميني في 

إيران، وفوقهما فاتورة متابعة قضية إمامها المغيّب.
أنسى  وال  األرب��ع��ي��ن،  ف��ي  وك��ان  العشرين  ف��ي  كنت   -
الشغيلة  ص��وت  صحيفة  ت��وزي��ع  ف��ي  المعاناة  كانت  ك��م 
ال��ض��اح��ي��ة الجنوبية،  ف��ي م��ن��اط��ق ن��ف��وذ ح��رك��ة أم���ل ف��ي 
من  كم  أذكر  بالتأكيد  لكنني  يسارّية،  صحيفة  باعتبارها 
كما  نبيه  واألخ  األصدقاء،  يناديه  كما  األستاذ،  كان  مرة 
كما  وم��والن��ا  مراتبهم،  اختالف  على  الحركيون  يناديه 
مرافقتي  على  يصّر  المشايخ،  بلغة  مخاطبته،  أحب  كنت 
عناصر  ويجمع  اإلش��ك��االت،  فيها  تقع  التي  األحياء  إل��ى 
حركة أمل ويشرح لهم موقفه الداعي للترحيب والتعاون 
مع الجريدة وموّزعيها، وأنا منهم، ومرة أخذ مني أعداداً 
في  الحركة  عناصر  أم��ام  بتوزيعها  ليقوم  الجريدة  من 
األوزاعي ليقّدم لهم المثال على الموقف. وهو يعلم أنني 
كنت أسهر الليل أكتب افتتاحية الجريدة وعناوينها ومن ثم 
أطبعها على اآلالت الضخمة القديمة، وأكمل الليل بالنهار 
اكشتفنا  مرة  من  كم  وأذكر  منها،  نصيبي  بتوزيع  ألقوم 
أبو  األخ  جاء  مرة  من  وكم  األستاذ،  من  للنيل  محاوالت 
لتسلم  الخطيب  زاهر  األستاذ  منزل  إلى  الله،  رحمه  إياد 
من  ببطاقات  مزّودين  االستهداف  بهذا  بقيامهم  المشتبه 
أجهزة أمن فلسطينية لتغطية القيام بمهامهم المشبوهة. 
التالحم السياسي والشخصي نشأت عالقة ال  وفي هذا 
أظّن أنه من السهل تفسيرها، إال على قاعدة أنه وجد في 
نكهتنا اليسارية مطلباً للمساهمة في إخراج بعض الطائفية 
لقيادتها، وأننا  يتهيأ  التي  الحركة  تلقي ظاللها على  التي 
وجدنا فيه المشروع القيادّي الوطني القادر على ترجمة 
)التتمة ص8(

 نبيه بري المدر�سة...

فما هي الدرو�س؟ 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي 

 25 تسجيل  م��ع  ع��ال��م��ي��اً،  ك��ورون��ا  جبهة  نسبياً  ه���دأت 
أمس،  أول  ألفاً   60 من  بدالً  أميركا  في  جديدة  إصابة  ألف 
أول  ألفاً   30 وتسجيل أوروبا أقل من عشرة آالف بدالً من 
ما  لتحسم  اليوم  نتائج  األممية  األوس��اط  وتترقب  أم��س، 
ام  جديدة،  صعود  موجة  قبل  عابراً  األم��س  ه��دوء  كان  إذا 
يسجل  لبنان  بينما  الوضع،  على  السيطرة  مؤشرات  بداية 
الثالث  لليوم  يومياً  إص��اب��ة  العشرين  تتعًدى  ال  زي���ادات 
للمغتربين  األول��ى  الحملة  نتائج  جاءت  وقد  التوالي،  على 
المعنيين  تفاؤل  من  زاد  ما  اإلصابات،  من  خالية  العائدين 
إذا  الموقف  على  السيطرة  نحو  بالسير  الصحة  وزارة  في 
العزل  مقدمتها  وفي  الوقائية  ب��اإلج��راءات  االلتزام  تحقق 
التنفيذ،  حيز  الجديدة  السير  إجراءات  دخول  مع  المنزلي، 

تأييد واعتراض. العام بين  الرأي  انقسام  وسط 
مع  الواجهة  في  بقي  الراغبين  على  العودة  أكالف  ملف 
تصريحات مدير عام شركة طيران الشرق األوسط محمد 
التي  الشركات  كل  عمل  آلية  بين  فيه  خلط  ال��ذي  ال��ح��وت، 
وهو  ال��دول،  وتملكها  التجارة،  قانون  ألحكام  وفقاً  تعمل 
مضيفة  ال��ح��وت،  ك��الم  على  قانونية  مصادر  به  علقت  ما 

الشركة،  أسهم  من   %99 صاحب  لبنان  مصرف  كون  أن 
مملوكة  ليست  الشركة  أن  يعني  ال  فهذا  عامة،  ملكية  وهو 
بسلطة  تمّر  ال  الشركة  إدارة  طريقة  أن  يعني  بل  للدولة، 
مصرف  يسميه  الشركة  عام  مدير  لكن  حكومية،  وصاية 
مجلس  م��ن  بتوصية  للشركة  عمومية  جمعية  ف��ي  لبنان 
شخصياً  ملكاً  ليست  المصرف  أم��وال  باعتبار  ال���وزراء، 
المصادر،  وقالت  للدولة.  ع��ام  ملك  بل  المصرف،  لحاكم 
ال  للدولة  السيادية  الحقوق  في  امتيازات  الشركة  منح  إن 
بدالت  من  نسبة  أو  قيمته،  بتسديد  قامت  امتياز  مقابل  يتم 
الدولة،  م��ن  مملوكة  ألن��ه��ا  ب��ل  ل��ل��دول��ة،  تسددها  خدماتها 
من  تطلب  أن  تستطيع  الحكومة  إن  المصادر  قالت  ولذلك 
من  المفترضة  الشركة  خسائر  يغطي  أن  لبنان  مصرف 
وينتهي  أرباحها  حساب  من  السفر  لبطاقات  تسعير  أي 
تقوم  لما  باإلضافة  التعاقد،  الحكومة  تستطيع  أو  األم��ر، 
شركات  مع  قبلها،  من  للتسعيرالمعتَمد  وفقاً  الشركة  به 
أخ���رى م��ت��وف��رة وك��ث��ي��رة وم��س��ت��ع��ّدة الع��ت��م��اد أس��ع��ار أقل 
األحوال  حيث  االغتراب،  كثافة  بلدان  من  خصوصاً  بكثير، 
مع  العودة  خيار  اعتماد  الراغبين  لجميع  تتيح  ال  المادية 

الشركة.
)داالتي ونهرا()التتمة ص8( رئيس الجمهورية مترئساً اجتماع مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في بعبدا أمس  

هد�ء ن�سبّي على جبهة كور�نا اأم�س بانتظار اليوم... زيادة 35 األفًا بداًل من 100 تبعث التفا�ؤل

الحكومة 10/10 في حملة العودة االأولى... ويبقى ارتف�ع االأكالف عقبة اأم�م النج�ح

وزارة االت�س�الت تت�بع نهج �سقير... واللق�ء الت�س�ورّي �س�حب الت�سمية ال يُمون 

هل ت�ستغّل كور�نا

 

ل�سّن عد�ان على محور المقا�مة؟

الكور�نا �حتمّية رفع

 

العقوبات االأميركّية عن المقا�مة

 حرب علوم الجيل الرابع �الخام�س

بين �ا�سنطن �طهران...!

 ت�سريحات نخالة �ال�سنوار...

الّنف�س بالّنف�س �لن نموت �حَدنا

ب��ش��ّن ح���رب ع��ل��ى مكّونات  ال��ت��ه��وي��ل  ت��ت��زاي��د م��وج��ات 
العالم  ان��ش��غ��ال  م���ع  م���ت���واٍز  ب��ش��ك��ل  ال��م��ق��اوم��ة  م��ح��ور 
ويصيب  يجتاحه  ال��ذي  ال��وب��اء  م��ع  القاسية  بالمواجهة 
البشر في معظم  مئات اآلالف ويقتل عشرات اآلالف من 
العالم  بأنه  المصنّف  العالم  وفي  عامة،  المعمورة  أنحاء 
األّول من حيث التقّدم والحضارة خاصة أميركا وأوروبا 

الغربية.
حرب  ل��ش��ّن  تتحّضر  أم��ي��رك��ا  ب���أّن  ل��ق��ول  م��س��ّرب  فمن 
الحتالله  ال��ع��ودة  لها  تحقق  ال��ع��راق  ف��ي  م��دّم��رة  صاعقة 
إلى  األول��ى،  االحتالل  صيغة  عن  تختلف  مطّورة  بصيغة 
قول بأّن الحرب الفعلية ستكون أميركية »إسرائيلية« ضّد 
ظّل  ف��ي  ك��ورون��ا  على  ال��ح��رب  بمواجهة  المنشغلة  إي���ران 
تشديد التدابير الوحشية التي تتخذها أميركا ضّدها تحت 
مسّمى العقوبات، إلى رأي يرّوج لفرضية أقدام »إسرائيل« 
بمواجهة  الله ولبنان  انشغال حزب  على استغالل فرصة 
فشلت  ما  لها  تحقق  ضّده  خاطفة  بحرب  وللقيام  كورونا 
في تحقيقه من أهداف منذ 20 عاماً، إلى رأي أخير يتضّمن 
التي  الحلقة الضعيفة  إّن »إسرائيل« ستجد في غزة  القول 
تحتاج  وردع  قّوة  نقاط  وتسجيل  عليها  بالعدوان  تغريها 
قابلة  الفرضيات  هذه  فهل  الداخلية.  أزمتها  ظّل  في  اليها 
هذه  ظّل  في  محتملة  فرضية  بذاتها  الحرب  وهل  للتنفيذ؟ 

الظروف؟
)التتمة ص8(

إلغاء  وحتمية  الكورونا  عن  تحدثت  السابق،  مقالي  في 
إيران، والتي تخلو  الظالمة على دولة  العقوبات األميركية 
نهائياً،  االستعمارية  النظم  تعرفها  ال  التي  اإلنسانية  من 
العالم، وهو  التباهي بالدفاع عن حقوق اإلنسان في  رغم 
زعم باطل. وقد أشار البعض من المعقبين على المقال، إلى 
ضرورة اإلشارة إلى باقي الدول التي تعاني من العقوبات 
الخصوص،  وج��ه  على  العربية  منطقتنا  ف��ي  األميركية 
الدولة  لتلك  بالمقال وفكرته وفضحه  رغم إشادتهم طبعاً 
من  تعاني  التي  ترامب،  المتغطرس  ورئيسها  األميركية 
مواجهة  في  القوة  استعمال  وإس��اءة  االزدواج��ي��ة،  مرض 
كأحد  الوطني  االستقالل  ممارسة  على  تصّر  التي  النظم 

مرتكزات الدولة الوطنية.
باستكمال  ل��ي  المتابعين  ال��ق��ّراء  ال��س��ادة  وع���دت  وق��د 
الموضوع باإلشارة إلى نظام العقوبات الظالم واالزدواجي 
والقهري الذي تمارسه الواليات المتحدة األميركية خارج 
خاللها  م��ن  تسعى  ان��ف��رادي��ة  وب���إرادة  ال��دول��ي��ة،  الشرعية 

تأكيد الهيمنة األميركية.
ومما ُيذكر في هذا المقام رسالة الدكتوراه التي أشرفت 
بعنوان  ع��راق��ي،  جينا  للباحثة  ع���دة  س��ن��وات  م��ن  عليها 
ونماذج  الخارجية،  للسياسة  ك��أداة  األميركية  العقوبات 
ع��رب��ي��ة م��ت��ف��رق��ة. وق���د ارت���ك���زت ع��ل��ى ك��ت��اب م��ه��م تضمن 
للمؤلف  األميركية،  العقوبات  نظام  بعنوان:  نظرياً  إط��اراً 
)التتمة ص8(

التي  الخفيّة  والقوى  الجدد،  المحافظين  دوائ��ر  أقامت 
تحكم الواليات المتحدة، الدنيا ولم تقعدها على أثر اجتماع 
السيناتور كريس ميرفي مع وزير الخارجية اإليرانّي على 
هامش مؤتمر األمن الدولي، في مدينة ميونخ أواسط شهر 

شباط الماضي.
Chris Murphy لم  السيناتور كريس ميرفي  ولكن 
الملف  لمتابعة  أوروب��ا  في  لقاءات  عقد  الذي  الوحيد،  يكن 
غراهام  ليندسي  السيناتور  إّن  حيث  اإلي��ران��ي.  ال��ن��ووي 
والسيناتور  )ج��م��ه��وري(   Lindsey O.Graham
)ديمقراطي(   Robert Menendez مينينديز  روب��رت 
األلمانية،  ميونخ  مدينة  في  األم��ن  مؤتمر  ال��ى  سافرا  قد 
مع  اللقاءات  من  العديد  وعقدا   ،2019 شباط  شهر  بداية 
سياسيين أوروبيين، بمن فيهم الرئيس الفرنسي ماكرون، 
لبحث خطتهم الرامية الى فرض اتفاق نووي جديد، ليس 
فقط على إيران وإنما على جميع دول الشرق األوسط بال 

استثناء، وعلى رأسها حلفاء واشنطن من دول الخليج.
وتقوم خطة عضوي مجلس الشيوخ األميركي، المشار 

اليهما أعاله على المبادئ التالية:
من  كّل  مع  جديدة،  نووية  اتفاقية  بعقد  الواليات  تقوم   .1
الجزء  الوقت نفسه. بحيث يكون  الخليج في  إيران ودول 
الخليج،  ودول  إلي���ران  ضمانات،  ع��ن  ع��ب��ارة  منها  األول 
الطاقة  إلن��ت��اج  ال���الزم  ال��ن��ووي،  ال��وق��ود  على  بالحصول 
)التتمة ص7(

التصريحات الصحافية التي أطلقها مؤخراً وزير جيش 
االحتالل »نيفتالي بينت«، والتي ربط فيها السماح بإدخال 
أية مساعدات لقطاع غزة، تتعلق بمكافحة فيروس كورونا، 
الجنديين  استعادة  محاولة  في  تحرزه  الذي  التقّدم  بمدى 
قال:  عندما  غ���زة،  ف��ي  المقاومة  فصائل  ل��دى  األس��ي��ري��ن 
»عندما يكون هناك نقاش حول المجال اإلنساني في غزة 
فإّن »إسرائيل« لها أيضاً احتياجات إنسانية تتمثل أساساً 

في استعادة َمن سقطوا في الحرب«.
هذه التصريحات غير األخالقية أو اإلنسانية، استدعت 
يحيى  األخ  قبل  م��ن  أوالً  ج��ازم��اً،  ح��ازم��اً  رداً  ال��ف��ور  على 
في  واضعاً  غزة،  قطاع  في  حماس  حركة  رئيس  السنوار 
معرض رّده الخيار العسكري، عندما أكد على أّن »المقاومة 
مواجهة  أدوات  إدخ��ال  على  االح��ت��الل  إرغ��ام  على  ق��ادرة 
ف��ي��روس ك��ورون��ا، وس��ن��أخ��ذ م��ا ن��ري��ده ع��ن��وة«. مضيفاً: 
تنفس  أجهزة  إل��ى  مضطرين  فيه  نكون  ال��ذي  الوقت  »ف��ي 
لمرضانا أو طعام لشعبنا، فإننا مستعّدون وقادرون على 
إرغام االحتالل على ذلك. وإذا وجدنا أّن مصابي فيروس 
كورونا في غزة ال يقدرون على التنفس سنقطع النفس عن 

مستوطن«. ماليين   6
في  إنسانية  مبادرة  طرح  من  المقابل  في  يخُل  لم  ال��رّد 
أسماه  م��ا  بتقديم  تتعلق  »ك��ورون��ا«،  ف��ي��روس  تفشي  ظ��ّل 
لدى  األس��رى  الجنود  موضوع  في  الجزئي«  »التنازل  ب� 
)التتمة ص7(

 العميد د. أمين محمد حطيط*

 رامز مصطفى* محمد صادق الحسيني د. جمال زهران*

إّن لنا في الحرب سياسة واحدة 
هي سياسة القتال... أما سياستنا 
في السلم فهي أن ُيسلّم أعداء هذه 

األمة لألمة بحقها ونهضتها.
سعاده



الوطن / �سيا�سة2

هل تت�شح �لإجابات بعد �نتهاء كورونا مبا�شرة �أو ننتظر مئة عام بعد رحيله؟
{ إيمان شويخ

أو   1918 أنفلونزا  جائحة  األذهان  إلى  كورونا  جائحة  أعادت 
ما عرف باإلنفلونزا اإلسبانية التي وصفت بأنها »الكارثة الطبية 
أقفل عدادها على خمسين  البشرية« والتي  األشّد فتكا في تاريخ 
تاركة  سنوات،  ثالث  حوالي  ودام��ت  العالم،  حول  وفاة  مليون 
تنّوعت  التي  الطبية  والتحليالت  التفسيرات  حول  مفتوحاً  الباب 
والقدرة  الوباء  تفشي  مكان  تحديد  في  أحياناً  وتضاربت  حيناً 
على القضاء على أوبئة مشابهة قد تخلق في عقود تعقب الوباء، 
أنه رغم كّل ما مّر  اليوم في ظّل تفشي وباء كورونا  ولكن يتضح 
من  جديدة  فيروسات  منع  عن  عاجزاً  يبقى  أوبئة  من  العالم  به 

النشوء والتكاثر والفتك باألرواح.
اإلسبانية  األنفلونزا  تفشي  شهد  الذي  التاريخ  إلى  عدنا  وإذا 
مع  األول��ى،  العالمية  للحرب  األخيرة  األشهر  خالل   1918 عام 
األول/  كانون  حتى  أكتوبر  األول/  تشرين  من  ثانية  موجة 
والتي   1919 ربيع  في  ثالثة  وموجة  نفسه،  العام  من  ديسمبر 
سؤال  يطرح  الجائحة،  انتهاء  تاريخ   1920 عام  حتى  استمّرت 
عام  األول  كانون  أواخر  بدأ  الذي  كورونا  فيروس  ديمومة  حول 
2019 وال زال يتمّدد في أنحاء العالم، بعد أن تّمت السيطرة عليه 
يتخّوف  والتي  الفيروس  تفشي  مركز  الصينية  ووهان  مدينة  في 
فيها من موجة ثانية، فهل تتكّرر موجات الفيروس كما هو الحال 
أو  لسنتين  تصاعد  في  العّداد  ويستمّر  اإلسبانية  اإلنفلونزا  مع 

أكثر.
البعض  اعتقد  التي  اإلسبانية«  »اإلنفلونزا  لمصدر  بالنسبة 
بين  المعلومات  تضاربت  فلقد  تسميتها،  إلى  نسبة  إسبانية  أنها 
كانت  أنها  اعتبروا  وآخرين  فرنسا  في  بدايته  تكون  أن  اعتبر  من 
هي  اإلسبانية  باإلنفلونزا  تسميته  وسبب  المتحدة،  الواليات  في 
أن أولى الحاالت تّم كشفها في إسبانيا والتي كانت دولة محايدة 
تّم  لذلك  صحافتها  على  صارمة  رقابة  تفرض  ولم  الحرب  خالل 
الوباء  عن  التقرير  بنشر  قامت  وهي  الوباء  منشأ  أنها  االعتقاد 

بحرية.
التنفسي  الجهاز  يصيبان  كليهما  أّن  يظهر  للجائحتين  تعريف 
أو  األسبانية  اإلنفلونزا  عليه،فجائحة  التأثير  في  اختالف  مع 
بهذه  وتسّبب  قاتلة،  إنفلونزا  جائحة  هي  اإلسبانيولية  الوافدة 
وتمّيز  )أ(.  اإلنفلونزا  فيروس  من  ومدّمر  خبيث  نوع  الجائحة 
يسّبب  ألنه  خاص  بشكل  قاتل  وهو  العدوى  بسرعة  الفيروس 
لدى  األق��وى  المناعة  نظام  تخّرب  والتي  السيتوكين،  عاصفة 
الشباب، أما فيروسات كورونا فهي فصيلة كبيرة من الفيروسات 

أّن  المعروف  ومن  واإلنسان.  للحيوان  المرض  تسّبب  قد  التي 
عدوى  ح��االت  البشر  ل��دى  تسبب  كورونا  فيروسات  من  ع��دداً 
الشائعة  البرد  نزالت  من  حدتها  تتراوح  التي  التنفسي  الجهاز 
إلى األمراض األشّد وخامة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية 
ويسّبب  )ال��س��ارس(.  الوخيمة  الحادة  التنفسية  والمتالزمة 
مرض  وهو  كوفيد19-  مرض  مؤخراً  الُمكتشف  كورونا  فيروس 
المرض  وهذا  الفيروس  هذا  بوجود  علم  أّي  هناك  يكن  ولم  معّد. 
في  الصينية  ووهان  مدينة  في  الفاشية  اندالع  قبل  المستجّدين 

كانون األول/ ديسمبر 2019
بالنسبة لعوارض اإلنفلونزا اإلسبانية، فالموجة األولى كانت 
عوارضها خفيفة وشبيهة بعوارض الزكام، أما في الموجة الثانية 
بعدما  المرض  من  ساعات  خ��الل  المصابين  بعض  توفي  فقد 
أصيبوا باالختناق نتيجة امتالء الرئتين بالسوائل، فيما استمرت 
وانتهى  الجائحة  انتهت  عندما   1920 عام  حتى  الثالثة  الموجة 
وتشكيل  الحياة  قيد  على  البقاء  أو  بالموت  إما  بالمصابين  األمر 
في  كوفيد19-  لمرض  شيوعاً  األكثر  األعراض  وتتمثل  المناعة. 
المرضى  بعض  يعاني  وقد  الجاف.  والسعال  واإلره��اق  الحمى 
الحلق،  ألم  أو  الرشح،  أو  األنف،  احتقان  أو  واألوج��اع،  اآلالم  من 
أو اإلسهال. وعادة ما تكون هذه األعراض خفيفة وتبدأ تدريجياً. 
أّي أعراض  الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم  ويصاب بعض 
)نحو  األشخاص  معظم  ويتعافى  بالمرض.  يشعروا  أن  ودون 
حدة  وتشتّد  خاص.  عالج  إلى  الحاجة  دون  المرض  من   )80%
يصابون  أشخاص   6 كّل  من  تقريباً  واحد  شخص  لدى  المرض 

بعدوى كوفيد19- حيث يعانون من صعوبة التنفس.
اإلنفلونزا  أن��واع  عكس  على   - األسبانية  اإلنفلونزا  تمّيزت 
األخرى - بقدرتها على إحداث مضاعفات مميتة في من أعمارهم 
الوفيات  من   99٪ أّن  إلى  تشير  فاإلحصائيات  سنة.   45 من  أقّل 
نصف  من  وأكثر  سنة،   65 من  أقّل  أعمارهم  أشخاص  في  كانت 
سنة،   40-20 بين  ما  العمرية  المجموعة  في  كانت  الوفيات 
لفيروس  النقيض  على  يقع  وه��ذا  العالم،  سكان  ثلث  أصابت 
واألشخاص  المسنين  إصابة  احتماالت  ت��زداد  حيث  ك��ورون��ا 
أو  الدم  ضغط  ارتفاع  مثل  أساسية  طبية  بمشكالت  المصابين 
نحو  توفى  وقد  وخيمة.  بأمراض  السكري،  داء  أو  القلب  أمراض 

%2 من األشخاص الذين أُصيبوا بالمرض.
شخص  مليون   500 حوالي  أّن  الحديثة  اإلحصائيات  وتقّدر 
عالمات  وأظهروا  اإلسبانية  اإلنفلونزا  جراء  بالعدوى  أصيبوا 
توفوا  شخصاً  مليون   100 إلى   50 بين  وما  واضحة،  إكلينيكية 
جراء اإلصابة بالمرض أّي ما يعادل ضعف المتوفين في الحرب 

االختناق  هو  للوفاة  الرئيسي  السبب  وك��ان  األول��ى،  العالمية 
المصابين  أعداد  أما  التهاب رئوي ثانوي.  أو  نتيجة نزيف رئوي 
ألف  ومئتي  مليون  من  أكثر  اليوم  حتى  فبلغت  كورونا  بفيروس 
70 ألف شخص في  حول العالم وأودى الفيروس بحياة أكثر من 
في  ديسمبر  األول/  كانون  في  األولى  للمرة  ظهوره  منذ  العالم 

الصين.
 ،1918 وب��اء  سّببت  التي  الفيروس  ساللة  أّن  العلماء  يرى 
تطّورت من ساللة للفيروس تصيب الطيور، إذ تحورت واكتسبت 
وبهذا  البشر.  لدى  العلوي  التنفسي  الجهاز  إصابة  على  القدرة 
من  بسهولة  الهواء  عبر  االنتقال  الساللة  هذه  بإمكان  أصبح 
أن  وُيعتقد  والعطس،  السعال  رذاذ  طريق  عن  آلخ��ر،  شخص 
من  البشر  إلى  وانتقل  البرية،  الحيوانات  لدى  نشأ   19 كوفيد 
تجارة  عمليات  أثناء  المصابة  بالحيوانات  االخ��ت��الط  خ��الل 
من  انتقل  المرض  بأّن  اشتبه  الرطبة.  األسواق  في  البرية  الحياة 

الخفافيش إلى الثعابين ومنها إلى اإلنسان.
 1918 لم يكن غياب الوسائل التشخيصية والعالجية في عام 
بل  اإلنفلونزا،  وب��اء  ضحايا  أع��داد  الرتفاع  الوحيد  السبب  هو 
الحقبة  هذه  في  المعيشية  األوضاع  ترّدي  أيضاً  ذلك  إلى  ُيضاف 
الحرب  رح��ى  فيها  دارت  التي  البشرية،  تاريخ  من  العصيبة 

األولى. العالمية 
إذ  الوباء،  لتفشي  للتصدي  آنذاك  الجهود  قصارى  بذلت  ولقد 
بعض  إقامة  وحظرت  م��دارس،  وأغلقت  صحية  محاجر  أقيمت 
في  تسهم  لن  التدابير  ه��ذه  ك��ّل  لكن  االجتماعية.  المناسبات 
وهي  بها  والتزموا  الناس  عرف��ها  إذا  إال  المرض  انتشار  من  الحّد 
اليوم معظم  التي تتبعها  إجراءات شبيهة إلى حّد ما باإلجراءات 
الصحي  الحجر  من  كورونا  فيروس  تفشي  مواجهة  في  ال��دول 
على  والتشديد  مفاعيلها  بكّل  العامة  التعبئة  وإع��الن  والعزل 

االجتماعي. التباعد 
قد تكون مئة عام كافية لتطوير أنظمة صحية، وإجراء أبحاث 
أنها لم  مخبرية، واكتشاف أدوية ألمراض مستعصية، لكن يبدو 
تغلغل  دون  يحول  وقائي  صحي  نظام  إلى  للوصول  كافية  تكن 
وربما  اآلالف  ب��أرواح  تفتك  العالم  بلدان  في  جديدة  فيروسات 
األبحاث  بضعف  تتعلق  األسباب  فهل  أمدها،  طال  إذا  الماليين 
أّن حكام العالم تناسوا  الطبية المستندة على ماضي األوبئة، أم 
البعض  بعضهم  لتدمير  مقدراتهم  كّل  يسخرون  وراحوا  الوباء 
الصحي  حجرهم  في  وتركهم  كلمته  وقال  الخفي  هذا  جاء  حتى 
وليس  مباشرة  كورونا  انتهاء  بعد  تتضح  اإلجابة  ولعّل  ومشى. 

بعد مئة عام على رحيل كورونا.

العراق بين فّكي 

الكّما�شة الأميركّية 

{ د. وفيق إبراهيم 

ليس  لكنه  العراق  في  األميركيون  عليه  يعمل  ما  هذا 
اذا تمكنت قواه السياسية من االتفاق على  قدراً محكماً 
الحد االدنى السياسي العراقي المتعلق بتشكيل حكومة 
تضع حداً للفراغ السياسي المصنوع أميركياً فتستطيع 
وضع برنامج يقوم على مجابهة كورونا وتأمين موازنة 
اقتصادية ومعالجة السيادة العراقية الغائبة بين شدقي 
يمارسون  ك��ردس��ت��ان  ف��ي  وأك����راد  أميركيين  محتلين 
سياسات معادية للدولة المركزية ومرتبطة باألميركيين 
ووسط يستفيد منه االستعمار األميركي عبر النفوذين 
يمكن  ال  كما  اإلره���اب،  ومنظمات  والتركي  السعودي 
نسيان القوى الشيعية في الجنوب وبغداد المتخاصمة 
الى  منجذبة  الن��ه��ا  ش��يء  أي  على  فيه  تتفق  ال  بشكل 
بطريقة  ال��ع��ام  ال��م��ال  وإن��ف��اق  التعيينات  ف��ي  مصالحها 

ملتبسة.
لكن تفتتهم وصراعاتهم البينية تجعلهم ضعفاء غير 

قادرين على متابعة مشروعهم األساسي الوطني.
إال أن هناك من يتنبأ من اآلن بأن مصير الكاظمي لن 
الذين فشلوا في تشكيل حكومات،  يختلف عن سابقيه 

فهل هذا أمر بريء؟
بما يؤكد أن القوة األميركية هي صاحبة المصلحة في 
إضعاف السلطة المركزية وعرقلة إنتاجها لقوى تنفيذية 
الوطني  النصابين  تأمين  على  ال��ق��ادرة  ال��وح��ي��دة  ه��ي 
والداخلي، فهل من الطبيعي إبقاء العراق من دون موازنة 

وحكومة وبال قرار تنفيذي وال إمكانية للتفاوض؟
في  التدميري  النمط  ه��ذا  األميركيون  يواصل  لماذا 

العراق؟
بعنوانين  لالختزال  قابلة  لكنها  كثيرة،  أسباب  توجد 
ك��ب��ي��ري��ن: ال��ع��الق��ة االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي ي��ري��د العراق 
تأسيسها مع الصين من خالل طريق الحرير واالحتالل 
بالدور  المتشعبة  بعالقاته  ال��س��واد،  ألرض  األميركي 

اإليراني والحدود السورية والنفط وكردستان.
هذه هي االعتبارات التي املت على األميركيين تصنيع 
تشكيلها  او  حكومة  تشكيل  تعطيل  بوسيلتين:  الفراغ 

وفق المصلحة األميركية.
بأي حال، اكتشف األميركيون انهم بحاجة آللية جديدة 
لبالدهم،  احتاللهم  على  العراقي  االعتراض  تستوعب 
ال��دور  ح��ول  االستراتيجي  ال��ح��وار  حكاية  فاخترعوا 
األميركي في العراق بمفاوضات مع الدولة وافق عليها 

رئيس حكومة تصريف األعمال عادل عبد المهدي.
الحوار  برنامج هذا  بل في  ليست هنا،  المفاجأة  لكن 
االنتهاء  يبدأ قبل  أن  األميركية، فال يجب  الرغبة  حسب 
التنظيمات  إلنهاء  العراقيين  مع  األميركية  الحرب  من 

االرهابية من ارض الرافدين.
والطريف هنا ان الرئيس األميركي ترامب سبق وأعلن 
في  االرهابيين  هزمت  التي  هي  ب��الده  ان  مرة  من  اكثر 
العراق وسورية، فأي إرهاب هو الذي يتكلم عن ضرورة 

إزالته في المرحلة الحالية؟
فهي  لألميركيين  بالنسبة  للحوار  الثانية  النقطة  أم��ا 

عالقاتهم االستراتيجية مع العراق.
هذا  إرج��اء  نحو  بقوة  يدفعون  األميركيين  ان  فيبدو 
الحوار المفترض الى اطول امٍد ممكن، لذلك فلن يحددوا 
األفق  في  ليست  أنها  يبدو  حكومة  تشكيل  قبل  موعده 

القريب.
اما في حالة تشكيلها فإن هذا “الحوار االستراتيجي” 
يجري  حتى  طويلة  زمنية  لمدة  بحاجة  بنوداً  يتضمن 
في  الكبير  التصّدع  مع  خصوصاً  لها،  لحلول  التوصل 

الجسم السياسي والوطني العراقي.
الذي أطلقه  “اللغم” السياسي  التعمق في   يكفي هنا 
ح��اك��م ك��ردس��ت��ان ال��ب��رازان��ي ال���ذي س��ح��ب ف��ي��ه تأييده 
بإجماع  يحظى  جديد  مرشح  على  وإص���راره  للزرفي 
هذا  عن  يخرج  واح��د  فصل  يكفي  وهنا  الشيعي،  البيت 
اإلجماع “الهمايوني” حتى ال يوافق األكراد عليه، اليس 
هذا فخاً بتدبير أميركي؟ لذلك يجب البحث عن حقيقة ما 

يريده األميركيون في بالد الرافدين؟
تنظيم  من  قيادي  يترأسها  ال  حكومة  على  يصّرون 
م��واٍل إلي��ران، ويصّرون على شخصية شيعية  عراقي 

قريبة منهم.
اليهم  بالنسبة  أهمية  تقل  ال  التي  الثانية  النقطة  أم��ا 
فهي االش��راف الرسمي العراقي على الحدود السورية 
مع  فعلي  تنسيق  أي  لمنع  وذل���ك  أم��ي��رك��ي،  ب��إش��راف 

دمشق.
يتولى  ان  يجب  ال��ذي  هو  العراقي  الجيش  فإن  كذلك 
االمن على حدود بالده مع إيران والسعودية بشكل يبعد 

عنها أي وجود لقوى الحشد الشعبي.
بشكل  الصين  مع  االستراتيجية  االتفاقية  إلغاء  ثالثاً 
وكذلك  صينية،  اقتصادية  ع��روض  أي  ورف��ض  نهائي، 
فإن النفط العراقي يجب ان يبقى تحت رعاية الشركات 
األميركية على ان تبقى حصة كردستان بأيدي إداراتها 

البرازانية.
على  المحافظة  ض��رورة  فهي  االخيرة  النقطة  لجهة 
ولن  الفدرالية  شديد  عراق  ضمن  كردستان  استقاللية 
بالسيطرة  رغبتهم  عن  لمفاوضيهم  األميركيون  يقول 
على أكراد ايران وسورية وتركيا الستمرار دورهم في 
تطبيق  على  األميركيين  من  وحرصاً  االوس��ط.  الشرق 
لقواهم  استراتيجية  قواعد  يريدون  فإنهم  البنود  ه��ذه 
الجوية والصاروخية والبرية، تستطيع أن تساهم على 

حد زعمهم بالدفاع عن العراق.
م����اذا ت��ع��ن��ي ه���ذه ال���ش���روط؟ ت��ب��دو أس����وأ م��ا فرضه 
األميركيون على ألمانيا واليابان المهزومين في الحرب 

العالمية الثانية.
فهل يقبل العراق؟ بالطبع ال، وقد تكون األيام المقبلة 
العراقية،  الوطنية  القوى  لحوار استراتيجي بين  موعداً 
لترحيل  برنامج  وضع  على  العمل  وهي  وحيدة  بنقطة 

القوات األميركية من العراق ومرة واحدة.

حّتي: م�شاعد�ت عّدة �شت�شل �إلى لبنان

�لد�عوق يطالب �لم�شوؤولين بالهتمام باللبنانّيين �لمتو�جدين في �شورية

تويني للحكومة: لم�شاعدة �لطالب بالعودة

�لعبد�هلل: لخف�ض �أ�شعار تذ�كر عودة �لمغتربين

جمعية �لأ�شرى: ملف �لعميل �لفاخوري

�شيكون مو�شوع تحقيق �إعالمّي وبالأ�شماء

»المرحلة  حّتي  ناصيف  الخارجية  وزير  وصف 
األولى من عودة اللبنانيين من الخارج ب� »الناجحة«، 
لتحسين  تفاصيلها  مراجعة  »ستتّم  أنه  إلى  مشيراً 
الخطوات في المستقبل مع وصول طائرات أخرى هذا 

األسبوع«.
الطبية  »ال���ق���درة  أن  إذاع����ي،  ح��دي��ث  ف��ي  وأك���د 
أربعمئة  من  أكثر  باستقبال  تسمح  ال  والتمريضية 
شخص في المطار يوميا«، وقال »سنعيد اللبنانيين 

من كل دول العالم«.
فحص  في  نقصاً  تعاني  ال��دول  “كّل  أّن  واعتبر 
غير  من  أفضل  فإننا  لبنان  في  الوضع  أما   PCR ال� 
دول ألننا نقوم بحمالت توعية لمن يجب أن يخضع 

للفحوص«.
لبنان  إل��ى  ستصل  ع��دة  “مساعدات  أن  وأع��ل��ن 
في  الصعب  الوضع  من  الرغم  على  ع��دة،  دول  من 

العالم”.

القنصل  الوطنية  ال��وح��دة  منبر  ع��ام  أمين  ن��ّوه 
بدأت  التي  جداً  اإليجابية  بالخطوة  الداعوق  خالد 
اللبنانيين  المغتربين  إلعادة  اللبنانية  الحكومة  بها 
التي  الصعبة  الظروف  هذه  في  اغترابهم  أماكن  من 

يعيشها العالم بأسره.
واعتبر الداعوق في بيان اليوم أّن ما يقوم به لبنان 

عمل  هو  حسن  حمد  الدكتور  الصحة  وزير  سيما  وال 
عن  بعيداً  الجميع  من  عليه  ُيشكر  أن  بّد  ال  جداً  ممّيز 
السياسة والتسييس في هذا الملف اإلنساني بامتياز، 
وطبعاً الشكر موصول لكّل الجسم الطّبي والتمريضي 
التي  الجبارة  الجهود  على  لبنان  في  واإلسعافي 

يبذلها كّل فرد منهم.

أّن  إلى  المعنّيين  المسؤولين  نظر  الداعوق  ولفت 
ال  الدنيا  أصقاع  كّل  من  المغتربين  إع��ادة  إيجابية 
في  الموجودين  باللبنانيين  االهتمام  ضرورة  تلغي 
يريد  َمن  إلعادة  المناسبة  الظروف  وتأمين  سورية 
العودة منهم، وخاصة فتح الحدود أمامهم طبعاً مع 
مطار  في  جرى  كما  الطبية  االحتياطات  كافة  اتخاذ 

بيروت بالنسبة للعائدين من االغتراب.
يمثلون  المواطنين  هؤالء  أّن  إلى  الداعوق  وأشار 
أّن  خاصة  بها،  االهتمام  من  ب��ّد  ال  إنسانية  حالة 
الضروري إجراء  الدولة شيئاً، ومن  إعادتهم ال تكلف 
ما يلزم إلعادة هؤالء إلى بيوتهم وعائالتهم في أسرع 

وقت ممكن.   

رئيس  تويني  ن��ق��وال  ال��س��اب��ق  ال��وزي��ر  ن��اش��د 
عاجل  قرار  اتخاذ  المعنيين،  وال��وزراء  الحكومة 
من  ب��ال��ع��ودة  اللبنانيين  ال��ط��الّب  ب��م��س��اع��دة 

الخارج.
ُوعد  »بعدما  أم��س  له  ن��داء  في  تويني  وق��ال   
الوطن  إلى  بالعودة  الراغبون  اللبنانيون  الطالب 
منهم  تطلب  الطيران  شركة  أّن  تبّين  الخارج،  من 
تعبئة استمارة فقر حال. ولّما كانت هذه الصيغة 

أناشد  فإنني  الطالب،  لكرامة  مهينة  المطلوبة 
المعنيين  ال��وزراء  وسائر  ال��وزراء  مجلس  رئيس 
البطاقة  بإبراز  واإلكتفاء  عاجالً  قراراً  يتخذوا  أن 
حسم  الطالب  إلعطاء  المدرسية  أو  الجامعية 
حتى  السفر،  ت��ذك��رة  على  المئة  ف��ي  الخمسين 
من  تبرعات  حساب  فتح  إل��ى  األم��ر  اضطر  ل��و 
اتخاذ  في  للحكومة  دعماً  القادرين،  المواطنين 

قرارات ضرورية من هذا النوع«.

اعتبر رئيس اتحاد األدباء والمثقفين المغتربين 
الكونغو  في  اللبنانية  الجالية  وعميد  اللبنانيين 
برازفيل طلعت العبدالله، في تصريح، أن »الوفاء 
الرسمي والشعبي للمغتربين خصوصاً في القارة 
الجميع  على  ومسؤولية  وطني  واجب  األفريقية، 
تحملها من دون مّنة أو ضجيج إعالمي أو سجاالت 
إلى  الوقوف  أحقية  حول  السياسية  القوى  بين 
الصعبة  الظروف  هذه  مثل  في  المغتربين  جانب 
المقيم  بجناحيه  الوطن  بها  يمّر  التي  االستثنائية 

والمغترب«.
وأكد أن “من يرغب في العودة إلى لبنان تجب 
أو  تردد  دون  من  لرغبته  واالستجابة  مساعدته 
للبنان  خسارة  ال  ألن  والخسارة  الربح  حسابات 
وأبنائه مع المغتربين اللبنانيين الذين كانوا وما 
للوطن  األمان  صّمام  الظروف  أصعب  وفي  زالوا 
وهي  سنوياً  ال���دوالرات  لمليارات  وضخهم  األم 
واإلف��الس  االقتصادي  االنهيار  دون  حالت  التي 
السياسيه  الطبقة  سوء  من  حصال  اللذين  المالي 

وفسادها«. وفشلها 
الراغبين  المغتربين  إع��ادة  “قرار  أن  وورأى 
إلى وطنهم وإن تأخر تنفيذه العتبارات مصلحية 
مطلوباً  كان  أنه  إالّ  سلفاً،  ساقطة  وذرائع  ونفعية 
“سعر  رافضاً  األمور”،  استفحال  قبل  وضرورياً 
ألنه  إيست”  “الميدل  حددته  الذي  العودة  تذاكر 
ال يناسب معظم المغتربين وال سيما العائالت ألن 

الكلفة عليهم باهظة جداً”.
تقديم  ومسؤولياتها  الدولة  واجب  “من  وقال 

التذاكر  أسعار  خفض  عبر  العائدين  إلى  الدعم 
الدولة  أعناق  في  ديناً  “للمغتربين  أن  خصوصاً 
من  “كثيراً  أن  إل��ى  مشيراً  يحصى”،  وال  يعد  ال 
الدول  الكونغو وغيرها من  اللبنانية في  العائالت 
لبنان  إلى  بالعودة  قرارها  عن  تراجعت  األفريقية 
تفوق  التي  التذاكر  ثمن  دفع  على  قدرتها  لعدم 
إمكاناتها”، آمالً أن “ينتهي إجالء المغتربين على 
الله  وحمى  سعيدة،  خواتيمها  تكون  وأن  خير 

لبنان وشعبه”.

والمحررين،  لألسرى  اللبنانية  الجمعية  أكدت 
جميعها  عالقة  المحررين  األس��رى  »دع��اوى  أن 
بالل  القاضي  بيروت  في  التحقيق  قاضي  أم��ام 
جميع  قدمت  بعدما  لبعضها  ُضّمت  وقد  حالوي، 

المطلوبة«. والمذكرات  المستندات 

»بس��بب  أم��س  ب��ي��ان  ف��ي  الجمعية  وق��ال��ت 
وجه  من  الفار  االسرائيلي  العم���يل  حضور  عدم 
أصوالً  محاكم��ته  تم��ت  الفاخ���وري  عامر  العدالة 
االست��ئنافية  العامة  النياب���ة  إلى  الملف  وأحيل 
التوق��يف  بمس���ألة  ال��رأي  إلعطاء  بيروت  في 

ال���رأي  إلعطاء  العامة  النيابة  مهلة  الغيابي، 
زال���ت  مّر أسبوع كامل وال  24 ساعة.  الملزم  غير 
مسوغ  دون  من  الملف  تحتجز  العامة  النيابة 
قانوني مانعًة قاضي التحقيق من إمكانية إصدار 
اإلسرائيلي  العميل  بحق  غيابية  توقيف  مذكرة 

عامر الفاخوري«.
س��يكون  المل���ف  “هذا  أن  الجمع���ية  وأعل���نت 
ألننا  وباألس���ماء  إعالم���ي  تحقي���ق  موض��وع 
ونقطة  والج��بن  والتواطؤ  التخاذل  من  مللنا 

عالسطر”.

دياب تر�أ�ض �جتماعين للجنتي �لم�شاعد�ت

و�آلية �لتعيينات �لإد�رّية و�لتقى جير�ر
حسان  الدكتور  ال���وزراء  مجلس  رئيس  ت��رأس 
دياب، بعد ظهر أمس، في السراي الحكومية، اجتماع 
اللجنة الوزارية المكلفة وضع آلية جديدة للتعيينات 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  ضّمت:  والتي  اإلداري��ة، 
الصحة  ووزراء:  عكر،  زينة  الوطني  الدفاع  وزي��رة 
العامة حمد حسن، البيئة والتنمية اإلدارية دميانوس 
المجذوب،  التربية طارق  المالية غازي وزني،  قطار، 
عباس  والثقافة  الزراعة  الله،  حب  عماد  الصناعة 
أوهانيان،  فارتينيه  والرياضة  والشباب  مرتضى، 
القاضية  المدنية  الخدمة  مجلس  رئيسة  بحضور 
فاطمة الصايغ، األمين العام لمجلس الوزراء القاضي 
محمود مكية والمدير العام للقصر الجمهوري أنطوان 

شقير.
وتم النقاش حول اعتماد اآللية األفضل للتعيينات 

بشفافية.
اجتماع  الحكومية،  السرايا  في  دياب  ترأس  كما 
االجتماعية،  للمساعدات  الوزارية  الطوارىء  لجنة 

وزير  ومرتضى،  الله  وحب  وزني  الوراء  ضمت  التي 
المشرفيه،  رم��زي  والسياحة  االجتماعية  الشؤون 
عبد  منال  اإلعالم  وزيرة  فهمي،  محمد  الداخلية  وزير 
نعمه  راوول  والتجارة  االقتصاد  وزير  نجد،  الصمد 

ووزيرة العمل لميا يّمين، في حضور مكية وشقير.
إلى  المساعدات  توزيع  آلية  في  البحث  وج��رى 
أو  بلديات  لديها  ليس  التي  وتلك  النائية  المناطق 
مخاتير، وتفعيل الخط الساخن للتبليغ عن شكاوى 

المواطنين.
 وكان دياب استقبل ممثلة المفوضية العليا لألمم 
جيرار،  ميراي  لبنان  في  الالجئين  لشؤون  المتحدة 
في حضور نائبة رئيس الحكومة الوزيراء عكر ونعمة 
حّتي  ناصيف  الخارجية  ووزير  وفهمي  والمشرفيه 
السفير  الحكومة  لرئيس  الدبلوماسي  والمستشار 
جبران صوفان. وجرى خالل االجتماع عرض ألوضاع 
الالجئين في لبنان وما يمكن للمفوضية أن تقدمه من 

)داالتي ونهرا(مساعدة للحكومة في محاربة فيروس كورونا. دياب مترئساً اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة وضع آلية جديدة للتعيينات اإلدارية  

خفاياخفايا

قالت مصادر مالية إن التعميم الثاني لمصرف لبنان 
سوف يطال الفئات ما فوق الخمسة ماليين ليرة وثالثة 

آالف دوالر أميركي وستنص على السماح باتباع آلية 
االحتساب ذاتها لقيمة مسحوباتها التي ال تزيد عن 

خمسة ماليين ليرة لبنانية شهرياً أو ثالثة آالف دوالر 
أميركّي.
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»مجموعة  أمام  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  عرض 
الدعم الدولية من أجل لبنان«، خالل اجتماع موسع معها أمس في 
الصعد  على  لبنان،  يواجهها  التي  الصعبة  للتحديات  بعبدا،  قصر 
»الدولة  أن  مؤكداً  والصحية،  واالجتماعية  والمالية  االقتصادية 
شاملة،  اقتصادية  مالية  خطة  إعداد  على  حالياً  تعمل  اللبنانية 
ضمن برنامج إنقاذي وطني، وقد شارفت هذه الخطة على االنتهاء، 
والبنيوية  والمالية  االقتصادية  المشاكل  حل  إل��ى  تهدف  وه��ي 
ووضع  العام  الدين  خفض  إلى  كما  باالقتصاد،  الثقة  واستعادة 
إلى  والثقة  النشاط  وإع��ادة  مستدام  مسار  على  العامة  المالية 
القطاع المالي«. ولفت إلى أن »برنامج الحكومة اإلصالحي يحتاج 
األمم  ومنظمات  الدولي  المجتمع  مذّكراً  خارجي«،  مالي  دعم  إلى 

المتحدة بمسؤولياتهم تجاه أزمة النازحين والالجئين في لبنان.
دياب  حسان  الدكتور  ال��وزراء  مجلس  رئيس  عرض  جهته،  من 
االقتصادي  الوضعين  إلص��الح  الحكومة  بها  تقوم  التي  الجهود 
على  األخيرة  اللمسات  تضع  »الحكومة  أن  إلى  مشيراً  والمالي، 
والنقدية  والمالية  االقتصادية  االصالحات  تعالج  متكاملة  خطة 
واالجتماعية والمتعلقة بالحوكمة التي نحن بأمس الحاجة إليها«، 
هو  ما  بين  الصائب  التوازن  إليجاد  ه��وادة  بال  عملنا  »لقد  وق��ال 
منصف وانساني لشعبنا وما هو مقبول في اطار المجتمع الدولي«. 
اعادة  إلى  يحتاج  لبنان  أن  إلى  »خلصت  الحكومة  أن  إلى  ولفت 
برنامج  »إجراء  متعهداً  اللبنانية«،  والليرة  بالدوالر  دينه  هيكلة 
المصرف  وميزانية  المصرفي  القطاع  تشكيل  إعادة  لتعزيز  كامل 

المركزي«.
وقد حضر اإلجتماع عن الجانب اللبناني إضافة إلى عون ودياب، 
نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وزير 
وزني،  غازي  المالية  وزير  حّتي،  ناصيف  والمغتربين  الخارجية 
االجتماعية  الشؤون  وزير  نعمة،  راوول  والتجارة  االقتصاد  وزير 
رمزي المشرفية ووزير الصحة العامة حمد حسن، مستشار رئيس 
الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي، المدير العام في رئاسة 

الجمهورية الدكتور أنطوان شقير وعدد من المستشارين.
المجموعة  ممثل  ش��ارك  الدولية،  الدعم  مجموعة  جانب  ومن 
دول  وس��ف��راء  كوبيتش،  ي��ان  المتحدة  لألمم  ال��خ��اص  المنسق 
زاسيبكين،  الكسندر  روسيا  سفراء:  وهم  لبنان،  لدى  المجموعة 
كريستوفر  بريطانيا  فوشيه،  برونو  فرنسا  كيجيان،  وانغ  الصين 
رامبلينغ، الواليات المتحدة األميركية دوروثي شيا وجامعة الدول 
اإليطالية  السفارة  بأعمال  القائمة  الصلح،  الرحمن  عبد  العربية 
روس،  ميكاييل  ألمانيا  سفارة  بأعمال  القائم  ليتشيه،  دي  روبيرتا 
رئيس بعثة االتحاد األوروبي رالف جوزف طراف ومسؤول الشرق 

األوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه.

الجمهورية رئيس 
 وألقى الرئيس عون كلمة أكد فيها، أن »لبنان كان يستعد إلطالق 
ورشة عمل لمعالجة أزماته االقتصادية والمالية واالجتماعية حين 
طوارئ  حالة  إعالن  الى  فاضطر  العالم،   »19 »كوفيد  وباء  ضرب 
صحية، ما فرمل الى حد ما انطالقته وفاقم من أزماته وأضاف إليها 
أزمة الصحة«، وقال »نحن اليوم نجابه كل هذه األزمات والتداعيات 

ونرحب بأي مساعدة دولية«.
ومن  كبير،  اقتصادي  انكماش  من  لبنان  يعاني  أن«  إلى  وأشار 
تراجع الطلب الداخلي واالستيراد، ونقص حاد بالعمالت األجنبية، 
وانخفاض  األسعار  وارتفاع  كما  الفقر،  ومعدالت  البطالة  وارتفاع 
باإلضافة  الموازية،  السوق  خالل  من  اللبنانية  الليرة  صرف  سعر 
إلى العجز في المالية العامة نتيجة لتراجع اإليرادات الضريبية«، 
االحتياطيات  استنفاد  وقف  و بهدف  اللبنانية،  »الدولة  أن  موضحاً 
الخارجية التي وصلت إلى مستوى منخفض للغاية، وفي محاولة 
سندات  استحقاقات  سداد  تعليق  قررت  الميزانية،  عجز  الحتواء 
يوروبوند، وتم تعيين استشاريين دوليين، مالي وقانوني لمؤازرة 
على  تعمل  اللبنانية  » الدولة  أن  وذكر  المجال«،  هذا  في  الحكومة 
االختالالت  تصحيح  بهدف  شاملة،  اقتصادية  مالية  خطة  إع��داد 
 30 عن  نتجت  التي  التشوهات  ومعالجة  االقتصاد  في  العميقة 
أن  مؤكداً  الخاطئة«،  والمالية  االقتصادية  السياسات  من  سنة 
المشاكل  حل  إلى  تهدف  وهي  االنتهاء،  على  أشرفت  الخطة  »هذه 
باالقتصاد،  الثقة  استعادة  وإلى  والبنيوية،  والمالية  االقتصادية 
مسار  على  العامة  المالية  ووض��ع  العام  الدين  خفض  إل��ى  كما 

مستدام، وإلى إعادة النشاط والثقة إلى القطاع المالي«.
وقال »نظراً لخطورة الوضع المالي الحالي، ولآلثار االقتصادية 
سيحتاج  والنازحين،  المقيمين  وعلى  اللبنانيين  على  الكبيرة 
الدول  من  خصوصاً  خارجي،  مالي  دعم  إلى  اإلصالحي  برنامجنا 
لدعم  وذلك  لبنان،  أجل  من  الدولية  الدعم  مجموعة  ومن  الصديقة 
»نعّول  مضيفاً  الحيوية«،  قطاعاتنا  ولتطوير  المدفوعات  ميزان 
مليار   11 والبالغ  به  التعهد  تم  الذي  التمويل  على  كبير  وبشكل 
لالستثمار  أساسي  بشكل  ستخصص  والتي  سيدر  مؤتمر  في  دوالر 

في مشاريع البنية التحتية«.
األمن  ش��روط  من  ش��رط  هو  االجتماعي  »األم��ن  أن  على  وش��دد 
كافة«،  شعبنا  بأطياف  الكاملة  العناية  ضرورة  هنا  من  القومي، 
خطة  وضع  على  عمدت  االجتماعية  الشؤون  »وزارة  أن  إلى  الفتاً 

طوارئ«.
جائحة  المتحدة  لألمم  العام  األمين  وصف  أي��ام  » منذ  وتابع 
الثانية.  العالمية  الحرب  منذ  عالمية  أزمة  أسوأ  بأنها   »19 »كوفيد 
أزمة  أسوأ  بأنها  السوريين  النازحين  أزمة  وصفت  أن  سبق  وكان 
إلى أن »لبنان اليوم  إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية«، مشيراً 
وقال  عاما،   75 منذ  العالم  أصابتا  أزمتين  أسوأ  أرضه  على  يجمع 
منه  ونلنا  الدول  معظم  طال  سيئاً  قدراً   »19 »كوفيد  وباء  كان  »إذا 
كلفتها  تخطت  وقد  منفردين،  تحملناها  النزوح  أزمة  فإن  قسطنا، 

علينا 25 مليار دوالر... وال حل يلوح في المدى المنظور«.

الحكومة رئيس 
بدوره، أعلن دياب في كلمة له إن الحكومة أطلقت خالل األيام ال� 
54 المنصرمة، مروحة واسعة من السياسات واإلجراءات لمعالجة 
عاتقها  على  يقع  »الحكومة  أن  إل��ى  الفتاً  االزم���ات«،  من  العديد 
التعامل مع ما تركه إرث الماضي الذي أدى إلى االزمة االقتصادية 
العام  الدين  حجم  في  الكبير  واإلرتفاع  الحالية  والنقدية  والمالية 

والخاص«.
المشاكل  من  بالمزيد  لتثقلنا  أتت   19 كوفيد-  »جائحة  إن  وقال 
أن  موضحاً  والصحية«،  واالجتماعية  واالق��ت��ص��ادي��ة  المالية 
عزيمة  اإلط��الق  على  تثبط  لن  نواجهها  التي  الهائلة  »التحديات 
لتأمين  بحزم  والتصرف  ينبغي  كما  الوضع  لتقييم  حكومتي 
سيعيش  أنه  سيما  وال  تدريجاً،  اللبناني  للشعب  مشرق  مستقبل 

حتماً أوقاتاً عصيبة جداً إلى أن تطبق اإلصالحات المالئمة«.
متكاملة  خطة  على  األخيرة  اللمسات  تضع  الحكومة  »أن  وأعلن 
واالجتماعية  والنقدية  والمالية  االقتصادية  اإلصالحات  تعالج 
أن  وذكر  اليها«،  الحاجة  بأمس  نحن  التي  بالحوكمة  والمتعلقة 
ولكن  لنفعله.  اإلرادة  ولدينا  فعله  يجب  ما  يعرف  الوزراء  مجلس 
إعطائهم  دون  من  للبنانيين  بصعوبات  التسبب  المقبول  غير  من 
استعادة  والمكانية  سريع  اقتصادي  النتعاش  المثلى  الخيارات 

جزء كبير من خسائرهم على األقل«.
يكون  أن  دون  يعاني  شعبنا  نرى  أن  العادل  غير  »من  وأضاف 
لدينا برنامج جاد يمنح األمل، يحاسب المسيئين ويسعى بشراسة 

الستعادة األصول واألموال المنهوبة«.
إلى  الحكومة  اضطرت   ،54 ال�  األيام  هذه  »خالل  أنه  إلى  ولفت 
ومعقدة  طويلة  تقييمات  بعد  يوروبوند،  سندات  س��داد  تعليق 
عدة  على  الساعة  م��دار  على  بالعمل  بدأنا  الخيارات.  لمختلف 
بالدوالر  دينه  هيكلة  اعادة  الى  يحتاج  »لبنان  أن  مؤكداً  جبهات«، 
للدين  مستدام  معدل  إلى  الوصول  من  ليتمكن  اللبنانية  والليرة 
على  المقبلة،  السنوات  خالل  المحلي  الناتج  اجمالي  ‘لى  بالنسبة 
إلى أموال  المالي الخارجي إضافة  الدعم  أن تشمل هذه النسبة كل 

التزامات سيدر«.
القطاع  تشكيل  إع��ادة  لتعزيز  كامل  »برنامج  ب��إج��راء  وتعهد 
المصرفي وميزانية المصرف المركزي، يرتكز الملخص على التحليل 
المعمق الذي أجرته حكومتي وفريق المستشارين والخبراء بالنسبة 

إلى الخسائر التي تراكمت في النظام على مر السنين«.

وحشدت  دولية  مؤسسات  مع  تشاركت  »الحكومة  أن  وأعلن 
مع  مشتركة  فرقاً  وشّكلت  األزم��ات،  مختلف  لمواجهة  منها  دعماً 
المسائل  عن  ناهيك  والمالي،  النقدي  الوضع  لتقييم  الدولي  البنك 
الدولي  البنك  فريق  شاكراً  واالقتصادية«،  والضريبية  االجتماعية 

على تفرغه واستعداده الالفتين للمساعدة.
أما بالنسبة الى صندوق النقد الدولي، فقد أكد دياب »أن الحكومة 
بالدعم  تتعلق  جيداً  مركزة  مسائل  تلته  بّناًء،  ح��واراً  معه  أجرت 
)كابيتال  السحوبات  على  قيود  فرض  آليات  ذلك  في  بما  الفني، 
كونترول(، وذلك بعد محادثات مع المديرة التنفيذية جورجييفا«، 
مؤكداً أن الحكومة ستطلب قريباً من نظرائها المتعددي األطراف أن 

يبدوا آراءهم بخطة لبنان بهدف ردم الهوة بين مواقفنا«.
نضع  اليوم  ونحن  قريباً،  متوفرة  ستصبح  »الخطة  إن  وق��ال 
إليجاد  ه��وادة  بال  عملنا  »لقد  مضيفاً  عليها«،  األخيرة  اللمسات 
التوازن الصائب بين ما هو منصف وإنساني لشعبنا وما هو مقبول 

في إطار المجتمع الدولي«.
»لبنان  الدولية من أجل لبنان، قائالً  الدعم  إلى مجموعة  وتوجه 
ردمها.  ينبغي  كبيرة  هّوة  لدينا  أن  سيما  وال  دعمكم  إلى  بحاجة 
اإلصالحية  أجندتنا  خالل  من  منها  قدر  أكبر  ردم  ملتزمون  ونحن 
ومن خالل استعادة األصول المكتسبة بطرق غير شرعية«، آمالً أن 
»تدعمونا بناء عليه بالقدر المناسب من التمويالت الخارجية على 

الرغم من األوضاع الدولية الصعبة للغاية«.

وزراء
54 يوماً  وألقى بعدها الوزير وزني كلمة قال فيها »إن حكومة ال� 
مسبوقة.  غير  واجتماعية  ومالية  اقتصادية  حادة  أزم��ات  ورثت 
اتخاذ قرارات صعبة وضرورية  إلى  54 يوماً اضطرت  ال�  وحكومة 

ومصيرية لالقتصاد الوطني«.
صورة  إعطاء  ه��ي:  محاور  أربعة  مداخلتي  »تتضمن  أض��اف 
واضحة عن الوضع االقتصادي والمالي في لبنان في العام 2020، 
مع  التواصل  قرار  الدين،  سداد  تعليق  بخصوص  الحكومة  قرار 

صندوق النقد الدولي والبرنامج اإلصالحي الشامل«.
المؤشرات  جميع  فإن  الشديد  لألسف  األول،  المحور  »في  وقال 
ومتدهورة.  ودقيقة  صعبة  واالجتماعية  والمالية  االقتصادية 
انكماشاً  يشهد  أنه  لوجدنا  االقتصادي،  الوضع  إلى  نظرنا  ما  وإذا 
 .%10 من  بأكثر  سلبياً  النمو  يكون  أن  نتوقع  حيث  اقتصادياً 
المحلي.  الناتج  من   %7 يقارب  عجزاً  نتوقع  العامة  المالية  وفي 
قابل  وغير  جداً  مرتفعاً  يزال  ال  فوضعه  العام،  الدين  وبخصوص 
فيما  المحلي،  الناتج  من   %170 يتجاوز  ان  نتوقع  إذ  لالحتمال، 
المتوقع  البطالة، من  ارتفاعاً في مستوى  الوضع االجتماعي يشهد 
من   %50 وحتى   45 الفقر  نسبة  تتجاوز  وأن   ،%40 تفوق  أن 

اللبناني«. الشعب 
والمالية  االق��ت��ص��ادي��ة  االزم����ات  ه���ذه  ال���ى  »إض��اف��ة  وت��اب��ع 
أزمات  أيضاً   2020 العام  في  نشهد  فإننا  المجتمعة،  واالجتماعية 
الصعبة،  العمالت  شح  في  بوضوح  تظهر  حادة  ونقدية  مصرفية 
وتدهور سعر صرف الليرة التي خسرت خالل األشهر األخيرة أكثر 
من  لبنان  مصرف  احتياطات  استنزاف  إلى  قيمتها،  من   %50 من 
ارتفاع  إلى  المطاف  نهاية  في  أدت  األمور  وهذه  األجنبية.  العمالت 

معدالت التضخم الذي سيقارب في هذه السنة %25..
سداد  تعليق  لبنان  قرار  أن  إلى  وزني  لفت  الثاني  المحور  وفي 
الدين  تسديد  في  لبنان  رغبة  عدم  عن  نابعاً  »ليس  العام  الدين 
إلى  نظرنا  وإذا  الدين.  هذا  س��داد  على  قدرته  عدم  من  بل  العام، 
احتياطات مصرف لبنان من العمالت األجنبية التي بدأت تسنزف، 
الحكومة  فضلت  فقد  لذلك  دوالر.  مليار   22 نحو  حالياً  بلغت  فإنها 
عوض سداد استحقاقات الدين بالعمالت األجنبية، تخصيص هذه 
العمالت األجنبية الستيراد المواد الغذائية األولية إلى لبنان. ولقد 
كانت الحكومة اللبنانية مضطرة إلى اتخاذ مثل هذا القرار، ولم تكن 
بشكل  به  قامت  لكانت  الدين  سداد  بمقدورها  كان  ولو  فيه.  مخّيرة 

سريع جداً«.
الحكومة  واجهت  »عندما  أنه  إلى  الثالث،  المحور  في  وأش��ار، 
صعوبات في ما يتعلق بالوضع االقتصادي والمالي ووجدت حاجة 
متطلبات  مع  يتوافق  أن  يستطيع  ومالي  اقتصادي  برنامج  إلعداد 
النقد  صندوق  من  تقنية  مساعدات  طلبت  فإنها  الدولي،  المجتمع 
الكلمة.  معنى  بكل  وبّناءة  إيجابية  معه  اللقاءات  وكانت  الدولي. 
في  اإلعتبار  في  نأخذها  اللبنانية  الحكومة  إلى  توصيات  قدم  وهو 

ما يتعلق خصوصاً بإعداد البرنامج االقتصادي الشامل«.
وفي المحور الرابع، أكد »أن البرنامج االقتصادي الشامل يتضمن 
النظام  أن  باإلعتبار  أخذنا  بعدما  اعتمادها  تم  أساسية،  محاور 
وأصبح  سقط  قد  الريعي  عنه  ُيقال  والذي  حالياً  القائم  االقتصادي 
لبنان مضطراً في السنوات المقبلة إلى أن يحظى بنموذج اقتصادي 
هي:  البرنامج،  هذا  يتضمنها  التي  األساسية  والخطوات  جديد. 
اإلصالح في المالية العامة، إعادة هيكلة الدين العام سواء بالعملة 
المصرفي  القطاع  هيكلة  إع��ادة  األجنبية،  بالعمالت  أو  المحلية 
الهيكلة من أجل  إعادة  الخاص منه وما هو متعلق بمصرف لبنان، 

تحفيز النمو االقتصادي، وإصالحات اجتماعية«.
التوصيات  اإلعتبار  في  أخذ  الشامل  البرنامج  »هذا  أن  وأوضح 
محاوره  وكل  الدولي،  والبنك  الدولي  النقد  صندوق  من  أتت  التي 
ولذلك،  الخارجية.  المساعدات  دون  من  نتائج  تعطي  أن  يمكن  ال 
فإننا نأمل أن تكون المرحلة المقبلة هي مرحلة الدعم المالي للبنان 

كإحدى الشروط األساسية والضرورية للخروج من األزمة«.
بيفاني  آالن  المالية  لوزارة  العام  المدير  قدم  وزني،  كلمة  وبعد 
وخطة  البالد،  في  والنقدية  المالية  األوض��اع  عن  مفصالً  عرضاً 
هيكلة  إعادة  لجهة  سيما  وال  الراهنة،  الظروف  لمواجهة  الحكومة 
الدين العام وإصالح النظام المصرفي، وإعادة هيكلة مصرف لبنان 

إضافة إلى خطة إصالح ضريبي.
وضعته  ال��ذي  التصور  وف��ق  الخطط  ه��ذه  كل  بيفاني  وفّصل 
أن  إل��ى  الفتاً  الدوليين.  االستشاريين  مع  بالتعاون  الحكومة 
تتركز  االقتصادي،  القطاع  تطوير  في  ستساعد  التي  »المصادر 
والدعم  الهيكلة  إع��ادة  بعد  السندات  حملة  خ��الل  من  خصوصاً 
مع  والتعاون  مؤاتية  وبيئة  منتج  اقتصاد  خالل  ومن  الخارجي، 
لبنان  أصدقاء  دع��م  »أن  إل��ى  الفتاً  الدولية«،  الرساميل  أس��واق 

أساسي في هذا المجال«.
من   %22 نسبة  أن  »نجد  فقال  المشرفية،  الوزير  تحدث  ثم 
خط  تحت  الشعب اللبناني باتت ما دون خط الفقر المدقع و%45 
الفقر العادي، وهذا سجل قبل األزمة االقتصادية الحالية. وقد ادت 
بين  الفقراء  عدد  مضاعفة  إلى  لبنان  إلى  السوريين  النازحين  أزمة 
من  آذار  في  الفقراء  عدد  يقدر  الدولي  والبنك   .2017-2012 عامي 
العام 2020 ب�45% من عدد السكان. وهناك بعض المناطق تشهد 
تركيزاً لنسبة الفقراء أكثر من األخرى ما سيؤدي إلى نقص في اليد 
العاملة البشرية، إضافة إلى فقدان الرأسمال البشري الذي يقدر ب� 
الحالي  الوضع  استتبع  وقد  المقبلة.  األجيال  إنتاجية  من   %46
والحفاظ  الفقر  تفاقم  لوقف  األمان  شبكات  برنامج  إيجاد  ضرورة 

على الرأسمال البشري لدى األسر األكثر فقراً«.
المستجدة،  كورونا  وب��اء  أزم��ة  أُضيفت  ذل��ك،  كل  »إل��ى  اض��اف 
ومنع التجول يساعد في تسطير المسار التصاعدي، وعدد الحاالت 
الداخلية  وزارة  بمساعدة  وإننا  اإلنخفاض.  في  آخ��ذة  النشطة 
بين  منصة  عن  عبارة  هو  جديد  مشروع  بإطالق  قمنا  والبلديات 
المخاتير  من  يطلب  حيث  الفاعل،  بالتأثير  تتعلق  ال��وزارت��ي��ن 
حفظه  يجري  مسح  إج��راء  أجل  من  استمارات  تعبئة  والبلديات 
سيتم  حيث  الحكومة  رئيس  مكتب  إلى  يرسل  أن  على  الكترونياً، 
من  فئة  كل  إلى  بالنسبة  الواضحة  األرقام  على  للحصول  تقييمه 
ساخن  خط  هناك  وسيكون  حاجة.  األكثر  هم  من  لنعرف  السكان 
لمعالجة مختلف األوضاع، وتقديم المساعدات الالزمة. هذه تجربة 
من اجل مكافحة الفقر تبين لنا عدد من هم بحاجة إلى المستفيدين 
من العائالت، إضافة إلى إحصاء المساكن ومستوى التربية ونسب 

العمالة«.
زهاء  نجد  »أننا  إلى  لفت  السوريين،  الالجئين  ألزمة  وبالنسبة 
على  ويتوزعون  شرعية  غير  مخيمات  في  يقيمون  سوري  مليوني 
دائمة  سكنية  وغير  سكنية  مالجئ  وهناك  المحافظات،  مختلف 
تصبح  فائقة  عناية  ووحدات  أسّرة  إلى  والحاجة  لهم.  دائمة  وغير 
وحدة  و25  إضافي  سرير   200 نحو  يوازي  ما  جداً،  وكبيرة  ملحة 
كورونا.  وباء  أصابهم  ما  إذا  إضافية  تنفس  وأجهزة  فائقة  عناية 

بإعطائها  تقوم  التي  الضرورية  والعناية  والتدريب  الوقاية  هناك 
اإلنسانيين  العاملين  تقديم  إلى  إضافة  لالجئين  العليا  المفوضية 

الخاصة«. والبرامج 
في  إضافية   %12 نسبة  سجل  االقتصادي  »اإلنكماش  أن  ورأى 
 %52 إلى  الفقر  خط  تحت  هم  من  نسبة  ترتفع  وقد   2020 العام 
تحت   %22 بينهم  من  الدولي،  البنك  تقارير  بحسب  العام  نهاية 
إلى  مشيراً  العمل«،  عن  العاطلين  من  و%44  المدقع  الفقر  خط 
منها  دوالر  مليارات  و5   4 بين  تتراوح  سنوياً  الالجئين  »كلفة  أن 
 25 نحو  يوازي  ما  سنوياً.  مباشرة  تكاليف  دوالر  المليار  حوالى 

مليار دوالر بإجمالي السنوات المنصرمة«.
سيتم  حيث  مساعدات  برنامج  »أطلقت  الحكومة  أن  وأوض��ح 
بمعدل  أسرة   180000 حوالي  على  لبنانية  ليرة  مليار   75 توزيع 
بذلك  للسير  البيانات  نجمع  ونحن  مستفيد،  لكل  ليرة   400000
التعاون مع مختلف  في اسرع وقت ممكن. كما نعمل على مضاعفة 
الوزارات إضافة إلى تطوير إجراءات المالءمة لوباء كورونا، ونأمل 
في  والمتقدمين  والمعوقين  األطفال  إلى  الوصول  من  نتمكن  أن 
السن. ومن المهم أن نحصل على دعم برنامج االستجابة لحاجات 

الالجئين من المفوضية العليا لالجئين«.
اليوم  االستنزاف  »ي��زداد  أنه  أكد  الذي  حسن  الوزير  تحدث  ثم 
لمالية وزارة الصحة العامة، خصوصاً مع تفشي وباء كوفيد 19«، 
الفتاً إلى »صعوبة التحويالت المالية لشراء المستلزمات والمعدات 
العامة والطاقم  المطلوبة، ما يضع وزارة الصحة  الطبية بالسرعة 

الطبي والمجتمع اللبناني في وجه تحديات صحية معقدة«.
والالجئين  السوريين  للنازحين  »بالنسبة  أن��ه  إل��ى  وأش��ار 
عامة  واألممية  الدولية  المؤسسات  غياب  نلحظ  الفلسطينيين، 
صدد  في  معظمها  يزال  وال  الميدانية،  الصحية  التدخل  خطط  عن 
وضع خطط ودراسات وهذا هدر للوقت، ما قد يشكل كارثة وبائية 
بالعهود  لإليفاء  عالمي  تحد  بمثابة  سيكون  وه��ذا  وانسانية. 

المقطوعة في هذا الشأن«.
صحية  سياسة  ننفذ  العامة  الصحة  وزارة  في  »نحن  وق��ال 
وقائية وال نقارب التحديات الصحية من أي منطلق سياسي، وهذا 
ما نجحنا فيه حتى اآلن. فحققنا الحماية الصحية الشاملة على كل 
بين  التفرقة  دون  من  تامين،  وشفافية  بمهنية  اللبنانية  األراضي 

أو الجنسيات«. المجتمعات 
الواقع  الصحة، عرضاً مفصالً عن  قّدمت رشا حمرا من وزارة  ثم 
كورونا،  داء  انتشار  بعد  خصوصاً  البالد  في  ال��راه��ن  الصحي 
الستقبال  والخاصة  الحكومية  المستشفيات  جهوزية  فيه  تناولت 
أن  إل��ى  الفتًة  فيها،  المتوافرة  األّس��رة  وع��دد  ب��ال��داء،  المصابين 
المعدات  عدد  ولزيادة  فورية  لمساعدات  يحتاج  الصحي  »القطاع 
اإلمكان  في  يصبح  بحيث  بواسطتها،  االختبارات  تجري  التي 
2500 اختبار يومياً«، مشددًة على »أهمية معالجة الحاالت  إجراء 
األدوية  وتوفير  االختبارات،  إجراء  على  العاملين  وتدريب  الملحة، 

الضرورية«.
من  بد  »ال  أنه  حمرا  فذكرت  السوريين،  النازحين  شأن  في  اما 
االهتمام  يجب  كما  لالجئين،  المستشفيات  في  أس��ّرة  تخصيص 

بنزالء السجون وفئة العاطلين عن العمل«.

كوبيتش
وفي الختام ألقى يان كوبيتش قال فيها »إن العروض التي ُقدمت 
في هذا االجتماع، ستسمح لنا بفهم استراتيجية الحكومة ورؤيتها، 
األزمة  هذه  من  للخروج  طريق  إليجاد  جهودها  في  ندعمها  ونحن 
التي ترخي بظاللها على واقع لبنان ومستقبله، إذا لم تتم معالجة 
األمور بسرعة وبطريقة موثوقة. وهذا يساعدنا على فهم المجاالت 
األساسية التي تحتاج إلى حشد الدعم لها والمساعدات األساسية، 

 .»19 من أجل تخطي األزمة المصيرية التي تمثلها جائحة كوفيد 
إعالن  في  موقفهم  عن  عّبروا  المجموعة  اعضاء  »أن  إلى  وأشار 
وفي   2019 األول  كانون   11 في  باريس  في  عقدوه  الذي  االجتماع 

الالحقة«. االجتماعات 
لهذا  مسبوق  غير  تحدياً  يشكل  المرض  هذا  تفشي  »إن  وأضاف 
التي  وهي  أصالً،  بها  يتخبط  لبنان  كان  بمشاكل  يتسبب  ألنه  البلد 
أدت الى احتجاجات 17 تشرين األول. هناك الصعوبات االقتصادية، 
ونقص  المستشري،  الفساد  المؤسسات،  ضعف  السيولة،  نقص 
كبير  وارتفاع  ومالية،  اجتماعية  أزم��ات  هناك  أن  كما  الشفافية. 
إلى  تؤدي  اجتماعية  ضغوط  وهناك  والبطالة،  المساواة  عدم  في 
التي  األساسية  بالخطوات  المتحدة  األمم  وترحب  اليأس.  من  مزيد 
خاص  بشكل  نشجع  كما  األزم��ة،  معالجة  أجل  من  لبنان  اتخذها 
اللبناني  الشعب  مجموعات  جميع  أن  من  التأكد  إلى  اآليلة  الجهود 
يمكن أن تحصل على معدات إلجراء االختبارات وعلى العالج الالزم 
االستجابة  تكون  أن  يجب  المخصصة.  المستشفيات  شبكة  عبر 
متناسقة على صعيد حكومة لبنان، وتقدم الخدمات نفسها لجميع 

المرضى بغض النظر عن وضعهم القانوني أو عن جنسيتهم«.
وتابع »في الدعم لجهود الحكومة، عززت األمم المتحدة التزامها 
بتقديم المساعدات من أجل الوقاية والتخفيف من جائحة كورونا، 
المساعدات  فيها  بما  هشاشة  األكثر  للمجموعات  الخدمات  وتقديم 
أجل  من  نداء  المتحدة  األمم  وتحّضر  الصحية.  والخدمات  األولية 
ودعم   ،19 كوفيد  لجائحة  والقومية  المحلية  اإلستجابة  دع��م 
الجهوزية، واإلستجابة للنظام الصحي اللبناني في مواجهة تفشي 
كورونا، وتقوية التعهد والتواصل بين المجتمعات، ودعم ممارسات 
للمجموعات  المساعدات  وتقديم  األساسية،  الشخصية  النظافة 
إلى  االنتقال  إلى  سورية  في  الحرب  دفعتهم  الذين  هشاشة،  األكثر 
الهشة  اللبنانية  المجموعات  من  أكبر  لعدد  الدعم  وتوسيع  لبنان، 
إلى  بحاجة  هي  والتي  لالجئين،  العليا  المفوضية  تغطيها  ال  التي 

المساعدة والوقاية من األزمات الحالية والسابقة«.
وقال »بالنسبة إلى األمم المتحدة إن الوضع في أوساط الالجئين 
العليا  المفوضية  تعمل  ج��داً.  مهم  والفلسطينيين  السوريين 
المثال  سبيل  على  المجموعات،  هذه  حاجات  تأمين  على  لالجئين 
مناطق  تقديم  يشمل  وهذا  والمالجئ،  الرسمية  غير  المخيمات  في 
عوارضهم  مرضى  أيضاً  تستقبل  أن  شأنها  من  للحجر  مخصصة 
األمم  إن  حرجاً.  أكثر  حاالت  تستقبل  أن  أيضاً  وبإمكانها  خفيفة، 
المتحدة وغيرها من الشركاء الدوليين يشددون على أهمية شبكات 
هذه  من  التخفيف  أجل  من  المساعدات  حشد  في  االجتماعية  األمان 

الهشاشة الحالية والمستجدة، خصوصاً في ظل أزمة كورونا«.
وأعضاء  المتحدة  األم��م  في  والتزامنا  تضامننا  »على  وش��ّدد 

في  وشعبه،  لبنان  دعم  لمواصلة  األساسيين  الدولي  المجتمع 
تطوير الوحدة واألمن واالستقرار«.

السفراء
ظل  في  اللقاء  المفيد  »من  أن  فاعتبر  الفرنسي،  السفير  وتحدث 
وباء  تفشي  عن  خصوصاً  الناجمة  الصعبة  الدولية  الظروف  هذه 
كورونا على المستوى الدولي، لبحث األزمات الثالث التي يجتازها 
أن  ورأى  واالجتماعية«.  واالقتصادية  منها  الصحية  راهناً:  لبنان 
وقد  الضحايا،  من  كبير  عدد  مع  مرعبة  الراهنة  الدولية  »األزم��ة 
أرباع  ثالثة  تجاوزت  نسبة  مع  تضرراً  األكثر  القارة  أوروبا  شكلت 

العالمية«. الوفيات 
خصوصاً،  العامة  الصحة  ووزي��ر  اللبنانية  »الحكومة  وحّيا 
خالل  من  باكراً  األزم��ة  إدارة  تمت  حيث  الجميع،  به  قام  ما  على 
حّيا  كما  تتواصل«.  أن  يجب  وشجاعة،  مبكرة  اج��راءات  اتخاذ 
جد  قواعد  وفق  تمت  والتي  الخارج  من  اللبنانيين  إعادة  »عملية 
قدر  حاولت  وفرنسا  كثيرة،  لبنان  »حاجات  أن  ورأى  صارمة«. 
التاسع  منذ  وذلك  والصحية  الطبية  المساعدات  تقديم  المستطاع 
من  أخذناها  كوننا  صعبة  ظ��روف  وس��ط  الماضي  آذار  شهر  من 
الفوري لكافة الشركات  الطلب  إلى  مخزوننا االستراتيجي«، مشيراً 
توجيه  بهدف  لبنان  في  العاملة  المختصة  الفرنسية  والمؤسسات 

اهتماماتها لتلبية متطلبات لبنان لمواجهة أزمة كورونا«.
الواجب  أن »من  اعتبر  الراهنة،  االقتصادية والمالية  األزمة  وعن 
ظل  في  تجري  وانها  سيما  ال  الالزمة  التدابير  اتخاذ  عبر  مجابهتها 
ازمة دولية تتفاقم بدورها، حيث طلبت اكثر من 90 دولة مساعدات 
على  الحصول  لبنان  »باستطاعة  ان  مؤكدا  الراهن«،  الوقت  في 
اإلص��الح  برنامج  يقر  أن  له  ال��ض��روري  وم��ن  ف��وري��ة،  مساعدات 

االقتصادي وان يتم اتخاذ القرارات التنفيذية في هذا االطار«.
تعمل  التي  دياب  الرئيس  حكومة  تدعم  »فرنسا  أن  على  وشدد 

بجهد كبير ليالً نهاراً، وفي كل ما تقوم به«.
»االتحاد  أن  إل��ى  فأشار   ، االوروب��ي  االتحاد  سفير  تحدث  كما 
المساعدات  بتقديم  يساهمون  الذين  أكثر  من  يبقى  األوروب���ي 
مليون   80 نحو  بلغت  وهي  الطبي  المجال  في  سيما  ال  لبنان  إلى 
في  للبنان  مساعدات  خصص  »ق��د  االت��ح��اد  أن  كاشفاً  ي���ورو«، 
168 مليون يورو في المجاالت االجتماعية  األسبوع الماضي بقيمة 
والتربوية وغيرها«، متمنياً »أن تساهم هذه المساعدات في توطيد 

نظام اجتماعي يشهد نمواً مستداماً«.
مساعداته  برامج  بوضع  يقوم  االوروبي  »االتحاد  أن  إلى  وأشار 
أقنية  خالل  من  اللبنانية  الحكومة  مع  الوثيق  بالتعاون  للبنان 
تعاون متعددة، بحيث تصل المساعدات التي يقدمها إلى جميع من 
الفلسطينيين  الالجئين  إلى  إضافة  اللبنانيين  من  إليها  بحاجة  هم 

السوريين«. والنازحين 
أن  إل��ى  اش��ار  للبنان،  واالقتصادية  المالية  المساعدات  وع��ن 
واإلنماء  لإلعمار  األوروب���ي  المصرف  خ��الل  من  يعمل  »االت��ح��اد 
واالستثمار، ما يسهل تأمين العديد مما يحتاجه لبنان كمساعدات«، 

مجدداً »التزام االتحاد بمقررات مؤتمر »سيدر«.
في  اللبنانية  الحكومة  دعم  »ملتزم  األوروب��ي  االتحاد  أن  وأكد 
جهودها العتماد االصالحات البنيوية االساسية«، داعماً »الحوكمة 
موضع  لوضعها  اإلصالحات  وكل  القضاء  واستقاللية  العادلة 

التنفيذ وفق ما تم اإلعالن عنه«.
وحّيا السفير البريطاني في كلمته »الجهود المبذولة من الحكومة 
الصفوف  في  يقف  الذي  اللبناني  واالستشفائي  الصحي  والقطاع 
بهذا  مرة  ألول  الدولي  النظام  في  أّثر  عالمي  وباء  لمواجهة  األمامية 

الشكل الكبير منذ أجيال عدة«.
بقيمة  للبنان  مساعدة  خصصت  المتحدة  »المملكة  أن  وكشف 
إلى  إضافة  كورونا،  وب��اء  مواجهة  على  لمساعدته  دوالر  مليون 
أجهزة  وتأمين  العالمية  الصحة  منظمة  بواسطة  أخرى  مساعدات 
هذه  في  للبنان  الملحة  الطبية  الحاجات  سد  في  كمساهمة  تنفس 

الفترة«.
لبنان«.  في  المطلوبة  االصالحات  اجراء  »ضرورة  عن  وتحدث 
لألزمة  مواجهة  استراتيجيات  لوضع  المبذولة  »الجهود  وحّيا 
إلى  مشيراً  الحكومة«،  قبل  من  لبنان،  في  والمالية  االقتصادية 
»وجوب وضعها موضع التنفيذ في السرعة المطلوبة«، مجدداً دعم 
بالده »للجيش اللبناني والقوى األمنية من أجل الحفاظ على األمن 

واالستقرار في لبنان الذي يبقى من األولويات أيضاً«.
جداً  المفيد  »من  انه  فاعتبرت  األميركية،  السفيرة  تحدثت  بعدها 
حول  اللبنانية  الحكومة  أعضاء  قدمه  الذي  العرض  إلى  اإلصغاء 
والمالية«،  االقتصادية  ولألزمة  كما  كورونا  ألزمة  لبنان  مواجهة 
رخاء  مستقبل  نحو  قدماً  المضي  يمكنه  »ال  لبنان  أن  إلى  مشيرًة 

وازدهار من دون مواجهة األزمتين معاً وتداعياتهما المتداخلة«.
المتحدة  ال��والي��ات  قدمتها  التي  »المساعدات  أن  إل��ى  ولفتت 
االنسانية  المساعدات  مجال  في  لبنان  لمتطلبات  كدعم  االميركية 
الدولية، لمواجهة تفشي وباء كورونا«،  الدعم  الى جانب مجموعة 
ما  لتقديم  القائمة  المساعدات  برامج  من  المزيد  »هناك  أن  كاشفة 
اللبناني في  يمكن تقديمه من حاجات إلى لبنان ومساعدة الشعب 

حماية نفسه من هذا الوباء وتداعياته«. 
الدعوة،  الرئيس عون على  بعد ذلك، تحدث سفير الصين شاكراً 
كورونا«،  داء  لمكافحة  المشتركة  الجهود  تعزيز  »ضرورة  مؤكداً 
مجاالت  في  اللبنانية  الحكومة  مع  وثيق  بشكل  »نتعاون  وق��ال 
بين  والتنسيق  احترازية  إج��راءات  اتخاذ  وفي  المعلومات  تبادل 
المواد  مجال  في  المستطاع  ق��در  مساعدات  وتقديم  الجانبين 
الجالية  مساهمات  وتسهيل  الصين،  من  الضرورية  واألدوي���ة 
هذا  وسنواصل  لبنان.  في  العاملة  الصينية  والشركات  الصينية 

العمل بشكل فاعل«.
وأكد أن الصين »على استعداد للتعاون االقتصادي والتجاري مع 
المشتركة  المصالح  اللبنانية إلطالق مشاريع تتوافق مع  الحكومة 

للبلدين في إطار التعاون واالحترام المتبادل«.
اإلنسانية  الجهود  »توحيد  على  فشّدد  ال��روس��ي،  السفير  أم��ا 
عن  النظر  بصرف  وذل��ك  ك��ورون��ا،  داء  ف��ي  ال��ت��ط��ورات  لمواجهة 
تقديم  وستواصل  »قدمت  بالده  أن  مؤكداً  السياسية«،  االعتبارات 

المساعدات للبنان وفق حاجات الحكومة اللبنانية«.
وفي الختام، شكر الرئيس عون السفراء الحاضرين وممثل االمين 
يساعد  سوف  من  و«كل  الدولي،  البنك  وممثل  المتحدة  لالمم  العام 

لبنان على مواجهة محنته الراهنة«.

المجموعة الدولية تجّدد دعمها للحكومة وت�شيد باإجراءاتها في مواجهة كورونا

عون ودياب: الخّطة االإ�شالحية ال�شاملة �شارفت على االنتهاء

وبرنامجنا يحتاج اإلى دعم مالي خارجي خ�شو�شًا من الدول ال�شديقة

)داالتي ونهرا( مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان خالل اجتماعها في بعبدا أمس  
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والمعلن  المسّجلة  اإلصابات  عدد  يحافظ 
العدد  ووص��ل  االستقرار  على  رسمياً  عنها 
جديدة،  وف��اة  تسجيل  مع   541 إل��ى  أم��س، 
ببدء  ذلك  يبّشر  أن  المفترض  من  أن  ورغ��م 
عودة  ان  بيد  باالنحسار،  الوبائي  المنحى 
المغتربين وضعت الحكومة أمام تحٍد جدّي.

وزارة  أع��ل��ن��ت  ن��ف��س��ه،  ال��س��ي��اق  وف���ي 
امس  يوم  تاريخ  حتى  أنه  العامة  الصحة 
المثبتة  ال��ح��االت  ع��دد  بلغ   2020/4/6
الجامعي  الحريري  مستشفى  في  مخبرياً 
المعتمدة  الجامعية  المستشفيات  ومختبرات 
 541 الخاصة  المختبرات  إل��ى  باإلضافة 
أم��س،  أول  ع��ن  ح��ال��ة   14 ب��زي��ادة  ح��ال��ة 
في  أجريت  التي  الفحوصات  ع��دد  أن  علماً 
بلغ  الماضية  والعشرين  األرب��ع  الساعات 
التي  الفحوصات  احتساب  دون  )من   242
وفاة  حالة  تسجيل  وتم  للمغتربين(  أجريت 
الوفيات  ع��دد  ليصبح  بالفيروس،  جديدة 
لم  للمغتربين  وبالنسبة   .19 تاريخه  حتى 
وعدد  تاريخه  حتى  إصابات  تسجيل  يتم 

الفحوصات التي أجريت لهم بلغ 164 .
الدارة  الوطنية  العمليات  غرفة  وأصدرت 
كورونا  وباء  حول  اليومي  تقريرها  الكوارث 

المستجد ليوم امس اإلثنين.
 واش����ار ال��ت��ق��ري��ر ال��ي��وم��ي ال��ص��ادر عن 
مجموع  ان  الى  الجامعي  الحريري  مستشفى 
الحاالت التي ثبتت مخبرياً إصابتها بفيروس 
العزل  منطقة  في  حاليا  والموجودة  الكورونا 
الصحي في المستشفى وصل إلى 30 إصابة. 
بإصابتها  مشتبهاً  حالة   15 استقبال  وتم 
مستشفيات  م��ن  نقلت  ال��ك��ورون��ا  بفيروس 
أخرى. وتماثلت 5 إصابات بفيروس الكورونا 

 PCR �للشفاء بعد أن جاءت نتيحة فحص ال
كافة  م��ن  وتخلصها  المرتين  ف��ي  سلبية 
الحاالت  مجموع  بلغ  كما  المرض.  ع��وارض 
منذ  الكورونا  فيروس  من  تماماً  شفيت  التي 

البداية 60 حالة شفاء.
المصابين  جميع  أن  إلى  التقرير  واش��ار 
بفيروس الكورونا يتلقون العناية الالزمة في 
إصابة  عدا  ما  مستقر  ووضعهم  العزل  وحدة 

واحدة وضعها حرج.
حسن:  حمد  الصحة  وزي��ر  غ��ّرد  ذل��ك،  إلى 
وليس  جّيدة  ظبي  أبو  طائرة  رك��اب  نتائج 
األهالي  وأدع��و  والحمدلله  إصابة  أي  هناك 
الصادرة  والتعاليم  بالضوابط  االلتزام  إلى 
عن وزارتي الصحة العامة والداخلية ال سيما 

بالنسبة إلى مغادرة الفندق.
وأعلنت وزارة الصحة أن كل الفحوصات 

على  للقادمين  أج��ري��ت  ال��ت��ي  المخبرية 
 Lagos من  األوس��ط  الشرق  طائرتي  متن 

وابيدجان سليمة ولم تسجل أي إصابة.
المستشفيات  اص��ح��اب  ن��ق��ي��ب  وأك����د 
يمكن  »ال  أن��ه  ه���ارون  سليمان  ال��خ��اص��ة 
استقبال جميع مرضى »كورونا« ان لم يكن 
عالية  فالكلفة  تكاليفهم  يغّطي  من  هناك 
التأمين  جهات  توّفر  أن  المفترض  ومن  جداً 

التغطية«.
الكوارث  إدارة  عمليات  غرفة  رئيس  وتابع 
منصور  الحنوبي  لبنان  محافظ  واألزم��ات، 
اللبنانيين  المغتربين  ع��ودة  بدء  مع  ضو، 
ال��واف��دي��ن ج��ن��وب��اً، إن��ه��اء االس��ت��ع��دادات 
البلديات  اتحادات  مع  واإلدارية  اللوجستية 
والبلديات بالتعاون مع فرق الصليب األحمر 
تجميع  لجهة  والجمعيات،  األهلي  والقطاع 

كافة المعلومات والبيانات لوضع خطة عمل 
المحلي  للمجتمع  الدعم  سبل  توفر  شاملة، 
والغذائية  الطبية  المستلزمات  وت��ؤم��ن 
واالج��ت��م��اع��ي��ة ال��م��راف��ق��ة ل��ح��االت ال��وب��اء 
على  المتوافرة  ال��ع��زل  وام��اك��ن  االيجابية 
ومدينة  عام  بشكل  الجنوب  محافظة  صعيد 

صيدا والجوار بشكل خاص.
وفي هذا االطار، اطلع ضو في اجتماع عقد 
حملة  ممثل  من  صيدا،  سرايا  في  مكتبه  في 
السهيل،  انور  الكورونا«  وباء  من  للحد  »معا 
على خطتها العملية في مواجهة الوباء، التي 
وضعت من قبل اطباء الحملة االختصاصيين 
صعيد  على  سالمة  حسن  الدكتور  باشراف 
القرى والبلدات الجنوبية، وتم خالله االتفاق 
لتوحيد  االحمر  الصليب  مع  التنسيق  على 
على  طرحها  الى  بعد  ما  في  ليصار  الخطط 

والبلديات  ال��ب��ل��دي��ات  ات��ح��ادات  مستوى 
لتنفيذها.

السريع«  البلدي  »التدخل  فريق  وأعلن 
أنه  بيان،  في  الكورة  داربعشتار  بلدة  في 
المتعلقة  عقد »اول اجتماع للبحث في األمور 
النقاط  وأب���رز  ك��ورون��ا،  ف��ي��روس  بانتشار 
التعامل  طريقة  ه��ي:  مناقشتها  تمت  التي 
التوعية  بالعوارض،  بإصابته  مشتبه  مع 
على  العمل  البلدية،  صفحة  على  المتواصلة 
تأمين مراكز للحجر الصحي الستعمالها عند 
وطريقة  المريض  أهل  إرشاد  كيفية  الحاجة، 

على  وحفاظاً  للعدوى  تفادياً  معه  التعامل 
س��الم��ت��ه��م، إرش�����ادات وق��ائ��ي��ة ألص��ح��اب 
المحالت المستثناة من اإلقفال مع زيارات من 
قبل أعضاء الفريق لها للتأكد من تطبيق كافة 

المطلوبة«. التدابير 
االتصال  ال��ى  المواطنين  الفريق  ودع��ا 

بالبلدية عند ظهور اي عوارض.
هذا  انشأت  قد  داربعشتار  بلدية  وكانت 
كل  ومتابعة  الحاجة  عند  للتدخل  الفريق 
بفيروس  المتعلقة  واالرش���ادات  التطورات 

كورونا.

�أكثر من �صعر �صرف دوالر في لبنان

ونقابة ال�سّرافين تالقي مبادرة �سالمة 

اللجنة النقابّية لموظّفي الموارد: حذار التطاول على فروع الم�سرف واإدارته وموظّفيه

يسمح  ال��ذي  لبنان  مصرف  تعميم  ص��دور  بعد 
للمودعين الصغار الذين ال يتخطى مجموع حسابهم 
أموالهم  بسحب  دوالر  آالف   3 أو  ليرة  ماليين   5 ال� 
في  المتداول  الصرف  سعر  على  اللبنانية  بالليرة 
عند  امس  السوق  سعر  المصارف  ح��ددت  السوق، 
2600 ليرة للدوالر لهذا األسبوع بانتظار ان يستكمل 
اإللكتروني  ال��ت��داول  نظام  إن��ش��اء  لبنان  مصرف 
للعمالت  اليومية  التداول  أسعار  لتحديد  المخّصص 

للدوالر.
وُحددت أسعار الدوالر امس على الشكل التالي:

1515 ليرة لبنانية. - السعر الرسمي بالبنك: 
)وفقاً  الصغار  للمودعين  بالبنك  السوق  سعر   -

2600 ليرة لبنانية. للتعميم االخير(: 
- السعر عند نقابة الصرافين )المرخصين(: نحو 

لبنانية. 2830 ليرة 
ليرة   2900 نحو  ال��س��وداء:  بالسوق  السعر   -

لبنانية.
ومالقاة لتعميم حاكم مصرف لبنان رياض سالمة 
149 أكد مجلس نقابة الصرافين في  األساسي الرقم 
مراد  محمود  النقيب  برئاسة  طارئة  جلسة  بعد  بيان 
للعمالت  التداول  أسعار  تعتمد  سوف  النقابة  ان 
األجنبية بما فيها الدوالر األميركي على ما ستفرضه 
قوة السوق المحتكمة للعرض والطلب بالتنسيق مع 

الوحدة المختصة في مصرف لبنان.

ولفت إلى أن أساس نجاح وتفعيل العمل بالتعميم 
الجهات  على  حكماً  يفرض  اهدافه  وتحقيق  الجديد 
بمالحقة  االستمرار  مشكورة  واألمنية  القضائية 
لهم  المرخص  غير  الصرافة،  مهنة  منتحلي  وقمع 
ضريبية،  او  رقابية  ضوابط  اي  من  والمتفلتين 
لتمكين  تجاههم،  ال��ردع��ي  األم��ن��ي  الثقل  وتركيز 
بتحقيق  المساهمة  والشرعي  له  المرخص  الصراف 
األهداف المنشودة من التعميم ووقف نشاط السوق 
الطرق  بشتى  يومياً  وتتوسع  تنشط  التي  السوداء 
التخلص نهائياً من هذه  القانونية، وذلك بهدف  غير 
الظاهرة غير الشرعية والتي دونها ال تحقيق ألي من 

األهداف المرجوة«.

الموارد«  »بنك  لموظفي  النقابية  اللجنة  حّذرت 
محاولة  أي  من  »ث��وار«  صفة  »منتحلي  بيان،  في 
موظفي  إلهانة  تتكرر  أن  وممكن  جديدة  اب��ت��زاز 
مدسوسة  أعمال  نتيجة  األذية  إلحاق  او  المصرف 
من مجموعة قليلة معروفة غاياتها ومن يقف خلف 
هؤالء المبتزين، خصوصاً ان اقتصار األمر على هذه 

المجموعة القليلة يظهر خلفية اهدافهم«.
أو  جديد  تطاول  أي  »مغبة  من  اللجنة  ونبهت 
دوام  خالل  المصرف  ف��روع  على  اعتداء  محاولة 
عن  المدافعين  الموظفين  فعل  ردة  ألن  العمل، 
وإدارتهم  المصرف  عمالء  كرامة  وعن  عيشهم  لقمة 
ممن  عائلة  ال�500  عددهم  يفوق  الذين  والموظفين 
موقفهم  سيكون  وحتماً  جبينهم،  بعرق  يعتاشون 
بأي  علينا  التطاول  يريد  من  بوجه  وشرساً  قاسياً 
األق��الم  بعض  عبر  المعنوية  االش��ك��ال  م��ن  شكل 

تخريب  من  شهدناه  ما  عبر  المادية  او  الرخيصة، 
وأذية«.

باتخاذ  والقضائية  األمنية  »القوى  وطالبت 
لهؤالء  ح��د  وض��ع  شأنها  م��ن  ال��ت��ي  اإلج����راءات 
لدى  معروفين  أصبحوا  ال��ذي��ن  المدسوسين، 
أو  مطلب  اي  ألحدهم  ك��ان  وإن  األمنية،  القوى 
تطبيق  المخول  القضاء  ال��ى  فليذهب  ح��ق،  اي 
الثقة  ملء  ولنا  حقه،  حق  ذي  كل  واعطاء  القانون 
أمن  على  الساهرة  االمنية  وباألجهزة  بالقضاء 
»قوى  شاكرة  وحق«،  وإنصاف  بعدل  الناس  كل 
تدخلهم  على  بيروت  رأس  وفصيلة  الداخلي  االمن 
وإج��راء  المندسة  المجموعة  لتوقيف  السريع 
المقتضى القانوني بحقهم، ثم إخالء سبيلهم الحقاً 
االسبوع  النهار  وضح  في  إلقدامهم  إقامة  بسند 
وقت  في  الحمرا،  فرع  على  االعتداء  على  الفائت، 

وقف فيه الموظفون لهم بالمرصاد«.
هم  الموظفين  »اك��ث��ري��ة  أن  اللجنة  وأك����دت 
الفساد  ض��د  ال��ث��ورة  ف��ي  المشاركين  طليعة  ف��ي 

والمفسدين بوجه الذين تعاقبوا على السلطة«.
مجلس  لرئيس  وعرفان  تقدير  »تحية  ووّجهت 
االدارة المدير العام لبنك الموارد الشيخ مروان خير 
الدين على تقديماته السخية وعلى مواقفه الجريئة 
في مصارحة اللبنانيين في ما يتعلق باألزمة المالية 
السياسية  المآزق  من  الخروج  وكيفية  وأسبابها 
التي تعصف بلبنان، بعدما  والمالية واالقتصادية 
الشاشات،  عن  ذلك  المعنيين  من  الكثيرون  أخفى 
وال  والتعبير  ال���رأي  حرية  على  الحريص  وه��و 
يخشى أي انتقاد منطقي، لكن الخروج عن المألوف 
واللجوء الى التجريح الشخصي خط أحمر من أي 

جهة تلجأ الى مثل هذه األساليب الملتوية«.

عّداد اإ�سابات »كورونا« 541.. 19 حالة وفاة و�سفاء 60 �صخ�صًا

العائدون من اأبو ظبي والغو�س واأبيدجان �سالمون

قوى االأمن تقمع المخالفات ومحا�سر ال�سبط بلغت 1306

والجي�س: المعركة قا�سية.. متر�س ببيتك!
قرار  تنفيذ  أمس،  األمنية  القوى  بدأت  فيما 
السيارات  سير  جدول  تحديد  الداخلية  وزير 
والمركبات على الطرقات بإقامة حواجز أمنية 
عبر  اللبناني  الجيش  نشر  الطرقات؛  على 
ببيتك«،  »مترس  عنوان  تحت  فيديو  »تويتر« 

عن محاربة الكورونا باالرادة واالنضباط . 
ولفت الى ان العدو توغل و«نحن استنفرنا« 
واحتّل مدننا وضيعنا وشوارعنا وتوغل داخل 
انه عدو ال يمّيز بين كبير  الى  كل بيت، مشيراً 
على  الجيش  وشدد  ودين.  لون  وبين  وصغير 
ان »المعركة قاسية ولكن جميعنا سوف ندافع 
المعركة  لنربح  واالنضباط  باالرادة  فلنتسلّح 

على الكورونا«.
وبلغ مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة 
إال  الخامسة  الساعة  لغاية  أمس  يوم  العامة 
اعلنت قوى  كما  محاضر،  مساء 1306  ربًعا 
األمن الداخلي عبر »تويتر«.  وأقامت قوى األمن 
جميع  لوقف  ال��ذوق   - الكلب  نهر  في  حاجزاً 

السيارات ومنعها من التوجه إلى الشمال.
وشّكلت خطوة ركن سيارات وآليات تابعة 
لقوى األمن في وسط الطريق واقفلوها بطريقة 
ُمفاجئة صدمة للمواطنين الذين كانوا يسلكون 
الكلب،  نهر  نفق  بعد  مصبح  زوق  أوتوستراد 
كل  بحّق  ضبط  محاضر  تحرير  على  وعملوا 
حول  االخير  الداخلية  وزارة  لقرار  المخالفين 
اللوحات، وُعلم ان قيمة الضبط بلغت 50 ألف 

ليرة.
األمن  قوى  في  طرابلس  سرية  قائد  وجال 
على  غمراوي،  الناصر  عبد  العقيد  الداخلي 
مختلف  ف��ي  المنتشرة  األم���ن  ق��وى  ح��واج��ز 
في  الرئيسية  والساحات  والشوارع  األحياء 
وزير  قرار  تطبيق  لجهة  عملها  وتابع  المدينة، 
التي  اآلل��ي��ات  سير  بمنع  المتعلق  الداخلية 
قرار  وتطبيق  م��زدوج،  برقم  لوحاتها  تنتهي 

مجلس الوزراء بالتعبئة العامة.
المدينة،  في  خفيفة  السير  حركة  وب��دت 
سيما  ال  باإلقفال،  كبير  إلتزام  إلى  باإلضافة 

في  ت��ج��ول  األم���ن  ل��ق��وى  دوري����ات  ثمة  وأن 
حق  في  ضبط  محاضر  وتنظم  المدينة  أحياء 

المخالفين لقرار التعبئة العامة.
حواجز  عكار  درك  سرية  أقامت  عكار،  وفي 
االساسية  الرئيسية  الطرق  من  عدد  على  عدة 
العديد  وسطرت  والقبيات،  وحلبا  العبدة  في 

من محاضر الضبط في حق المخالفين للقرار.
وفي راشيا، بدت حركة المرور في منطقتي 
قوى  واقامت  خجولة.  الغربي  والبقاع  راشيا 
الداخلي حواجز على الطرق العامة، مع  االمن 
بالتجول  لها  المسموح  بالسيارات  التدقيق 

وتسطير محاضر ضبط في حق المخالفين.
وزير  بقرار  المواطنون  التزم  صيدا،  وفي 
الداخلي  االمن  قوى  عناصر  ونّفذت  الداخلية، 
مداخل  عند  متنقلة  تفتيش  ونقاط  حواجز 
لمالحقة  والفرعية  والبحرية  العامة  المدينة 

السيارات المخالفة وتسطير محاضر بحقها.
قوى  سرية  من  قوة  أقامت  كسروان،  وفي 
الداخلي في جونية حاجزاً على المسلك  االمن 
في  للتدقيق  مصبح  ذوق  ألوتوستراد  الشرقي 
المسموح  والمركبات  السيارات  لوحات  أرقام 

لها بالسير.
وسّجلت حركة سير شبه طبيعية على طول 
الصباح  منذ  الفتوح   - كسروان  أوتوستراد 

الباكر.
الممتد  الساحلي  المتن  أوتوستراد  وشهد 
ناشطة،  سير  حركة  ال��دورة  إلى  الضبيه  من 
والبلدات  القرى  في  خفيفة  الحركة  كانت  فيما 
الداخلية. وأقامت مفرزة سير الجديدة حواجز 
وتسطير  السيارات  بلوحات  للتدقيق  متنقلة 
وزير  لقرار  المخالفين  حق  في  ضبط  محاضر 

الداخلية.
أميون  درك  س��ري��ة  ن��ف��ذت  ال��ك��ورة،  وف��ي 
األوتوستراد  على  ودوري��ات  سيارة  حواجز 
وطرق قضاء الكورة، للتدقيق في أرقام لوحات 
السيارات والمركبات المسموح لها بالسير، ما 
انعكس حركة سير خجولة على مختلف طرق 

السائقين  بعض  ت��ج��اوزات  خال  ما  القضاء، 
الذين سطر محضر ضبط في حقهم.

الداخلي  األم��ن  ق��وى  أق��ام��ت  جبيل،  وف��ي 
حواجز ثابتة وطيارة في شارع العقيد نجيب 
لقرار  بلدة عمشيت، وذلك تطبيقا  الخوري في 

السير.
الدولة في  العامة ألمن  المديرية  أغلقت  كما 
خالفت  تجارية  ومؤسسات  محال  عمشيت، 

قرار التعبئة العامة.
ألمن  العامة  المديرية  من  عناصر  وواصلت 
اقامة  حاصبيا،  مرجعيون  مكتب  من  الدولة 
الخيام، برج  البلدات في  الحواجز عند مداخل 
تنفيذا  الجبل،  وميس  حوال  القليعة،   - الملوك 
بتنظيم  الداخلية  ووزير  الوزراء  مجلس  لقرار 
السيارات،  لوحات  رقم  حسب  السير  حركة 
الركاب  عدد  ناحية  من  المواطنين  ولتنبيه 

المسموح به في السيارة الواحدة.
الغذائية  المحال  على  بدوريات  قامت  كما 

باإلرشادات  التقيد  من  للتأكد  والسوبرماركت 
 التي اعطيت للحد من انتشار فيروس »كورونا«.
في  التجارية  والمؤسسات  المحال  والتزمت 
العامة،  التعبئة  قرار  الشمالي  البقاع  منطقة 
أحد  أم���ام  المواطنين  ع��ش��رات  تجّمع  فيما 
من  القبض  بانتظار  اللبوة  ف��ي  ال��م��ص��ارف 

صناديق الدفع.
األم��ن  ق��وى  أق��ام��ت  ال��ه��رم��ل،  مدخل  وعند 
السيارات،  بأرقام  للتدقيق  حاجزاً  الداخلي 

وسطرت محاضر في حق المخالفين.
ولوحظ عدم التزام عشرات السيارات بقرار 
وزارة الداخلية على الطريق الدولية من بعلبك 

الى الحدود السورية.
المتطوعين  فرق  واصلت  ثانية،  جهة  من 
الهرمل  مداخل  عند  القادمين  ح��رارة  فحص 
أس��واق  ف��ي  الهرمل  قائمقام  وج��ال  وال��ق��اع. 
وعدم  االسعار  ضبط  وتمنى  الهرمل،  ومحال 
بلدية  فاعليات  والتقى  ال��ظ��روف،  استغالل 

واختيارية وطلب العمل على تنفيذ التعليمات 
والتزام المنازل وعدم التجول إال للضرورة.

كما التقى رئيس بلدية القصر محمد زعيتر، 
مؤكدا إقفال كل المعابر غير الشرعية بالتعاون 
مع الجيش، حيث جالت دوريات راجلة ومؤللة 

في الهرمل والقرى الحدودية.
قوى  في  شحيم  فصيلة  من  عناصر  وأق��ام 
األمن الداخلي، حواجز عدة على مفارق البلدات 
في منطقة اقليم الخروب وفي هذا المجال، اقام 
عناصر من الفصيلة، حاجزاً على مفرق بلدات 
داريا - عانوت - شحيم، وعلى الطريق العام 
سبلين  مستشفى  مفرق  عند  الخروب  القليم 
ال��زع��روري��ة  ب��ل��دات  م��ف��رق  وع��ل��ى  الحكومي 
شحيم،  بلدة  وسط  وفي  وعانوت  وحصروت 
وتم خاللها تسطير محاضر ضبط بالسيارات 
بأرقام  لوحاتها  تنتهي  وال��ت��ي  المخالفة، 

مزدوجة.
قوى  في  وشبعا  حاصبيا  فصيلتا  وأقامت 
االمن الداخلي حواجز عدة على عدد من الطرق 
الرئيسية االساسية لقمع المخالفات في منطقة 
حاصبيا والعرقوب، مع اإلشارة إلى أن حركة 

السير كانت خجولة على الطرق.
وفي النبطية، نّظمت عناصر من قوى االمن 
الداخلي وأمن الدولة حواجز عند مداخل مدينة 
الداخلية.  وزارة  قرار  تطبيق  بهدف  النبطية 
دوار  عند  السيارات  م��رور  حركة  أن  ولوحظ 
كفررمان وباتجاه النبطية وعلى طرق البلدات 
تخصيص  وأعطي  والفتة،  جداً  طبيعية  كانت 
االرقام مبررا للمواطنين للخروج من منازلهم، 
الواحدة  وتواجد أكثر من شخص في السيارة 
او  ال��ك��م��ام��ات  ع��ب��ر  س���واء  وق��اي��ة  أي  دون 

القفازات.
وعمد عناصر قوى االمن إلى تسطير محاضر 

ضبط في حق المخالفين.
وأقامت القوى االمنية حواجز ثابتة ومتنقلة 
القوى  عناصر  سطر  وقد  ومنطقتها،  صور  في 
االمن محاضر ضبط بحق السيارات المخالفة 

لها  المسموح  اللوحات  بأرقام  المتعلق  للقرار 
السائقين  اليوم، وتشددوا بالطلب من  بالسير 
والركاب وضع الكمامات وحزام األمان تطبيقا 

ألحكام قانون السير.
ونفذت قوى االمن الداخلي سلسلة اجراءات 
العامة  التعبئة  إط��ار  في  الشوف،  في  أمنية 
والبلديات  الداخلية  وزارة  ل��ق��رار  وتنفيذا 
فيروس  م��ن  للوقاية  السير  ح��رك��ة  تنظيم 
كما  العامة.  السالمة  على  وحفاظا  كورونا، 
عدة  ومتحركة  ثابتة  نقاط  في  حواجز  أقامت 
التدقيق  على  عملت  البلدات،  مفارق  وعلى 
ضبط  محاضر  وسطرت  العابرين،  اوراق  في 

بالمخالفين.
ألمن  العامة  المديرية  من  عناصر  واقفلت 
نهر  بلدة  في  تجارية  محال  جبيل  في  الدولة 

إبراهيم، لمخالفتها قرار التعبئة العامة.
في المقابل، نّفذ سائقو السيارات العمومية 
في  ال��ت��ل  س��اح��ة  ف��ي  احتجاجيا  اعتصاما 
طرابلس، طالبوا خالله وزير الداخلية بإعادة 

النظر بقرار سير اآلليات.
شادي  الشمال  في  السواقين  نقيب  وح��ّذر 
سياسة  ف��ي  االس��ت��م��رار  »مغبة  م��ن  السيد 
تجاهل مأساة السائقين«، وقال »حتى اآلن لم 
الميكروباص  سائقي  مشكلة  الحكومة  تعالج 
والباصات المتوسطة ويقولون لسائق األجرة 
أنه  حين  في  اثنين  راكبين  يقل  أن  يجب  إنه 

بخمسة ركاب ال يحصل قوت عياله«.
وبرج  القليعة  بلديتا  تمّنت  السياق،  وفي 
الملوك في بيان من أهل أي مغترب عائد الى اي 
من البلدتين، إبالغ البلدية المعنية عن تاريخ 
كحجر  سيعتمده  ال��ذي  والمكان  ال��وص��ول، 
منزلي لمدة 14 يوما، مهما كانت نتيجة فحص 
ال�PCR، كما تمّنت عليهم االلتزام باإلرشادات 
لدى  معه  االخ��ت��الط  كمنع  ك��اف��ة،  الوقائية 
وصوله وطيلة فترة الحجر، وذلك حفاظا على 

صحة الجميع. 

تحقيق المديرّية العاّمة للنفط

غّرد وزير الطاقة والمياه ريمون غجر عبر حسابه على »تويتر«: »في موضوع باخرة الفيول غير المطابق للمواصفات، أعطينا 
التوجيهات التباع المسار اإلداري السليم في التحقيق الذي فتح منذ حوالى األسبوع )فور تبلغ كهرباء لبنان من المشغلين 

بإشكالية حول مواصفات الفيول(«.
وأضاف: »ونحن في انتظار انتهاء التحقيق الذي تجريه المديرية العامة للنفط، صاحبة الصالحية، وإيداعنا تقريرها تمهيداً 
القانون والعقد ويحمي مصالح  إدارية وتأديبية وقضائية وفق توزيع المسؤوليات وما يمليه  التخاذ اإلجراءات الالزمة من 

الدولة«.

كتاب من وزير االقت�صاد لوزيرة العدل

 رفع وزير االقتصاد والتجارة راوول نعمه كتاباً الى وزيرة العدل ماري كلود نجم يضم الئحة بأسماء المؤسسات المخالفة 
6 آذار  2019 لغاية  1 تشرين األول  520 محضر ضبط من  والمحولة الى القضاء في جميع المحافظات، والتي يبلغ عددها 

الحالي.
وتمنى نعمه »اتخاذ التدابير الالزمة من اجل اإلسراع في البت بالمحاضر ال���تي تم تسطيرها بحق هذه المؤسسات، والتشدد 
في تطبيق القانون، وذلك تأميناً لحسن سير العمل وردع المخالفات وقمع الغش في األسواق، ال سيما في هذه الظروف الصعبة 
التي تحتم إعطاء األولوية لضبط األسعار والحد من جرائم االحتكار واالستغالل، واتخاذ جميع اإلجراءات القانونية والوسائل 

الرادعة بحق المخالفين بأقصى سرعة«.

رئي�س بلدية الغبيري ينا�صد نعمة

ناشد رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، في بيان وزير االقتصاد راوول نعمه، توجيه مراقبي الوزارة الى االسواق للعمل بدقة 
في مراقبة أسعار السلع من خضار وفاكهة وغيرها من المواد االستهالكية من خالل فرق مختصة«، داعياً اياه الى ان يكون »عمل 
المراقبين جدياً ومثمراً ضمن المؤسسات في االسواق الشعبية وليس التوجه إلى المؤسسات التي ال تعبر عن الواقع المعيشي 
الصعب والتي ال يقصدها المواطنون العاديون، وإال فتكون كل هذه االجراءات في خانة االستعراضات اإلعالمية وال تؤدي الى 

ضبط األسعار«.

�صراء الخ�صار والفاكهة من الم�صدر

دعا األمين العام للعالقات العامة للنقابات الزراعية علي شومان في رسالة وجهها إلى المستهلك، لشراء الخضار والفاكهة 
من المصدر. واعتبر أن »المزارع هو الحلقة األضعف، وأن »غالء األسعار من التجار الذين يتحكمون بأساس التسعير«. وأعلن 

»العمل على فتح أسواقنا بالمفرق للشعب«، الفتا الى أن »األسعار تصل بسعر مرتفع إلى المحال والسوبر ماركت«.
وأوضح أن ارتفاع سعر الثوم في األسواق مرده إلى أنه مستورد من مصر، الفتاً إلى أنه »من المتوقع أن تنخفض أسعار 

البطاطا والبصل خالل أيام مع دخول محصول عكار إلى السوق.

ّة العاّمة للنفطة العامة للنفطة العاّمة للنفط ّتحقيق المديرّية العامتحقيق المديرية العامتحقيق المديرّي

ن�صاطات اقت�صادية

مواعيد رحالت اليوم

اعلنت شركة طيران الشرق األوسط - الخطوط الجوية اللبنانية أنها ستسير 4 رحالت اليوم الثالثاء وفق الجدول التالي:

درجة رجال األعمالالدرجة السياحّيةالوصول*االنطالق*التاريخرقم الرحلةالوجهة

ME2122020/4/712:1017:25Euro 1100Euro 2200باريس - يبروت

ME2422020/4/714:4520:25Euro 1100Euro 2200مدريد - بيروت

ME5742020/4/714:2523:25USD 1800USD 3900كنشاسا - بيروت

ME2682020/4/717:1519:00USD 500USD 1000اسطنبول- بيروت
 

ولفتت الى ان جميع الرحالت هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة. وتمنت الشركة عودة آمنة وسالمة لجميع الركاب.
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5الوطن / �سيا�سة
ذريعة جديدة يقّدمها البنتاغون لتبرير ترك معّدات ع�سكرّية للإرهابّيين في �سورية.. 

وتركيا تدفع بتعزيزات ع�سكرّية اإلى اإدلب 

طائرات ع�سكرّية عراقّية لجلب م�ستلزمات طبّية من ال�سين

الخارجّية العراقّية: نحن ل نوّزع الأموال الحكومّية على المواطنين في الخارج 

طر لحظر التجوال ال�سامل  الحكومة الأردنّية: قد ن�سّ

والملك ياأمر بدرا�سة اإنتاج ال�سلع الغذائّية محليًا

الكويت تعزل منطقتين عزًل كليًا ب�سبب انت�سار كورونا

والمرزوقي يتوّقع عجز الدولة عن دفع الرواتب!
أعلن وزير الداخلية الكويتي أن »مجلس الوزراء 
عزالً  والمهبولة  الشيوخ  جليب  منقطتي  عزل  قرر 

كلياً بسبب التفشي الكبير لفيروس كورونا«.
كما أعلن وزير الداخلية الكويتي »مد فترة حظر 
التجول ساعتين صباحاً إلى السادسة صباحاً بدالً 
باسم  الناطق  قال  أخرى،  جهة  من  الرابعة«.  من 
الحكومة، إن »مجلس الوزراء الكويتي قّرر مد فترة 

العطلة أسبوعين إضافيين بسبب كورونا«.
وقّرر المجلس تعطيل جميع الوزارات والجهات 
العامة  وال��م��ؤس��س��ات  وال��ه��ي��ئ��ات  الحكومية 
الموافق  الخميس  يوم  حتى  احترازياً،  أعمالها، 

23/4/2020 باعتبارها أيام راحة.
وطلب المجلس اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية 
الكفيلة بمسألة المتسببين في وجود عمالة وهمية 
ومحاربة تجار اإلقامات وكذلك اإلجراءات والتدابير 

الوقائية الالزمة لمنع مثل هذه المخالفات.
ووافق المجلس على طلب وزارة الصحة بشأن 
الدعم  لتقديم  متخصصة  طبية  ف��رق  استقدام 
الصفوف  في  العاملة  الطبية  لألطقم  والمساندة 

األمامية.
من جهة أخرى، حذر رئيس مجلس إدارة بيت 
التمويل الكويتي، حمد عبد المحسن المرزوق، مما 
انخفاض  أثر  حول  الصادمة  ب�«الحقائق  وصفه 

أسعار النفط على المالية العامة«.
وأشار المرزوق في تغريدات على »تويتر« إلى 
أن »إيرادات الكويت المتوقعة من النفط انخفضت 
رواتب  إجمالي  وأن  دينار،  مليار   3.8 نحو  إلى 
القطاع الحكومي تبلغ 12 مليار دينار، والدعومات 
4 مليارات دينار، إضافة إلى مصاريف أخرى تبلغ 

نحو 6.5 مليار دينار«.

نتيجة  المتوقع  السنوي  »العجز  أن  وأضاف 
 17 ح��دود  في  سيكون  الحالية  النفط  ألسعار 
أنه  إل��ى  الفتاً  دوالر«،  مليار   55 أو  دينار  مليار 
عليه  هي  ما  على  األوض���اع  استمرار  ح��ال  »ف��ي 
ألف   100 ستكون  المطلوبة  الوظائف  عدد  فإن 
أن  موضحاً  القادمة«،  الخمس  السنوات  خالل 
 3 بنحو  ستكون  الزيادة  لتلك  التقديرية  »التكلفة 
مليارات دينار إضافية«. ولفت إلى أنه »في السنة 
احتياطياتها  استنزفت  الدولة  تكون  السادسة، 
بالسنة  ال��روات��ب  دف��ع  عن  وستعجز  بالكامل، 

السابعة«.
األزم��ة  ه��ذه  »حلول  أن  أك��د  ال��م��رزوق  أن  غير 
موجودة، ولكن مع األسف الشديد، نضع رؤوسنا 
في  وليس  الرمال،  في  وحكومة  كشعب  جميعاً 

الوقت متسع«.

الوليات المتحدة توا�سل �سرقة النفط ال�سورّي 
رغم توالي التحذيرات بشأن قيام أميركا بسرقة النفط السوري، يواصل 
شرق  شمال  إلى  واللوجستية  العسكرية  تعزيزاته  إرسال  األميركي  الجيش 

سورية، وذلك لتعزيز قبضته على حقول النفط السوري بذريعة حمايتها. 
السورية  النفط  حقول  بنهب  األميركية  األفعال  جديد  عن  تقارير  وكشفت 
بمعدات  ال��زور  دير  بريف  النفطي  العمر  حقل  في  مواقعها  بتعزيز  وقيامها 

عسكرية عبر عملية إنزال جوي.
وفي تفاصيل جديدة، نفذت طائرات أميركية، عملية إنزال جوي إلمدادات 
لوجستية وعسكرية للقواعد التي تتمركز فيها القوات األميركية في ريف دير 
الزور الشرقي، شمال شرقي سورية، حيث نشر موقع »نورث برس«، تسجيالً 
مصوراً، يظهر قيام طائرة عسكرية بإفراغ حمولتها عبر إنزاالت جوية بالقرب 
من قاعدة »حقل العمر« النفطي بريف دير الزور الشرقي، الفتاً إلى أن »العملية 

تمت في وقت متأخر من يوم السبت 4/4/2020«.
وتزامنت عملية اإلنزال في منطقة »حقل العمر« النفطية مع دخول العشرات 
من الشاحنات إلى مناطق شمال وشرقي سورية، قادمة من منطقة كردستان 
تم  حيث  وذخائر،  عسكرية  وعربات  لوجستية  معدات  متنها  وعلى  العراق 
إفراغ حمولتها في كل من قاعدتي »قسرك« )25 كلم( شمال الحسكة، وقاعدة 

»الشدادي« )60 كلم( جنوبها وفق صفحة »شبكة الخابور« المحلية.
ويعّد حقل العمر أكبر حقول سورية النفطية وأشهرها ويقع في ريف دير 
الزور إضافة لآلبار والحقول المحيطة به كحقل العزبة، وتخضع كلها لسيطرة 
»قوات سورية الديمقراطية« المدعومة من القوات األميركية. وتضم محافظة 

دير الزور أكثر اآلبار والحقول النفطية السورية على الحدود مع تركيا.
وفي 11 من آذار الماضي، استقدمت القوات األميركية إلى قاعدتها في »حقل 
العمر«، أسلحة مدفعية بعيدة المدى، وقال حينها الموقع الرسمّي لما يسّمى 
»قوات سورية الديمقراطية« )قسد(، إن »الغرض من هذه التعزيزات المكونة 
العمليات  ودعم  العسكرية،  القواعد  حماية  هو  ثقيلة  مدفعية  أسلحة  من 

المشتركة مع قسد في محاربة داعش«.
كما كشفت تقارير إعالمية في 5 كانون الثاني 2020، عن وصول عشرات 
الشاحنات الكبيرة المحملة بمدرعات ومعدات عسكرية ضخمة تابعة للقوات 
100 شاحنة  أكثر من  الفرات، تضم  إلى قواعدها في منطقة شرق  األميركية 
محملة بمعدات وعتاد عسكري وتجهيزات لوجستية ضخمة دخلت االراضي 
السورية عن طريق معبر »الوليد« الحدودي غير الشرعي بين سورية ومنطقة 
كردستان العراق، وذلك ضمن خطواتها المتسارعة لتعزيز قبضتها على حقول 

النفط السورية وفي محيطها.
كذلك أكدت وكالة األنباء الرسمية السورية »سانا«، في يوم الجمعة 17 
كانون الثاني الماضي، أن »الواليات المتحدة األميركية أدخلت قافلة جديدة 
بمدرعات  المحملة  الشاحنات  عشرات  من  مؤلفة  السورية،  األراض��ي  إلى 
عسكرية ومساعدات لوجيستية، توجهت إلى آبار النفط في الحسكة ودير 
الخميس  مساء  دخلت  شاحنة   75 من  أميركية  »قافلة  أن  وأضافت  الزور«. 
إلى  واتجهت  العراق،  شمال  إقليم  مع  سيمالكا  معبر  من  شرعي  غير  بشكل 
وذخائر  عسكرية  مدرعات  تحمل  وهي  الزور،  ودير  الحسكة  في  النفط  آبار 

ومساعدات لوجيستية لنقاط سيطرتها ومجموعات قسد هناك«.
األول  كانون  في  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  أكد  السياق،  هذا  في 
الماضي، بعد لقاء جمعه مع األمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ، 
في لندن، أن »أميركا وضعت النفط في سورية تحت سيطرتها وبات بمقدورها 
التصّرف به كما تشاء«، قائالَ: »لقد حاول داعش حفظ سيطرته على النفط، أما 
اآلن فأصبحنا نحن الذين نسيطر عليه بشكل كامل.. لم يبق في هذه األراضي 
)السورية( من عسكريينا سوى من يحمون النفط. النفط في أيدينا ويمكننا أن 

نفعل به ما نشاء«. 
وجاء ذلك على خلفية التصريحات المتناقضة التي كررها »سمسار« البيت 
األبيض في أواخر عام 2019، عبر وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي 
جماعة  على  القضاء  بحجة  سورية  من  األميركية  القوات  انسحاب  حول 
بتأكيده  إسبر  مارك  دفاعه  وزير  ادعاءاته  زيف  ليكشف  الوهابية،  »داعش« 
على  للحفاظ  سورية  في  العسكرية  قواتها  على  سُتبقي  »واشنطن  أن  الحقاً 

سيطرتها على حقول النفط والغاز الرئيسية فيها«.
وفي تشرين األول الماضي، أعلن ترامب عن سحب القوات األميركية من 
من  التاسع  في  تركيا  شنتها  التي  العسكرية،  السالم«  »نبع  عملية  منطقة 
الشهر نفسه، ضد المقاتلين األكراد شمال شرقي سورية، لكنه أقر في الوقت 
تحت  سورية  من  الجزء  هذا  في  النفطية  الحقول  إبقاء  واشنطن  بنية  ذاته 

سيطرتها.

إّن كل كلمة يتفّوه بها ترامب في هذا المجال تقع ودون أدنى شك في إطار 
سعيه لحصاد إعالمي مع االقتراب من موعد االنتخابات الرئاسية االميركية 
2020، لكن ما بدا واضحاً وليس فيه أي غموض هو اإلدالء بتصريحات زائفة 
أعلن االنسحاب من شمال سورية بذريعة  األميركي حين  الرئيس  اليها  لجأ 
الشرعي  غير  األميركي  العسكري  التمركز  بها  ليبرر  »داع��ش«،  على  القضاء 
في سورية، وما اعقبته من تصريحات نطقت بها مختلف الجهات السياسية 
الوحدات  من  العديد  بقاء  ترامب  نية  لتؤكد  جاءت  األميركية  والعسكرية 
بزعم  فيها  والتمركز  السورية  النفط  حقول  محيط  في  األميركية  العسكرية 

»حماية« تلك الحقول من سيطرة »االرهابيين«!
وهذا يذكرنا بفضيحة مماثلة ظهرت على لسان المبعوث األميركي الخاص 
في  األميركي  العسكري  الوجود  اعتبر  حين  جيفري،  جيمس  سورية،  حول 
سورية »مشروعاً«، زاعماً بأن »واشنطن تريد ضمان أال تقع حقول النفط شمال 
جماعة  أن  والداني  القاصي  يعرف  فيما  اإلرهابيين«،  أيدي  في  البالد  شرقي 
»داعش« االرهابية هي صنيعة أميركية تهدف إلى تبرير التمركز العسكري 
األميركي في المنطقة وتحقيق مصالح واشنطن التي طالما استخدمت قواتها 
لحماية هذه العناصر اإلرهابية المجرمة، وقامت بإرسال اإلمدادات العسكرية 
واللوجستية لها عبر عمليات اإلنزال الجوي للطائرات األميركية وهو ما بات 
عنواناً بارزاً على وسائل اإلعالم بعدما وثقته عدسة اإلعالم الحربي عبر صور 

ومشاهد تفصيلية. 
وإلى جانب هذه الوثائق هناك معلومات استخبارية دقيقة وأدلة ميدانية 
واضحة تكشف االرتباط الوثيق بين القوات األميركية المتمركزة في سورية 
النفط  آبار  مناطق  في  سيما  ال  اإلرهابية  »داعش«  جماعة  وعناصر  والعراق 
التي تمارس الكذب  السورية ومحيطها لتبطل زيف ادعاءات ترامب وادارته 

والخداع لحرف الرأي العام عن معرفة الحقائق.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت سابقاً أن »الواليات المتحدة تقوم 
بتهريب النفط السوري إلى دول أخرى تحت غطاء شركات عسكرية أميركية 

خاصة ووحدات من القوات الخاصة«.
بإدخال  األميركية  القوات  »قيام  مراراً  السورية  اإلعالم  وسائل  أكدت  كما   
الدعم  لتقديم  العراق،  من  آتية  ال��زور  ودير  الحسكة  إلى  الشاحنات  مئات 
العسكري والتقني واللوجيستي لمناطق الحقول النفطية التي تسيطر عليها 
القوات األميركية والمجموعات والتنظيمات المسلحة التي تدعمها في شمال 

شرق سورية«.
المتحدة  الواليات  »قيام  عن  وأخ��رى  فينة  بين  اإلع��الم  وسائل  وتكشف 
بإرسال تعزيزاتها العسكرية واللوجستية إلى مناطق حقول النفط في سورية 

إلكمال عملية نهب حقول النفط السورية«. 
وأكدت وزارة الدفاع األميركية، أنها خططت ل�«تعزيز وجودها العسكري 
في شمال شرق سورية«، بذريعة »حماية حقول النفط من السقوط مجدداً بيد 

داعش«. 
القوات  به  تقوم  بما  قياساً  فيض  من  غيض  هو  إنما  أع��اله  ذكر  ما  وكل 
االميركية والجماعات االرهابية التابعة لها من سرقة الثروات النفطية السورية 

وعائداتها بضوء أخضر من سمسار البيت األبيض دونالد ترامب.

الدفاع  وزارة  ابتكرتها  ج��دي��دة  ذري��ع��ة 
كشفه  ما  لتبرير  )البنتاغون(  األميركية 
األميركي  الجيش  ت��رك  ع��ن  ج��دي��د  تقرير 
ماليين   4 تتجاوز  بقيمة  عسكرية  معدات 
المرة  هذه  حجتها  وكانت  سورية  في  دوالر 
تفقد  قواتها  جعلت  االنترنت«  في  »مشكالت 
فيها  انتشرت  مناطق  ف��ي  ال��م��ع��دات  ه��ذه 
قبل  من  تحريرها  قبل  اإلرهابية  التنظيمات 

الجيش السوري.
ال��ت��ق��ري��ر اإلح��ص��ائ��ي ال��ج��دي��د ال��ص��ادر 
الدفاع  ل���وزارة  ال��ع��ام  المفتش  مكتب  ع��ن 
)مورنينغ  صحيفة  ون��ش��رت��ه  األم��ي��رك��ي��ة 
اإللكتروني  موقعها  على  البريطانية  ستار( 
مضطرين  البنتاغون  في  المسؤولين  جعل 
ومواد  عسكرية  معدات  بتركهم  لالعتراف 
انتشار  مناطق  في  دوالر  ماليين  1ر4  بقيمة 
التنظيمات اإلرهابية في سورية تحت مزاعم 
جعلت  االنترنت«  شبكة  في  تقنية  »مشكالت 
 69 ورصد  متابعة  على  ق��ادرة  غير  قواتهم 
مواد   10 و  العسكرية  المعدات  من  قطعة 

أخرى لم يكشف عن ماهيتها.
على  للتستر  الجديدة  البنتاغون  ذريعة 

دعمها الذي استمر سنوات طويلة للتنظيمات 
اإلرهابية في سورية على اختالف مسمياتها 
مماثل  تقرير  بعد  جاءت  انتشارها  ومناطق 
الجيش  ف��ق��دان  الماضي  شباط  ف��ي  كشف 
بقيمة  عسكرية  ومعدات  أسلحة  األميركي 
وجود  وعدم  سورية  في  دوالر  مليون   715

سجالت دقيقة لها.
والمعلومات  التحفظات  فإن  وبالنتيجة 
العام  المفتش  مكتب  تقارير  تكشفها  التي 
أو  أخ��الق��ي  جانب  م��ن  تنبع  ال  للبنتاغون 
عالقة  له  بحت  واقتصادي  مالي  بل  قانوني 
المتحدة  للواليات  العسكرية  بالميزانية 
ف��ق��ط، وت��ؤك��د م��رة ج��دي��دة عمق االرت��ب��اط 
والتنظيمات  األميركي  االحتالل  ق��وات  بين 
بتقديم  واشنطن  استمرار  وحقيقة  اإلرهابية 
ترك  خ��الل  من  اإلرهابيين  لوكالئها  الدعم 
بين  سائغة  كلقمة  وأسلحة  عسكرية  معدات 

أيديهم.
التي  الحجج  اختالف  عن  النظر  وبغض 
التنظيمات  لدعم  المتحدة  الواليات  تقدمها 
الحقيقة  ه��ذه  ف��إن  س��وري��ة  ف��ي  اإلره��اب��ي��ة 
كشفت  التي  الوثائق  هي  والكثيرة  الثابتة 

عن إنشاء االستخبارات األميركية معسكرات 
باألسلحة  لهم  ودعمها  لإلرهابيين  تدريب 
والمعدات واألموال فضالً عن تستر واشنطن 
تحت  الدولية  المحافل  في  سياسياً  عليهم 

مسمى »معارضة معتدلة«.
كما أن ارتباط اإلرهابيين بواشنطن اتضح 
النظام  م��ع  المتحدة  ال��والي��ات  ت��واط��ؤ  ف��ي 
السورية  األراض���ي  على  وع��دوان��ه  التركي 

إمرته  تحت  اإلرهابيين  المرتزقة  ووضعها 
)ذا  موقع  نشرها  وثيقة  عنه  كشفت  ما  وهذا 
تشرين  في  المستقل  اإلخباري  زون(  غراي 
مجموعة   21 أن  وأوضحت  الماضي  األول 
إرهابية انضوت تحت مظلة العدوان التركي 
واشنطن  وتمويل  دع��م  على  تحصل  كانت 

وترتكب الجرائم بتوجيه منها.
من  بمزيد  تركيا  دفعت  متصل،  سياق  في 
التعزيزات العسكرية باتجاه إدلب السورية، 
دفاعها،  وزارة  باسم  المتحدث  إع��الن  رغم 
قواتها  تحركات  خفضت  بالده  أن  دينيزير، 
ال��ع��دوى  م��ن  ال��خ��وف  بسبب  س��وري��ة،  ف��ي 

بفيروس كورونا.
وعلى الرغم من إعالن المتحدث العسكري 
لحقوق  السوري  المرصد  قال  ه��ذا،  التركي 
»تركيا  إن  أم��س،  بلندن(،  )مقره  اإلن��س��ان 
منطقة  في  لها  جديدة  عسكرية  نقطة  أنشأت 
بذلك  ليرتفع  الغربي،  إدلب  بريف  البرناص 
عدد نقاطها العسكرية في شمال غربي سورية 
لتحركات  التقييد  مع  حتى  نقطة،   56 إل��ى 

جنودها لتالفي اإلصابة بوباء كورونا«.
»دخول  كذلك،  السوري،  المرصد  ووث��ق 

أمس،  أول  مساء  جديد،  تركي  عسكري  رتل 
كفرلوسين  معبر  من  السورية  األراضي  إلى 
آل��ي��ة م��درع��ة   30 إدل����ب، ي��ض��م  ب��ش��م��ال��ي 

ومصفحات عسكرية وهندسية.
الشاحنات  »ع���دد  أن  ال��م��رص��د،  وأف���اد 
دخلت  التي  التركية  العسكرية  واآلل��ي��ات 
وحتى  الماضي  فبراير  مطلع  منذ  سورية 
وآلية  شاحنة   5715 من  أكثر  بلغ  اليوم، 
جند،  ون��اق��الت  دب��اب��ات،  تحمل  عسكرية 
مضادة  متنقلة  حراسة  وكبائن  ومدرعات، 

للرصاص، ورادارات عسكرية«.
دخلوا  ال��ذي��ن  األت���راك  الجنود  ع��دد  أم��ا 
مناطق  في  وانتشروا  السورية،  األراض��ي 
بلغ  فقد  ذاتها  الفترة  خالل  بإدلب،  مختلفة 

10250 عسكرياً تركياً. أكثر 
رغم  التركية  ال��ت��ع��زي��زات  ه��ذه  وت��أت��ي 
إدلب،  منطقة  في  النار  إطالق  وقف  سريان 
الماضي،  م���ارس  شهر  م��ن  ال��خ��ام��س  منذ 
لمواجهة  العالم  دول  فيه  تنهمك  وقت  وفي 
فيروس كورونا، الذي أجبر أنقرة على اتخاذ 
في  جنودها  سالمة  بشأن  جديدة  إج��راءات 

سورية.

نفى وزير الخارجّية العراقي، محمد علي 
توزيع  نية  وزارت��ه  لدى  تكون  أن  الحكيم، 
العراقيين  المواطنين  على  مالية  مبالغ  أي 
وباء  تداعيات  بسبب  الخارج  في  العالقين 

فيروس كورونا.
في  الرسمية  صفحته  عبر  الحكيم،  وقال 
»تويتر«، أمس: »الخارجية ال توزع األموال 
الحكومية على المواطنين في الخارج وهي 
على  اإلمكانية  لديها  وليس  مخّولة  غير 

ذلك«.
مساعدة  في  ال��وزارة  »جهود  أن  وتابع 
غير«،  ال  تنسيقية  العالقين  المواطنين 
الرسمي باسم  الناطق  إلى أن »بيان  مشيراً 
فهمه«،  أسيء  الموضوع  هذا  حول  الوزارة 
الحديث  ي��دور  التي  »األم��وال  أن  موضحاً 
المواطنين  ع��وائ��ل  أم���وال  م��ن  ه��ي  عنها 
أمواالً  وليست  إليهم  بإيصالها  ترغب  التي 

حكومية«.
وزارة  باسم  المتحدث  أك��د  جهته،  من 
»المبالغ  أن  الصحاف،  أحمد  الخارجية، 
إال  تشمل  ال  وه��ي  ت��ب��رع،  أو  منحة  ليست 

بهم  انقطعت  ممن  ج��داً  استثنائية  ح��االت 
عائالتهم  خالل  من  المبالغ  وتكون  السبل، 
لقواعد  إج��راءات��ن��ا  وتخضع  ال��ع��راق.  في 

التعامالت المصرفية في الدول«.
نقلت  أم��س،  ي��وم  من  سابق  وق��ت  وف��ي 
قوله  الصحاف  عن  العراقية  األنباء  وكالة 
ستقوم  الخارج  في  العراق  »س��ف��ارات  إن 

بتسليم المبالغ إلى العراقيين العالقين«.
ودعت الوزارة ذوي العالقين إلى مراجعة 
اإلجراءات«،  وإكمال  المبلغ  لتسليم  مقرها 
هو  المرسل  للمبلغ  األعلى  »الحد  أن  مبينة 

فرد«. لكل  فقط  دوالر   3000
ال��ع��راق  »س��ف��ارات  أن  الصحاف  وأك��د 
الغذائية  المؤن  بإيصال  تتكفل  وبعثاته 

لمئات من العراقيين العالقين والمقيمين«.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة والبيئة 
إصابة   70 »تسجيل  عن  أمس،  العراقية، 
كورونا  بفيروس  ج��دي��دة  وف��ي��ات  وث��الث 

المستجد في عموم محافظات البالد«.
مختبراتنا  »سجلت  للوزارة:  بيان  وذكر 
ب��ف��ي��روس  م��ؤك��دة  ج��دي��دة  إص��اب��ة   70

موزعة  ال��ع��راق،  ف��ي  المستجد  ك��ورون��ا 
والنجف  والبصرة  بغداد  محافظات  على 

والسليمانية وكربالء وذي قار وأربيل«.

في  وفيات  ثالث  تسجيل  »تم  وأض��اف: 
»محافظات  أن  مبيناً  وال��ب��ص��رة«،  بغداد 
وأربيل  وواس��ط  والبصرة  والنجف  بغداد 

حالة   65 سجلت  والسليمانية،  وده��وك 
شفاء تام«.

وأشار البيان إلى أن »مجموع اإلصابات 
حالة،   64 والوفيات  إصابة،   1031 بلغ 

والشفاء 344 حالة«.
اإلعالم  خلية  أعلنت  نفسه،  السياق  في 
عن  أم��س،  ال��ع��راق،  في  الحكومية  األمني 
الجوية  للقوة  تابعة  ط��ائ��رات  »تسيير 
ال��ع��راق��ي��ة إل���ى ال��ص��ي��ن ل��ج��ل��ب أج��ه��زة 
مكافحة  في  تستخدم  طبية  ومستلزمات 

فيروس كورونا«.
وذكر بيان للخلية أن »قيادة القوة الجوية 
نفذت واجباً الى جمهورية الصين الشعبية 
للمساهمة  طبية  ومستلزمات  أجهزة  لجلب 
في مكافحة وباء فايروس كورونا المستجد 

والعمل على الحد من انتشاره«.
الجوية  القوة  »قائد  أن  البيان  وأض��اف 
لهم بأهمية  المرافق  والكادر  الطيارين  وجه 
وإمكانياتها  الجوية  القوة  جهود  تسخير 
ينعم  لكي  الخطير،  الوباء  هذا  على  للقضاء 

أبناء الوطن بالصحة والعافية«.

سقوط 3 صواريخ قرب موقع 
شركة أميركية جنوب العراق

صواريخ   3 بسقوط  العراقي  الجيش  أفاد 
قرب موقع شركة هاليبرتون النفطية األميركية 

في محافظة البصرة بجنوبي العراق، أمس.
بياناً  العراقي،  األمني  اإلعالم  خلية  وأصدرت 
جاء فيه، إن »القوات األمنية في محافظة البصرة 
على  أقدمت  القانون  عن  خارجة  عناصر  تالحق 
سقطت  كاتيوشا،  ن��وع  ص��واري��خ،  ثالثة  إط��الق 
في  النفطية  هاليبرتون  شركة  موقع  من  بالقرب 
»تم  أن��ه  البيان،  وأوض��ح  البرجسية«.  منطقة 
طريق  في  الصواريخ  إطالق  منصة  على  العثور 
الزبير - الشعيبة وبداخلها 11 صاروخاً لم تطلق، 
وقد جرى إبطالها وتفكيكها«، مؤكداً »عدم تسجيل 

أي خسائر تذكر«.
وقالت مصادر نفطية وأمنية، إن »صواريخ 
سقطت أمس، بالقرب من موقع متصل بشركات 
محافظة  في  حكومية  وشركات  أجنبية  نفط 
أو خسائر  البصرة، من دون أن تسبب أضراراً 

بشرية«.

اإلعالم  لشؤون  األردن  في  الدولة  وزير  أكد 
أمجد العضايلة، أن »الجهات المعنية قد تضطر 

إلجراء حظر تجول شامل وألكثر من يوم«.
وق���ال ف��ي ال��م��ؤت��م��ر ال��ص��ح��اف��ي ال��ي��وم��ي: 
التجّول،  حظر  بتعليمات  االلتزام  »بخصوص 
خالل  المخالفات  عدد  ارتفاع  إلى  اإلشارة  أود 
 1036 إلى  وصلت  إذ  الماضية،  ساعة  ال�24 

مخالفة، وضبط 558 سيارة مخالفة«.
اليوم  األمنّية  األجهزة  »رص��دت  وأض��اف: 
ح����االت ل��ل��ت��ن��زه، وم��م��ارس��ة ب��ع��ض أن���واع 
الرياضات الجماعّية.. هذه الممارسات تخالف 
التعامل معها  التجوال، وسيتم  تعليمات حظر 

وفق أحكام القانون«.
خالل  تضطر  قد  »الحكومة  أن  إل��ى  ون��ّوه، 
شامل  تجوال  حظر  فرض  إلى  المقبلة  األّي��ام 
الماضي،  ألكثر من يوم«، مثلما حصل الجمعة 
وذلك »لتمكين فرق التقصي الوبائي من زيادة 

فاعلية عملها«.
جابر،  سعد  الصحة  وزير  أعلن  جهته،  من 
عن »ارتفاع عدد اإلصابات بفيروس كورونا في 
المملكة، إلى 349 حالة، بعد تسجيل 4 حاالت 

جديدة«.
وقال جابر: »األردن سجل 4 حاالت جديدة، 
لزوجته  مخالطة  واحدة  حالة  كاآلتي:  موزعة 
الثاني  كانون  في  إيطاليا  من  قدمتا  وابنته 
الماضي، حالة مخالطة لخطيبها والذي أصيب 
المرضى  ألح��د  مخالطته  نتيجة  ب��ال��ع��دوى 

اللبنانيين، فتاة مخالطة ألحد المصابين«.
أحد  ف��ي  وف���اة  ح��ال��ة  »سجلت  وأض����اف: 
من  عينة  أخ��ذ  وت��م  الخاصة  المستشفيات 
ليرتفع  إيجابية،  العينة  بأن  ووجد  المتوفي 

عدد الوفيات إلى 6 حاالت«.
من  حالة   16 شفاء  »تم  أنه  جابر  وأوض��ح 
حاالت  ع��دد  ليرتفع  حمزة،  األمير  مستشفى 

الشفاء إلى 126، و217 حالة قيد العالج«.

الملك  األردني  العاهل  أوعز  أخرى،  جهة  من 
عبد الله الثاني، إلى الحكومة ب�«دراسة إنتاج 
الشركات  مع  بالتنسيق  محلياً،  غذائية  سلع 
الوطنية، للحفاظ على مخزون آمن  والمصانع 

في كل الظروف«.
إلى  زي��ارت��ه  خ��الل  ال��ل��ه،  عبد  الملك  وأك��د 
المدنية،  االستهالكية  المؤسسة  مستودعات 
االستراتيجي  المخزون  تعزيز  »ض��رورة  على 
السلع  سالمة  وضمان  الغذائية،  المواد  من 

وجودتها، وفقا ألعلى المواصفات«.
التزود  الستمرارية  خطة  ب�«وضع  ووج��ه 
ب��ال��م��واد ال��غ��ذائ��ي��ة«، ب��ه��دف »ال��ح��ف��اظ على 
جميع  داعياً  للمملكة«،  االستراتيجي  المخزون 
واالستعداد  »الجاهزية  إلى  المعنية  القطاعات 
احتياجات  وتوفير  رمضان،  شهر  الستقبال 

المواطنين في جميع مناطق المملكة«.
والتجارة  الصناعة  وزي��ر  أك��د  جهته،  من 
»المخزون  أن  على  الحموري،  طارق  والتموين 

مريح،  األساسية  السلع  م��ن  االستراتيجي 
ويتجاوز فترات األمان«.

من  لمخزوننا  دوري  تقييم  »لدينا  وأضاف: 
جميع  مع  نتعامل  نحن  األساسية..  السلع 
والمتمثلة  الحاالت،  أسوأ  فيها  بما  االفتراضات 

بعدم القدرة على االستيراد«.
أن »ال��م��خ��زون  ال��ح��م��وري، ع��ل��ى  وش���دد 
األساسية  السلع  من  للمملكة  االستراتيجي 
اإلنتاج  عن  عدا  مريح،  والقمح  والسكر  كالرز 

المحلي من الدواجن والخضروات«.
ب������دوره، أش�����ار م���دي���ر ع����ام ال��م��ؤس��س��ة 
أن  إلى  القضاة،  سلمان  المدنية  االستهالكية 
وبأسعار  جودة  ذات  سلعاً  تقّدم  »المؤسسة 
من  كافية  كميات  توفير  على  وتعمل  مناسبة، 
للفحوصات  إخضاعها  بعد  الغذائية  المواد 
 67 البالغ عددها  المخبرية في جميع أسواقها 
 45 منها  المناطق،  مختلف  في  موزعة  سوقاّ 

بالمئة في المناطق النائية«.
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عربيات / دوليات 6
قالت مصادر فلسطينية 

إنها تخشى أن تحمل 
األخبار نتائج مقلقة 

على حياة األسرى في 
سجون االحتالل مع 

المعلومات التي تقول 
إن بعض هذه السجون 

بدأ يشهد وقوع إصابات 
بفيروس كورونا وإن 

العناية الصحية من 
سلطات االحتالل شبه 

معدومة بهم داعية 
لتعاون دولي من أجل 

اإلفراج عن 5000 
أسير فلسطيني حياتهم 

مهددة.

كوالي�سكوالي�س طهران ت�ؤّكد اأّنها لم ولن تطلب الم�شاعدة من وا�شنطن 

و�شت�ا�شل م�شاعيها نح� اال�شتقرار ال�شيا�شّي في اأفغان�شتان
الخارجية  وزارة  ب��اس��م  المتحدث  أك��د 
لم  بالده  أن  أمس،  موسوي  عباس  اإليرانّية 
ولن تطلب أبداً مساعدة من الواليات المتحدة 

في مكافحة فيروس كورونا.
وقال موسوي في مؤتمر صحافي: »ما يهم 
قانونية،  غير  األميركية  العقوبات  أن  إيران 
أن  األميركية  والسلطات  العالم  وأبلغنا 
ضمن  إزالتها  وتجب  قاسية  العقوبات  هذه 
من  ال��دول  بقية  لتتمكن  الحالية  ال��ظ��روف 

المساعدة«. تقديم 
سنوات،  منذ  عقوبات  »نواجه  وأض��اف: 
رفع  ننتظر  أال  وحاولنا  ذاتي،  اقتصادنا  لكن 
الداخلية«،  موادرنا  على  واعتمدنا  العقوبات 
مؤكداً أن »واشنطن تحاول إجبار طهران على 

قبول المفاوضات معها«.
علي  السيد  إيران  في  األعلى  المرشد  وكان 
بتقديم  واشنطن  من  عروضاً  رفض  خامنئي 
الشرق  دول  أكثر  إليران،  إنسانية  مساعدات 
اآلن  إلى  كورونا  فيروس  من  تضرراً  األوسط 

عدد  بلغ  بينما  شخصاً   3739 فيها  توفى  إذ 
حاالت اإلصابة 60500. 

»العقوبات  إن  اإليرانية  السلطات  وتقول 
تفشي  من  للحد  جهودها  تعّوق  األميركية 
واألم��م  ال���دول  بعض  دع��ت  كما  ال���وب���اء«، 
المتحدة أميركا إلى رفع العقوبات عن إيران.

آلية  بتفعيل  طهران  تفاؤل  عن  أعرب  كما 
االلتزامات  كل  تشمل  ال  »إنستيكس«ولكنها 
الدول  باقي  لتنفذ  مقّدمة  هي  بل  األوروبّية 

األوروبية وعودها.
باسم  المتحّدث  أع��رب  فلسطين،  وع��ن 
بالده  قلق  عن  اإليرانية  الخارجية  وزارة 
»حيال أوضاع فلسطين واألسرى في سجون 
االحتالل اإلسرائيلي، خاصة في ظل األوضاع 
ف��وراً  عنهم  ب���«اإلف��راج  وط��ال��ب  ال��راه��ن��ة«. 

وإيصال الدواء لفلسطين وغزة«.
وفي سياق آخر، قال موسوي إن »تحّركات 
مخالفة  ال��ع��راق  ف��ي  األخ��ي��رة  األميركيين 
العراقية  الحكومة  أبرمتها  التي  لالتفاقيات 

مع أميركا وخرق للسيادة الوطنية العراقية، 
المنطقة  ألم���ن  ت��ه��دي��داً  تشكل  أن  وي��م��ك��ن 

واستقرارها«.
وأمل أن »تلتزم واشنطن بمطالب الحكومة 
العراق  م��ن  وال��خ��روج  والشعب  العراقية 

والمنطقة بأقرب وقت ممكن«.
وتابع: »لدينا أصدقاء في العراق، ولكنهم 
يأخ��ذون  وال  عنا  بالوك���الة  شيئاً  يفعلون  ال 
خل���ق  أمي���ركا  أرادت  وإذا  األوام����ر،  منا 
إي��ران«،  من  قوياً  رداً  فس��تواجه  الذرائ��ع 
وأرضه  مصالحه  يحمي  »العراق  أن  مؤكداً 

بنفسه«.
وت���ط���رق م���وس���وي إل����ى األوض������اع في 
حيال  قلقة  »إي���ران  إن  ق��ائ��الً  أفغانستان، 
وندعو  أفغانستان  في  السياسية  االختالفات 

لحفظ الوحدة والسيادة الوطنية«.
إلى أن بالده على تواصل مع جميع  ولفت 
األطراف في أفغانستان وستواصل مساعيها 

نحو االستقرار السياسي.

لبناء  تنموية  رؤية  الصين  أّيدت  لطالما 
المجتمع كمصير مشترك للبشرية، وضمن 
المرض  رؤيتها ظلت تنشر معلومات حول 
بطريقة  ظهوره  منذ  المناسب  الوقت  في 
وش��ارك��ت  وم��س��ؤول��ة  وش��ف��اف��ة  مفتوحة 
والعالج  ال��م��رض  على  ال���رّد  ف��ي  خبرتها 
العلمي  البحث  في  التعاون  وتعزيز  الطبي 
والمجتمع  العالمية  الصحة  منظمة  مع 

الدولي من دون تحّفظ.
لجميع  م��س��اع��دة  ال��ص��ي��ن  ق��دم��ت  ك��م��ا 
األطراف وفقاً لقدرتها، وتماشياً مع مبادئها 
من  ل��ه  تعّرضت  مما  ب��ال��ّرغ��م  ورؤي��ت��ه��ا، 
والواليات  الغرب  من  واتهامات  انتقادات 

المتحدة.
أمس،  الصين  نشرت  الّصدد،  هذا  وفي   
لالستجابة  أعدته  مفصالً  زمنياً  ج��دوالً 
»كوفيد- الجديد  كورونا  فيروس  لمرض 
الرئيسية  والتدابير  الحقائق  يسرد   ،»19
العالمية  الجهود  في  الصين  اتخذتها  التي 

المشتركة لمحاربة المرض.
ومعلومات  إعالمية  تقارير  على  وبناء 

ومؤسسات  الوطنية  الصحة  لجنة  م��ن 
يقّدم  أخ���رى،  وإدارات  العلمي  البحث 
الصين  جهود  عن  لمحة  الزمني  الجدول 
المناسب،  الوقت  في  المعلومات  نشر  في 
المرض  من  الوقاية  في  خبرتها  ومشاركة 
والسيطرة عليه، ودعم التبادالت والتعاون 

على المستوى الدولي.
في  الرئيسية  األح��داث  تسجيل  تّم  وقد 
الفترة من نهاية كانون األول 2019 وحتى 

آذار 2020 في الجدول الزمني.
كوفيد19-  »م��رض  أن  الوثيقة  ذك��رت 
يمثل وضعاً طارئاً رئيسياً للصحة العامة، 
وأدى  السرعة،  من  قدر  بأكبر  تفشى  حيث 
وك��ان  كثافة  ال��ع��دوى  ح���االت  أك��ث��ر  إل��ى 
منذ  االحتواء  ناحية  من  األصعب  المرض 
في  الشعبية  الصين  جمهورية  تأسيس 

.»1949
القيادة  تحت  أن��ه:  الوثيقة  وأض��اف��ت 
الشيوعي  للحزب  المركزية  للجنة  القوية 
الصيني وفي القلب منها الرئيس شي جين 
شمولية  التدابير  أكثر  الصين  تبنت  بينغ، 

وصرامة في الوقاية من المرض والسيطرة 
عليه من أجل محاربته.

ضّد  العنيدة  حربهم  »خ��الل  وتابعت: 
معاً  صيني  مليار   1.4 تجمع  ال��م��رض، 

وقدموا ثمناً هائالً وتضحيات كبيرة«.
الجهود  »بفضل  أنه  الوثيقة  وأوضحت 
فإن  بأسرها،  األمة  بذلتها  التي  المشتركة 
المرض  م��ن  للوقاية  اإلي��ج��اب��ي  االت��ج��اه 
يقوى  أخ��ذ  الصين  ف��ي  عليه  والسيطرة 
اإلنتاج  استئناف  وتم  باستمرار،  ويتسع 
الطبيعي والحياة اليومية الطبيعية بشكل 

سريع«.
»هناك  أن  إلى  الزمني  الجدول  وأش��ار 
في  العامة  الصحة  أمن  أمام  هائالً  تحدياً 
سريع  بشكل  المرض  تفشى  حيث  العالم، 

في العالم«.
الصحة  منظمة  نشرتها  لبيانات  ووفقاً 
على  يزيد  ما  على  المرض  أثر  العالمية، 
أكثر  تسجيل  تم  حيث  ومنطقة،  دولة   200
به  مؤكدة  إصابة  حالة  مليون   1.13 من 

حتى يوم أول امس األحد.

وذك����رت وث��ي��ق��ة ال��ج��دول ال��زم��ن��ي أن 
ال  وال��م��رض  ح���دوداً  يعرف  ال  »الفيروس 
يفرق بين األجناس. وبالتضامن والتعاون 
ينتصر  أن  ال��دول��ي  المجتمع  يستطيع 
المشترك  ال��وط��ن  ويحمي  ال��م��رض  على 

للبشرية«.
يذكر أّن الرئيس الصيني شي جين بينغ 
حضر يوم السبت الحداد الوطني للشهداء 
فيروس  مرض  مكافحة  خالل  قضوا  الذين 
كورونا الجديد ) كوفيد19-(، والمواطنين 

الذين فقدوا أرواحهم جراء الوباء.
القاعة،  وُعلقت الفتة سوداء فوق مدخل 
تحمل رموزاً صينية باللون األبيض تقول: 
الذين  والمواطنين  الشهداء  بشدة  »ننعى 

لقوا حتفهم جراء تفشي كوفيد19-«.
والمواطنين  الشهداء  لذكرى  وإح��ي��اء 
في  الوطني  العلم  تنكيس  تم  المتوفين، 
ك��ل أن��ح��اء ال��ب��الد وف��ي ك��اف��ة ال��س��ف��ارات 
وتم  الخارج،  في  الصينية  والقنصليات 
في  العامة  الترفيهية  األنشطة  تعليق 

جميع أرجاء البالد السبت الماضي.

»أزمة  أن  ميركل،  أنغيال  األلمانية،  المستشارة  اعتبرت 
االتحاد  يواجهه  تحد  أكبر  تمثل  المستجد  كورونا  فيروس 

األوروبي منذ تأسيسه«.
إن  أم��س،  عقدته  صحافي  مؤتمر  ف��ي  ميركل،  وق��ال��ت 
»االتحاد األوروبي يواجه اآلن أكبر تحد منذ تأسيسه. وعلى 
أق��وى«،  األزم��ة  هذه  من  أوروب��ا  بخروج  االهتمام  الجميع 
مشيرة إلى أن »هذا األمر يشمل بالدرجة األولى دول منطقة 

اليورو«.
هذه  في  النجاح  من  ستتمكن  »ألمانيا  ميركل:  وأضافت 

الظروف على أمد طويل فقط في حال نجاح أوروبا كلها«.
وأشارت إلى أّنه »ينبغي على ألمانيا ودول أوروبا تطوير 
القدرات الخاصة في مجال إنتاج معدات الحماية الطبية«، 
الفرق  لتزويد  دؤوب  بعمل  القيام  »ض��رورة  على  مشددة 

الطبية بالمعدات الضرورية«.
وفي تطرقها إلى األوضاع الداخلية في البالد، قالت ميركل 
مراحل  على  سيجري  التقييدية  لإلجراءات  إلغاء  »أي  إن 
»الوقت  أن  نفسه  الوقت  في  معتبرة  تدريجي«،  وبشكل 
اتخاذها  تم  التي  التدابير  رفع  لبحث  مناسباً  ليس  الحالي 

في ظل تفشي الفيروس«.
فيما أعلنت وزارة الصحة النرويجية أن »انتشار فيروس 

»وتائر  إل��ى  مشيرة  السيطرة«،  تحت  البالد  في  كورونا 
منخفضة النتشار الفيروس«.

خالل  هويي،  بينت  النرويجي،  الصحة  وزي��ر  وأوض��ح 
مؤتمر صحافي أمس، أن »شخصاً مصاباً بفيروس كورونا 

ينقل الفيروس إلى 0.7 شخص بالمتوسط«.
ُيشار إلى أن هذه المؤشرات أفضل من الهدف الذي حّددته 
السلطات النرويجية، حيث كانت السلطات تسعى إلى منع 

نقل الفيروس من شخص إلى أكثر من شخص آخر.
قراراً  غداً  النرويجية  السلطات  تتخذ  أن  المرتقب  ومن 
التي تم فرضها لمنع  أو عدم تمديد اإلجراءات  بشأن تمديد 

انتشار فيروس كورونا في البالد.
مختلف  على  ق��ي��وداً  فرضت  ق��د  السلطات  وك��ان��ت 
منت�صف  حتى  المدارس،  إغالق  ذلك  في  بما  األنش��طة، 

الحالي. نيسان 
كما ظهرت بوادر مشّجعة أول أمس، في إيطاليا وإسبانيا، 
الوباء  ضّد  معركتهما  في  بكوفيد19-،  تأّثراً  األكثر  البلدين 

الذي يجتاح العالم.
وسّجلت إيطاليا أول أمس، أدنى حصيلة يومّية للوفّيات 
الحاالت  في  انخفاض  عن  فضالً  الفيروس،  عن  الناجمة 

الحرجة لليوم الثاني.
في  المتوّفين  »ع��دد  أّن  اإليطالي  المدني  الدفاع  وأعلن 
الساعات ال�24 األخيرة بلغ 525«، وهي الحصيلة اليومّية 
األدنى منذ 19 آذار. وقال مدير الدفاع المدني أنجيلو بوريلي 

»هذه أخبار جّيدة، لكن علينا أال نتهاون«.
الوفيات  »ع��دد  أّن  أيضاً  مسؤولون  ذكر  إسبانيا،  وفي 
تراجع لليوم الثالث على التوالي«. مع ذلك، أّكدت الحكومة 

أّنها »ستمّدد اإلغالق شبه التاّم حّتى 25 نيسان«.

وبصورة  أم��س،  ال��ق��اه��رة،  جامعة  أق���ّرت 
مبدئية، بروتوكوالً عالجياً من أجل استخدامه 

مع المصابين بفيروس »كورونا« المستجّد.
استخدام  العالجّي،  البروتوكول  ويتيح 
الفيروس،  تكاثر  من  يقلل  أحدهما  عقارين 
بينما اآلخر الجهاز المناعي المقاوم للفيروس، 

بحسب بوابة »أخبار اليوم« المصرية.
المشكل  الرئيسي  البحثي  الفريق  وتوصل 
والعلوم  والصيدلة  الطب  كلية  علماء  م��ن 
البحوث  إلج���راء  ل���أورام،  القومي  والمعهد 
المستجد  كورونا  لفيروس  والمعملية  العلمية 
)كوفيد - 19( إلى اإلقرار المبدئي لبروتوكول 
المصابين  المرضى  مع  الستخدامه  عالجي 
بالفيروس، بحسب ما صّرح به رئيس جامعة 

القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت.
ولفت الخشت إلى أن »البروتوكول العالجي 
توصل إليه األستاذ في كلية طب قصر العيني، 

الدكتور أحمد الداروتي«.

الداروتي،  أحمد  الدكتور  قال  جانبه،  ومن 
»العالج يتضمن استخدام عقارين أحدهما  إن 
يعمل على تقليل تكاثر الفيروس واآلخر يحفز 
أن  للفيروس«، منّوهاً  المقاوم  المناعي  الجهاز 
يعتمد  الفيروس  مقاومة  في  العقارين  »تأثير 
في  ُيسهم  مما  ومتكاملة،  متعّددة  طرق  على 
تخفيف وطأة االلتهابات الناجمة عن اإلصابة، 
وخاصة التهابات الرئة، والذي من المتوقع أن 

ُيسهم في تحّسن الحالة الصحية للمرضى«.
ل��وزارة  العالجي  البروتوكول  إب��الغ  وت��ّم 
عرضه  إج��راءات  وجارية  المصرية،  الصحة 
في  »كورونا«  لفيروس  العلمية  اللجنة  على 
الوزارة من أجل دراسته والتحقق ومعرفة آلية 
للبروتوكول  العلمية  واألسس  الدواءين،  عمل 
للمعلومات  طبقا  فاعليته  وم��دى  المقترح، 
حدوث  كيفية  عن  اآلن  حتى  المتوفرة  الطبية 
االلتهابات والمضاعفات الناجمة عن اإلصابة، 
الفريق  رئيسة  من  كل  به  صّرحت  ما  بحسب 

العلمي الدكتورة أمنية خليل ونائبتها دكتورة 
نيفين سليمان.

الجزم  أنه »ال يمكن  وأكدت خليل وسليمان 
بفاعلية البروتوكول إال بعد انتهاء لجنة وزارة 

الصحة من فحصه واختباره وتطبيقه«.
نباتات  أستاذ  كشف  منفصل،  سياق  وفي 
الياسمين  زه��رة  رائحة  سر  وطبية  عطرية 
المصرية  العاصمة  ه��واء  في  انتشرت  التي 
من  الكثير  بها  وشعر  قليلة  أيام  منذ  القاهرة 

المواطنين.
وصرح الدكتور حسام عواد، أستاذ النباتات 
»سبب  بأن  البلد«،  »ص��دى  لموقع  العطرية، 
القاهرة  شمال  في  المنتشرة  العطرية  الرائحة 
يجذب  سطحي  جوي  منخفض  لوجود  ترجع 
الهواء  )رياح شمالية( شبه الساكن من الدلتا 
واليوسفي  البرتقال  أشجار  فيها  تزهر  التي 

واليوسفي والالرنج وغيرها من الموالح«.
أزهار  بها  تزهر  »الموالح  أن  ع��واد  وتابع 

رائحتها متشابهة بحد كبير مع رائحة الياسمين  
»إنها  مؤكداً:  بها«،  النفاذ  الطيار  زيت  لوجود 
بهذه  اإلنسان  فيها  يشعر  التي  األول��ى  المرة 
المواطنين  انتباه  بسبب  بوضوح  الرائحة 
بالمنزل  لجلوسهم  نظراً  الجو  لحال  العام  هذا 
لفترات أطول، وعدم وجود دراسة لتشغلهم عن 
رائحة الجو العليل، إضافة إلى أن حظر التجول 

المفروض قلل نسبة التلوث بالهواء«.
في  المنتشرة  الرائحة  »تلك  أن  إلى  ون��ّوه   
على  خ��ط��ورة  أي  لها  ليست  القاهرة  سماء 
المواطنين، بل بالعكس تزيد من انتعاشهم ألن 
زيت الطيار النفاذ يتم منه صناعة أجود وأنقى 

العطور«.
عام  كل  من  التوقيت  هذا  »في  قائالً:  وتابع 
تنتشر تلك الرائحة، ولكن لم يشعر بها أحد«، 
عالقة  لها  ليست  الرائحة  »تلك  أن  إلى  مشيراً 
يزعم  كما  كورونا  فيروس  ضد  بالتعقيمات 

البعض«.

ال�شين ت�شارك الحقائق والمعل�مات المتعّلقة 

ل.. بـ»ك�فيد- 19« وفق جدول زمنّي مف�شّ

النرويج ت�شيطر على الفيرو�س وب�ادر م�شّجعة في اإيطاليا واإ�شبانيا

وميركل تعلن »ك�رونا« اأكبر تحدٍّ ي�اجهه االتحاد منذ تاأ�شي�شه

اإقرار مبدئّي لبروت�ك�ل عالجّي لفيرو�س ك�رونا

والك�شف عن �شّر رائحة اليا�شمين في ه�اء القاهرة

»النقد الدولي«: ال�باء دفع اإلى اأ�ش�اأ رك�د مالي عالمي ويدع� اإلى ا�شتجابة عالمية من�شقة

ك�دل�: ال�قت منا�شب االآن لبيع 

�شندات الخزانة االأميركّية لجمع االأم�ال

الجي�س اليمنّي ي�شتعيد ال�شيطرة 

على مع�شكر »الخنجر« اال�شتراتيجّي في الج�ف

الري  األبيض  للبيت  االقتصادّي  المستشار  قال 
كودلو، أمس، إن »الوقت مناسب اآلن لبيع سندات 
أموال من أجل تخفيف تبعات وباء فيروس  لجمع 

كورونا المستجد«.
أميركية  خزانة  سندات  »فكرة  أن  كودلو  وأكد 

مرتبطة بفيروس كورونا رائعة جداً«.
الخميس،  األميركية يوم  الخزانة  وأعلنت وزارة 
طويلة  السندات  من  جديدة  كمية  طرح  اعتزامها 
عاماً  و30  سنوات  و10  سنوات   3 بفئات  األج��ل 
إجمالية  بقيمة  المقبل،  األسبوع  خالل  لالكتتاب 

تبلغ 82 مليار دوالر.
انتشار  رغ��م  األميركية،  ال���وزارة  إع��الن  وج��اء 
الواليات  في  كبيرة  بصورة  كورونا  فيروس  وباء 
من  المستثمرين  لهروب  أّدى  ما  وه��و  المتحدة 
أسواق األسهم والسندات ما دفع المركزي األميركي 
للتدخل وإطالق موجة مشتريات لسندات الخزانة 

األميركية بمليارات الدوالرات.
ستطرح  أنها  األميركية،  الخزانة  وأوض��ح��ت 
دوالر،  مليار   40 بقيمة  سنوات   3 أجلها  سندات 
25 مليار دوالر،  10 سنوات بقيمة  وسندات أجلها 
أجلها  سندات  ببيع  الطرح  أسبوع  تختتم  أن  على 

30 عاماً بقيمة 17 مليار دوالر.
نتيجة  الخزانة  وزارة  تعلن  أن  المقرر  وم��ن 
وفي  سنوات،  الثالث  ذات  السندات  في  االكتتاب 
السندات ذات العشر سنوات اليوم، وفي السندات 

ذات الثالثين عاماً غداً.
من  سابق  وق��ت  في  باعت  قد  ال���وزارة  وكانت 
78 مليار دوالر على  الشهر الماضي سندات بقيمة 
3 شرائح، وهي سندات أجلها 3 سنوات بقيمة 38 
 24 10 سنوات بقيمة  مليار دوالر، وسندات أجلها 
 16 بقيمة  عاماً   30 أجلها  وسندات  دوالر،  مليار 

مليار دوالر.
الثالث  فئة  م��ن  ال��س��ن��دات  على  الطلب  وج��اء 
سنوات والعشر سنوات أقل من المتوسط في حين 
أعلى  الثالثين عاماً  السندات ذات  الطلب على  جاء 

من المتوسط.
13 آذار الماضي، أطلق مجلس االحتياطي  وفي 
موجة  األم��ي��رك��ي(،  المركزي  )البنك  االت��ح��ادي 
 37 حجمها  األميركية  الخزانة  لسندات  مشتريات 
إطار  في  مختلفة،  استحقاق  بآجال  دوالر  مليار 
األس��واق  ف��ي  السيولة  لضخ  محّسنة  إج���راءات 

المالية.

أفادت مصادر يمنّية ب�«سقوط قتلى وجرحى من 
قوات التحالف السعودي ومن قوات الرئيس عبد ربه 
منصور هادي، خالل استعادة السيطرة على معسكر 
شرق  الجوف  محافظة  في  االستراتيجي  الخنجر 
اليمن«، والذي كانت قوات التحالف قد سيطرت عليه 

منتصف شباط 2016.
اليمنية  المسلحة  »القوات  أن  المصادر  وأضافت 
سيطرت على كامل المعسكر االستراتيجي الواقع في 
ْعف الحدودية مع السعودية، بعد  مديرية َخب والَشّ
مواجهات عنيفة مع قوات الرئيس هادي والتحالف 
على  السيطرة  »استعادة  أن  موضحة  السعودي«، 
اليتمة،  منطقة  استعادة  ستسّهل  الخنجر،  معسكر 
المركز اإلداري لمديرية خب والشعف الحدودية في 

محافظة الجوف«.
التحالف  طائرات  ع��اودت  منفصل،  سياق  في 
محافظة  شرقي  ناِطع  مديرية  استهداف  السعودي 

البيضاء وسط اليمن.
وسجلّت 34 غارة جوية للتحالف السعودي على 
محافظات الجوف ومأرب وحجة والبيضاء وحجة 
وصعدة اليمنية خالل ال�24 ساعة الماضية، وبذلك 
ارتفع عدد الغارات الجوية للتحالف السعودي إلى 
لوقف  األممية  بالدعوة  الترحيب  منذ  غ��ارة   461
كورونا  فيروس  لمواجهة  اليمن  في  النار  إط��الق 

المستجد.
وأفادت وكالة سبأ بصنعاء ب�«استشهاد مواطن 
ه��ادي  ل��ق��وات  مدفعي  بقصف  أط��ف��ال   3 وإص��اب��ة 
استهدف حي السالل السكني بمديرية صالة شرقي 

مدينة تعز جنوب اليمن«.
اثنين  جرح  إلى  باإلضافة  مواطن  استشهد  كما 
للتحالف  المتعددة  للقوات  مدفعي  بقصف  آخرين 
مديرية  في  السكني  يوليو   7 حي  على  السعودي 
الحالي جنوب شرق مدينة الُحَدْيَدة الساحلية غرب 

اليمن.

أتى ذلك بعد ساعات من رصد أكثر من 100 خرق 
جديد للتحالف السعودي.

صنعاء،  حكومة  في  عسكري  مصدر  وبحسب 
  100 من  أكثر  السعودي  التحالف  قوات  »ارتكبت 
األمم  ترعاه  الذي  النار  إطالق  وقف  التفاق  تجاوز 
المتحدة منذ كانون األول 2018 في جبهات الحديدة 
خالل ال�24 ساعة الماضية بينها اعتداء على رقابة 
السعودي  التحالف  »قوات  أن  موضحاً  كيلو16«، 
مناطق  ومدفعية  صاروخية  قذيفة  ب�85  قصفت 
سيطرة الجيش واللجان في الُحَدْيَدة خالل الساعات 

الماضية«.
قوات  بين  العنيفة  المعارك  تتواصل  بالتزامن، 
هادي  الرئيس  وق��وات  جهة،  من  صنعاء  حكومة 
جهة  من  السعودي  التحالف  بطائرات  المسنودة 
في  واألْقَشع  الَخَسف  منطقتي  محيط  في  أخ��رى، 
األطراف الجنوبية الشرقية لمديرية الحزم، وتتزامن 
تلك المواجهات مع غارات جوية للتحالف السعودي 

على المنطقتين.
في سياق آخر، نفى نائب رئيس حكومة صنعاء، 
هادي،  الرئيس  حكومة  اتهامات  العزي،  حسين 
النساء  للجيش واللجان الشعبية باستهداف قسم 
بالسجن المركزي في منطقة الضباب جنوبي مدينة 
تعز، والذي أسفر عن استشهاد 6 سجينات، بينهن 

طفل، وجرح 6 آخريات.
ودان العزي في تغريدات له على تويتر،«الجريمة 
وأضاف  تعز،  النساء  سجن  طالت  التي  الشنعاء« 
نفس  بحق  فيه  وقعنا  خطأ  من  تيقّنا  »ل��و  ق��ائ��الً: 
بريئة ما ترّددنا في القيام بالواجب اعترافاً واعتذاراً 

وتحكيماً وتعويضاً«.
وكانت حكومة الرئيس هادي قد اتهمت أول أمس، 
الجيش واللجان قصفهم بالمدفعية قسم النساء في 
السجن المركزي مساء أمس األول، بعدد من القذائف 

المدفعية.

أكد صندوق النقد الدولي، أمس، »وجود 
عالمات محدودة لكن مشجعة على انتعاش 
االقتصاد الصيني«، وهي أول دولة تعاني 
19«، ومع ذلك، فال  بقوة من مرض »كوفيد 
يستبعد عودة الوباء مرة أخرى في الصين 

أو غيرها.
وفي مدونة نشرت على موقع الصندوق، 

»الوباء  إن  لديه  االقتصاد  خبراء  كبار  قال 
دفع  الجديد  التاجي  الفيروس  عن  الناجم 
أس��وأ  سيكون  ال��ذي  ال��رك��ود  إل��ى  العالم 
إلى  ودع��وا  العالمية«،  المالية  األزم��ة  من 
للسياسة  منسقة  عالمية  »اس��ت��ج��اب��ة 

واالقتصادية«. الصحية 
الدولي:  النقد  صندوق  خبراء  وكتب 

جميع  في  يتصاعد  االقتصادي  »ال��ض��رر 
في  ال��ح��اد  االرت���ف���اع  ويتتبع  ال��ب��ل��دان، 
االحتواء  وإج���راءات  الجديدة  اإلص��اب��ات 

التي وضعتها الحكومات«.
البنوك  ومحافظو  المال  وزراء  وتعّهد 
الرئيسية  االق��ت��ص��ادات  م��ن  ال��م��رك��زي��ة 
ال��ع��ش��ري��ن ف��ي ال��ع��ال��م، ف��ي م��ح��ادث��ات 

بالتصدي  الماضي،  األسبوع  افتراضية 
المنخفضة  البلدان  على  ال��دي��ون  لعبء 
ال��دخ��ل وت��ق��دي��م ال��م��س��اع��دة ل��أس��واق 

الناشئة.
كما تعهد قادة مجموعة العشرين بضخ 
العالمي  االقتصاد  في  دوالر  تريليونات   5

لتجنب الركود العميق الذي ُيخشى منه.
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7 اأخبار / اآراء

التمييز  لماذا 

بين �صغار المودعين؟

{ أحمد بهجة*

يحتاج التعميمان اللذان أصدرهما مصرف لبنان 
أّن  خاصة  ال��ن��ق��اش،  بعض  إل��ى  الماضي  األس��ب��وع 
السلبي  منها  عليهما  األفعال  ردود  من  الكثير  هناك 

اإليجابي. ومنها 
نحو  ي��ط��اوالن  أنهما  للتعميمين  األول��ى  األهمية 
لديهم  الذين  المصارف  عمالء  من  المئة  في  ستين 
أو ثالثة آالف  حسابات تقّل عن خمسة مالين ليرة 

دوالر أميركي.
أرصدتهم  بسحب  لهؤالء  يسمح  األول  التعميم 
وفق  وليس  السوق  في  ال��دوالر  صرف  سعر  وفق 
لبنان  م��ص��رف  قبل  م��ن  ال��م��ح��ّدد  ال��رس��م��ي  السعر 
ب��األول  مرتبط  ال��ث��ان��ي  والتعميم  ل.ل.(.   1515(
مديرّية  ف��ي  خ��اص��ة  وح���دة  ب��إن��ش��اء  المتعلق  وه��و 
تتولّى  المركزي ،  في  المصرف  النقدّية  العمليّات 
وخصوصاً  النقدّية،  األجنبيّة  بالعمالت  ال��ت��داول 
طريق  عن  السوق،  لسعر  وفقاً  األميركي  بالدوالر 
إن��ش��اء م��ن��ّص��ة إل��ك��ت��رون��يّ��ة ي��ت��ّم م��ن خ��الل��ه��ا تحديد 
للدوالر،  وتحديداً  للعمالت  اليومية  التداول  أسعار 
مع  التعامل  أساسه  على  سيتّم  ال��ذي  السعر  وه��و 
أرصدتهم  سحب  إل��ى  سيعمدون  الذين  المودعين 

وفق ما نّص عليه التعميم األول.
التعميمين  هذين  في  أكيدة  إيجابية  ناحية  هناك 
وهي أّن صغار المودعين سوف ال يخسرون كثيراً 
من قيمة ودائعهم، إذ اّن من يملك في حسابه خمسة 
ماليين ليرة سوف يأخذهم أكثر من ثمانية ماليين، 
تّم  كما  ل.  ل.   2600 ال��دوالر  صرف  سعر  كان  إذا 
آالف  ثالثة  يملك  ومن  االثنين.  اليوم  مثالً  تحديده 
من  قليالً  أق���ّل  ي��أخ��ذه��م  س��وف  حسابه  ف��ي  دوالر 

ثمانية ماليين ليرة وفق سعر الصرف المذكور.
اعتبارهم  تّم  لمن  بالنسبة  اإليجابية  النقطة  هذه 
ن��ق��اط س��ل��ب��ي��ة عديدة  ي��ق��اب��ل��ه��ا  ال��م��ودع��ي��ن  ص��غ��ار 

أخرى...
أّولها أن ال دوالر في المصارف من اآلن وصاعداً، 
ألن حتى من لديه ثالثة آالف دوالر فقط سوف لن 
سيكون  فكيف  بالليرة،  بل  بالدوالر  عليها  يحصل 
آالف  بعشرات  حسابات  يملك  لمن  بالنسبة  األم��ر 

الدوالرات أو بمئات الماليين؟
للقانون  مخالف  التعميم  أّن  األه��ّم  وربما  ثانيها 
يعاملهم  وال  المودعين  بين  يميّز  ألن��ه  وللدستور 
المودعين  صغار  بين  يميّز  أن��ه  حتى  بالتساوي، 
أنفسهم... ذلك أنه من الصحيح أّن من يملك خمسة 
ماليين ليرة هو من صغار المودعين لكن من يملك 
صغار  من  أيضاً  هو  ماليين  وعشرة  ماليين  ستة 
يملك  من  أيضاً  الفئة  هذه  تشمل  وربما  المودعين، 
ألف   300 أو  ليرة  مليون   500 من  أق��ّل  حسابه  في 
دوالر هي ربما قيمة تعويضه أو كّل ما اّدخره طيلة 
حياته العملية، وهو يستند على هذا الرصيد في آخر 
بعين  األم��ر  هذا  أخذ  يتّم  أن  بّد  ال  لذلك  حياته،  أي��ام 

االعتبار والمسارعة إلى تصحيح هذا التمييز.
التعميم  تعديل  يتّم  أن  أق��ت��رح  السياق  ه��ذا  وف��ي 
ليرة  مليون   500 عن  تقّل  التي  الحسابات  ليشمل 
أن  اآلخ��ري��ن  ك��م��ا  ويمكنهم  دوالر،  أل���ف   300 أو 
يومياً  ت��ح��ّدده  ال��ذي  ال��ص��رف  سعر  م��ن  يستفيدوا 
ماليين  خمسة  أّول  لسحب  االلكترونية  المنصة 

ليرة أو ثالثة آالف دوالر من كّل حساب.
بذلك نكون قد رفعنا بعض الغبن الالحق بهؤالء، 
بحث  فله  ال��م��ودع��ي��ن  جميع  ي��ط��ال  ال���ذي  الغبن  أم��ا 

آخر... وربما خطاب آخر...
*خبير مالي واقتصادي
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استنكاراً لعملية السطو التي تعّرضت لها صيدلية »نانا« على طريق عام 
الجسم  مع  تضامنية  وقفة  المستهدفة  الصيدلية  أمام  جرت  الشويفات، 
لمنفذية  التابعة  الشويفات  مديرية  من  قوميّون  فيها  ش��ارك  الصيدلي 
في  الجنوبي  المتن  لمنفذية  التابعة  الشويفات  صحراء  ومديرية  الغرب 

الحزب السوري القومي االجتماعي.
مدير مديرية الشويفات

ودعا مدير مديرية الشويفات في »القومي« سامر عبد الباقي إلى اتخاذ 
الصيدليات  لحماية  المعنية  األجهزة  قبل  من  المطلوبة  اإلج���راءات  كافة 
وكّل المؤسسات التي ُتعنى بصحة اإلنسان، الفتاً إلى أّن االعتداء على أّي 

صيدلية أو مؤسسة صحية هو اعتداء على حياة كّل فرد في المجتمع.
وأضاف: إّن األطباء والممّرضين والصيادلة يعّرضون أنفسهم للخطر 
لهؤالء  أن يكون كّل مواطن حارساً  الواجب  الناس، وأقّل  من أجل صحة 

الجنود المجهولين.
مدير مديرية صحراء الشويفات

وقفتنا  إّن  ال��ك��ردي��ة،  ب��اس��ل  الشويفات  ص��ح��راء  مديرية  م��دي��ر  وق���ال 
اليوم، هي رسالة إلى الصيادلة وكّل القطاع الصحي في البلد، معناها أّن 
رسالتكم مقّدرة؛ استمّروا في عملكم لخدمة اإلنسان واالنسانية في هذا 

الظرف الصعب، ونحن معكم.
وأضاف: إننا إذ نطالب بالكشف عن المعتدين ومعاقبتهم، فإننا نشّدد 
الظرف  ه��ذا  ف��ي  خصوصاً  للصيدليات،  الحماية  تأمين  ض���رورة  على 

الصعب. 

مديريتا ال�صويفات و�صحراء ال�صويفات في »القومي« ت�صاركان في وقفة ت�صامنية مع ال�صيادلة: 

االعتداء على ال�صيدليات اعتداء على المجتمع كله

تحية اإلى رئي�س بلدية مرج العيون
{ سعيد معالوي

تقّدمه  ما  ان ال تعرف يسراهم  الرجال  الرجال  من طبائع 
أمل  مرجعيون  بلدية  رئ��ي��س  ه���ؤالء  طليعة  وف��ي  يمناهم، 
في  العطاء  عن  يوماً  يتوقف  لم  ال��ذي  الرجل  ه��ذا  ح��وران��ي، 

مختلف المجاالت والحقول اإلنسانية والوطنية.
هو شخص متواضع سيرته في العمل االجتماعي حافلة، 
هو إنسان استثنائي بكّل ما تعني الكلمة من معنى اْن كان على 
صعيد بلدته ومن هم بحاجة الى مساعدة فيها وخاصة في 
أيام األزمات والمحن، أو لجهة المشاريع اإلنمائية التي يقوم 
بها، وآخر هذه المبادرات زيارته في شباط الماضي الى مقر 

وتقديمه  بيروت  في  الداخلي  األم��ن  لقوى  العامة  المديرية 
هذه  ص��ن��دوق  ل��ص��ال��ح  دوالر  م��ل��ي��ون  ن��ص��ف  بقيمة  ش��ي��ك��اً 
اللواء عماد عثمان، وسبق  العام  المدير  المديرية تسلّمه منه 
وعلى  العسكرية  المؤسسة  ال��ى  س��لّ��م  أن  ح��وران��ي  للسيد 
المؤسسة.  هذه  لصالح  دوالر  مليون  وقيمته  مبلغاً  دفعات 
وقد سلمه قائد الجيش العماد جوزاف عون شهادة تقريرية 

كعربون شكر على أعماله وتقديماته.
هذا هو باختصار أمل حوراني الذي يأتي بإنتاج مؤسساته 
في الخارج الى لبنان فيما البعض ينهب البلد ويهّرب األموال 
الى خارج لبنان، فشتان ما بين الثريا والثرى، دون أن ننسى 

قائد الجيش العماد جوزاف عون يسلم الدرع التكريمية للسيد أمل حوراني في اليرزة أّن وراء كّل رجل عظيم امرأة.

المجتمع  قبل  من  الضمانات  هذه  تقّدم  ان  على  السلمية،  )الكهرباء( 
الدولي بشكل دائم.

الدقيق  االلتزام  الخليج  ودول  إيران  على  فإّن  ذلك  مقابل  في   .2
باالمتناع عن تخصيب اليورانيوم في دولها الى األبد. والهدف من وراء 
 nuclear( ذلك، كما يقول غراهام نفسه، هو إعطاء إيران طاقة نووية
وهو  بالتخصيب(.  لها  السماح  دون  )أّي  تخصيب  بدون   )power
الّن  اإليرانّية(  )النووية  القنبلة  من  قلق  غير  العالم  يجعل  الذي  األمر 

صناعة القنبلة دون تخصيب غير ممكنة.
على  أعللاله  إليها  المشار  األطللراف  موافقة  بعد  )أّي  ذلك  بعد   .3
على  حصلت  قد  ستكون  التي  وإيران،  المتحدة  الواليات  فإّن  المبدأ( 
اتفاقية  على  للتفاوض  معاً  سيجلسان  العقوبات،  لبعض  تخفيف 
تقييداً  او  تقليصاً  تتضّمن  الحالي(  النووي  االتفاق  )من  شمولية  أكثر 
وكذلك  قيود(  فرض   ...Restraints( الصاروخي  إيللران  لبرنامج 
وقف تمويلها لإلرهاب كي يتّم المزيد من تخفيف العقوبات عليها في 

المقابل.
التصديق  وسيتّم  معاهدة  بمثابة  الجديد  االتفاق  اعتبار  سيتّم   .4
الرئيس  بأّن  إليران  الثقة  إلعطاء  األميركي  الكونغرس  قبل  من  عليها 

األميركي القادم لن ينسحب من االتفاق كما فعل ترامب.
 Josh المقال، جوش روبين كاتب  أبلغ  قد  غراهام  ليندسي  لكن   .5
 ،2020/2/25 بتاريخ  بوست«  »واشنطن  في  الموضوع،   Rogin
البيت  وكذلك  الشيوخ  مجلس  في  زمللالءه  أّن  من  واثقاً  ليس  بأنه 
األبيض سيقتنعون بخطته التي يعمل على تحقيقها، من خالل تحّرك 
دبلوماسي وذلك ألّن ما يهدف إليه ترامب والجمود الحالي في الوضع 

غير قابلين لالستمرار.
هنا كان انطالق خطة مينينديز/ غراهام، من فكرة محاولة  من   .6
المساعدة في كسر الجمود الحالي في الموقف، ومن منطلق المساعدة 
يريد  حيث  الحالي،  المأزق  من  مخرج  الى  التوصل  في  ديبلوماسياً 
اتفاق جديد ولكنه غير قادر على تحقيقه. وهذا  الى  التوصل  الرئيس 
ما يفتح المجال أمام مجلس الشيوخ لمساعدته في التوصل الى ذلك، 

كما يقول الكاتب جوش روبين.
الديبلوماسية  التحركات  لهذه  األساسي،  المحرك  او  الدافع  أّن  اال 
وهو  آخر.  مكمن  من  انطلق  تقديرنا  حسب  الرسمية،  غير  األميركية 
شهر  في  سينتهي  إليران  األسلحة  توريد  او  استيراد  حظر  أّن  حقيقة 
المجال  يفتح  ان  األميركية  اإلدارة  تخشى  الذي  األمر   2020/10
او  تطوراً  أكثر  بأسلحة  إيران  تزويد  الستئناف  وروسيا  الصين  أمام 
إيران  تصبح  بحيث  حالياً،  إيران  تمتلكها  ال  صواريخ  بتكنولوجيا 
صواريخ  إنتاج  وربما  الصاروخية  برامجها  تطوير  على  مقدرة  أكثر 
الى أهداف أبعد من الشرق  قادرة على حمل رؤوس نووية وإيصالها 

األوسط.
تحاول  عديدة،  وسائل  خالل  ومن  األميركية،  اإلدارة  فإن  وعليه 
المشار  الحظر  انتهاء  قبل  اإليرانية  الصواريخ  ملف  على  تقبض  أن 
اّن واشنطن تسعى لحرمان إيران من توسيع  إليه أعاله. وهذا يعني 
التكنولوجيا  مجال  في  خاصة  والمعرفي،  العلمي  تعاونها  قاعدة 
التقّدم  وقف  الى  اضافة  االلكترونية،  الحرب  وأدوات  الصاروخية 
الكهرومغناطيسية  األسلحة  مجال  في  إيللران  تحرزه  الللذي  الكبير 
تعمل  إيران  اّن  أميركا  تّدعي  والتي  دقيقة،  الفرط  النانو  وتكنولوجيا 
أّن  من  الرغم  على  العسكري،  التصنيع  مجال  في  استعمالها  على 
بهذه  االختصاص  ذات  الدولية،  الجهات  لدى  المتوفرة  التقارير  كّل 
المجاالت  على  يقتصر  لها  إيران  استخدامات  أّن  تؤكد  التكنولوجيا، 

الطبية حصراً.
ينتج  الذي  اإليراني،  العلمي  التقّدم  ضّد  أميركية  حرب  هي  اذن 

الصناعي  قطاعها  تطوير  في  إيللران  تخدم  حداثة،  أكثر  تكنولوجيا 
المدني قبل العسكري، ما يسمح لها أن تصبح قوة صناعية متطّورة 

جداً خالل اقّل من عقد من الزمن.
 ومع ذلك فإّن إيران ستواصل بناء قدراتها الدفاعية مهما كلفها ذلك 

من أثمان، كما يعتقد العارفون بالشأن اإليراني.
بعقيدته  يؤمن  شعباً،  تمنع  ان  الكون  في  قوة  اّي  بإمكان  ليس  اذ 
وصواب قيادته، وقراراتها وثباتها على مواقفها المبدئية الهادفة، الى 
االستقالل  أساس  هي  والتي  المقتدرة،  الحديثة  الدولة  بناء  تحقيق 
دولنا  عبودية  من  االنفكاك  يضمن  الذي  والشامل،  الكامل  الوطني 

االستعمارية... للدول 
من  كهذا  شعباً  تمنع  ان  الكون  في  قوة  أّي  بإمكان  ليس  إنه  نقول   

تحقيق أهدافه واالنتصار في معركة االستقالل والسيادة.
في  دولة  اّي  الدولة،  على  يفرضان  والسيادة  االستقالل  اّن  وبما 
تواصل  اإليرانية  القيادة  فاّن  عنها  الدفاع  وسائل  ن  تؤمِّ ان  العالم، 
والعقوبات  الحصار  رغم  الللدرب،  هذا  على  شديدة،  بتؤّدة  السير، 

المالية واالقتصادية المفروضة عليها، منذ أربعة عقود.
البالد  قللدرات  تعزيز  الللى  الرامية  اإليرانية،  الجهود  إطللار  وفللي 
 )Military watch( ووتش  ميليتاري  مجلة  نشرت  فقد  الدفاعية، 
2020/4/1 موضوعاً موسعاً، عن خطط التسلّح  األميركية، بتاريخ 
الحظر  او  الدولية  العقوبات  انتهاء  ضوء  في  المستقبلية،  اإليرانية 
الدولي على بيع األسلحة إليران والذي سينتهي في شهر 2020/10، 
أّي  من  الحديثة  باألسلحة  التزّود  على  قادرة  إيران  يجعل  الذي  األمر 

دولة تختارها.
بدأت  قد  إيران،  في  األخرى  والقيادية  العسكرية،  الجهات  فإّن  لذا 
بدراسة الخيارات المتاحة، او باألحرى دراسة أفضل الخيارات لتعزيز 
البحث  أّي  اإليراني.  الجو  بسالح  المتعلقة  خاصة  الدفاعية،  القدرات 
البالد، من خالل  أجواء  الدفاع عن  لتعزيز  األكثر مالءمة  األسلحة  عن 
شراء أعداد كبيرة من طائرات التفّوق الجوي/ السيطرة الجوية/ من 
اّن  علماً  العالم.  في  األحدث  الخامس  والجيل  الرابع  الجيل  طائرات 
وسائل الدفاع الجوي اإليرانية قد اثبتت انها من األنظمة األكثر حداثة 
العمالقة  األميركية  التجّسس  طائرة  إسقاط  وما  العالم،  في  ودقة 
2019 إال أكبر دليل على ذلك، إال اّن  »غلوبال هوك« في شهر حزيران 

طائرات التفوق الجوي تبقى في غاية الضرورة لألسباب التالية:

االستراتيجي،  للدفاع  العسكري  التخطيط  في  تعتبر،  ألنها   .1
صواريخ  بطاريات  وكذلك  البالد  أجللواء  لتأمين  أساسياً  عنصراً 
صواريخ  او  طائرات  قبل  من  محتملة  هجمات  أية  من  الجوي،  الدفاع 
من  الروسية،  الجوي  التفّوق  طائرات  بإمكان  اّن  اذ  معادية.  مجنحة 
فرط  جو  جو/  صواريخ  استخدام   35 ميغ/  او  سوخوي/35  طراز 
ضرب  بإمكانها  والتي   R - 37 M صوتية، روسية الصنع، من طراز
والبالغ  الطائرة  رادار  عمل  نطاق  في  تتحرك  معادية  جوية  أهداف 
استخدام  الصينية  الجوي  التفّوق  طائرات  بإمكان  اّن  كما  كم.   400
 PL - 15 صواريخ جو/ جو فرط صوتية، صينية الصنع، من طراز 
560 كم وتطير بسرعة  التي يبلغ مداها   ،YJ - 18 او حتى صواريخ

خمسة أضعاف سرعة الصوت.
علماً اّن سالح الجو األميركي واإلسرائيلي واإلماراتي والسعودي ال 
تمتلك طائراته اال صواريخ جو/ جو / من طراز AIM 120 C بمدى 
منذ  األميركي  الجو  سالح  لدى  )فقط   AIM D وصواريخ  كم   105

أشهر قليلة( ومداه 180 كم.
التفّوق الجوي فيتمثل  طائرات  إيران  القتناء  الثاني  المبّرر  اما   .2
سالح  يمتلك  اذ  جوي،  تفوق  لطائرات  إيران  أعداء  جميع  امتالك  في 

الذي  الوقت  في   ،F 15 s وطائرات   F 16 طائرات  األميركي  الجو 
يمتلك فيه سالح الجو اإلسرائيلي طائرات F 16 E، بينما يمتلك سالح 
 .F 16 E وسالح الجو اإلماراتي طائرات F 15 الجو السعودي طائرة
المعادية قد تشكل خطراً على  التفوق الجوي  أّن مقاتالت  وهذا يعني 
الى  إضافة  اإليرانية،  الجوي  الدفاع  منظومات  او  اإليرانية  األجواء 
اما  المحتمل ضربها  العسكرية والمدنية،  اإليرانية  الحيوية  المنشآت 
بواسطة قاذفات القنابل المعادية، بمرافقة طائرات التفّوق الجوي، او 
بواسطة الصواريخ المجنحة بعيدة المدى، حيث تكون مهمة مقاتالت 
اإليرانية  االعتراضية  الطائرات  منع  الحالة،  هذه  في  الجوي،  التفّوق 

أو/ ومنظومات الدفاع الجوي من اعتراض الصواريخ المعادية.
هي  وما  عنها،  نتحدث  التي  الجّوي،  التفّوق  طائرات  هي  ما  ولكن 

مصادرها؟
هي  الكبرى  اإليرانية  التسلح  بطلبات  للفوز  المرشحة  الدول  إّن 
تفّوق  طائرات  بتصنيع  تقومان  واللتان  روسيا  ثم  الشعبية  الصين 
تكتيكية  فوارق  مع  القتالية،  القدرات  ناحية  من  جداً  متقاربة  جّوي 
بسيطة، تتعلق بالتشغيل والصيانة وعمليات التحديث المستقبلية.

وحسب مجلة ميليتاري ووتش )Military Watch( فاّن وزارة 
الدفاع اإليرانية تقوم بدراسة مواصفات وميزات كلٍّ من:

مقاتلة  وهي   ،35 ميغ  طراز  من  الروسية،  الجّوي  التفّوق  •مقاتلة 
ثقيلة ذات قدرات قتالية عالية جداً.

 J-10 C / Next طراز  من  الصينية،  الجّوي  التفّوق  •مقاتلة 
شأناً  تقّل  ال  قتالية  قدرات  ذات  خفيفة  مقاتلة  وهي   ،Generation

عن قدرات الطائرة الروسية الرديفة.
هذه  بشأن  اإليراني  القرار  منها  سينبثق  التي  العوامل  أهللّم  اما 

التالية: المشتريات فهي 
29 الروسية، وعليه  أ(اّن إيران تمتلك أسراباً عدة من طائرات ميغ 
على  قدرة  أكثر  والصيانة،  بالتشغيل  المختصة  الفنية،  كوادرها  فاّن 
الطائرات،  من  النوع  هذا  إدماج  اّن  كما   .35 ميغ  طائرات  مع  التعامل 
أكثر  سيكون  حالياً،  المستخدمة  اإليرانية  الجوي  الدفاع  شبكات  في 
يسراً، لكون هذه االنظمة اما روسية الصنع او شبيهة بتلك الروسية.

ب( أما نقاط القوة التي تعتبر في صالح المقاتلة الصينية فتتمثل 
في  سهولة  أكثر  انها  جانب  الى   35 ميغ  عن  سعرها  انخفاض  في 
أطول  لحياة  مرشحة  فهي  وبالتالي  والتحديث،  والصيانة  التشغيل 
الطائرة  ميزات  من  جداً  قريبة  القتالية  ميزاتها  اّن  كما  الخدمة.  في 

الرديفة. الروسية 
يضاف الى ذلك العامل االقتصادي والسياسي الهاّم والمتمثل في اّن 
الصين قد استثمرت أمواالً كبيرة في العديد من المشروعات الحيوية 
في إيران بينما كانت روسيا أكثر خطراً في هذا المجال ألسباب عديدة 

ال مجال للولوج في خباياها اآلن.
اّن  نعتقد  فإننا  اإليرانية،  بالحنكة  المعرفة  باب  ومن  هنا،  من   .3
التوازن  ضللرورة  من  تنطلق  سوف  القرار  باتخاذ  المعنية  الجهات 
ستقوم  بأنها  نعتقد  يجعلنا  مما  الدولتين،  مع  العالقات  في  الدقيق 
بشراء أسراب عدة من الطائرة الروسية الى جانب أسراب عدة أخرى 
التفّوق  طائرة  إحالة  أمام  الباب،  لفتح  وذلك  الصينية  الطائرة  من 
خضعت  والتي   ،F14 S طراز  من  وهي  الصنع،  األميركية  الجّوي، 
جداً  قريبة  جعلتها  عاماً،  أربعين  مدى  على  التحديثات،  من  لسلسلة 
المالحة  او  القتالية  القدرات  في  سواء  الرابع،  الجيل  مقاتالت  من 
قام  لمن  الجزيل  الشكر  مع  التقاعد  الى  إلحالتها  الباب  لفتح  الجوية، 

بتأهيلها على مدى كّل هذه السنين!
بعدنا طيبين قولوا الله...

حرب علوم ... )تتمة �ص1(  ت�صريحات نخالة ... )تتمة �ص1( 

كبار  من  األب��ط��ال  أس��ران��ا  عن  اإلف���راج  مقابل  المقاومة، 
ال��ع��دو. وخ��ت��م السنوار  ال��س��ّن وال��م��رض��ى ف��ي س��ج��ون 
لن  إننا  ألسرانا  »أق��ول  أسرانا:  إلى  متوجهاً  تصريحه، 

ننساهم، وإْن شاء الله يكون لهم فرج قريب«.
وأعقب تصريح األخ السنوار، تصريح ثان لألخ زياد 
فيه:  قال  اإلسالمي،  الجهاد  لحركة  العام  األمين  نخالة 
»تحديات جديدة تنشأ ولن تنتظر أحداً، لذلك علينا جميعا 
أالّ نترك شعبنا الفلسطيني لمزيد من الجوع، ولمزيد من 
سنوات  منذ  المحاصر  غزة  قطاع  في  وخاصة  اإلذالل، 
بقوة  الجميع  أب��واب  يطرق  الموت  »أّن  مضيفاً:  طويلة«. 
قيادات  وعلى  وحدنا،  نموت  لن  نقول  فإننا  رحمة،  وبال 
الحصار  اس��ت��م��رار  أّن  ت����درك،  أن  ال��ص��ه��ي��ون��ي  ال��ع��دو 
»إسرائيل« محّصنة  أّن  على  الوهم  بتسويق  واالستمرار 
لن يجدي نفعاً«. وموضحاً: »أّن المقاومة تملك المبادرة، 
وفي أّي لحظة للدفاع عن الشعب الفلسطيني والقتال من 
ومؤكداً:  أس��ران��ا«.  أج��ل  وم��ن  لشعبنا  كريمة  حياة  أج��ل 
استمرار  عبر  الفلسطيني  الشعب  لحياة  تهديد  »أّن أّي 
وعلى  اس��ت��ث��ن��اء.  دون  م��ن  ال��ج��م��ي��ع  سيشمل  ال��ح��ص��ار 
إنهاء  أو  المالجئ وما يترتب عليها،  العدو أن يختار بين 

الحصار واالستجابة إلطالق سراح أسرانا«.
التصريحات المزدوجة لألخوين أبو طارق نخالة وأبو 
بالغ  توقيٍت  في  األهمية،  بالغة  رسالة  السنوار،  إبراهيم 
»كورونا«،  لفيروس  السريع  االنفالت  بسبب  الخطورة، 
الذي يجتاح العالم من دون رحمة، وشعبنا وأهلنا الذين 
بسبب  والقسوة،  الحراجة  بالغة  ظ��روف  في  يعيشون 
ح��ص��ار ج��ي��ش االح��ت��الل ال��م��ف��روض ع��ل��ى ق��ط��اع غ��زة، 
الذين  والمعتقالت،  السجون  ف��ي  القابعون  واألس���رى 
التعسفية  واإلج���راءات  الممارسات  ألبشع  يتعّرضون 
اإلجرامية من قبل إدارة سجون كيان االحتالل، في أمّس 
وأيضاً  عنهم.  الظلم  رفع  إلى  الظروف  هذه  في  الحاجة 
مؤّسسة  دع��ت��ه  ال���ذي  ال��دول��ي  المجتمع  مسؤولية  ه��ذه 
أجل  من  الكيان،  على  الضغط  إلى  لها  بيان  في  الضمير 
كافة  بإدخال  والسماح  بواجباته،  االلتزام  على  إجباره 
األجهزة  وخ��اص��ة  غ��زة،  قطاع  إل��ى  الطبية  االحتياجات 
لفيروس  ال��ط��ب��ي  للفحص  ال���الزم���ة  ال��ط��ب��ي��ة  وال��م��ع��دات 
والمنظمات  ال��دول��ي  المجتمع  ط��ال��ب��ت  ك��م��ا  »ك���ورون���ا«. 
يحتاجها  التي  الطبية  المستلزمات  بتوفير  اإلنسانية، 
انتشار  للمساعدة في مواجهة  الصحي في غزة،  القطاع 

الفيروس.
تلك  حملته  م��ا  ج��ي��داً  ي���درك���وا  أن  ال��ك��ي��ان  ق����ادة  ع��ل��ى 
التصريحات من الجدية في الذهاب إلى الخيار العسكري، 
التعنّت  في  وحكومته  وقادته  االحتالل  جيش  استمّر  إذا 
في تنفيذ سياساتهم الهادفة إلى النيل من إرادة وعزيمة 
وإصرار شعبنا في استمراره على الصمود، بالرغم من 

التحديات وجسامتها. كّل 
*كاتب فلسطينّي.
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 ÷d�H� ◊ËdA� dO�c��« s� Òb� ô  UO{dH�« pK� WA�UM� q��
 Ác�  WFOK�  w�Ë  d�¬  Òb{  ·d�  s�  Âu��  ÒÍQ�  ÂUOIK�  UNII��
 “U��ù«  oOI��  vK�  …—bI�«  r�UNL�«  „ö��«  »u�Ë  ◊ËdA�«
 ¨… ÒuI�«  fO�Ë  …—bI�«  ‰uI�®  t�u�N�  ÎU�b�  œÒb�L�«  ÍdJ�F�«
 l�  …d�u�L�«  …uI�«  V�UM�  ÒÍ√  …—bI�«  u�  UM�  tOK�  ‰ ÒuFL�«  Ê_
 —U���ô« sOF� WO�U�b�« ËbF�« …u� c�√ wMF� U� œÒb�L�« ·bN�«
 r�UNL�«  …—bI�  q�L�O�  w�U��«  ◊dA�«  U�√  ª©…—bI�«  rÒOI�  U�bM�
 wMF�  U�  ¨b�d�  Íc??�«  XO�u��«  w�  UNH�ËË  »d��«  r��  vK�
 w�«—œù« —UON�ô« v�≈ rB��« œUO��« vK� …—bI�« t�ö��« »u�Ë
 Ê«  œd�L�  ‰U�I�«  s�  n�u��  Ê√  vK�  Ád���  Íc�«  w�«bOL�«  Ë«
 „ö��« uN� Y�U��« U�√ ¨W�dJ�F�« t�UOKL� ¡UN��« r�UNL�« sKF�
 …œ—  ¡«u��ô  UN�U���  w��«  WO�UJ�«  WO�U�b�«  W�UML�«  r�UNL�«
 ¨UNK ÒL�� vK� ÈuI� ô t� —«d{√ ‰«e�≈ s� dO�_« lM�Ë ËbF�« qF�
 `O�� w��« W�UF�«Ë WOLOK�ù« WO�Ëb�« W�O��U� qB�O� dO�_« U�√
 Á“U��≈  ·dB�  Ê«Ë  Á—UB��«  ZzU��  dL����  Ê√  r�UNLK�
 WII���  ◊ËdA�«  Ác�  qN�  ÆW�UO��«  w�  ©oI��  «–≈®  w�«bOL�«

ørzUI�« l�«u�« w�
 ÊUM��  ‚«dF�«  Ê«d�≈®  l�—_«   UN��«  ÒÊQ�  Î «b�√  dJM�  ô  W�«b�
 åqOz«d�≈åË  U�dO�√  t�  ÂuI�  Ê«ËbF�  UN�«bN��«  qL��L�«  ©…e�
  U�u��L�Ë W�uGA�  UN��« Ác� ÒÊ√ ¨sO�œdHM� Ë« sO�FL���
 ÎUC�√  d Ò�c�  Ê«  V��  sJ�Ë  ¨U�Ë—u�  W�zU�  WN�«uL�  W�ËUH��
 ¨”ËdOH�«  «c�  U�d{ X�� ÊU��d�� åqOz«d�≈åË U�dO�√ ÒÊQ�
 ÂÒbI��Ë  Î̈UOKF�  lOL��«  qLA�  ‰UGA�ôU�  ‰uI�«  ÒÊ«  w�U��U�Ë
 ¨‰UGA�ô« W�—b� t�«bN��« qL��L�« lL��« åqOz«d�≈åË U�dO�√
 r�UF�« ÒqJ� XÒK� w��«  U�U�ù« l�— U�b�Ë U�dO�√ w� ÒÊ« YO�
 U�Ë—u� ÒÊ«Ë Æ©r�UF�« w� n�√ 300Ë ÊuOK� q�√ s� n�√ 330®
 WO�U�I�«  W�“uN��«  w�  d�√Ë  åqOz«d�≈åË  U�dO�√  ‘uO�  r���«

 ÆWÒO�K��« m�U� qJA� ULNO� ÍuMFL�« Èu��L�«Ë
  dN�√Ë U�dO�√ X�C� W�zU��« Ác� ÒÊS� ¨Èd�√ WN� s�Ë
 wM�u�«  p�UL��«  W�UA�Ë  UNO�  wK�«b�«  l{u�«  W�UA�
 U�Ë—Ë√  l�  W�U�  WOH�U���«  j�«Ëd�«  W�UA�Ë  UN�U�ôË  sO�
 ÊU��ù« l� q�UF��« w� w�ö�√ö�« Èu��L�« UNHA� s� ÎöC�
 w��« Ác� ÒÊ« dN�√ U�Ë—u� ÒÊ≈ YO� ¨W�U� UNzUHK� l�Ë W�U�

 r�UF�« rJ�� Ê√ b�d� w��« Ë« WO�dO�_« …b��L�«  U�ôu�« vÒL��
 vK�Ë wK�«b�« l{u�« w� s�«Ë ÊUO� w� t�«—ÒbI� vK� dDO��Ë
 W�ON�«  ÒÊ«Ë  w�ö�_«Ë  w�B�«Ë  wM�u�«Ë  wH�U���«  Èu��L�«
 W�–U� WFMDB� W�O� w� UN� r�UF�« rJ�� Ê« U�dO�√  œ«—√ w��«
 w�  b�_«  sO�  …b�U�  w�  UN�uI�  sJ�  r�Ë  Î̈UOKF�  XDI�  b�Ë
 ‰uI� w�U��U�Ë ÆU�“eF�� U�Ë—u�  ¡U� w��« W�«b��« ô≈ ‚«dF�«
 YO�  t�N�«u�  w�  ÊËd??�ü«  `��  ¡U??�Ë  ÂU??�√  ÎUM�«Ë  ÎU�UO�  ÒÊ≈
 Ác� ÎU�UO� ÒÊ« ¨UN�F� pN�√Ë UNAO� v�≈ »Òd��Ë U�dO�√  e��
 t�uI� U�Ë Æ»d� v�≈ »U�c�« …—b� pK�LL�« ÊUOJ�« u� fO� t�U�
 Èd�√  »«u�√  s�  ÊU�  ÚÊ≈Ë  åqOz«d�≈ò  vK�  V��M�  U�dO�√  s�

ÆWHK���  U�u���Ë
 ¨tO�  Àu��L�«  Ê«ËbF�U�  sO�bN��L�«  ·«d�_«  WN��  vK�Ë
 »d�  …—«œ≈  s�  rN�dB�  Òb�  v�≈  rNKGA�  r�  U�Ë—u�  ÒÊ«  b��
 Ê«ËbF�« WN�«uL� WB ÒB�L�« ÈuI�« ÒÊ« W�U� W��U� WO�U�œ
 X�U�  Ê«Ë  ¨”ËdOH�«  s�  ¡UI�ô«  UN�  ◊uML�«  UN�H�  w�  X�O�
 sJ�  ¨Wz—UD�«  WLNL�«  ÁcN�  UN��Ë  s�  Î «¡e�  h ÒB��  b�  …œUOI�«
 ÒÊ«  wMF�  U�  ¨WO�U�b�«  WLNL�«  w�  w�Ozd�«  UNKL�  oOF�  ô  p�–
 ÊU�— u� t�OL�√ vK�Ë U�Ë—u� WN�«uL� ‰UGA�ô« vK� WM�«dL�«

ÆtK�� dO� w�
 W�U�  UNO�  n�u�M�Ë  U�d�–  ÂÒbI�L�«  ◊ËdA�«  v�≈  œuF�Ë
 vK�  t�«—b�  w�U��«Ë  ¨tOK�  Èb�FL�«  qF�  …œ—  ‰Ë_«  s�d�√  bM�
 ‘UIM�«  w�  X�Ë  dO��  ·dB�  s�  UM�Ë  ÆÊ«bOL�«  w�  —«dL��ô«
 åqOz«d�≈ò  ÒÊ«  t�  rK�L�«  s�   U??�  Ê√  bF�  Ÿu{uL�«  ‰u??�
 XKA�Ë WOK�«b�«  WN���«  vK� sO�L�«  ŸU�b�«  sO�Q� s�  e��
 ÒÊ«  wMF�  U�  ¨å—UM�«  X��  qLF�  VF�ò  W�U�  v�≈  ‰u�u�«  w�
 W�ËUIL�« —U� —UB� s�—UB� sO� UNFC��� XF�Ë «–≈ »d��«
 Î̈ «dO�� Â√ ÊU� Î «dOG� WK��L�« sOD�K� w� ·b� Òq� ‰UD�� w��«
 wKOz«d�ù«  gO��«  ÎUC�√  r���«  Íc�«  U�Ë—u�  ”ËdO�  —UB�Ë

 Æw�UO��«Ë ÍdJ�F�« sO�u��L�« w� …œUOI�« ‰U� t�√ Ëb��Ë
 sOF���« e�UM� U� j�Ë_« ‚dA�« WIDM� w� UN� w��« U�dO�√ U�√
 WO�U�√  W�d�  W�dJ��  …b�U�  54  w�  s�dA�M�  ÍdJ��  n�√
 U�œb�Ë  …dO��  w�Ë  …dOGB�«  WO�dE�«  b�«uI�«  UNO�«  ·UCÔ�®
 UN�S� ¨qO�U�√ 3 vK� W�“u� W�d�� WFD� 60 s� d��√Ë ©„Òd���

 v�≈ s�LD� Ê√ lOD��� ô UN�√ b�_« sO� WFH� bF� rKF� X�U�
 ÒÊ√Ë ¨WMO�QLD�« oI�� s�¬Ë rJ�� qJA� «c� U�œu�Ë s� ŸU�b�«
 Æd Ò�R� s�Ë ÂÒbI� s� ‚«dF�« w� ÎU��b�  dA�  u�d�U�  UBM� 4
 U�dO�√  s� ÎU Ò�√  ÒÊU�  ÎUFD� b�RM� w�U��«  d�_«  v�≈  dOA� Ê«  vI��Ë
 XO�u��«  w�  UNH�ËË  »d��«  r��  UFOD���  s�  åqOz«d�≈åË
 W�U� v�≈ dEM� Ê√ UNO� wHJ� w��« W�—UJ�« ÊuJ� UM�Ë ¨ULN� rzöL�«

ÆUN� dGB� Ã–uL� ·ÓdFÔO� sLO�« Ë« ÊU���UG�√
 U�dO�√ q�� s� »d��U� q�uN��« ÒÊ√ v�≈ ‰uI�« v�≈ «c� U�œuI�
 »d��«  —U??�≈  w�  q�b�  w�H�  w�ö�≈  qL�  u�  åqOz«d�≈åË
 ¨ÍdJ�F�«  Ê«bOL�«  w�  »d�  v�≈  ‰ Òu��K�  WK�UI�«  dO�  WO�HM�«
 »d��U�  q�uN��«  «cN�  W�U��  U�dO�√Ë  åqOz«d�≈ò  s�  Îö�  ÒÊ«Ë
  U�“√  s�  ‰UG�_«  »uO�  V���  Ë«  W�UO��«  w�  jGCK�
  «—b�  W�UOB�  Ë«  ÕU�e�«Ë  »U���«  WODG��  Ë«   U�UH�≈Ë
 r� ¨…dO�_« W�Ëü« w� XLAN� W�ON� …œUF��« Ë« XK�P� WO�œ—
 VKI�« w��« U�dO�√ Èb� s�u�« —«bI� nAJO� U�Ë—u� ”ËdO� ¡U�
 vK� »d�K� t�—«œ≈ ÷dF� w� W�d���« dO�� q�L� v�≈ UN�Oz—

 Æ¡U�u�« «c�
 ozUI��« tO� XHA�Ë WFM�_« tO� XDI� s�“ w� ‰uI� tOK�Ë
 s�“  w�  ¨WOF�«Ë  X�O�  UN�√  sÒO��  w��«  W�ON�«  tO�  XK�P�Ë
 œUF� s�“ ¨U�Ë—u� bF� U� ÂUE� w� ‰u�bK� r�UF�« tO� ÒbF���
 …b�b��«  WO�O�«d��ô«  jz«d��«  r�—Ë   UH�U���«  W�UO�  tO�
 vK� ÂbI� s� ÎU�—U���«  ÊuJ� ¨Èd�√ ÂuI�Ë ·ö�√ tO� jI��
 ¨p�  ÒÍ√  ÊËb??�  UNO�  Á“u??�Ë  t��UB�  UNL��  sLC�  ô  »d�
 U��O�Ë l{u�«  «c� w� U��O� åqOz«d�≈ò Ë«  U�dO�√  s� ÎU Ò�√  ÒÊ«Ë
 »d��«  l�U� t�� qJA� bF���� UMKF�� U� ¨…—bI�«  Ác� vK�
 —u�L� WL�U� W�d{ ‰«e�ù åqOz«d�≈åË U�dO�√ UN� ‰ ÒuN� w��«
 w�O�«d��ô« QD��« VJ�—«Ë W�“U�L�« XKB� ÚÊ≈ U�√ ¨W�ËUIL�«
 —«dI�«  c??�??�«Ë  ÊQ??A??�«  ÍËc??�  …dÒO�L�«  w??�  W�UL��«  X??�U??�Ë
 s�  åj??�Ë_«  ‚dA�«ò  d�d��  »d�  ÊuJ��  UN�S�  Í—U���ô«
 s�  v�M��  ô  Ê√  V��  U�  «c�Ë  ¨Í—ULF��ô«  w�M�_«  œu�u�«
 vK� XIK�√  w��«  n�«uL�«  pK�  U�—u��Ë W�ËUIL�«  …œU�  n�«u�
ÆÆÆsLO�«Ë …e�Ë ÊUM��Ë ‚«dF�« v�« Ê«d�≈ s� …œUI�« p��Ë√ WM��√
Æw�O�«d��« dO��Ë wF�U� –U��√*

 ¨w�dO�_« WO�—U��« d�“Ë Íb�U�� d��√ s� u�Ë ¨”U� œ—UA��—
 w�U�—ù« qIF�«Ë W�O��« WO�dO�_« W�uEML�« Ác� s� tO� nA�
 …œÒdL�L�« ‰Ëb�« Òb{  U�uIF�« …dJ� W�UM� WOHO� ¡«—Ë nI� Íc�«
 l� q�UF��« w� UN�O�«Ëœ“«Ë UN�U�—≈Ë WO�dO�_« W�UO��« vK�

 °n�ú� ¨åW�—UL�« ‰Ëb�«ò U�dO�√ UNOÒL�� w��« ‰Ëb�« Ác�
 —U��  s�  WM�K�   eO�√  w��«  WOLKF�«  W�U�d�«   —U???�√Ë
 ¨v??�Ë_«  ·dA�«  W��dL�  dB�  w�  WO�UO��«  ÂuKF�«  …c�U�√
 nO�u��«Ë  Î̈UO�«d�U��  UN�«d�≈Ë  V�–U�_«  ‚ö��«  WOHO�  v�≈
 oK�� ¨V�–U�_« ÁcN� Z�Ëd��« w� w�uONB�« Âö�û� w�UO��«
 w� WHOK��«Ë WF�U��« ‰Ëb�« ŸUM�≈ t�ö� s� Òr�� ¨Íd�d�� ¡UD�
 …—«œù«  U�—ÒdI�  w��«   U�uIF�«  W�UO�  bO�Q��  Î̈U�U�√  WIDML�«
 s� Ãd�� Íc�« ÂUEM�« ÒÊS� w�U��U�Ë Æ…œdHM� WI�dD� WO�dO�_«
  U�uIF�«  ÊuJ�  ¨WL�UE�«  UN��UO�Ë  U�dO�_  ¡UOLF�«  W�UD�«
 l�  oO�M��U�  sDM�«u�  eGMJ�Ëd�  bNF�  qLF�Ë  Æ Òq��«  w�
 V�–U�_« W�UM� w� ¨©CÆIÆA® WO�dO�_« W�e�dL�«  «d�U�L�«
 n�B�« w� ÊuKLF� s�c�«  »U�ÔJ�«  ’u��Ë Z�Ëd��«   UO�¬Ë
 ÎUML{Ë W�«d� p�– bO�Q�� ¨W�U� WO�dF�« WIDML�« w� Èd�J�«

°tIOI��� jOD���«Ë ¨t� VO�d��« Òr�� UL� ÎUI�Ë
 ¨1979  …—u�  »UI�√  w�  Ê«d�≈  Òb{  XF{Ë   U�uIF�«  ÁcN�
 WO���  WzbN�  bF�  ¨2012  ÂU�  v��  bOFB��«  w�   dL��«Ë
  U�uIF�« Ác� ÒÊ√ UL� ¨2015  ÂU� w� ©1´5® ‚UH�« »UI�√ w�
 ÆU�dO�Ë ¨sLO�«Ë ¨UO�O�Ë ¨ÊUM��Ë ¨‚«dF�«Ë W�—u� vK� X{d�
 WIDML�«  ‰Ëœ  qLA�  ô  WO�dO�_«   U�uIF�«  Ác�  ÒÊ√  s�  ÎöC�
 W�UO�K�  W�UD�«  UB�  oA�  s�  Òq�  Òb{  q�  ¨V���  WO�dF�«
  bI� w��« UO�UL�√ q�� WHOK��« ‰Ëb�« X�U� u� v�� WO�dO�_«
 U�dO�√  UN�œÒbN�  ¨UO�Ë—  l�  VO�U�√  d��  “UG�«  b�—u�   UO�UH�«

 Q�F� r� w��« UN�U�d�Ë UO�UL�√ vK� …ÒdL���  U�uIF�« X�«“ ôË
 WO�dO�_«   U�uIF�«  „UM�Ë  ÆWOze�  UN�√  r�—   U�uIF�«  ÁcN�

°ö�ËeM� UN��ÒbI� w�Ë ¨WOMO�ö�« U�dO�√ rE� Òb{
 ”—UL�  w��«  ‰Ëb�«  —U��≈  WO�dO�_«   U�uIF�«  ·bN���Ë
 l�  n�U���«  Ë√  WOF���«  i�d�Ë  wM�u�«  ‰öI��ô«  w�  UNI�
 ÕUD��ô«Ë ŸuC��« vK� ¨w�dG�« —ULF��ô« W��—Ë ‰Ëb�« Ác�

°WO�dO�_« W�OALK� Âö���ô«Ë
 v�≈  ‚dA�«  s�  tK�  r�UF�«  t�Ë  w�  åU�Ë—uJ�«ò  —U�H�«  l�Ë
 ‚dA�«  WIDM�  d��  …b��L�«   U�ôu�«  v�≈  sOB�«  s�Ë  ¨»dG�«
 »dI� U� p�– WO�{ Õ«—Ë ¨U�Ë—Ë√Ë WO�dF�« WIDML�«Ë j�Ë_«
 W�U�≈  ©ÊuOK�  1¨5®  s�  »dI�  U??�Ë  ¨qO��  n??�√  ©100®  s�
 Èd�J�«Ë W�ÒbI�L�« ‰Ëb�« ÒÊ√ v�� ¨r�UF�« ‰Ëœ Òq� vK� sO�“u�
 ÍÒb��« Y�b��« WOL���« s� `��√ °d��_« V�M�« bNA� w��« w�
 ‰Ëœ  Òb{  U�dO�√  ÁÒdI�  Íc�«   U�uIF�«  ÂUE�  WO�d�  Â«bF�«  s�
 XN�«Ë w��« W�—u� W�ÒbIL�« w� WO�dF�« UM�IDM� w� W�ËUIL�«
≠2011®   «uM�  dA�  u��   dL��«  WO�Ëœ  ÎU�d�Ë  …d�«R�

 ¨W�œU�√   U�uIF�«  ÁcN�  ÆW�ËUIL�«  ‰Ëb�«  WOI�  UNF�Ë  ¨©2020
 Â«e��ô« WHOK��«Ë WF�U��« ‰Ëb�« vK� ÷dH�Ë ¨U�dO�√ V�U� s�
 ‰Ëb�«Ë  WO�M��«  …œÒbF��   U�dA�«  d��  UNIO�D�  w�  ÍdNI�«
 WO�UO��«Ë WO�Ëb�«  WO�dA�«  Ÿ«u�√  lOL� v�≈  dI�H�Ë ¨WO�«d�«
 w�  gOF�  UM�√  wMF�  U�—«dL��«  ÒÊ√Ë  ¨WO�U��ù«Ë  WO�ö�_«Ë

ÆrJ�� w��« w� ‘u�u�« YO� ¨W�UG�« r�U�
 Íc�« w�UIF�« ÂUEM�« «c� ¡«d� s� WIDML�« »uF� X�U� b�Ë
 ‰«u�_«   ¡U�Ë  ¨‰Ëb�«   U�œUB��«   —ÒdC�Ë  ¨U�dO�√  t{dH�
 œ—«u�  W�d�  s�  ¨tF�  È“«u��  UL�  ÎöC�  ¨UN�uFA�  WOAOFL�«
 ‰ô–≈Ë  U�—UI�≈  ·bN�  ¨“UG�«Ë  jHM�«  W�ÒbIL�«  w�Ë  ‰Ëb�«  Ác�

 Òr��  U�uIF�« Ác� ÒÊ√ UL� ÆÂö���ô«Ë Œu{d�« v�� UN�uF�
°WO�u�UI�« UN�O�d� ÂbFM�Ë ¨…b��L�« r�_« …œ«—≈ Ã—U�

 W�œU�_«  s�  ‰ Òu��  b�  Íc??�«  w??�Ëb??�«  ÂUEM�«  ÒÊS??�  p�c�Ë
 W�“_«  WOHK�  vK�  ¨WO�Ëd�«  WO�dO�_«  WOzUM��«  v�≈  WO�dO�_«
 ¡U�Ë d�H� l� WO��� W�œbF� v�≈ ‰ Òu��Ë ¨U�d Ò�H� cM� W�—u��«
 Íd��  ÂUE�  u�  ¨wIOI�  w�Ëœ  q�UH�  sOB�«  ‰u�b�  U�Ë—uJ�«

Æt�KJO�Ë tKOJA� …œU�≈
 ÒÍ√  WO�dO�_«   U�uIF�«  ÂUEM�  bF�  r�  t�S�  ¨p�–  ¡u{  w�Ë
 w� s�_« fK�� d�� t� ÍÒbB��« V�u���Ë ¨Á—«dL��« w� —Òd��
 ÍÒbB��« ÎUC�√ V�u���Ë ¨b�b��« wL�UF�« ÍœÒbF��« ÂUEM�« Òq�
 œU��ô«Ë  wI�d�_«  œU��ôU�  W�UFH�«  WOLOK�ù«  rEM�«  d��  t�
 U�dO�√ —U��≈Ë ¨ U�uIF�« Ác� n�u� ¨UO�¬ w� UNK��Ë ¨w�Ë—Ë_«
 Îôu� fO�Ë – ÎUOKF� b�Q�O� ¨V���« ÊU� ULN� UNM� l�«d��« vK�
 ÊU� UL� bF� r� ¨U�Ë—u� bF� r� ¨W�—u� bF� w�Ëb�« ÂUEM�« ÒÊ√ –
 w�Ëœ  ÂUE�  w�  Òq��«  UL�  ÊUOBF�«Ë  v{uH�«  ÒÊS�  ô≈Ë  ¨ULNK��
 »uFA�«  …—u�Ë  ¨tKOJA�  …œU�≈  Íd��Ë  qK���«  WK�d�  q�œ
 nI� r� U�Ë ¨WL�UE�«  U�uIF�« Ác� l�dÔ� r� U� ¨W�U�� ô WO�ü«
 ¨U�dO�√  WN�«u�  w�  ©UO�Ë—Ë  sOB�«®  W��UML�«  Èd�J�«  ‰Ëb�«
  «uM�   U�uIF�«  Ác�  ¡«d??�  s�  W�uKEL�«  »uFAK�  …dB�
 ¨…uI�U� W�UD�« ÷d� vK� —«d�ù«Ë ¨dNI�«  ô≈  ¨—Òd�� ö� WK�u�
 s�  »uFA�«  XK{U�  Íc�«  wM�u�«  ‰öI��ô«  …dJ�  ‰UO��«Ë

 ÆtK�√
°“eIL�« pKJ� r�— U�Ë—u� U� Î «dJ�Ë

 sO�_«Ë  ¨WO�Ëb�«   U�öF�«Ë  WO�UO��«  ÂuKF�«  –U��√  *
 —UO�  r�b�  w??�ö??�ù«Ë  w�dF�«  lL��K�  b�U�L�«  ÂUF�«

ÆWO�UO��« ÂuKFK� WO�dF�« WOFL��« fOz—Ë ¨W�ËUIL�«

 w�  WO�UL�«  —e�K�  Èd�√  d�UE�   “d�  Í“«u��U�
 r�d�Ë  ¨W�Ëb�«  oDM�  Ã—U�  ·dB��  w��«  ¨W�Ëb�«
  U�UO� Âb�� ôË t�A� ô ¨ U�U��� Î UI�Ë UN�U�UO�
 ‰ö�  ôUB�ô« d�“Ë vF�L� qB�� UL� ¨W�uJ��«
 Î UO�U�  bF�  r�  ÒÍuK��«  w��d�  œuI�  b�b���  ◊«u�
 bL��  o�U��«  d�“u�«  ZN�  WK�«u�  vK�  bO�Q�  w�
 i�—  s??�  UH�√  W�d�  ÂU??�  d�b�  tHA�  U??�Ë  ¨dOI�
 X�d��ù«  W�b�  r�bI��  W�dA�«  s�  Õd�IL�  d�“u�«
 l{Ë  ¨U??�Ë—u??�  W??�“√  …d��  w??�  sO�d�ALK�  Î U�U��
 —UE��U�  w�UO��«  Y���«  W�ËU� vK� d�“u�«  n�«u�
 w�  —œUB�  Ê√  Î U�uB�  ¨d�_«  W�uJ��«  r���  Ê√
 t�≈  ‰uI�  d�“u�«  WOL���  ÂU�  Íc�«  Í—ËUA��«  ¡UIK�«
 rNF� —ËUA�� ôË ¡UIK�« ¡UC�√  ôUB�« vK� Òœd� ô
 ÆW�uJ��« ‰UL�√ ‰Ëb� vK� W�ËdD� n�«u� Í√ w�
 Â«e�≈  W�uJ��«  ŸUD��L�  Ê≈  WO�u�U�  —œUB�  X�U�Ë
 i�—  «–≈Ë  ¨UNOK�  X�uB��U�  UN�U�UO��  d??�“u??�«
 Ë√  ‰UI��«  ‰U� w� ¨tM� q�b�  sOOF�  qN�� Â«e��ô«

Æt��U�≈ vK� W�uJ��«Ë W�—uNL��« U�Oz— o�«u�
 WN�«Ë  w�  Ã—U��«  w�  sOO�UM�K�«  sO�d�GL�«  nK�  wI�
 ¡ö�≈  “U��≈  s�  W�uJ��«  XMÒJL�  U�bF�  wK�«b�«  bNAL�«
 qO�U���«  X���√  YO�  ÕU�M�  sO�d�GL�«  s�  v�Ëô«  WF�b�«
 ¨WO�K� UN�« s�bzUFK� W�B�« …—«“Ë UN�d�√ w��« W�d��L�«
 Ÿu��ô«  WO�U��«  WK�dL�«  oKDM�  Ê«  l�u�L�«  s�  ULO�

Æq�IL�«
 bO� ‰«e� ö� Ã—U��« w� sOO�UM�K�« »öD�« ¡ö�≈ nK� U�√ 
 d�«c�  U�UD� sL� sO�Q� s� »öD�« e�� V��� W��UFL�«
 b�U�  ¨f??�√Ë  ÆW�FB�«  W�œUL�«  rN�U{Ë√  V���  dH��«
 qON�� vK� qLF�«ò sO�ËR�L�«  dB� w� ÊuI�UF�«  »öD�«
 rN�Òd��  vK�  dN�  s�  d��«  —Ëd�  bF�  ¨ÊUM��  v�«  rN�œu�

ÆåW�—bMJ�ù« WF�U� s�
 ôË  Î̈ «b???�  Ãd???�Ë  VF�  r??N??F??{Ëò  Ê«  »ö??D??�«  b???�√Ë
 w�B�« l{u�«Ë ÊUM�� s� w�Q� Ê« UNMJL� WO�U�  ö�u��
 W�U�  «u�b�ò  rN�«  v�«  «u�H�Ë  ÆådD��«  VN�  w�  UM�  `��√
 s�U�√Ë  ¨rNM�  WO�UM�K�«  WOKBMI�«  UN��K�  w��«  ¨ U�uKFL�«
 260  w�«u�  „UM�ò  Ê«  v�«  «Ë—U�«Ë  ¨årN�œu�  bF�  d���«
 Ê√Ë  ¨ÊUM��  v�«  …œuF�«  ÊËb�d�  ¨sO�d�GL�«Ë  »öD�«  s�
 —UE��U�  ¨rN�œuF�  W�“ö�«   «¡«d??�ù«  q�  XN�√  …—UH��«
 WOKF�  WOA�  „UM�Ë  ¨rN�  …dzU�  WO�—U��«  …—«“Ë  sO�Q�
 Ê√ ÊËœ s� sO�d�GL�« …œu� s� v�Ë_« WK�dL�« ÒdL� Ê√ s�
 XF�u�Ë Æåd�¬ Î «dN� ¡UI�K� ÊËdDCO� w�U��U�Ë ¨rNKLA�
 sL{  ÊUM��  v�«  s�bzUF�«  œb�  qB�  Ê√  å¡UM��«ò  —œUB�
 œb�  Ê√  v�«  …dOA�  ¨»d�G�  2000  v�«  v??�Ëô«  WK�dL�«
  U�UD��«  sL�  l�—  V���  Î«dO��  l�«d�  …œuF�U�  sO��«d�«
 W�«b��« cM� U�—«d� s� j�Ë_« ‚dA�« Ê«dO� W�d� ‰Ëb�Ë
 sL�  l�—  Òr�  t�√  v�«  —œUBL�«  X�H�  ULO�  Î̈U�U��  rN�œU�S�
 iH��  s�bzUF�«  œb�  s�  b�K�  œuBI�  qJA�   U�UD��«
 s�  qOKI��«Ë  W�Ëb�«  q�U�  s�  WO���uK�«Ë  WO�UL�«  ¡U��_«

ÆåÊUM�� vK� WO�B�« d�U�L�« W���
 rOEM�  vK�  qLF�  …—«“u�«  Ê√  v�≈  WO�—U��«  d�“Ë  —U�√Ë
 WO�D�«  …—bI�«  v�≈  ÎU� ÒuM�  ¨sOO�UM�K�«  sO�d�GL�«  …œu??�

ÆÊUM�� w� rN�U�I��ô
 Ê√  v??�≈  w��  —U??�√  åpOM�u��ò  W�U�u�  `�dB�  w??�Ë
 dO�u��  W�—ËdC�«   «eON���«  W�UJ�  …eN��   «dzUD�«
  ËdO� v�≈ qB� p�– bF� s�Ë ¨s�«uLK� W�uKDL�« W�UL��«
 d���«  v??�≈  U??�≈  »U??�c??�«Ë   U�u�H�«  ‰ULJ��«  q??�√  s�
 w�  Ë√  ‰eML�«  w�  Ë√  p�c�  …œb�L�«  o�UML�«  w�  w�B�«

ÆvHA��L�«
 WOKL�  w�  W�uJ��«  t�«u�  w��«   U�IF�«  “d??�√  s??�Ë
 ¨…œuF�U�  sO��«d�«  s�  Î «b�  dO��  œb�  p�UM�ò  ∫‰U�  ¡ö�ù«
 UMOK� sJ� …œuF�« w� W��d�«Ë s�«uL�«Ë q�_« oK� rN�√ U�√Ë
 Ê√  w�  WIKIL�«  WO�U��«  WDIM�«  ¨s�«uL�«  W�UL��  UNLEM�  Ê√
 UL�  w�B�«  UNF{Ë  ‰Ëœ  w�  ÊuAOF�  sOM�«u�  „UM�
 «u�u��  Ê√  rNN�M�Ë  Î «dD�  œ«œe�  U�Ë—uJ�«  —UA��U�  oKF��
 dO�J�«  ¨WO�U�  w�  W��U��«  WKJAL�«Ë  ¨ÃËd��«  Âb�Ë  —c��«
 ÊuKLF�  ‰Ëb�«  s�  dO��  w�  »öD�«  W�U�  sOO�UM�K�«  s�
 n�u�  U�bM�  w�U��U�Ë  ¨rNH�—UB�  s�  Î «¡e??�  «Ëd�uO�
 ÍœUB��ô«  l{u�«  `��√Ë  ‰Ëb??�«  Ác�  W�U�  w�  qLF�«
 w�  s�—b�IL�«  d��Ë   «—UH��«  d��  ‰ËU��  Î̈ «b??�  ÎU�F�
 sL{  ¡ôRN�  ÁdO�u�  sJL�  U�  dO�u�  WO�UM�K�«   UO�U��«
 b��« sO�Q�� w�ö�_«Ë w�U��ù«Ë wM�u�« s�UC��« oDM�
 WKJA�Ë  ¨ÊUM��  v�≈  «u�Q�  Ê√  v�≈  W�«dJ�  gOFK�  v??�œ_«
 ‰«u�_«  q�u��� oKF�� W�uJ�� UN��UF� Ê√  ‰ËU�� Èd�√

ÆåÃ—U��« v�≈ W�FB�« WKLF�U�
 UNLOOI�  —U??�≈  w�  å¡UM��«ò?�  WFKD�  —œUB�   —U??�«Ë  
 W�uJ��«ò Ê« v�« ¨sOO{UL�« s�dNA�« ‰ö� W�uJ��« qLF�
 ÍbB��«  w�  W�b�   b�√Ë  wM�u�«  Èu��L�«  vK�  X���
 b�F� r� …d�U� w� ¨ÊUM�� UNN�«Ë w��«  q�UAL�«Ë  U�“ú�
 WO{UL�«   U�uJ��«   U�—UL�  V���  ÊuO�UM�K�«  UNOK�
 Ác�ò Ê√ v�« X�H�Ë ¨åtO�«  q�Ë U� v�« bK��«  XK�Ë« w��«
 fOzd�«  bN�  w�  …dO�_«  ÊuJ��   dL��«  «–«  W�uJ��«
 Èd�«  W�uJ�  nO�Q�  r��  sK�  XDI�  «–«  U�«  Êu�  ‰UAO�
 ÈuI�«  vK�  p�c�  ¨WK�IL�«  WO�UOM�«   U�U���ô«  bF�  U�  v�«
 W�uJ��«  w�  W�—UAL�«  ÈuI�«  ÎU�uB�  W�U�  WO�UO��«
 W�uJ��«  `ML�Ë  w�uJ��«  p�UL��«  vK�  k�U��  Ê√
 „d�O�  ◊uI�  Ë«  W�uJ�K�  “«e��«  Í«  Êô  qLFK�  ÎUA�U�
 ÍœUB��ô«Ë  w�UL�«  Èu��L�«  vK�  …dO��  WO�K�   UO�«b�

ÆåwM�u�«Ë  w�UL��ô«Ë
 WO�uJ��«  UM�U���« iF� r�—ò t�√ v�≈ —œUBL�« dOA�Ë
 „u�L�  w�UO��«  V�U��«  Ê«  ô«  WO�UO��«   ôU���«Ë
 w��«  WO�UO��«  ÈuI�«  b�  s� ‚«—Ë_«  V�� bF� Êü«  v��
 …dDO��U� X��� W�uJ��« ULO� Î̈U�U� 30  cM� bK��«  XLJ�
 ËbF�«Ë  ÊUM��  sO�  W�—UIL�«  wHJ�Ë  U�Ë—u�  ¡U�Ë  W�“√  vK�
 W�uJ�  fOz—  sK�«  –≈  ¨÷dL�«  WN�«u�  w�  wKOz«d�ù«
 …—«“Ë qA� bF� w�B�« nKL�«  …—«œ«  gO��«  nOKJ� ËbF�«
 …dG��«  Ê«  ô≈  Æ¡U�u�«   UO�«b�  vK�  …dDO��«  w�  W�B�«
 Íc�«  w�UL��ô«Ë  ÍœUB��ô«Ë  w�UL�«  nKL�«  w�  sLJ�
 VKB�  ∫sO����  —œUBL�«  V���  —c��«Ë  oKI�«  t�uA�
 q��  Íc??�«  W�ö�  ÷U??�—  ÊUM��  ·dB�  r�U�  n??�«u??�
 s�dO�_«  sOLOLF��«  s�  Ã«d�ùU�  b�bN��«Ë  jGC�«  X��
 w�  `{UH�«  w�dO�_«  q�b��«  w�U��«Ë  lz«œu�«  h�  UL�
 —«–¬ 14  o�d� U�UI� W�—U�� l� ¨WO�UM�K�«  WO�UL�«  ÊËRA�«
ÆåWO�UM�K�« …œUO��« ‚d� Íc�« w�dO�ô« n�uL�« bO�Q� v�«

 tO�  d���« r�� œuK� Í—U� ‰bF�« …d�“u� `�dB� “d�Ë
 w�  W�bOKI��«  WO�UO��«  WB�U�LK�   ÒbB�  W�uJ��«  Ê«
 sJL�  X�Ë  Ÿd�Q�  ⁄«dH�«  ¡qL�  vF��Ë  WO�UL�«   UMOOF��«

Æ…¡UHJ�« ”U�√ vK�
 s��  bO��«  tK�«  »e��  ÂUF�«  sO�ô«  qD�  p??�–  v??�«
 W�U�  d��  ¡U��  nBM�«Ë  WM�U��«  ÂuO�«  ¡U��  tK�«dB�
 bO��« ‚dD��Ë ÆÊU�F� s� nBM�« ‰uK� W��UML� —UML�«
 w�UL�«  nKL�«Ë  U�Ë—u�Ë  sO�d�GL�«  nK�  v�«  tK�«dB�
 ·dB� U�—b�√ w��« rO�UF�K� ÎULOOI� Íd��Ë ÍœUB��ô«Ë
 sO�œuL�«  —UGB�  W��M�U�  WOKLF�«  UNKO�UH�Ë  ÊUM��
 w�  wLOK�ù«  ÊQA�«  vK�  ÃÒdF�  UL�  WK�IL�«   «uD��«Ë
 ‰Ëœ  vK�  »Ëd��  WOKOz«d�ù«  WO�dO�_«   «b�bN��«  ¡u{
 W�dJ��  ◊U??�Ë√  tO�   √—  Íc??�«  d??�_«  ¨W�ËUIL�«  —u��

 ¨jI� w�ö�ù«Ë w�HM�«  jGCK� q�uN�  öL� å¡UM��«ò?�
 WOKOz«d�ô«  …b�dF�«Ë  WO�dO�ô«  WMLON�«  dB�ò  Ê√  WHOC�
  «—UB��ô«  bF�  ULO�  ô  vN��«  U�dO�«  ¡UHK�  W�dD�Ë
 s�   U�U��«  nK���  w�  W�ËUIL�«  —u��  UNL�«d�  w��«
 bF�  ÎUC�«Ë  ÊUM��Ë  sOD�K�Ë  ‚«dF�«Ë  W�—u�  v�«  sLO�«
  U�ôu�«  vK�  U�Ë—u�  ¡U�Ë  UNHK�  w��«  WO�—UJ�«  ZzU�M�«
 Íc�«  d�ô«  ¨U�Ë—Ë«  ‰ËœË  åqOz«d�«åË  WO�dO�ô«  …b��L�«
 ÍœUB��ô«  ÂUEM�«  w�  WO�O�«d��«   ôu��  Àb�O�

ÆåwL�UF�«  w�UO��«Ë
 ◊U�Ë«   —U�Q�  ¨ÊUM��  ·dB�  rOLF�  ’uB��  U�«
 dO�  rOLF��«ò  ÊQ�  b�RO�  tK�«dB�  bO��«  Ê«  v�«  ¡UM��«
 WOKLF�«  tKO�UH�  WN��  ôË√  `O{u�  v�«  ÃU���Ë  Ì·U??�
 s�  Ã«d�û�  WO�U{≈  rO�UF�  v�«  ÃU���  ÎUO�U�Ë  WOMI��«Ë
 å¡UM��«ò?� ÊuO�U� ¡«d�� XH� ULO� ¨åsO�œuL�« WOI� ‰«u�«
 W�uJ��« vK� w�«c��« ‰ËU�� ÊUM�� ·dB� r�U�ò Ê« v�«
  U�U���« VK�« Ê« YO� ¨·—UBL�« WOFL� l� ÊËUF��U�
 sO�u��  W�—U�   U�U��  w�  rOLF��«  w�  …œuBIL�«
 ¨rN�«u�√  q�  V��  v�«  ¡ôR�  bLF�  s�  w�U��U�Ë  ¨V�«Ëd�«
 w� rN��«Ë— ÊuC�I� nOJ� ¨UN�UH�≈ v�« —UB� ô w� p�–Ë
 W�U� w� b�b� »U�� `�� v�« ÊËdDCO�� øW�U��« Ác�
 Ÿ«b��«  W�ö�  ”—UL�  q�  ¡«d���«  ‰¡U��Ë  Æå‰«u??�ô«
 —ôËb??�«  ·d??�  dF�  l�d�  W��u�  dO�_«  rOLF��«  q??�Ë
 ‰«u�_«  w�  Òw�U{≈  q�P�  w�U��U�Ë  WO�UO�   ôbF�  v�«

 ÆåøW�u��L�«
 —Ëd�  l�“u�  WOK�«b�«  …—«“Ë  —«d�  wI�  p�–  ÊuC�  w�
 W�ËœeL�«Ë …œdHL�« UN�U�—« V���  U�dD�« vK�  «—UO��«
 V���  WO�J�   ¡U�  UN�zU��  Ê«  ULO�  ô  œ—Ë  c�√  q��
 sO�  „UJ��«Ë  dO�  WL�“  …b�   U�d�   bN�  «–«  sO��«d�
 Âb�  WKJA�  q��  r�  w�U��U�Ë  ¨sOM�«uL�«Ë  WOM�_«  ÈuI�«
 W�d�  w�  b�e��  q�  ‰u���«  dE��  sOM�«uL�«  Â«e??�??�«
 ·«b�√Ë  qO�UH�  q�  iN�O�  U�   U�dD�«  vK�  sOM�«uL�«
 w� W�UF�«  U�öF�« W�F� fOz— sJ� ¨W�UF�« W��F��« —«d�
 √b�L�«  Ê«  `{Ë«  rK��  ·“u�  bOIF�«  wK�«b�«  s�_«  Èu�
 ‰eML�« w� Â«e��ô« u� åÃËœeL�«Ë œdHL�«ò —«d� s� w�U�_«

ÆÈuBI�« …—ËdCK� ô≈ ÃËd��« Âb�Ë
 XMK�«  –≈  ‰u���«  dE�  —«d??I??�   UH�U�L�«   dL��«Ë
 W�d�  s�  W�—Ëœ  Ê√  wK�«b�«  s�_«  ÈuI�  W�UF�«  W�d�bL�«
 WM�U�  s�� vK�  qIM� ÊU� Íc�«  ÆŸÆ—  u�bL�«  XH�Ë√  —u�
 lO��  W��R�  w�  qLFK�  p??�–Ë  Îö�U�  Ø25Ø  ©»√  pO�®
 vC�IL�«  Íd??�√Ë  Êu�b�  …bK�  w�  t�«uH�«Ë   UOCL��«

ÆWOMFL�« WFDI�« q�� s� w�u�UI�«
 o�� d{U�L�« s� dO�� œb� dOD�� ¨f�√ Âu� q�� UL�
  UH�U�� d{U�� ŸuL�� Ê√ s�_« Èu� XMK�√Ë ¨sOH�U�L�«
 mK�  16∫45  W�U��«  W�UG�  ÂuO�«  W�UF�«  W��F��«  —«d??�
  U�u� VK� Òr�� t�√ s�_«  Èu�  —œUB�   œU�«  UL�  Æ1306
 s� b�Q��«Ë …b�«Ë …—UO� w� rND�{ Òr�� s�c�« ’U��_«

ÆUN�H� WKzUF�« s� rNÒ�√
 w�  ËdO� w� w�uJ��« vHA��L�« sK�√ ¨p�– ‚UO� w�Ë
  ôU��« ŸuL�� q�Ëò ∫WO�U��«  U�uKFL�« w�uO�« Ád�dI�
 …œu�uL�«Ë  U�Ë—uJ�«  ”ËdOH�  UN��U�≈  ÎU�d���  X���  w��«
 XK�Ë  vHA��L�«  w�  w�B�«  ‰eF�«  WIDM�  w�  ÎUO�U�
 UN��U�S�  t��A�  W�U�  15  ‰U�I��«  r�  ÆW�U�≈  30  v�≈
 5  XK�UL�  ÆÈd�√   UOHA���  s�  XKI�  U�Ë—uJ�«  ”ËdOH�
 w�  WO�K�  h�H�«  W�O��   ¡U�  Ê√  bF�  ¡UHAK�   U�U�≈
 cM�  s�  ÎU�UL�  XOH�  w��«   ôU��«  ŸuL��  mK�  ÆsO�dL�«

Æå¡UH� W�U� 60 W�«b��«
 sO�uO�«  w�  t�u�O�  W�B�«  …—«“Ë  s�  b�Ë  Ê√  bO�√Ë
  U�u��  s�  b�eL�U�  ÂUOIK�  ÍdA�  ¡UC�  v�«  sOK�IL�«

ÆU�Ë—u� ”ËdO�

 UM� Òq�O� ¨dB�M�Ë WO�«d�ù« …—u��« W�d�� r�UF� —uK��� Ê√ q�� ¨dOOG��«Ë s�b�« sO� W�öF�«
ÆlL��L�U� —U�O�« W�ö� …bI�

 UNFKD� w�  b�Ë ¨…dO�J�« UN�UD�� œd� œ—«u� ÔX�� ¨XC� WM� sOF�—√ s� d��√ ‰ö� ≠
 ¨t�œUOI�  ÎUO��—U�  Î «—U���«  1982  ÂU�  wKOz«d�ù«  ÕUO��ô«  ¡U�Ë  ¨q�√  W�d��  Íd�  W�Uz—
 WÒOKOz«d�ù«  «uI�« …U�öL� »uM��« v�≈ sO�dJ�F�« W�d��« —œ«u� …dO� ‰U�—S� Á—«d� ÊUJ�
 l� …dONA�« W�dFL�« YO� ¨…bK�� »Ëd��« rOK�S� w�U� q�� v�≈ ¨W�u� UMI�«d�Ë ¨W�bI�L�«
 ‰ö��ô« gO�  U�U�œ »dC� «u���Ë ¨W�U�� qJ� q�√ »U�� UNO� q�U� w��« ‰ö��ô«  «u�
 s� c�√ Âu� v��√ ôË ¨‰ö��ô« gO� UNK�œ v�� ¨ ËdO� s� ŸU�bK� Îôu�Ë ¨UNCF� d�√Ë
 ”UM�«Ë ¨„d�AL�« vM�L�« tO� lI� Íc�« Ÿ—UA�« w� ÃdL�«Ë ÃdN�« œU� U�bM� w�O�bM� Íb�
 rK�√Ë ¨a�—U�K� WO�U� W�œd�� l��� ô ‰UIL�« Ê√ rK�√ wM�_Ë ¨Êu�œU� sOOKOz«d�ù« Ê≈ ‰uI�
 UL�—Ë tM� ÂU� iF� vK� ¡uC�«  wI�_ Ë√  ¨Íd� tO�� s� Àb��_ fO� W�U�J�«   —d� wM�√
 W�—bL� f�√ t�√ bI��√ wM�_ W��UML�« w� W�U�J�«  —Òd� q� ¨tM� ÊËdO�J�« t�dF� ô b�b�

ÆUNM� W�ö�� ¡UH��ô« ÎôËU�� ¨UN�Ë—œ vK� Ÿö�ö� ÊuO�UM�K�« ÃU���
 «c� ÊËdO�J�« »dG��� b�Ë ¨WB�U�LK� UNO� ÊUJ� ô W�Ëœ W�UI�� Íd� fOzd�« wL�M� ≠
 q�U�_  ÎU�BM�  ôË  …—«“Ë  ôË  W�UO�  b�—√  ô  ÎUF��  U�√Ë  Î̈U�UH�  UL�—Ë  WK�U��  t�Ëd��F�Ë  ‰uI�«
 W�dEM� ÆiIM�«  q�I� ô b�«u� ÒÍb�Ë V�� s� rK�√  UL� bN�√ wMMJ� ¨tK�«  `L� ô ¨o�U�√  Ë√
 Íc�«  ¨‰Ë_«  t�NML�  WI�U�  X�O�Ë  WI�ô  Íd�  v�≈  V�M�  w��«  åaOD�  U�  sOJ��«  vK�ò
 W�u��  tOK�  X{d Ô�  U�bM�  1985  ÂU�  UOHJ�  WL�  w�  Èd�  U�  ¨ULN�Ë√  ¨s�b�U�  tOK�  œ—Ë√
 fOzd�«  l�   UO�öB�«  r�UI��  W�—uNL�K�  fOz—  VzU�  VBM�  qO�  vK�  ÂuI�  WO�UO�
 W�bIL�«  w�Ë  wHzUD�«  ÂUEMK�  w�UO��«  Õö�ù«  vK�  Î«dB�  ¨i�—Ë  ¨W�—u��œ  ’uBM�
 U�bM�   UOMOF���«  lKD�  w�  ULNO�U�Ë  ¨…œb��  WOM�“  WKN�  sL{  WÒOHzUD�«  ¡UG�ù  t�u�œ
 ÊuO�UO��«  Òd�√  «–≈  t�O�ËR��  qLJ�  s�  t�√  gO�K�  bzUI�  œu��  qO�≈  fOzd�«  s�  XGK��
 Íd�  fOzd�«  n�u�  Ê√  Î «d��F�  ¨WO�d��«  W�—bL�«   U�U���«  w�  s�ezUH�«  WB�U��  vK�
 w�U� i�d� qHJ��« vK� —œU� uN� …¡UHJ�« ô≈ bL�F� ô  U�U���U� tL�œ ÊS� ”UOIL�« t� qJA�
 w�QO� œu�� ‰«dM�K� Àb��√ Ê√ Òw�≈ VK�Ë ¨Íd� fOzd�« XF�«— U�bM�Ë ¨U�Òb�Ë ◊uGC�«
 ∫·U{√Ë  ÆåUN�Òe�Ë  q�√  W�d�  s�  W�ÒbIL�«  ¡UL�_«  W�zô   U�ò  ∫Íd�  ‰U�  ¡UIK�«  ÊU�Ë  ¨tO�≈
 p�KJA�  ÊuJ��  ô≈Ë  ÊœUN�  ôË  l�«d��  ô  ¨œu��  qOL�  s�≈  X�√  t���≈  sJ�  ¨tK�«  vK�  qJ�«
 e�U��«  w ÒD���  W�d��  ‰Ë√  X�U�Ë  Æå„dN�  wL�√  U�√Ë  wMGK�«  pI�d�  w�  nI�  s Ó�Ë  ¨wF�
 ÊUM��  vK�  ÒdL�  s�  t�√  u�  ”—b�«Ë  ¨WO�d��«  W�—bL�«  w�  WO�UO��«  WB�U�L�«Ë  wHzUD�«
 lL��« sJ� ¨Íd� qF� U� q�L� nz«uDK� …d�U� W�Ëœ ŸËdAL� p�L��Ë WB�U�L�« i�d� s Ó�
 ÊË—dJ� s�c�« t�—b� Ê√ V�� U� «c�Ë ÆqO���� WOHzU� ô W�Ëœ ŸËdA�Ë WHzU� W�U�“ sO�
 o�√ U� ‰uI� q�UI� wHzU� l�u� s� p�d� d�«u� u�Ë ¨qAH�« ÊËbB��Ë ÁbF� s� W�ËU�L�«
 WOHzUD�«  ¨sOLKE�  sOIH�  l�UI�  s�  s�¬  —u�F�  W�U��  W�dH�U�  ¨oOLF�«  Íd�  ÊUL�≈  t�Q�
 U�  «—ÒdJO�  ¨»U�œ  ÊU��  W�uJ��«  fOz—Ë  d��«  wM�u�«  —UO��«  r�d�  ÂöJ�«Ë  ¨WB�U�L�«Ë
 ¨åaOD�  U�  sOJ��«  vK�ò  W�dE�  ŸU��«  s�  Îôb�  ¨oOLF�«  Íd�  UHA�J�Ë  œu��  ‰«dM��«  tKF�

ÆUNO� Èd� U�Ë  UMOOF��« W��UML� ÂöJ�«Ë ¨W�dEMK� V�UB� t� sO�Ò—c��
 —Òd�  U�bF�  ¨UN�u�  UMHK��«Ë  ¨wM�u�«  –UI�ù«  W�O�   b�Ë  wKOz«d�ù«  ÕUO��ô«  ‰ö�  ≠
 WLO�  XLÒO�Ë  ¨fO�d�  ”UO�«  q�«d�«  fOzd�«  …u�œ  WO�K�Ë  UNO�  W�—UAL�«  Íd�  fOzd�«
 ‚UH�«  ◊UI�ù  WKL��«  œuI�  Íd�  ÊU�  WKOK�  —uN�  ‰ö�  sJ�  ¨UN����  Î«—uN�  UMOK�  ·ö��«
 sO�√  fOzd�«  „«c�¬  W�—uNL��«  fOz—  W�UI��«  ÕdD�  UN�ö�  s�Ë  ¨—U�√  s�  dA�  l�U��«
 ‰ö�Ë  ¨W�ËUIL�«  —U��  w�Ë  W{UH��ô«  v�≈  o�dD�«  w�  UMO�ö�Ë  Æ‚UH�ô«  mK�  r�  U�  qOL��«
 tMJ�  ¨ U�DL�«  s�  dO�J�«  W�—u��  Íd�  fOzd�«  W�ö�   bN�  …dO�_«  s�dAF�«   «uM��«
 o�b�  tMJ�  Î̈öI���  ¨Ê«d�≈  w�  WO�ö�ù«  W�—uNL��«  l�  t��ö�  w�  UL�  Î̈UFOL�  UNO�  ÊU�
 b�_« W�—u�Ë ¨W�—u� t��Ëd� W�«u�Ë w�dF�« ÊUM�� l�uL� p�L�� ¨vÒK��� ô nOK�Ë Òw�Ë
 WO�UM��  WOM�u�  tOK�  ’d��  Èc��Ô�  ÎôU��  ÂÒb�  Íd�  Ê√  u�  UM�  ”—b�«Ë  ÆÊ«—Ëœ  Ë√  Òn�  ö�
 s�Ë  ¨WF�ULL�«Ë  W�ËUIL�«  dJ�FL�  ¡UL��ô«  VK�  w�  ¨WOF�«u�«  UN�O�UJ�≈  Î «b�R�  ¨WO�U�
 rNF�«u�  s�  tL�bI�  ÊËd�ü«  lD���  r�  U�  u�Ë  ÆÊ«d??�≈Ë  W�—u�  l�  n�U���«  W�ö�  VK�
 ¨U�d�–√  r�  ¨…dO��  s�ËUM�  s�  s�—u�cL�«  sO�«uMF�«  w�Ë  ¨W�“«uL�«   UH�U���«  w�  ¨WK�UIL�«
 fO�Q��«  W�b�  w�  n�U��Ë  n�U��  w��«  WO�UM�K�«  WOM�u�«  Ác�  f�UN�  ÊuJ��  Íd�
 ¨‰Ë_«  rN�«  ÁbM�  vI��Ë  X�U�  UN�_  ¨t�UH�U��  UL�  ¨t�O�d�Ë  ¨t�OFO�  UN�U���  Ÿ ÒuD�  ¨UN�
 ÊuLNH�Ë  rNOK�  rNH�  sON�UA�  ¡U�d�  w�öO�  —UE��ô«  tOK�  ÓÂô≈  ¨Ád�  w�  UL�—  ÎözU���
 w�  ÂuO�«  tK�«  »e�  tKL��  Íc�«  ÒwLOK�ù«  —Ëb�«  ¡U��√  s�  nH���  Ê√  »UD��«  tKF�Ë  øtOK�
 Ác� ¨t�ËdA� ÃU� …—b� j�dH��« ÊËœ sJ� ¨UN� “uHK� ÁbM��Ë tF� q�UJ�O� ¨WIDML�« „—UF�

ÆWO�UB�«  WO�UM�K�«  WOM�u�«
 tzU�œË  t�—UN�  s�  d��√  vJ�Ô�Ë  ¨Íd�  fOzd�«  W�UI�Ë  W�«d�Ë  ¡U�–  s�  dO�J�«  vJ�Ô�  ≠
 w�  t�UM�  s�  ÊËdO�J�«  eLG�Ë  ¨UN���ö�  w�  WK�cL�«  t�¡UH�Ë  WO�UM�K�«  ¡UOLOJK�  t�UFO��«Ë
 s�Ë  ¨ÂUF�«  ‰UL�U�  —U�N��ô«  s�  ÎUI�«Ë  iF��«  Àb���  UL�—Ë  ¨ UOL�L�«Ë  `�UBL�«  W�F�
 ¨åÈd��«Ë  ŸU�  ‚u��«  dC�  s Ó�ò  u�  åaOD�  U�  sOJ��«  vK�ò  ·œ«d�  Ê√Ë  ¨Y�—u��«   UÒO�
 sO�dIL�«Ë  ¨`�UBL�«  WG�Ë  ¨WB�U�L�«  Ë√  ¨WO�u��L�«  wH�  w�  UM�  w�LN�  X�O�Ë
 »d�  ‰ö�  Èd�  U�  u�  ‰Ë_«  ¨sOGOK�  s�b�U�  Âb�_  q�  ¨sO�d�_«  ¡U�d�_«  Ë√  ¨s�bOH��L�«
 ¡U��Ë  1986  ÂU�  n�d�  w�«d��ô«  w�bI��«  »e��«Ë  q�√  W�d�  sO�  …dONA�«  sOLKF�«
 s� Íe�dL�«  ·dBL�«  W�UL� sO�Q�  vK� Íd� UL�«b�√  s�cK�«  œUMF�«Ë —«d�ù«Ë ¨1987  ÂU�
 dO��  ÂöJ�«Ë  ¨V�c�«  pzU��  tO�  X�U�Ë  ¨tDO��  v�≈  WD�CM�  dO�   U�uL��  Í√  ‰u�Ë
 l�ËË  ÊUM��  V�–  V�c�«  V�–  Ê≈  ¨‰uI�«  vK�  b�U�  U�√Ë  ¨‰uI�  Íd�Ë  ¨r�UI�  l�—UA�  s�
 ¨U�ôu�  „dLF�  tK�«  ‰U�√  ÎözU�  ¨ ÒV�L�«  Œ_«  WGK�  t��Q�Ë   √d��  U�bM�  WO�U��«Ë  ¨rO�I��«
 X�U� u� ¨W�UO� tO� fOK� w�uI� o�Ë ‰u�√ p�ò ∫‰UI� ø„bF� s� ”UMK�  d�Òœ« «–U� sJ�
 XM�  UL�  q�√  w�  W�ö��  jD�  X�U�  u�Ë  ¨UN�Oz—  Íd�  tO��  ÊU�  UL�  q�√  w�  W�«—Ë  „UM�
 Ê≈ ¨√d�≈ ‰U�Ë U�dL� s� …dA� W�œU��« w� WÒO�uM� …U�H� dF� Ê«u�œ p��√Ë Î̈UC�√ UN�Oz—
 ¨UM� ”—b�«Ë ÆåÍd� tO�� Ÿd��« UL� ¨t�œUO� Ÿd��O� V�«uL�« Ác� tO� b�u� Íc�« VFA�«
 ¨W�UO��« qG� …Òb� s� U��U� Ê≈ WO�u��L�«Ë WB�U�L�« ÂuNHL� s�dL�√ sOD� r�— u�

ÆoKD� o�� VFA�«Ë WIKD� WLOI� W�Ëb�« UL� ¨ULNOD�� “u�� ô
 ¨dLF�« ‰u�Ë W�B�U� u�œ√ ¨t�I�d� »U�Ë ÍdF� j�U�� Íc�« o�bB�«Ë dO�J�« Œú� ≠
 WOM�ËË  tO�UC�  ¨WO�UI�  WO�UO�  W��u�Ë  ¨U�—uC��  rFM�  …—œU�  WO�UM��  …Ëd�  t�≈  ‰u�√Ë
 «u�dF�� Ê√ ¨ÊËd� Íc�« Íd� tO�� ô≈ Êu�dF� ô s�cK� t�œ—√ U�Ë Î̈UC�√ WO�b� UNMJ� ¨WO�d�Ë
ÆÊUM�� ÊËbOH�Ë ÊËbOH��� n� «u�d�Ë «u�dF� Ê≈ bOH��� ÊUM�� Òq� ¨oOLF�« Íd� tO�� vK�

 ozUI��« tO� XHA�Ë WFM�_« tO� XDI� s�“ w� ‰uI� tOK�Ë
 s�“  w�  ¨WOF�«Ë  X�O�  UN�√  sÒO��  w��«  W�ON�«  tO�  XK�P�Ë
 ozUI��« tO� XHA�Ë WFM�_« tO� XDI� s�“ w� ‰uI� tOK�Ë
 s�“  w�  ¨WOF�«Ë  X�O�  UN�√  sÒO��  w��«  W�ON�«  tO�  XK�P�Ë
 ozUI��« tO� XHA�Ë WFM�_« tO� XDI� s�“ w� ‰uI� tOK�Ë

 œUF� s�“ ¨U�Ë—u� bF� U� ÂUE� w� ‰u�bK� r�UF�« tO� ÒbF���
 s�“  w�  ¨WOF�«Ë  X�O�  UN�√  sÒO��  w��«  W�ON�«  tO�  XK�P�Ë
 œUF� s�“ ¨U�Ë—u� bF� U� ÂUE� w� ‰u�bK� r�UF�« tO� ÒbF���
 s�“  w�  ¨WOF�«Ë  X�O�  UN�√  sÒO��  w��«  W�ON�«  tO�  XK�P�Ë

 …b�b��«  WO�O�«d��ô«  jz«d��«  r�—Ë   UH�U���«  W�UO�  tO�

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

 W�d�� ÂÒbI� UNMI�� ô w��«  ö�U�L�«Ë UMN�A� ô w��«  UG�U�L�« s� Î «bOF�
 t�d�  UL�  W��M�U�  W�u�Q�  dO�  lzU�Ë  ¨»U??�œ  ÊU��  —u��b�«  W�uJ��«  fOz—
 WO�F� Ë√ WO�UO� …u� pKL� ô u�Ë ¨ U�uJ��«  ¡U�ƒ— ÍœU� l� ÊuO�UM�K�«
 r�bI� vK� t�—b� tM� W�UOM�U� w�Òb� ôË w�Òb� ôË ¨tOL�� Ë√ Áb�U�� WOLOK�≈ Ë√
 s�“«u� Íb�� vK� …—b� Ë√ UN� …e�U�  UH�Ë „ö��« Ë√ q�UAL�« qJ� ‰uK�

ÆÀ«b�_« WN�Ë dOOG�Ë ÈuI�«
 Ád�Q�  W�KB�  s�  —Òd���«  ÎôË√  u�  t��d��  w�  »U??�œ  fOzd�«  t�ÒbI�  U�
 Í√—Ë  …dJ�  q�  vK�  p??�–  V���  `�HMO�  ÁbÒOI�  WI���  WH�Ë  s�  —Òd���«Ë
 WK�UH�«  ÈuI�«  sO�  Áu�b�  w�bÔ�Ë  ¨¡«d���«  ¡«—¬  ÃeL���Ë  ¨g�UM�Ë  lL���Ë
 s Ó� …d�� r�—Ë ¨sJLL�« qC�√ —U���Ë ¨q�UH��« œËb�Ë qFH�«  «œ— V�«d�Ë
 Á—«d� bF� Àb� UL� ¨Èu�√ UNN�«u� w��«  U�DL�« bF� Ãd�� rN�u�Ë t�uH�UM�

ÆW�uJ��« ‰UL�√ ‰Ëb� s�  UMOOF��« V��
 w�  ÕU�L�«  qC�√  qFH�  W�œUB�«  WOM�«  s��  u�  »U??�œ  fOzd�«  t�ÒbI�  U�
 ÍdA� bN� vK�√ ‰c� UNO�≈ Î U�UC� ¨”UM�«Ë bK��« W�b�� WM�«d�« W�Ëb�« ·Ëd�
 ¨UM�  s�  t�uA�  W�ËU��  r�—Ë  ¨ U�DL�«Ë  ¡UD�_«Ë  h�«uM�«  w�ö��  sJL�
 tKF�  U�  «c�Ë  ÆÀb??�Ë  WD��  q�  s�  Èu�√  Î UC�√  Ãd��  ¨„UM�  s�  g�uA�Ë
 WD�UC�« n�«uL�«  l� q�UH��«Ë  UEH���«  ÕdD� sO�d�GL�«  …œu� WOC� w�
 WIO�œ …—uB� ÁcOHM� √b� o�dD�« nB�M� w� —«d� …—uK�� Îôu�Ë ¨l�d��K�
 dH��« d�«c� —UF�Q� `O�B�K� WK�UI�«  nFC�« ◊UI� iF� r�—Ë ¨W�ÒdA�Ë
 œËœd� Î UF�U� Î U�«uM� sOO�UM�K� w�U��ù« q�UH��« qJ� ¨WO�bMH�« W�U�ù«  ôb�Ë

Æ‰UF�_«
 W��F��U�  Î «d�Q�  b??�_«   U�UDI�«Ë  Î «dI�  b??�_«   özUF�«  …b�U��  WOC�  w�
 WI�d�Ë —UF�Q� ·—UBL�« WC�� s� …dOGB�« lz«œu�« d�d�� w� UL� ¨W�UF�«
 W�u�b� WO�U�  ö�J� t�u� W�K� …uI� »U�œ fOzd�« ÂÒbI�� ¨…bO� »U���«
 ULN� ÕU�� oOI�� vK� —œU� t�√ X��√Ë ¨w�—U� œ«b��«  «–Ë WO�UO� Èu� s�
 UNOK�  iL�  r�  W�uJ�  dL�  w�  W�d��«  ÁcN�Ë  ¨·u�Q�  dO�  uN�  Î UO���  ÊU�

ÆbF� Ê«dN�
 Ê√ ÂuO�« dFA� ¨bOJ�«Ë bJM�«   ôËU�� r�— W�uH� qJ� Êu�uI� ÊuO�UM�K�«
 sJ�  r�  ÊuO�UM�K�«  t�KD�  ÊU�  U�  ÊQ�  ‰uI�  W�d���«  Ác�Ë  ¨W�uJ�  fOz—  UM�

Æ`�UBL�«Ë  UÒO�BF�« s� —Òd��Ë W�b�Ë …œ«—≈Ë ‚b� q� ¨…e�F�
 ¨sOKÒ�DL�« s� «u�O� rN�K�√ w� W�uJ��« fOzd� ÂuO�« WO���« ÊËœR� s�c�«
 Ë√  l??�«d??�  Ë√  dOBI�  Ë«  QD�  q??�  bM�  q�L�U�  w�UI�«  r�bIM�  Êu�uJO�Ë
 e�� »U�œ ÊU�� fOzd�« Ê≈ ÕU�d� dOLC� ‰uI�« sJL� Êü« v��Ë ¨W�ËU��

ÆW�Ëb�« ‰U�— Ã–UL� sO� ÁbFI�

√ó©≤e õéëj ÜÉjO ¿É°ùM
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{ وجدي المصري
»على كّل إنسان متحّضر أن يعتّز

بأّن له وطنين: الذي يعيش فيه وسورية«
أندريه بارو: مدير متحف اللوفر سابقاً 

التاريخ  بتزوير  القدم  منذ  ضلوعه  عن  نكشف  أن  علينا  تحّتم  اليهودي  عدّونا  معرفة  إّن 
القديمة. هذا الكشف ما كان  التي وصلتنا عن الشعوب  والجغرافيا والتراكمات الحضارية 
ليتّم وينجح لوال المكتشفات اآلثارية التي اختزنتها أرض سورية لعدة ألفيات من السنين. 
ولقد أجمع الدارسون الموضوعيون على أّن األساطير القورانية ليست إبداعاً عبرانياً بقدر 
ما هي سطو على إبداع األولين، خاصة السومريين والبابليين والكنعانيين، بدءاً بأسطورة 
لم  لشعب  تاريخ  فبركة  من  تبعها  وما  الطوفان  أسطورة  الى  طين،  من  آدم  وخلق  التكوين 
يرد له ذكر في أية وثيقة تاريخية، وهذا ما جعل المؤرخين يلتفتون إلى التأكيد على عدم 
األولى،  الخمسة  األسفار  كاتب  اعتمد  أن  فبعد  تاريخي.  كمصدر  التوراة  اعتماد  إمكانية 
الكون،  وجود  لتفسير  والبابلية  السومرية  األساطير  على  الكاهن،  عزرا  إّنه  ُيقال  والذي 
واإلنسان تحديداً، قام بكتابة قصة سخيفة بدائية ال يقبلها العقل، عن مجموعة من القبائل 
)يهوه(  إلهاً  الكنعاني  التراث  لها ذرية وأنساباً تصلها بآدم، وسرق من  الوضيعة، اخترع 
القبائل،  لهذه  خاصاً  إلهاً  به  وتفّرد  وغموض،  تشويق  من  قّصته  فصول  يخدم  ما  كّل  قّوله 
وجعل هذا اإلله يختارها لتكون، دون كّل البشر، شعباً خاصاً به. ولّما لم تكن هذه القبائل 
اللغة  من  لهجة  بل  بها  خاصة  لغة  لها  تكن  لم  وبالتالي  آنذاك،  الحضارة  من  شيء  على 
الكنعانية المسيطرة في ذلك الوقت على كامل المساحة التي تحركت فيها هذه القبائل، بدأ 
الكاتب بالسطو على بعض الكلمات الكنعانية أو البابلية وحرفها عن معناها األساس لكي 
يعطي لعمله األدبي قيمة ومصداقية حضارية، فكما هو معروف فإّن اللغة هي الدليل األول 

على حضارة الشعوب.
إّن التزوير األساس الذي قام به كاتب التوراة هو إيهام الناس بأّن إله بني إسرائيل قد بلبل 
ألسنة الناس لكي ال يفهم بعضهم لغة بعض لكي يفّسر وجود أمم شتى على سطح األرض. 
فجاء دارسو اللغات القديمة ليأكدوا أّن فعل بلبل ال عالقة له ببابل التي تعني باب اإلله. ثم 
إلى  الى إسرائيل ناسباً معنى كلمة إسرائيل  أّن يهوه غّير اسم يعقوب  الناس  إيهام  حاول 
يدعى  ال  فقال  يعقوب.  فقال  اسَمك.  ما  له  »فقال  بلهجته،  هو  كما  واإلنتصار  المجاهدة  فعل 
 :22 تكوين  وقدرت«،  والناس  الله  مع  جاهدت  ألّنك  إسرائيل.  بل  يعقوب  بعد  ما  في  اسمك 
27-28. أّما اللغويون فلهم رأي آخر. يقول حنا حنا في كتابه: )دراسات توراتية( ما يلي: 
»ولكن اسم إسرائيل كان قبل التوراة وقبل يعقوب أيضاً الذي ُسّمي إسرائيل، وما ُيثبت هذا 
ورود اسم إسرائيل على رقيم ُعثر عليه في إيبالّ سورية يعود تاريخه إلى وقت سابق لعهد 
إله األزل وهو إله مدينة أشور، وإله  إبراهيم، فإسرائيل كلمة مرّكبة من إسم إلهين هم أشر 

القوة إبل«.
أن  آدم  وأّن يهوه كلّف  ُخلق ناطقاً،  األول  اإلنسان  بأّن  نقتنع  أن  التوراة  أرادنا كاتب  لقد 
ُيطلق األسماء على الحيوانات والطيور: »وجبل الرّب اإلله )يهوه( من األرض كّل حيوانات 
ذات  آدم  به  دعا  ما  وكّل  يدعوها.  ماذا  ليرى  آدم  إلى  فأحضرها  السماء.  طيور  وكّل  البّرية 
نفس حية فهو اسمها«، تكوين 2 : 19. أّما ما هي اللغة التي اشتّق منها آدم األسماء؟ فحتى 
الراسخين في العلم لم يسمعوا بها. وبعد أن أنجب آدم من حواء أطلق أيضاً األسماء على 
أوالده الذين لم نعرف منهم إالّ قايين وهابيل وأنوش، وهؤالء أطلقوا األسماء على ذرّيتهم، 
في  األسماء  هذه  أخذ  قد  التوراة  كاتب  أّن  أم  األسماء،  هذه  اخترع  من  هو  بالفعل  آدم  فهل 
القرن السادس قبل الميالد من البيئة التي كان يعيش فيها ونسبها إلى اإلنسان األول مثلما 
ربط نسب العبرانيين بآدم أيضاً عبر محطات مهمة منها نوح وسام وأبرام ألخ. ومن أطلق 

على آدم، اإلنسان األول، هذا اإلسم؟ يقول فراس السّواح في كتابه )مغامرة العقل األولى( 
الكلمة  هذه  أّن  والواقع  آدم،  اسم  األول  اإلنسان  على  التوراتية  الرواية  »أطلقت  يلي:  ما 
نصوص  عدة  في  الكلمة  هذه  وردت  وقد  اإلنسان«  أو  البشر  وتعني:  فينيقية  أوغاريتية 
أوغاريتية ومنها ملحمة كرت: »إذ ظهر له في الحلم إي... في رؤاه ظهر أبو آدم«. ولقد بدأ 
تزويرهم منذ بداية قصة الخلق في سفر التكوين حيث يقول الكاتب إن يهوه خلق السموات 
بني  ودعا  السبت،  يوم  وهو  السابع  اليوم  في  واستراح  أيام  ستة  في  عليها  وما  واألرض 
وبتسمية  الوقت،  بتقسيم  علم  على  يعرف  األول  اإلنسان  كان  فهل  تقديسه.  إلى  إسرائيل 
أّن كاتب التوراة وكعادته أسند هذه المعرفة إلى شعبه ممعناً بتزوير الحقائق؟  األيام، أم 
يقول ولد ديورانت في كتابه قصة الحضارة ما يلي: »وقّدست الوصية الرابعة يوم الراحة 
األسبوعي - السبت - وصار هذا التقديس سّنة من أرسخ السنن البشرية. وهذه التسمية 
)أي السبت(، ولعّل هذه العادة نفسها، )أي الراحة يوم السبت(، قد جاءتهم من البابليين«. 
تقول ستيفاني دالي في كتابها: )أساطير من بالد ما بين النهرين( ما يلي:« وُيرّجح أيضاً 
أّن اختصار )أوتا(- نا إش )تي( كان يلفظ نوح في فلسطين منذ زمن بعيد«. وهذا اإلسم هو 
ليس  بوضوح،  ُيفّسر  وهذا  غلغامش،  ملحمة  بطل  أوتنابشتيم  أو  أوتنابشتي  إلسم  تقطيع 
فقط سطو كاتب التوراة على األساطير بل أيضاً على أسماء البشر والتي بدأت تتداول بعد 

اختراع اللغة السومرية، لغة اإلنسان األولى بامتياز.
هل اقتصر تزوير العبرانيين على األسماء فقط؟ طبعاً ال، بل طال كّل مناحي الحياة. لقد 
غّيروا أسماء األمكنة كما مّر معنا، وغّيروا نسبة اإلبداع الحضاري من الشعوب التي قامت 
به ونسبوه إلى إبداعهم. ينسب المؤرخ ويل ديورانت في موسوعته )قصة الحضارة( إلى 
أن  »وبعد  يقول:  والطب.  الجغرافية   - التقويم   - الفلك  الرياضيات  علوم  نشأة  البابليين 
الى ستين  الى ستين دقيقة والدقيقة  الدرجة  160 درجة عادوا فقّسموا  إلى  الدائرة  قّسموا 

ثانية وقّسموا السنة إلى اثني عشر شهراً قمرياً، وقسّموا الشهر إلى أربعة أسابيع«.
التاريخية  األمور  بعض  حول  التوراة  كّتاب  أحدثه  الذي  التزوير  عن  قليلة  أمثلة  هذه 
والجغرافية. ونحن نجد التزوير ذاته في ما وصل إلينا من مخططات البحر الميت حيث أن 
الخلق  أسطورة  عن  تحّدث  عندما  الخمسيني  التوزيع  اعتمد  الخمسينيات  مخطوطة  كاتب 
من  الكاتب  وأراد  سنوات.  سبع  مدى  على  أسابيع  سبعة  إلى  خمسينية  كّل  تقسيم  معتمداً 
ذلك أن ُيفهمنا بأّن عبقريته الرياضية هي التي ابتدعت هذا التقسيم. أّما الواقع فهو حسب 
التقويم،  هذا  مثل  اقتراح  »إّن  العهدين(:  بين  ما  كتابات  )التوراة:  كتاب  معّرب  يقول  ما 
عموماً  األّسينية  التقسيمات  ومع  بل  أخنوخ،  كتاب  في  الوارد  التقويم  مع  تماماً  المتوافق 
به في فلسطين  الذي كان معموالً  التقويم  المقدسة، هو تقويم ُمشتّق من  لألعياد واألوقات 
من  يؤكّد  الذي  برأيه  ليتحفنا  المعّرب  ويعود  بخاصة«.  الفينيقية  الشعوب  ولدى  عموماً، 
إذ  بالتناقض  أوقعه  ما  بالمعرفة والعلم«، وهذا  الخمسينيات كان »ممتلئاً  أّن كاتب  خالله 

كان قد أكّد أّن الكاتب األسيني إنّما اعتمد على ما كان معروفاً في محيطه، أي في فلسطين.
»قسمة  بـ  والمعنونه  الميت  البحر  مخطوطات  من  أخرى  مخطوطة  إلى  انتقلنا  إذا  أّما 
قيام  عن  الكاتب  يتحّدث  حيث  متالزماً،  والجغرافي  التاريخي  التزوير  لنا  لبدا  األرض«، 
قطعة  بواسطة  لهم  األرض  قسّم  حيث  أوالده  بجمع  آدم،  بعد  الخامس  الجيل  وهو  نوح، 
السخافة  من  هي  القسمة  هذه  أبنائهم.  على  ورثوه  ما  فقسّموا  نوح  أبناء  عاد  ثم  خشب. 
ان يكون هذا الكالم صادراً عن إنسان زي عقل. فحسب كاتب  بمكان تجعل العقل مدهوشاً 
تصديقنا  حال  في  هذا  زالوا،  ما  وكانوا  وذريتهم،  نوح  أوالد  فإّن  األرض  تقسيم  مخطوطة 
لألسطورة التوراتية، نقرأ قليالً بالكاد يعرفون األرض التي تبعد عنهم مئات األمطار، فكيف 
تمكنوا من معرفة كّل بقاع األرض شرقاً وغرباً وشماالً وجنوباً، وكانت كلّها تحمل أسماءهما 

الجغرافية التي عرفت بها بعد آالف السنين؟
يعرفون  إسرائيل  فبنو  الديني.  الصعيد  على  حصل  فلقد  واألخطر  واألهم  التزوير  أّما 
اإلله  هذا  كالم  من  واضح  وذلك  الناس،  معظم  يعبده  الذي  الكون  إله  ليس  إلههم  أّن  جيداً 

إسرائيل  بني  أّن  بموجبه  اعتبر  عنصري  بقرار  تّوجه  والذي  إسرائيل  لبني  دائماً  الموّجه 
بكل  اإلله،  هذا  إسرائيل  بنو  أبقى  فلو  الخاص.  شعبه  هم  العالم،  شعوب  بين  من  فقط، 
غرابته وقسوته وساديته، لهم لهان األمر ولقلنا هذا شأنهم. أّما أن يزّوروا ترجمات كتابهم 
يعبده  الذي  الله  أو  الرّب  هو  القبلي  اإلله  هذا  يصبح  يهوه  من  وبدالً  األجنبية،  اللغات  إلى 
الناس  إلزام  الناس، ففي ذلك تشويه واضح للحقيقة الهدف منه، كما ذكرت سابقاً،  معظم 
شعبنا  وقتل  أرضنا  اغتصاب  باختصار  اّي  اإلله،  هذا  كالم  تنفيذ  على  والحكومات  والدول 
أو تهجيره. وهم لم يكتفوا بذلك بل حّرفوا العهد الجديد وجعلوا يسوع مسيحاً، وهو ليس 
هم  صلة.  بأية  الذرية  هذه  إلى  يمت  ال  أيضاً  وهو  الوهمي،  داود  ذرية  إلى  ونسبوه  بذلك، 
أرادوه بداية أن يكون مسيحهم الملك المخلّص، ولكن عندما بدأ بفضح شريعتهم المتحجرة 
تآمروا عليه وقتلوه، لكّنهم لم يستطيعوا قتل أفكاره ورسالته فعّمت العالم. وطال التزوير 
ذرية  من  أّنه  أي  الثاني  لتزويرهم  تأكيداً  المسيح  هي  جديدة  تسمية  وفرضوا  يسوع  اسم 
لدى  معروفة  كانت  العادة  وهذه  بالزيت،  الممسوح  تعني  المسيح  فكلمة  األسطوري.  داود 
الشعوب القديمة حيث كان الكاهن األكبر يمسح رأس الملك بالزيت فور توليه الملك. وبنو 
بالشعوب  أسوة  عليهم  ملك  تعيين  إلى  صموئيل  دعوا  عندما  العادة  هذه  أخذوا  إسرائيل 
المتحضرة فاختار شاوول، ومنذ ذلك الحين اتبعوا هذه العادة. إذن ال عالقة ليسوع بهذه 
ليست  مملكتي  القائل:  وهو  المؤمنين  بعقول  ادخلوا  كما  بملك  ليس  حتماً  وهو  التسمية 
األول  زّكا  البطريرك  كالم  من  المجال  هذا  في  أفضل  فال  لنسبه  بالنسبة  أّما  العالم،  هذا  من 
عيواص الذي جاء خالل خطبة له احتفاالً باأللفية الثانية لميالد يسوع، قال: »وإذا صّح أن 
أثناء تدبيره األلهي بالجسد فهو سوري آرامي ال  ننسب الى السيد المسيح قومية أو وطناً 
القديمة وولد  السريانية لغة سورية  اآلرامية  غير، قومية ونسباً ولغة وحضارة. فقد تكلّم 

وعاش بالجسد في فلسطين التي كانت جزءاً ال يتجزأ من سورية«.
كّل  يهّددون  الساعة  حتى  زالوا  ما  فهم  ال،  بالطبع  وتحريفاً؟  تزويراً  اليهود  اكتفى  وهل 
إذا  أنّها  منهم  ظناً  األرض  في  المعالم  بعض  زرع  جاهدين  يحاولون  بل  فلسطين،  معالم 
سعيد  كتب  لهم.  ملك  هي  فيها  وجدت  أرض  اية  أّن  دليالً  ستكون  المستقبل  في  اكتشفت 
السابقة  األردنية  واآلثــار  السياحة  لوزيرة  تصريحاً  قرأ  بأّنه  البناء  جريدة  في  معالوي 
نحاسية  قطعاُ  يدفنون  اإلسرائيليين  من  الكثير  شاهدنا   « فيه:  قالت  الخطيب  مها  السيدة 
بعد  أثرية  لتبدو  األثرية(،  بترا  مدينة  )في  األرض  باطن  في  عميقاً  وحجرية  وحديدية 
القديمة غير المستعملة  عشرات أو مئات السنين وعليها كتابات عبرية بالحروف العبرية 
اليوم...«. وما كان من اليهود بعد أن سمعوا هذه التصريحات إالّ أن ضغطوا إلخراجها من 
الوزارة ، فكان لهم ذلك. ويؤكد الكاتب أّن ما يفعله اليهود في األردن فعلوه في جنوب لبنان 

وفي العراق، خاصة في إقليم كروستان، ويفعلونه حالياً في الجوالن.
إّن شعارات هذه الطائفة من النجمة التي أسموها نجمة داود، إلى الشمعدان السباعي، 
بالدنا.  في  قديم  وجودهم  بأّن  العالم  يقنعوا  لكي  تبنوها  سورية  كلّها  الشاقل،  عملة  إلى 
يقول ول ديورانت في موسوعته )قصة الحضارة( : » إّن البابليين لم يسكو النقود، ولكنهم 
حتى قبل أيام حمورابي كانوا يستخدمون في المقايضة سبائك الذهب والفضة ... وكانت 
أصغر وحدة في العملة هي الشاقل«، فهذه العملة كانت متداولة قبل ظهورهم على مسرح 

األحداث كقبائل همجية.
نستغل  زلنا  ما  ونحن  بها،  وحاربونا  الحضارية  حياتنا  مناحي  كّل  استغلوا  اليهود 
أليس  القومي.  ترابنا  كامل  على  سيطرتهم  لبسط  مخططاتهم  إكمال  لهم  لنسهل  غبائنا  كّل 
أن  غريباً  أليس  بسرقتهما؟  لليهود  المجال  ونفسح  وحضارتنا  بتاريخنا  نهّتم  ال  أن  غريباً، 
لكي  لهم  عدائنا  إعالن  من  نحن  وخوفنا  وفعالً،  قوالً  ألمتنا  الصريح  عداءهم  اليهود  يعلن 
األكاذيب  هذه  عليهم  أنطوت  الذين  العالم  أغبياء  كّل  وغضب  غضبهم  علينا  نستجلب  ال 
والتزويرات والتحريفات؟ إّن العودة إلى العقل هي الضامن الوحيد لتصحيح المسار، فهالّ 

فعلنا ؟

{ أسعد تركي سواري
 ُتَعدُّ السوابق القضائية َمنهجاً معتمداً في الفقه الدستوري يسير 
بموازاة منهجيَّة التعديل الدستوري لترميم النواقص الدستورية 
التي تغيب عن المشّرع الدستوري لحظة التأسيس، الذي يشوبه 

عادًة التعّجل واالرتجال واألدلجة من قادة النظام السياسي، 
خشيًة من الثورة المضادة ألنصار النظام السياسي الذي أطيح به، 

فتظهر الحاجة إلى تلك السوابق القضائية والتعديالت الدستورية 
عند السلوك السياسي والممارسة العملية في الحياة السياسية، 

وبروز المتطلبات الجديدة للمجتمع وأجياله المتجّددة عبر مرور 
الزمن، ولكي يؤتي المنهجان الثمار المأمولة من اعتمادهما، ال بّد 

أْن ُيحّدد الفقه الدستوري بوضوح الجهة المخّولة القائمة على كال 
من المنهَجين، سواء السوابق القضائية أم التعديالت الدستورية، 

لضمان عدم تداخل الصالحيات وتجنّباً لالرتباك الدستوري الذي 
ينجم عنه اهتزاز أركان النظام السياسي، فالمرجعية العليا لكّل 

مؤسسة سياسية، فضالً عن عدم تداخل االختصاصات ُيَعدَّان من 
أهّم عوامل استقرار األنظمة السياسية.

التأويل الدستوري والتكليف الجمهوري
العراقي عند كّل عملية مخاض حكومي من  النظام السياسي  يعاني 
انبثاق  عملية  يعيق  مّما  الدستورية،  للنصوص  المتباين  التأويل  أزمة 
الحكومة التي ال تولد إالّ بعد تدّخل جراحي داخلي وخارجي، فبعدما تّم 
الوزراء  مجلس  رئيس  استقالة  بعد  جاء  الذي  الثاني  التكليف  إجهاض 
العراقي، بعث رئيس جمهورية العراق كتابه ذا العدد )٧٩٩( في ١٦ /٣ 
/٢٠٢٠ بعنوان )صالحية تكليف( إلى السيد رئيس المحكمة االتحادية، 
المادة  من  )ثالثاً(  الفقرة  في  الواردة  التكليف  صالحية  حول  يستفتيه 
)٧٦( من الدستور العراقي الدائم لعام ٢٠٠٥، المتعلقة بعملية التكليف 
الثالث لرئاسة مجلس وزراء العراق، بعد استقالة رئيس مجلس الوزراء 
بقرارها  االتحادية  المحكمة  جواب  وجاء  الثاني،  التكليف  عملية  وفشل 
الذي   ٢٠٢٠/  ٣/  ١٦ في  الصادر   )٢٠٢٠  / /اتحادية   ٢٩( العدد  ذي 
ح جديد  قضى بمنح رئيس الجمهورية الصالحية الحصرية بتكليف ُمرشَّ
لرئاسة مجلس الوزراء، خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ فشل التكليف 
السابق، ليعرض حكومته على مجلس النواب خالل مدة أقصاها ثالثون 
دفع  مما  الدستور،  من   )٧٦( المادة  من  )ثالثا(  الفقرة  وفق  على  يوماً، 
بالسيد رئيس مجلس القضاء األعلى العراقي إلى أْن يدلي برأيه لتفسير 
نّص المادة )٧٦( من الدستور بتاريخ 18 /3 /2020، الذي أشار فيه 
َنّصاً حاكماً بعنوان ُمرّشح  أنَّ )المادة ٧٦( من الدستور تضع  َنّصه  ما 
الكتلة النيابية األكثر عدداً التي نرى أنَّها الكتلة الفائزة في االنتخابات، 
وليست التي تتشكل في ما بعد، حسب رأي المحكمة االتحادية الذي ال 
نّتفق معه بخصوص تفسير مفهوم الكتلة النيابية األكثر عدداً... وحّق 
لرئيس  ينتقل  ال  رّشحته،  التي  الكتلة  موافقة  بدون  المرّشح،  تكليف 
الجمهورية ُمطلقاً، ألّن هذا التفسير خاطئ خاّصًة وأنَّه َصَدر عن محكمة 
ناقصة الّنصاب قانوناً(، َفَمن هو صاحب االختصاص المخّول بتفسير 

النّص الدستوري الذي ستكون له الكلمة الفصل؟

االختصاص القضائي لتفسير النص الدستوري
األعلى،  القضاء  مجلس  من  االتحادية  القضائية  السلطة  تتكّون   
االّدعاء  االتحادية، وجهاز  التمييز  العليا، ومحكمة  االتحادية  والمحكمة 
التي  األخــرى  االتحادية  والمحاكم  القضائي،  اإلشــراف  وهيئة  العام، 
الفقرة  إنَّ  إال  الدستور،  من   )٨٩( المادة  وفق  على  للقانون،  وفقاً  تنظم 
هي  العليا  االتحادية  المحكمة  أنَّ  على  ت  َنصَّ  )٩٣( المادة  من  )ثانيا( 
ت  التي تختّص بتفسير النصوص الدستورية، كما أنَّ المادة )٩٤( َنصَّ
باتَّة وُملزمة للسلطات كافَّة،  العليا  االتحادية  المحكمة  أنَّ قرارات  على 
األعلى،  القضاء  مجلس  رئيس  لتصريح  قانوني  أثر  أّي  يبقي  ال  وبذلك 
فضالً عما دّوَنه من المؤسسات والهيئات القضائية في ما يتعلّق بتفسير 
النصوص الدستورية كافَّة، ومن بينها تفسير المادة )٧٦( محّل النزاع، 

المتعلّقة بموضوع تكليف رئاسة مجلس الوزراء.
التكليف  مفترق  في  الجمهورية  ورئيس  األكبر  البرلمانية  الكتلة 

الثاني
بالتكليف  المتعلّقة  الدستورية  الصالحيَّة  بشأن  اتجاهان  انبثق 
البرلمانية  الكتلة  يدعم  األول  فاالتجاه  الوزراء،  مجلس  لرئيس  الثاني 
المصادقة  بعد  األولــى  البرلمانية  الجلسة  في  إعالنها  تمَّ  التي  األكبر 
مرّشح  بتقديم  الدستورية  صالحّيتها  وبقاء  االنتخابات  نتائج  على 
لرئاسة مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية الذي يتوّجب عليه تكليفه 
دستورّياً، واالتجاه الثاني يدعم انتقال الصالحيَّة الدستورية من الكتلة 
البرلمانية األكبر إلى رئيس الجمهورية، عند التكليف الثاني وما بعده، 

وكّل اتجاه يسوق أدّلته وعلى النحو اآلتي: 
في  أعلنت  التي  األكبر  البرلمانية  للكتلة  الداعم  االتجاه  أدلَّــة  أوالً: 

الجلسة البرلمانية األولى
َيستدلُّ أنصار الكتلة البرلمانية األكبر على بقاء صالحيَّتها الدستورية 
بالترشيح عند كّل عمليَّة تكليف لرئاسة مجلس الوزراء بأنَّ َنّص الفقرة 
يكون  بأْن  ُمقيٌَّد  الدائم،  العراقي  الدستور  من   )76( المادة  من  )ثالثا( 
ُيَكلُّف  تقول  )ثالثاً(  الفقرة  ألنَّ  عدداً  األكثر  النيابية  الكتلة  من  المرّشح 
حاً إال بترشيٍح من جهة ما، وليس  ح جديد، والمرّشُح ال يكون مرشَّ ُمرشَّ

األكثر  النيابية  الكتلة  هي  واحدة  ترشيح  جهة  سوى   )٧٦( المادة  في 
ح الكتلة األكثر عدداً،  عددا، وبالتالي فعلى رئيس الجمهورية تكليف ُمرشَّ

وال ينتقل الخيار له لوحده مطلَقاً.

إشكاالٌت على الدليل
يمكن الردُّ على االستدالل أعاله بوجهين:

تشير  ح(  )ُمَرشَّ كلمة  من  القصد  بأنَّ  القول  يمكن  األول:  الوجه   –  1
إلى معنى أنَّ اُلمَرّشح لحظة التكليف سيبقى ُمجرَّد مرشح لتوّلي رئاسة 
مجلس الوزراء ولن يتوالها دون حصوله على ثقة البرلمان، بقطع النظر 
ح( يشير  حته، ببيان آخر، إنَّ توصيفه بوصف )ُمرشَّ عن الجهة التي رشَّ
سيبقى  وإنَّما  الــوزراء،  مجلس  رئاسة  منصب  توّليه  ُيحَسم  لم  أنَّه  إلى 
حاً لتوّليته، وَمْن يحسم تمرير الترشيح وإتمامه من َعَدمه هو َنْيل  ُمرشَّ
حاً من جهٍة  ثقة البرلمان الحقاً، وبذلك ال تعني بالضرورة أْن يكون ُمرّشً

محّددة.
المادة  من  )خامساً(  والفقرة  )ثالثاً(،  الفقرة  إنَّ  الثاني:  الوجه   –  2
تذكرا  لم  بعده،  وما  الثاني  بالتكليف  المختّصتان  الدستور  من   )76(
ذاتها،  المادة  من  )أوالً(  الفقرة  في  فعلت  كما  األكبر،  البرلمانية  الكتلة 
ٍح ُيَكلّفُه رئيس  ح( تشير إلى أّي ُمَرشَّ وبذلك يمكن القول بأنَّ كلمة )ُمّرشَّ
ح ال يتوقف  المرشَّ النظر عن جهة ترشيحه، فوصف  الجمهورية، بقطع 

ح الكتلة األكبر. إضفائه على وجوب أْن يكون ُمرشَّ

ثانياً: أدلَّة االتجاه الداعم لرئيس الجمهورية
انتقال  الذين يرون  الجمهورية  الداعم لرئيس  االتجاه  أنصار  َيستدلُّ 
الصالحيَّة الدستورية من الكتلة البرلمانية األكبر إلى رئيس الجمهورية، 

عند التكليف الثاني وما بعده، باألدلَّة اآلتية:
– الدليل األول:  1

عند  فقط  األكبر  الكتلة  ُمرشحَّ  بتكليف  يلتزم  الجمهورية  رئيس  إنَّ 
الدستور،  من   )76( المادة  من  )أوال(  الفقرة  وفق  على  األول  التكليف 
الثاني  التكليف  حالة  في  أما  األكبر،  البرلمانية  الكتلة  إلى  أشارت  التي 
وما بعده، فيكون الخيار لرئيس الجمهورية على وفق الفقرتين )ثالثا( 
البرلمانية  الكتلة  الترشيح من  أْن يكون  لم تشترطا  اللتين  و )خامسا( 
الكتلة  عن  تخلّى  قد  الدستوري  المشّرع  أنَّ  على  ــدلُّ  َي وهــذا  األكبر، 

البرلمانية األكبر في التكليف الثاني وما بعده.

إشكاالٌت على الدليل األول 
وُيشَكل على الدليل األول بوجهين:

اللغة  تكون  أْن  على  الدستوري  الفقه  تساَلم  األّول:  الوجه   –  1
الدستورية شديدة االقتضاب واالختصار والتركيز، ولذا اكتفى الُمشّرع 
من  )أوال(  الفقرة  في  األكبر  البرلمانية  الكتلة  إلى  باإلشارة  الدستوري 
الدستورية  للمادة  الالحقة  الفقرات  في  ذكرها  وإعــادة   ،)76( المادة 
ذاتها، التي تعالج موضوعاً واحداً، وهو موضوع تكليف رئيس مجلس 

الوزراء، ُيَعدُّ تطويل بال طائل، وهو خالف اللغة الدستورية.
الوجه الثاني: باَت مَن البديهيات المطويَّة في الفقه الدستوري   –  2
أْن ُتّعدُّ المواد الدستورية السابقة حاكمٌة على المواد الدستورية الالحقة 
في الدستور الواحد، والفقرات السابقة تكون حاكمة على الفقرات الالحقة 
للمادة الدستورية ذاتها، ما لم َترُد قرينة دالَّة على خالف ذلك في الفقرة 
الدستورية الالحقة، ولذلك اقتصَر المشّرع الدستوري على اإلشارة إلى 
الدستور،  المادة )76( من  الفقرة )أوال( من  األكبر في  البرلمانية  الكتلة 
لترشيح  الدستوريَّة  الصالحيَّة  تمتلك  التي  الوحيدة  الجهة  بوصفها 
إلى  اإلشارة  ُيَكّرر  ولم  الجمهورية،  رئيس  لُيَكلَّفه  الوزراء  مجلس  رئيس 
الكتلة البرلمانية األكبر في الفقرتين )ثالثاً( و )خامساً( من المادة )76(، 

ألنَّ الفقرة )أوالً( حاكمة على كلتا الفقرتين.
الثاني  – الدليل   2

الفعل  بأنَّ  الجمهورية  لرئيس  الداعم  االتجاه  أنصار  بعض  يستدلُّ 
)ُيَكلّف( يفيد التقييد والفعل )يتوّلى( يفيد اإلطالق، اللذان وردا في المادة 
)٧٦( من الدستور،، فقد ورد الفعل )ُيَكلّف( مرتان، عند التكليف األول في 

النيابية  الكتلة  الجمهورية، مرشح  )ُيَكلّف رئيس  الفقرة )أوالً( ونّصها: 
الفعل  الدستوري  المشّرع  كّرر  الثاني  التكليف  وعند  ــدداً...(،  ع األكثر 
مرشحاً  الجمهورية،  رئيس  )ُيَكلّف  وَنّصها  )ثالثاً(  الفقرة  في  )ُيَكلّف( 
البرلمانية  الكتلة  يذكر  لم  ولكنَّه  الـــوزراء...(  مجلس  لرئاسة  جديداً 

األكبر،
أطلََق  )ثانياً(  الفقرة  ففي  اإلطــالق  منه  َفُيفَهم  )يتوّلى(  الفعل  أما 
الًمَكلَّف، ونّصها )يتوّلى رئيس مجلس  الوزراء  صالحيَّة رئيس مجلس 
يكون  أْن  عليه  يشترط  فلم  وزارتــه...(  أعضاء  تسمية  الُمكلَّف  الــوزراء 
)يتوّلى(  الفعل  الدستوري  المشّرع  وكّرر  جهة،  أّي  من  وزارته  أعضاء 
الثالث  التكليف  عند  الجمهورية  رئيس  صالحيَّة  إطالق  منه  ُيفَهم  الذي 
في الفقرة )خامساً( من المادة )٧٦( التي تنّص على أْن ))يتوّلى رئيس 
على  يشترط  ولم  ــوزارة...(،  ال بتشكيل  آخر  مرشٍح  تكليف  الجمهورية 
المرّشح من جهة معّينة، وبذلك تنتقل  أْن يكون ذلك  رئيس الجمهورية 
المكلَّف لرئاسة مجلس الوزراء، عند  الصالحية الدستورية في ترشيح 
من  )خامساً(،  الفقرة  في  الوارد  استدالل،  أضعف  على  الثالث  التكليف 

الكتلة البرلمانية األكبر إلى رئيس الجمهورية. 

إشكاالٌت على الدليل الثاني
ُيشَكُل على الدليل الثاني بوجهين:

1 - الوجه األول )الوجه اللفظي(: تجيب المعاجم اللغوية على هذا 
بأّنها  األمر  )يتوّلى(  كلمة  معنى  الوسيط  المعجم  أبان  إْذ  االستدالل، 
تعني، يتقلَّده ويقوم به، أما معجم المعاني فقد أوضح بأن كلمة )ُيَكلّف( 
أمراً، فتعني ُيوجب وَيفرض وُيوكل ويعهد به إلنجازه، ومّما تقّدم يّتضح 
بأنَّه ال إشارة لإلطالق والتقييد اللذين استدّل بهما لغوياً لتدعيم اتجاه 
ح جديد بعد  منح الصالحية الحصرية لرئيس الجمهورية لتكليف ُمرشَّ

اإلخفاق األول لعملية التكليف.
المرة  مرتين،  وردت  )ُيَكلّف(  كلمة  إنَّ  الداللي(:  )الوجه  الوجه   -  2
أّما  األكبر،  النيابية  الكتلة  في  الترشيح  َقيَّدت  )أوالً(  الفقرة  في  األولى 
األكبر،  النيابية  الكتلة  ذكر  دون  من  )ثالثاً(  الفقرة  في  الثانية  المرة 
بمعنى أّنها أطلََقت الترشيح، لعدم ذكر أّي جهة مسؤولة عن الترشيح، 
وذلك يعني أّن كلمة )ُيَكلّف( بدايًة أفادت التقييد وثانياً أفادت اإلطالق، 
بطل  االحتمال  دخل  وإذا  كالهما،  والتقييد  اإلطالق  فيها  ُيحَتَمُل  بمعنى 

االستدالل، كما ُيَعّبرون في علم المنطق.

 فلسفتنا السياسية
لمعالجة األزمة الرئاسية

الفلسفة  من  الرئاسية  األزمة  معالجة  في  السياسية  فلسفتي  تنطلُق 
في  األكبر  البرلمانية  الكتلة  إقامة  في  الدستوري  الفقه  ابتغاها  التي 
فقد  العراقي،  السياسي  النظام  ومنها  البرلمانية  السياسية  األنظمة 
مرشح  تكليف  الجمهورية  رئيس  على   )٧٦( الدستورية  المادة  أوجبت 
الكتلة البرلمانية األكبر، إذ تنّص في الفقرة )أوال( على أنه ))ُيَكلّف رئيس 
ح الكتلة النيابية األكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء،  الجمهورية، مرشَّ
خالل خمسة عشر يوماً، من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية(، ومع أن 
الفقرة )ثالثا(، و الفقرة )خامسا( من المادة )٧٦( ذاتها، قد أوجبا على 
ٍح جديد، في حالة إخفاق رئيس مجلس  رئيس الجمهورية، تكليف ُمرشَّ
الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، وحالة عدم نيل الوزارة ثقة البرلمان، 
دون أْن يشترط النّص الدستوري في الفقرتين )ثالثا( و)خامساً( على 
حاً من الكتلة النيابية  رئيس الجمهورية في أْن يكون الُمكلَّف الجديد ُمَرشَّ
ه ُتّعدُّ من البديهيات المطوية في الفقه الدستوري، أْن تكون  األكبر، إال أنَّ
الالحقة،  الدستورية  المادة  على  حاكمة  السابقة  الدستورية  المادة 
حاكمة  )أوالً(  الفقرة  ستكون  وبذلك  ذلك،  خالف  صريحاً  اً  َنصَّ َيرد  ماَلْم 
رئيس  على  ُيوجب  بما  واحــداً،  قوالً  )خامساً(  و  )ثالثاً(  الفقرتين  على 

الجمهورية تكليف ُمرّشح الكتلة النيابية األكبر،
األكبر  البرلمانية  الكتلة  مصداق  بأنَّ  تكمن  المعالجة  في  وفلسفتي 
ألنَّ  التكليف،  بتعّدد  متعّدد  فمصداقها  جديد،  تكليف  كّل  عند  يتجّدد 
من  حاً  ُمرشَّ الــوزراء  مجلس  رئيس  يكون  بأْن  الدستوري  الفقه  فلسفة 

عند  الوزارية  كابينته  تمرير  إلى  بدايًة  تهدف  األكبر،  البرلمانية  الكتلة 
مشاريعه  لتمرير  والحقاً  البرلمان،  ثقة  لنيل  عليها  التصويت  عملية 
الحكومية بعد توّليه منصب رئاسة مجلس الوزراء، بما يحّقق البرنامج 
ثالثاً  رأيــاً  أطرح  المجتمع،ولذلك  لمصالح  وتحقيقاً  خدمًة  الحكومي 
الحصرية  الصالحية  بمنح  القاضي  االتحادية  المحكمة  لرأي  مخالفاً 
بعد  الــوزراء  مجلس  لرئاسة  مرشح  بتكليف  الجمهورية  رئيس  للسيد 
مجلس  رئيس  السيد  لرأي  ومخالف  جهة،  من  السابق،  التكليف  فشل 
القضاء األعلى الذي يرى بأن الكتلة األكبر هي الكتلة النيابية التي أعلنت 
الدورات  طيلة  سائداً  كان  ما  وهو  األولى  الجلسة  في  االنتخابات  بعد 

البرلمانية السابقة عند تشكيل الحكومة،
الكتلة  صالحية  مــْن  يبقى  الترشيح  أنَّ  هو  أطرحه  الــذي  والــرأي 
البرلمانية األكبر، ولكّنها ليست تلك الكتلة التي تمَّ إعالنها في الجلسة 
كّل  عند  ُتعلَن  التي  البرلمانية  الكتلة  وإّنما  وحسب،  األولى  البرلمانية 
ح جديد لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك تحقيقاً لفلسفة  عملية تكليف مرشَّ

إقامة الكتلة البرلمانية األكبر التي تقوم على ُمّبرَرْين هما:
المبّرر األول: هو لحيازتها على أكبر نسبة من احتمالية حصولها على 
ثقة البرلمان من باقي الكتل البرلمانية األخرى، بما ُيسّهل عملية والدة 

الحكومة بأسرع وقت. 
المبّرر الثاني: هو لتمرير مشاريع الحكومة بعد انبثاقها بحكم توافر 
الثقل التصويتي األكبر الداعم للمشاريع، الذي يتمّثل بتصويت أعضاء 

الكتلة البرلمانية األكبر.
عن  فضالً  الحكومة  والدة  دون  سيحول  األوَلْين،  الرأَيْين  بقاء  إّن  إْذ 
وبالتالي  الحقاً،  مشاريعها  وتمرير  الحكومي  برنامجها  تحقيق  إمكانية 
بانتفاء  سالبًة  فتغدو  فلسفتها،  من  األكبر  البرلمانية  الكتلة  إفراغ  يتم 
المحمول، كما ُيعّبرون في علم المنطق، وكل ذلك سيؤثر على المصالح 

العامة للمجتمع بما ينعكس سلباً على استقرار النظام السياسي.

 الصياغة المقترحة لمعالجة األزمة الرئاسية
بقرار جديد من المحكمة االتحادية

تحقيق  مبدأ  من  تشريعاته  في  والقانوني  الدستوري  الفقه  ينطلق 
المصالح العامة للمجتمع ودرء المفاسد عنه، ولذا نرى الدساتير ُتعّدل 
على الرغم من سمّوها، بل إنَّ القرآن الكريم وهو النّص اإللهّي الُمَقّدس، قد 
لَت أحكام  َن آيات قرآنية َنَسَخت آيات سبقتها، بمعنى َعدَّلْت أو َعطَّ َتَضمَّ
وتكامل  تربية  في  التدّرج  استهدفت  إلهيَّة  لحكمة  سبقتها،  التي  اآليات 
المجتمع اإلنساني، وبذلك يمكن القول بنسخ وإلغاء أّي قرار صادر عن 
العامة  المصالح  ُيحّقق  ذلك  كان  طالما  سمّوها،  بلغ  مهما  مؤسسة  أّي 
للمجتمع، ولذا أقترح النّص اآلتي لمعالجة قرار المحكمة االتحادية الذي 
التكليف  في  الجمهورية  رئيس  إلى  الحصرية  الصالحية  بانتقال  قضى 

الثالث لرئيس مجلس الوزراء،
 والنّص المقترح هو:

الجمود  ألزمة  وتجّنبا  للمجتمع  العامة  المصالح  لمقتضيات  )نظراً 
السياسي المحتملة عند كل عملية تكليف لرئاسة مجلس الوزراء، تقرَّر 
إلغاء قرارنا السابق ذي العدد )٢٩ / اتحادية / ٢٠٢٠( الصادر في ١٦ 
/ ٣ / ٢٠٢٠ الذي قضى بمنح رئيس الجمهورية الصالحية الحصرية 
ح جديد لرئاسة مجلس الوزراء، خالل خمسة عشر يوما من  بتكليف ُمرشَّ

تاريخ فشل التكليف السابق، ويحلُّ ََمحلَّه القرار اآلتي:
َح الكتلة النيابية األكثر عدداَ التي يتّم   ُيَكلُّف رئيس الجمهورية ُمرشَّ
إعالنها عند كّل عملية تكليف لرئاسة مجلس الوزراء، وليست التي ُتعلن 
وحسب،  االنتخابات  نتائج  إعالن  بعد  األولى  البرلمانية  الجلسة  في 
وذلك بهدف زيادة فرص انبثاق الحكومة، وتحقيق برنامجها الحكومي 
لوجود كتلة برلمانية أكبر داعمة لها خدمًة للمجتمع وتحقيقاً لمصالحه 
المادة )٧٦(،  الفقرة )أوال(، و)ثالثا(، و)خامسا( من  العامة، على وفق 
خالل خمسة عشر يوماً، من انتخاب رئيس الجمهورية، وعند كل عملية 

تكليف لرئاسة مجلس الوزراء(.

الــخــاتــمــة
ُينذُر  القضائية،  السلطة  داخل  حاّد  تباين  وجود  تقدَّم  ما  في  تبّين 
السياسي  النظام  خلفه  ومن  القضائي  النظام  سيدخل  جسيم،  بخطر 
بمنزلق خطر جديد، كما ُيعّبر بوضوح عن غياب المرجعية المؤسسية 

في النظام السياسي القائم،
وإذا كانت السلطة القضائية هي المالذ المرتجى لفض نزاع السلطتين 
التشريعية والتنفيذية، فبمن تلوذ السلطة القضائية عند تنازع أجنحتها 

المؤسسية؟!
وهي بذلك مصداٌق لقول الشاعر: إلى الماء َيسعى من َيُغصُّ بلُقَمٍة - 

إلى أين َيسعى َمْن َيُغصُّ بماء؟!
الخصم  وأنت  الخصاُم  فيك  المتنبي:...  قاله  ما  عليها  يصدق  كما 

والَحَكم،
التي  اإلرهاصات  بمثابة  ُيعد  الجديد  العراق  به  يمّر  ما  أنَّ  َشــكَّ  ال 
تجربة  يخوض  ناشئ  سياسي  نظام  لكل  التجربة  حداثة  تقتضيها 
ومخاض التحّول الديمقراطي، والمدى الزمني الالزم لنضوج التجربة، 
السياسي  للنظام  االســتــقــرار  بتحقيق  الكفيلة  التضحيات  ومــقــدار 
والمجتمع، مرهونة بدرجة الوعي السياسي للقوى الفاعلة في المجتمع، 
لقيادة  المتصّدية  السياسية  القوى  لدى  والوطنية  النزاهة  وبمستوى 

النظام السياسي،
 حفظ الله تعالى العراق العظيم وشعبه الكريم.

اعرف عدّوك )6(

فل�سفتنا ال�سيا�سية لمعالجة الأزمة الرئا�سية



ثقافة وفنون10

�إ�ضاءة
�لإعالمّية �ل�سورّية �سهير محمود تترّبع على عر�ش ملكة جمال �آ�سيا: 

�للقـب م�سـوؤولية وطنّيـة و�سخ�سّيـة كبيـرة

ة �لق�سيرة لل�سباب...  �لإعالن عن م�سابقة للق�سّ

فر�سـة لخـلق ف�سـحة للموهوبيـن

م�سل�سل »بورتريه« خارج �لمو�سم �لرم�سانّي �لمقبل ن�سر �لبو�ستر �لر�سمّي لم�سل�سل »عمر و دياب«

لطيفة تطلق مبادرة غنائّية »غّني في �لبيت«... 

و�لجمهــور ي�ســتجيب

{ حاورها عدي أبو خير
آسيا  جمال  ملكة  لقب  بحيازتها  محمود  سهير  السورية  اإلعالمية 
من شركة السوسن العالمية انترناشيونال، تّوجت اإلعالم السورّي 
جياد  صهوة  على  كما  اآلسيوّي  الجمال  عرش  هو  جديد  عرش  على 

الميدان في عصر االنتصار البهي.
والملكة سهير أيضاً مقّدمة أخبار في الفضائية السورية والحدث 
العلوم  وت��درس  السورية  الروسية  والوكالة  الدولية  العربية 
رشيقة  مقابلة  في  »البناء«  حاورتها  دمشق،  جامعة  في  السياسية 

مثلها.. هنا نّصها..
بداية سهير محمود مسيرتها اإلعالمية بشكل عام؟

السورية  الفضائية  في  أخبار  ومقّدمة  إعالمّية  محمود  سهير   �
أقّدم  وكما  السورية  الروسية  والوكالة  الدولية  العربية  والحدث 
وفارسة  السياسية  العلوم  وأدرس  واالجتماعية  الثقافية  الفعاليات 

سورّية.
لِك  أصبح  اآلن  ولكن  عملك،  تفاصيل  في  رافقك  طالما  اإلعالمية  لقب 
وما  المزيد؟  لتقديم  دافعاً  يعطيِك  هذا  هل  آسيا«.  »جمال  ملكة  آخر  لقب 

شعورك عندما يناديك أحد بملكة الجمال؟
اللقب  الحالتين  وفي  اإلعالمية  لقب  يكّمل  الجمال  ملكة  لقب   �
الصفات  جميع  ام��ت��الك��ي  يعني  ملكة  فلقب  ك��ب��ي��رة.  مسؤولية 
اللقب  وبالتأكيد  وح��ده  وجل  عز  لله  الكمال  طبعاً  والمواصفات. 
جميل  شعور  أنه  أنكر  وال  بالكثير.  والتأني  المزيد  لتقديم  يدفعني 
شخصية  مسؤولية  إنها  قلت  كما  ولكن  الملكة،  ينادونني  عندما 

ووطنية كبيرة.
حدثينا عن مسابقة ملكة الجمال؟

� لقد أعلنت شركة السوسن العالمية انترناشيونال عن المسابقة، 
تم  شهرين  وبعد  بالمشاركة  أرغب  أني  الكتروني  بريد  لها  فأرسلت 
االتصال بي على أنني من المقبوالت بين 20 متسابقة من أصل 150 
وتم  متسابقة.   20 مقابلة  وتمت  بيروت  إلى  وذهبت  مشاركة.  طلب 

بشكل امتحان لنا بسؤال أو موقف. وتم اختياري. 
رشاقة  مقاييس  على  عالمات  تضع  االختيار  لجنة  كانت  طبعاً 
الجسم وجمال الوجه واألناقة والشخصية والحضور وكذلك نوعية 
العمل والهوايات والسلوكيات، ألن التتويج موضوع مهم يجب على 

المتسابقة أن تمتلك مواصفات عالية.
أخرى غير اإلعالم  أبواباً  بالطبع سيفتح لك  الجمال  فوزك بلقب ملكة 

هل ستتجهين نحوها أم ستتابعين عملك إعالمية؟
إعالمية  فأنا  اإلع��الم  غير  آخر  مكان  إلى  سأتجه  أنني  أعتقد  ال   �

وأحب عملي اإلعالمي واخترته عن شغف وقناعة.
ما جديدك؟

التفصيل  وقت  ليس  اآلن  ولكن  بها،  أق��وم  مشاريع  ل��دّي  توجد 
عنها.

بما أنِك أصبحت ملكة جمال آسيا ولك دورك، كيف ستوظفين هذا 
اللقب، وما مخططاتك بعد اللقب للمستقبل القريب؟

� أتابع عملي اإلعالمي ومن الجميل أن تكون اإلعالمية ملكة وفارسة 
وسفيرة وال أفكر بتوظيف اللقب إال لدعم مسيرتي اإلعالمية.

على  ينعكس  وه��ل  رأي��ك  ما  ك��ورون��ا،  العالم  حديث  إل��ى  معك  سأّتجه 
عملك بسبب بعض اإلجراءات التي تقوم بها الدول لمواجهة الفايروس؟

سوف  الله  وبإذن  الوباء.  هذا  البشر  كل  عن  يبعد  أن  الله  أدعو   �
بالطبع  الكابوس.  هذا  ويزول  فقط  وقت  مسألة  هذه  الوباء،  ينتهي 
هذا  رغم  نعمل  ولكننا  آخ��ر،  عمل  أّي  وعلى  عملي  على  ذلك  يؤثر 

الوضع ألن الحياة والعمل ال يتوقفان على شيء.

الفرص  خلق  وبضرورة  الشباب  بقدرات  إيماناً 
حسن  والسيناريست  األديب  أعلن  منهم  للموهوبين 
للشباب  القصيرة  للقصة  مسابقة  عن  يوسف  سامي 

دون سّن الثالثين عاماً.
كلمات  عدد  يتجاوز  أال  المسابقة  شروط  تتضّمن 
 1000 عن  يقّل  وأال  كلمة   2000 المشاركة  القصة 
بل  بذاته،  معيناً  موضوعاً  تحدد  أن  دون  من  كلمة 
أو  الموضوع  اختيار  حرية  الشباب  للكتاب  أعطت 

الظاهرة التي يريدون.
للنصوص  مالية  جوائز  ثالث  المسابقة  وتمنح 
إرسال  بالمشاركة  للراغبين  ويمكن  الفائزة  الثالثة 
يوسف  األدي���ب  ب��ري��د  إل��ى  القصصية  نصوصهم 

االلكتروني حتى الخامس عشر من أيار المقبل .
الماضي  الثاني  تشرين  في  أقام  يوسف  أن  يذكر 

تّم  الشباب  من  لمجموعة  سيناريو  كتابة  ورش��ة 
وت��ق��ّدم��وا  كتبوها  ن��ص��وص  خ��الل  م��ن  اختيارهم 
لتعزيز  أقيمت  التي  ال��ورش��ة  ف��ي  للمشاركة  بها 
السورية  الدراما  بواقع  النهوض  في  الشباب  دور 

وتطويرها.
ماجستير  درج���ة  على  ح��ائ��ز  ي��وس��ف  واألدي���ب 
في  عمل  سابقاً  السوفياتي  االتحاد  من  الفنون  في 
عام  منذ  للسينما  العامة  المؤسسة  الثقافة  وزارة 
منها  السينمائية  األف��الم  من  العديد  وكتب   1973
المعاكس«  »االتجاه  التسلسل«،  طريق  عن  »قتل 
األعمال  من  العديد  وللتلفزيون  الجنة«  و»ب��واب��ة 
منها »شجرة النارنج« و»نساء صغيرات« و»الندم« 
ولديه إصدارات روائّية ونقدّية منها »هموم الدراما« 

و»رسالة إلى فاطمة« و»بوابة األلم«.

أن  »بورتريه«  مسلسل  في  العاملون   كشف 
الموسم  خارج  ورسمي  مؤكد  بشكل  بات  العمل 
الرمضاني المقبل، فما زال قرار الحكومة السورية 
حتى  المسلسالت،  جميع  تصوير  بإيقاف  سارياً 

إشعار آخر، لمنع انتشار فيروس كورونا.
أنجز  السلكا   السوري  باسم  المخرج  أن   كما 
نصف  له  وتبقى  تقريباً،  المشاهد  نصف  تصوير 
آخر، ولن يلحق بكل األحوال تصوير هذه المشاهد، 

حتى لو أكمل التصوير قبل رمضان.
ويعّد هذا العمل الثاني الذي يخرج من الموسم 
عدة  »بعد  مسلسل  بعد  رسمي،  بشكل  الرمضاني 

ثالثة  مصير  وننتظر  كورون���ا،  بسبب  سنوات«، 
و« س��وق  شيكاغو »  » ش��ارع  ه��ي  أخ��رى  أع��م��ال 
أن  إلى  إضافة  آدم«،  السيد  مع  و»مقابلة  الحرير » 
الحارة«  »باب  مسلسل  من  عشر  الحادي  الجزء 
تأّجل تصويره للسبب نفسه، علماً أنه بكل األحوال 

لم يكن مقرراً للعرض خالل رمضان المقبل.
تل���يد  تألي���ف  م��ن  »ب��ورت��ري��ه«  أن  ُي��ذك��ر 
الخ���طيب، ومن بط���ولة  فادي صبي���ح  ومديح��ة 
قدور  ونادين  سب��يعي   الدين  و سيف  كنيفاتي 
و  البكري  وتولين  زينو  وري���م  الط���ويل  وسارة 

أمية ملص .

البوس���تر  هاش���م،  ف��اروق  الم���ؤلف  نشر 
الذي  دي��اب«  و  »عمر  الجديد  لمسلسله  الرسمّي 
حسابه  عبر  سابقاً،  أم��ان��ة«  »وص��ل  اسمه  ك��ان 
»إن��س��ت��غ��رام«،  ال��ص��ور  ت��ب��ادل  بموقع  الرسمي 
العمل علي ربيع ومصطفى  البوستر بطال  وتصدر 

خاطر.

مسلسل »عمر و دياب« إنتاج شركة سينرجى، 
وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة علي 
ومحسن  محمود  ومحمد  خاطر  ومصطفى  ربيع 
الشرف،  ضيوف  من  وع��دد  عنبر  ونهال  منصور 
وخاطر  ربيع  بين  األول  التعاون  العمل  ويسجل 

في الدراما التلفزيونية.

 استجاب جمهور المطربة التونسية لطيفة للمبادرة 
البيت«، حيث  التي أطلقتها مؤخراً بعنوان »غني في 
»تويتر«  على  الرسمي  حسابها  عبر  لطيفة  نشرت 
وهو  للجمهور  فيديوهات  من  مجمعة  ع��دة  مقاطع 

يغني أغنيات ألبوم »أقوى واحدة«.
أحلى  قائلة:  المجمع  الفيديو  على  لطيفة  وكتبت 
البيت  في  بيغنوا  وهم  الدنا  في  فانز  وأحلى  ناس 
ج��دا..  اسعدتووني  #اق���وى_واح���دة  ال��ب��وم  أغ��ان��ي 
البيت  في  وانتم  واكتر  اكتر  ڤيديوهات  ومستنية 
مع  #غني_في_البيت  سالمتكم..  على  محافظين 

#لطيفة و#خليك_في_البيت«.
لطيفة،  التونسية  ال��م��ط��رب��ة  أط��ل��ق��ت  وك��ان��ت 

عن  اإلعالن  دون  البيت«،  في  »غني  بعنوان  مبادرة 
والتي  للمبادرة،  الجمهور  شّوقت  حيث  التفاصيل، 
أطلقتها  التي  البيت«،  في  »خليك  حملة  مع  تتماشى 
انتشار  من  خوًفا  العالم  دول  أغلب  في  المؤسسات 

فيروس »كورونا«.
واكتفت لطيفة بنشر صورة على حسابها الرسمي 
في  »غني  قائلة:  عليها  وعلقت  »إنستغرام«  على 

البيت.. التفاصيل قريًبا«.
مبادرة  ضمن  مؤخًرا  شاركت  قد  لطيفة  أن  يذكر 
الفنانين  من  العديد  فيها  ساهم  التي  الخير  تحدي 
والشخصيات  األع��م��ال  ورج���ال  ال��ك��رة  والع��ب��ي 

العامة.

التمّثل الفل�سفّي 

في الوم�سة ال�ّسعرّية

{ سهير شعالن أبو زيد*
تقتضي َمهّمة الفلسفة في سيرورتها المعرفّية، إعادة ترتيب 
أفكار،  من  يستجّد  ما  ضوء  في  والعالم،  اإلنسان  بين  العالقة 

ومفاهيم، وطرق تعبيرّية منتجة للمعنى.
ِشعابها،  مختلف  في  الّسيرورة  تلك  حركة  تقّصينا  ما  وإذا 
سنعثر على موّجهات كثيرة أهّمها اللّغة، ُبعًدا وجودّيًا، ووظيفة 
فلسفّية جديدة، تستنفد طاقاتها الجمالّية، وخصائصها الفّنية، 
في االنفتاح على مختلف الفضاءات الفكرّية واإلبداعّية، الفردّية 

واالجتماعّية، الواقعّية والمتخيَّلة.
الوعي  ِق��َدم  قديم،  واللّغة،  الفلسفة  بين  بالعالقة  والقول 
أّصلوا  حين  القدماء.  اليونان  فالسفة  عند  تحديًدا  البشرّي، 
مًعا.  آٍن  في  واللّغة  العقل  على  للداللة  »اللّوغوس«،  مصطلح 
مشّددين على قدرة الّتعبير في«ترجمة األفكار بوساطة الكلمات، 

شعرّية كانت أم نثرّية«.1
ترسيخ  في  دورها  الفلسفة  استأنفت  الحديث،  العصر  وفي 
مقاييس  اّتباع  خالل  من  اللّغة،  مع  والوجودّية  الفكرّية  العالقة 
نقدّية وإبداعّية متجّددة، وآلّيات وأدوات أفهومّية، أسهمت عميًقا 

في فهم الّنصوص، وحّل معضالتها اللّغوّية.
والواقع، إّن »مشروع ريكور، في خمسينّيات القرن العشرين، 
الحقيقّي«2،  المعنى  بإيجاد  ُتعنى  كبرى  فلسفة  إنشاء  في 
األدبّية، على نحٍو تبلورت فيه  الفلسفة واللّغة  الّصلة بين  مّتن 
»الهيرمينوطيقا الّتأويلّية« فلسفًة تؤّسس لوعي جديد، وإنسان 
والعالمات  الكلمات  في  تركيزها  فجعلت  جديد.  وواقع  جديد، 
بالتراكيب  واهتّمت  المعاني(،  )حوامل  عّدها  في  وال��ّرم��وز، 
وال  تومئ  مخاتلة،  تعبييرّية  قّوة  الخطاب،  وأشكال  والجمل 

تفصح عن المعنى.
الّشعرّية«  »الومضة  بين  العالقة  تتكّشف  اإلط��ار،  هذا  في 
من  مستدامة،  معرفّية  سيرورة  والفلسفة  حديًثا،  أدبّيًا  جنًسا 
جهة  من  أيًضا  وآلّياتها،  وأدواتها  اللّغة  بمنطق  اشتغالها  جهة 
أسهمت  مًدى  أيِّ  فإلى  والوعي.  والوجود  بالمعنى  انشغالها 

الومضة الشعرّية في إحداث الوعي؟
الومضة وداللُتها

على  لالّطالع  المعاني،  معجم  إلى  العودة  من  بداية  مفّر  ال 
تنقل  تأويلّية،  قناة  إلقامة  »ومضة«،  لكلمة  الجذرّي  المعنى 
المعنى من ظاهره إلى باطنه. أي من حيث هو معطى قبلّي، إلى 

ممارسة فكرّية قصدّية تجاه رؤية ما.
- ومض ووميض، هو برق من الضوء.

- ومض البرق، لمع.
- ومض الشيء وميًضا، من وهج الضوء وأنار.

- ومض، أشار، غمز.
- ومضت المرأة، سرقت األنظار إليها.

الخفّي،  المعنى  نتأّمل  أن  المعجمّي،  الّتفسير  هذا  لنا  ُيتيح 
وصف  ف��ي  ال��ّدالل��ي،  الّتخصيص  ب��ه  يومئ  اّل���ذي  واإلي��ح��اء 
الومضة  طبيعة  إلى  اإلشارة،  فتلفتنا  ب�«الّشعرّية«.  »الومضة« 
إشعاعات  على  تحتوي  طبيعّية،  ظاهرة  كونها  في  ونوعّيتها، 
وشحنات كهربائّية يجّسدها الخّط المتعّرج، وربطها بالّشعرّية. 
والعاطفة  المشّع،  الّشاعر  لفكر  داللّية  خاّصّية  يمنحها  ما  وهو 

المتوّهجة الّسارية في جسده رجًفا وارتعاًشا.
أفرغ »الومضة«  الّتخصيص قد  أّن  الّتأويل، نالحظ  وفي هذا 
من شحنتها الّطبيعّية الحّسّية، ومألها شحنة عاطفّية، ذهنّية. 
برق  من  الّشعر   يحدثه  لما  لمعاًنا،  وأش��ّد  توّهًجا  أكثر  فبدت 
واالجتماعّية،  الفردّية  والجمالّية،  الفكرّية  حموالته  لكّل  وتفّجر 
الزمنّية والوجودّية، في ومض لحظوّي خاطف، يمّر عبر مخّيلة 

الشاعر، ليزّخ إشعاعاته الفكرّية في عالم اللّغة.
أّما الّربط بين الومض والفكر،  فتخبرنا الكتب اّلتي انشغلت 
أّن البرق كان الوثبة األولى  بتاريخ الّشعوب واألديان القديمة، 
الوعي  دفعت  اّلتي  الّطبيعّية،  الّظواهر  أبرز  وميضه  وأّن  للفكر، 
منذ  القائمة  العمودّية  العالقة  فإّن  وعليه،  الّتفتح.  إلى  البشرّي 
الّتاريخ، بين اإلنسان والّسماء )الله(، كان مبعثها األّول وميض 
البرق، في ما أثاره من رهبة، ودهشة، وخطورة، وجمال، أو حتى 
في حفزه العقل من تأّمل وتفكير عميق وسؤال، عن حقيقة العالم، 

والحياة، والبدايات«3.
الومضة الّشعرّية وسؤال الوعي

الكبرى،  القضايا  مختلف  لمعالجة  يتصّدى  الّشعر  يزال  ال   
عالمنا  يشهده  ما  ظّل  في  خصوًصا  اإلنسانّية.  واإلشكالّيات 
الّذاتّي  الصعيدين،  على  عميق  وإرب��اٍك  حاّد،  تأّزم  من  الحاضر 
العصر   لتحاكي  الّشعرّية«  »الومضة  وتأتي  والموضوعّي. 
باللّحظة  المعنّي  اللّحظوّي،  وإنسانه  واقتصاده،  سرعته،  في 

الحاضرة.
ويعّد زمن اللّحظة أبرز سمات »الومضة الّشعرّية«، بما يحمله 
هذا الّزمن من وعٍي نوعيٍّ للّتجّدد المتسارع، والّتشّكل المستمر، 
للّتساؤل  فضاء  من  يشّكله  وبما  والمستِقّر.  لألبدّي  ورف��ض 

والعبور، في حركة وصيرورة دائمين. 
تولد »الومضة الّشعرّية« في لحظة انفعالّية خاطفة، تستنطق 
معاناة الّشاعر الّطويلة، بجمل قصيرة مقتضبة. وتعرض تخمة 
أزماته، بكلمات اقتصادّية وجيزة، من دون أن يؤّثر ذلك في ثراء 
نفسّية  بتفاصيل  تمسك  وهي  وجيًزا،  مشهًدا  فتعرض  المعنى. 

دقيقة، متنازعة مع فوضى العالم الخارجّي الضخمة.
إاّل  الّشعرّية«،  »الومضة  في  الّزمان  تعيين  من  الّرغم  وعلى 
على  »منفتحة  رؤية  تفترض  مسألة  فيها،  المكان  معاينة  أّن 

االستبصار« على حّد تعبير هايدغر.
تقيم  اّلذي  المكان  فإّن  للومضة،  العينّية  الّرؤية  من  وانطالًقا 
المكان،  طبيعة  عن  الفضاء  ويختلف  الفضاء.  هو  الومضة  فيه 
من جهة أّنه مكان غير ماّدّي، مطلق، خاٍل، قديم وأزلّي. وهو ما 
الخرق،  في  الّشعرّية«،  »الومضة  في  الّزمن  مفهوم  مع  ينسجم 
على  واالنفتاح  ال��وج��ود،  عن  الّتساؤلي  والُبعد  وال��ّت��ج��اوز، 

الاّلنهائّي، والمجهول والمجّرد والمطلق.
كما تنشأ األفكار والعالقات مع هذا البعد التجريدّي، حدسّيًا، 
وتأّملّيًا، من خالل الومضة ذاتها، ُبعًدا ظرفّيًا لمكان »المابين«. 
 - )مرئّي  عالمين،  بين  االختالف  يحّدد  وسطّي،  موضع  وهو 

األرض، المرئي - الفضاء( أو )واقعّي - تجريدّي(.
توصيل  وموضع  االختالف«4،  تجوهر  مرحلة  وال�«المابين، 
وتفريق في اآلن عينه، من دون تفضيل طرف على آخر. فهي بالقدر 
اّلذي تقف فيه حّدًا بين عالمين، بالقدر اّلذي تنفتح على الّطرف 
الما  تكون  وبذلك،  وتناجيه.  وُتغويه،  تراوده،  العالم.  من  اآلخر 
بين »موضعة رحيمة... تجعل النقيضين في انسجام«5. كما أّنها 
عن  والسؤال  االختالف،  لحّرّية  فضاء  تشّكل  الوسط،  بموضعها 

المعنى والوجود.
في هذا اإلطار، تشّكل »الومضة الّشعرّية« برًقا في فضاء فكرّي 
مع  تناٍم  في  الّسؤال  ويبقى  الوعي.  إلى  المفضي  الّسؤال  يثير 
»الحوارّية الّذاتّية«، أي مع ذات الّشاعر وذات المتلقي، في ُهِوّية 
واحدة، تمّثل الحضور اإلنسانّي، وهي تمارس حّرّيتها في الّسؤال، 
بإزاء ثقافة اإلجابات الجاهزة، اّلتي تحّرم األسئلة، وتكّفر الّتفكير.

محاولة  الّتساؤلية،  بتداعياتها  الّشعرّية«  »الومضة  إّن 
لتكوين أفق ثورّي جديد، على واقع اللّغة أواًل، والّتفكير والّتعبير 
رؤية  لتأسيس  الّتغيير،  يتيح  بما  الّتجريب  من  انطالًقا  ثانًيا، 

جديدة للعالم، ترّسخ األنا هنا اآلن.
من  وأعمق  الفلسفة،  من  الرؤية  في  أبعد  الّشعر  يبقى  أخيًرا، 
الحقيقة  أعماق  في  الّسكن  في  الفلسفة  يسبق  وهو  الّتاريخ. 

المجهولة. لذلك ُعّد الّشعر ضرًبا من النبّوة.
*األدب الوجيز.
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11ريا�سة / ت�سلية
اأغلى الالعبين في تاريخ كرة القدم

البرازيلّي رونالدو فالأرجنتينّي مارادونا

لعبو المنتخب ال�صينّي يلتحقون باأنديتهم

بعد انق�صاء فترة الحجر ال�صحّي عليهم

الإمارات تنهي عقد المدّرب يوفانوفيت�ش

دون خو�ش منتخبها لأّي مباراة

اليابان تلغي ماراتون ناغويا ب�صبب الكورونا

وتعتمد تكنولوجيا خا�صة للم�صاركة الإلكترونّية!
أمس  القدم،  لكرة  اإلماراتي  االتحاد  أنهى 
يوفانوفيتش،  إيفان  الصربي  عقد  االثنين، 
دون  األول،  للمنتخب  ال��ف��ن��ي  ال��م��دي��ر 
»األب��ي��ض  م��ع  م��ب��������اراة  أي  ي��خ��وض  أن 

اإلماراتي«.
وأكد االتحاد اإلماراتي في بيان نشره عبر 
القرار  هذا  أن  »تويتر«،  موقع  في  حسابه 
جاء بناء على توصية من لجنة المنتخبات 
والشؤون الفنية برئاسة يوسف السهالوي، 

النائب الثاني لرئيس االتحاد. 
يوفانوفيتش،  إل��ى  الشكر  توجيه  وت��م 
الفترة  على  معه،  الفني  الطاقم  أفراد  وباقي 

التي عمل فيها مدّرباً للمنتخب. 
وكلّف االتحاد اإلماراتي، لجنة المنتخبات 
مع  التعاقد  ملف  بدراسة  الفنية  والشؤون 

خالل  المنتخب  لقيادة  جديد  فني  جهاز 
المقبلة.  الفترة 

وك�����ان ي��وف��ان�����������وف��ي��ت��ش، ت�����������ول��ى 
اإلماراتي  المنتخ���ب  تدري��ب  مس���ؤولي��ة 
مدته  بتع���اقد  الماضي،  األول  كانون  في 
ف���ي  »األب��ي��ض«  لقي��ادة  أش���هر،  س���تة 
التصف��يات  ف��ي  المتب��قية  م��ب��اري��ات��ه 
ك���أس  نهائي��ات  إلى  المؤه��لة  المش���تركة 
 ،2023 آس���يا  وك���أس   2022 العال��م 
الماضي  آذار  خالل  مقررة  كان���ت  والتي 
تأجيلها  يتم  أن  قب��ل  المقبل،  وحزي��ران 
فيروس  تفشي  بسبب  الح���ق  وق��ت  إل��ى 
دون  يوفان��وفيتش  إقال��ة  لتت��م  كورونا، 
قيادته  تحت  اإلماراتي«  »األبيض  يقود  أن 

أي مباراة.

لتعوض  التكنولوجيا  الى  اليابان  لجأت 
ناغويا  ماراتون  إلغاء  خيبة  المتسابقين  على 
من  وذل��ك  المستجد،  كورونا  فيروس  بسبب 
خالل تقديم تطبيقين يسمح لهم بالتنافس مع 

احترام التباعد االجتماعي. 
وكان من المفترض أن يقام ماراتون ناغويا 
الثامن  في  ناغويا  مدينة  وماراتون  للسيدات 
من آذار، لكن اتخذ القرار باإللغاء بسبب تفشي 

فيروس »كوفيد- 19«. 
وقرر المنظمون التعويض على المتسابقين 
من خالل تطبيقين يسمحا لهم بإكمال الماراتون 

بمفردهم، مع تتبع نتيجتهم على اإلنترنت.
 وصّرح أحد منظمي الماراتون: »أنها المرة 
االولى التي يتم فيها الغاء سباقات الماراتون، 
تطبيقات  فيها  ُنطلق  التي  االول��ى  المرة  وهي 

خوض  من  بداًل  الحقيقية  السباقات  الستبدال 
للمشاركين  يمّكن  للماراتون،  األصلي  المسار 
الحفاظ  مع  يريدون،  أينما  الركض  المسجلين 
على التباعد االجتماعي، على أن يقوم التطبيق 

بقياس المسافة والتحقق منها. 
الذين  ألول��ئ��ك  أح��ده��م��ا  تطبيقان،  ه��ن��اك 
واآلخر  واحدة،  دفعة  الماراتون  إنهاء  يريدون 
ع��دة«.  أي��ام  على  إكماله  في  يرغبون  للذين 
أمام  أن  الى  للسباق  الرسمي  الموقع  وأش��ار 
مسافة  إلك��م��ال  أي���ار   31 حتى  المشاركين 
نحبذ  »ال  نفسه  الوقت  في  محذرا  السباق، 

الركض في مجموعة كبيرة«. 
السيدات  ماراتون  في  السباق  تكمل  ومن 
كان  كما  وقالدة  قميصاً  ستنال  التطبيق،  عبر 

سيحصل لو أقيم السباق الفعلي.

ما حقيقة رغبة دي ليخت بالنتقال للريال؟

بايرن ميونيخ اأطلق تمارينه وفق �صوابط خا�صة

بطلة التن�ش التون�صّية اأن�ش جابر:

توّجهُت للرق�ش حفاظًا على لياقتي

انتحار طبيب ناٍد فرن�صّي ب�صبب كورونا

البرازيلي  النجم  هو  العالم  في  العب  أغلى  أن  جميعاً  نعتقد 
مليون  نيمار، وهي حقيقة ثابتة اعالمياً بناء على مبلغ ال� 240 
من  لضمه  جيرمان  س��ان  ب��اري��س  ن��ادي  دفعه  ال��ذي  دوالر 
أن هناك  لكن تصنيفا حديثا كشف   ،2017 العام  برشلونة في 

بعض الالعبين أغلى بكثير من نيمار بحساب تضخم العملة. 
المتخصص  اإليطالي  وتوصل محللو موقع »بالي ريتنغز« 
رونالدو  البرازيلي  الظاهرة  أن  إلى  القدم  بكرة  التصنيف  في 
انتقاله  تكلف  حيث  العصور،  كل  في  قدم  كرة  العب  أغلى  هو 
30 مليون دوالر، وهو ما  1997 نحو  إلى إنتر ميالن في العام 
466 مليون دوالر في  يعادل بعد حساب فروق تضخم العملة 

الحالي.  وقتنا 
1996، حيث  العام  وصنع رونالدو اسمه في برشلونة في 
إيطاليا  إلى  ينتقل  أن  قبل  فقط،  مباراة   49 في  هدفاً   47 سجل 

حيث سجل 59 هدفاً في 99 مباراة. 
وبعد خمسة مواسم في سان سيرو انتقل رونالدو إلى ريال 

مدريد، وفاز بلقب الدوري اإلسباني. 
العالم  بكأس  حالياً  عاماً   43 العمر  البالغ من  الالعب  وفاز 
مرتين خالل مسيرته، حيث ساهم في فوز المنتخب البرازيلي 
بلقب المونديال 1994 في أميركا و2002 في كوريا واليابان.

المركز  في  مارادونا  دييغو  األرجنتيني  »األسطورة«  وجاء 
انتقل  فهو  دوالر،  مليون   368 بلغت  بقيمة  بالتصنيف  الثاني 
 1984 العام  في  اإليطالي  نابولي  إلى  اإلسباني  برشلونة  من 
السابق  النجم  وسجل  فقط.  دوالر  ماليين  سبعة  نحو  مقابل 
خالل  رائعة  أه��داف   310 حالياً  عاماً   59 العمر  من  البالغ 
إنجازات  فيها  حقق  عاماً،   21 استمرت  التي  المميزة  مسيرته 
عام  العالم  بكأس  للتتويج  األرجنتين  قيادته  أبرزها  كثيرة 

بالمكسيك.   1986
المركز  بالتيني  ميشال  األسبق  الفرنسي  النجم  واحتل 
سانت  فريق  من  انتقل  عندما  دوالر  مليون   361 بقيمة  الثالث 

إتيان الفرنسي إلى يوفنتوس اإليطالي في العام 1982 مقابل 
فقط. دوالر  ماليين   3.7

الصيني  في المنتخب  مسؤول  مصدر  أفاد 
األول لكرة القدم، إن العبيه أكملوا مدة الحجر 
من  عودتهم  بعد  له  خضعوا  ال��ذي  الصحي 
سينضمون  وإنهم  الماضي،  الشهر  في  دبي، 

إلى أنديتهم بناء على ذلك. 
وق��ال��ت وك��ال��ة أن��ب��اء ال��ص��ي��ن ال��ج��دي��دة 
العزل  فترة  أكمل  الفريق  إن  »شينخوا«، 
جميع  نتائج  جاءت  أن  بعد  أسبوعين،  لمدة 
عدم  يعني  م��ا  سلبية؛  الالعبين  ف��ح��وص 

تعرضهم للعدوى بفيروس كورونا. 
25 ف���رداً في  ال��م��ك��ون م��ن  ال��ف��ري��ق  وظ��ل 
عودته  منذ  سانيا،  في  فندق  في  ذات��ي  عزل 
آذار   23 ف��ي  دب��ي،  ف��ي  تدريبي  معسكر  م��ن 

الماضي. 
مواقع  أحد  عبر  الصيني  المنتخب  وق��ال 
التواصل االجتماعي: »خضع فريقنا لفحوص 
للكشف عن كوفيد19- مباشرة بعد الوصول 

الفحوص  جميع  نتائج  وج��اءت  سانيا،  إلى 
سلبية«. 

وأضاف بيان المنتخب: »خضعنا لفحوص 
مماثلة أخرى، قبل نهاية مدة الحجر وهي 14 

يوما، وجاءت نتائجها مماثلة أيضاً«. 
الالعبين  »ج��م��ي��ع  أن  المنتخب  وأك���د 

سيعودون إلى أنديتهم«. 
وأرجأت الصين جميع المباريات المحلية، 
دخول  منعت  كما  الماضي،  الثاني  كانون  في 
الماضي،  الشهر  في  أراضيها،  إلى  األجانب 
لتتبخر بذلك اآلمال في انطالق موسم الدوري 
الصيني الممتاز لكرة القدم في موعده، في 22 

شباط الماضي. 
ال��دوري  ف��رق  بعض  إن  شينخوا،  وقالت 
مغلقة  أبواب  خلف  التدريبات  بدأت  الصيني 
للموسم  استعدادا  األجانب؛  نجومها  وبدون 

الجديد.

كشف تقرير صحفي إيطالي، أمس االثنين، حقيقة األنباء التي أفادت برغبة الهولندي ماتياس 
دي ليخت، مدافع يوفنتوس، في االنضمام لصفوف ريال مدريد. 

وخرجت تقارير في الساعات القليلة الماضية، تفيد بأن دي ليخت أوعز إلى وكيله مينو رايوال 
للتواصل مع ريال مدريد، من أجل عرض خدماته على الميرنغي. 

وذكرت صحيفة »توتو سبورت«، أن أنباء رغبة دي ليخت في االنضمام لريال مدريد ال أساس 
كيغي  أن  وأضافت  تورينو.  في  بوجوده  للغاية  سعيد  الالعب  أن  إلى  مشيرة  الصحة،  من  لها 
مولينار، والد صديقة دي ليخت، أكد أن الالعب يشعر بأنه وجد البيئة المثالية لتنمية مهاراته في 

كرة القدم، ورسخ نفسه بشكل جيد في غرفة خلع المالبس. 
الدفاعي  الشق  تطوير  أجل  من  ليخت  بدي  مهتماً  يكون  قد  مدريد  ريال  بأن  الصحيفة  ونوهت 
انخفاض  مع  خاصة  المقبل،  الصيف  في  الالعب  لبيع  مستعد  غير  يوفنتوس  أن  إال  بالفريق، 

األسعار بالوقت الحالي.

الجماعية  التمارين  القدم، عن استئناف  األلماني لكرة  الدوري  أعلن نادي بايرن ميونيخ بطل 
ولكن »بمجموعات صغيرة«، في ظل توقف المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد. 

التمارين  سيعاود  األول  »الفريق  ان  الماضي،  األحد  نشره  بيان  في  البافاري  النادي  وأوضح 
بمجموعات صغيرة ومن دون حضور الجماهير، ابتداًء من األثنين 6 نيسان. 

مع  بالتنسيق  »تأتي  الخطوة  ان  البوندسليغا،  ترتيب  يتصدر  كان  الذي  النادي  وأوض��ح 
السياسة الحكومية والسلطات المختصة مع الحرص على تطبيق الحماية الصحية«. 

وعمد بايرن ميونيخ، كالعديد من األندية في الفترة الماضية، الى إجراء تمارين افتراضية عن 
الحتمال  استعدادا  األدنى  بالحد  البدنية  لياقتهم  على  للحفاظ  الفيديو،  تقنية  عبر  لالعبيه  بعد 
استئناف المنافسات، على رغم ان أي موعد لذلك لم يحدد بعد، وسيكون مرتبطا بطبيعة الوضع 

الصحي الراهن والقيود المفروضة للحد من تفشي الوباء.

التونسية  التنس  نجمة  قالت 
نيويورك  في  العالقة  جابر  أنس 
بسبب تفشي فيروس كورونا، إنها 
للحفاظ  الرقص  ممارسة  في  تفكر 
على لياقتها البدنية في ظل توقف 
العدوى  انتشار  بسبب  البطوالت 

حول العالم. 
موقع  على  لها  تسجيل   وف��ي 
مسموح  جابر:«غير  قالت  تويتر 
التي  ال��ط��ع��ام  كمية  ب��ت��ن��اول  ل��ي 
كثيرا.  أتحرك  ال  أنني  كما  أريدها، 
سيتعين  ورب��م��ا  ال��رق��ص،  أح��ب 
البيت،  في  الرقص  ممارسة  علي 
وأتمنى أال يطردنا الجيران )بسبب 
ذلك(، لكن األمور على ما يرام حتى 

اآلن«. 
وأضافت:« كل ما نفعله اآلن هو 

مشاهدة بعض األفالم مع الفشار«. 
العالم بهدف احتواء العدوى لم تتمكن جابر من  المفروضة في معظم دول  وفي ظل قيود السفر 

العودة إلى بالدها تونس. 
إرسال تسجيالت  االنترنت لجماهير بالدها وهي تطلب منهم  تدير جابر منافسة على  وحالياً 
الفائز أحد مضاربها. وقالت جابر:«أنا عالقة نوعا ما هنا، لكني  اللعبة في بالدهم وستمنح  عن 
ربما أحب هذا الوضع، فأنا هنا مع زوجي وهو أيضا مدربي الخاص باللياقة البدنية.. وهو يحاول 
عربية  وأول  تونسية  أول  عاما   25 البالغة  جابر  وأصبحت  الفترة«.  هذه  اجتياز  على  مساعدتي 
ملبورن  في   2020 المفتوحة  أستراليا  في  ذلك  وكان  الكبرى،  البطوالت  في  الثمانية  لدور  تصل 

بارك، حيث خسرت أمام األمريكية صوفيا كينين التي توجت باللقب بعد ذلك.

الدوري  في  المشارك  رينس  نادي  طبيب  غونزاليس،  برنار  بانتحار  أمس  متطابقة  مصادر  أفادت 
الفرنسي لكرة القدم، عن عمر يبلغ 60 عاماً، بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

ورثاه النادي في بيانه واصفاً إياه بأنه رجل »كل المراحل البطولية« الذي أمضى أكثر من عقدين من 
الزمن مع نادي المدينة الواقعة في شمال شرق البالد.

نبأ  سماعه  بعد  كثيراً  تألم  بأنه  الفرنسية  األنباء  لوكالة  روبينيه  أرنو  المدينة  بلدية  رئيس  وأفاد 
»انتحار« غونزاليس، مشيراً إلى أن الراحل ترك رسالة كشف فيها أن نتيجة فحص »كوفيد19-« الذي 

خضع له جاءت إيجابية. 
وأكد مصدر طبي للوكالة وجود هذه الرسالة، مشيرا إلى أن غونزاليس »كان يبدو بصحة جيدة قبل 
أعوام عدة  أعرفه منذ  بنبأ رحيله، ألنه شخص  يومين«.  وأضاف روبينيه »لقد صدمت وتأثرت كثيرا 
أُبعَد من منصبه كطبيب لنادي رينس، وكان طبيب العديد من أبناء المدينة، وعرف بصفاته اإلنسانية 

والمهنية«. 
وتابع »ستفتقده عائلة كرة القدم وأبناء رينس وكل من عرفه«. ورأى رئيس النادي جان بيار كايو أن 
»هذه الجائحة تمس نادي رينس في الصميم، معتبرا »أن غونزاليس كان من شخصيات رينس، واحترافيا 

كبيرا في الرياضة يرحل عنا«.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
بحيرة أميركية في نفادا 1 .
يخاصم بشدة، أناصره 2 .

للنفي، مصيف لبناني، أداة جزم 3 .
أليف، أفزعنا 4 .

لعاب، تقال على الهاتف، من أنواع التوابل 5 .
دولة أوروبية 6 .

مرفأ ليبي، عملة آسيوية، أدراج 7 .
يقعدا، مؤسسة مدينة قرطاجة 8 .

أحد الوالدين، العار، مدينة فرنسية 9 .
حصل على، نحامي عن 10 .

راسلناه، ذاهب 11 .
أمنح، أدخل فجأة، للنداء 12 .

عمودياً: 
جمهورية أوروبية، حرف أبجدي مخفف 1 .

يخاصم، ضربناه بالحجارة 2 .
حرف أبجدي مخفف، يحارب، أقطع 3 .

خالف أضر، سارق 4 .
ضمير  )بالجمع(،  قياس  وحدات  بسطا،  5 .

متصل
م��ن ك��ب��ار ف��رس��ان ش��ارل��م��ان، م��ن ان��واع  6 .

األشجار ثمره يشبه حب الزيتون
مدينة أميركية، وافقها الرأي 7 .

أطول أنهر فرنسا، يسرقا 8 .
متشابهان، نهتم باألمر، هربت 9 .
ألبساه اإلكليل، عجال بالشيء 10 .

بحر، من االديان، عائش 11 .
أرحل من دولة إلى أخرى، مرفأ إيطالي 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
 ،719564238  ،685932741  ،423178569
 ،146385972  ،297641853  ،538729614

964853127  ،872416395  ،351297486
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
1 ( بنسلفانيا، دس 2 ( نيون، مانيال 3 ( يادان، ابري 4 
( لمس، ينسل، نير 5 ( الرين، يانا 6 ( دبابير، مانوس 7 ( 
شو، اهملته، جل 8 ( رير، سي، بردا 9 ( انتحب، ارادا 10 ( 

واترلو، منح 11 ( باس، ركيكات 12 ( املدان، الهند. 

عموديا:
3 ( سويسرا،  ام  ( ني، ملبورن،   2 البا  بنغالدش،   )  1
يتوسل 4 ( لنا، يبارحا 5 ( دينيه، بترا 6 ( امان، رمس، ركن 
7 ( نانسي، ليالي 8 ( ين، المت، روكا 9 ( ايا، ناهبا، ال 10 ( 

لبنان، ردمته 11 ( داري، وجدان 12 ( يراسال، حمد.
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الخليفة عمُر و�صبّي في الثامنة

 يكتبها الياس عشي

في  الرعب  ويــزرع  رعاياه  يخيف  نوع  نوعان:  الحّكام 
في  الثقة  ويـــزرع  بالطمأنينة  يشعرهم  وآخـــُر  قلوبهم، 

نفوسهم، والفرح في عيونهم!
طريقه  فــي  لقي  الــخــّطــاب  بــَن  عــمــَر  الخليفة  أّن  ُيـــروى 
بعضاً من الصبية يلعبون، فلّما رأوه هربوا إال صبيّاً في 

الثامنة.
فسأله ُعمُر: لماذا لم تهرب كما فعل رفقاؤك؟

وليست  منك،  فأخاف  ذنباً  أرتكب  لم  الصبي:  فأجابه 
الطريق ضيّقًة فأفسَح لك منها«.

درد�صة �صباحية

فيرو�س الجوع قاتل... وكورونا زائل 

 آمنة بدر الدين الحلبي
عقب؛  على  رأساً  حياته  وانقلبت  فجأة  العالم  تغيّر  كورونا  فيروس  زمن  في 
بإيقاف  العلم  لغة  وتعطلْت  اآلالت،  ضجيج  ــَد  ــِم وأُْخ المصانع،  عجلة  توقفت 
القطارات  صوت  وانقطع  والكنائس،  المساجد  وصمتت  والجامعات،  المدارس 
ولم يبَق غير مواء القطط يرُنّ في عرباتها، وهدأت السكك الحديدية من الضجيج، 
واختبأت البشرية داخل الجدران، وانقطعت األنفاس، ولم يبق غير الشمس تمّد 
أغصانها الذهبية على البحر كّل صباح لتعانقه بحبّها الجميل، وتقف خلف القمر 
بعطف وحنان لتنيره ليالً عله ينير درب العاشقين، وال يصبه كورونا ألّن الحب 

مانع لألمراض.
لكن الدروب أقفرت من محبّيها، وخلت من عشاقها، ألّن كورونا أصبح يرصد 
على  لينقضَّ  الذهبية  الفرصة  وينتظر  المعقدة،  بتيجانه  وسكناتها  حركاتها 

ضحاياه، ويمدُّ مخالب موته ليتكّوم في الحلق، ويعيث فساداً في الرئتين.
القاتل وهناك َمن  الوباء  بالتحليل والتدقيق عن هذا  الفضائية غّصت  القنوات 
اعتبره جائحة ال تفّرق بين غني وفقير، وبين وزير وغفير. وسارع العلماء في 

مختبراتهم لصناعة األمل بمصل ربما ينقذ العالم بأسره من تلك الجائحة.
والدول اإلنسانية صاحبة »الدم قراطية« لم يهدأ لها روع، وهي في حيرة من 
األخيرة،  الموت  رقصة  ليراقصه  العالم  على  الحب  كورونا  أعلن  أن  منذ  أمرها 
وهي تبحث عن حّل لتلك المصيبة التي حلت على العالم، والتي قتلت اآلالف من 
الناس، دون أن تهتدي إلى دواء أو مصل للقضاء على هذا الوحش القاتل الذي 
صنعته يد الرأسمالية المتوحشة، ضاربة عرض الحائط بمن منعت عنهم الغذاء 
والدواء بحجة  العقوبات ألنهم لم ينصاعوا ألوامرها، ولم يركعوا أمام طلباتها، 

ولدوا أحراراً وسادة ال عبيد.
العالم  مختبرات  كّل  تستطع  لم  مصل  وراء  الهثة  المتوحشة  القطط  منظمات 
ماليين   6 بـ  يفتك  الجوع  فيروس  هناك  أّن  متناسية  لكنها  اآلن،  إلــى  تصنيعه 
بنوك  وفي  األغنياء،  خزائن  في  موجود  والــدواء  العالم،  حول  عام،  كّل  شخص 
األثرياء، وال يحتاج العلماء للدخول إلى مختبراتهم، أو العلماء إلى معاملهم، أو 
للبشرية جمعاء خوفاً  الجدران  الحظر وراء  أو حتى  إلى مستشفياتهم،  األطباء 

من كورونا الضيف القاتل. 
في  الجوع  من  يعاني  الكثير  هناك  المتحدة  لألمم  السنوي  التقرير  وحسب 
العالم بسبب النزاعات والسيطرة على الثروات، وقد ارتفع عدد الجياع من 811 
 2020 في  اليوم  ونحن   ،2018 سنة  مليوناً   821،6 إلى   2017 سنة  مليوناً/ 
والعالم صامت برسم  العالم، وتناثر موتهم هنا وهناك،  الجياع في  تكاثر عدد 

الرأسماليّة المتوّحشة. 
التالي هناك شخٌص  الشكل  الرسمية توزعت على   األممية  ألّن اإلحصائيات 
يموت كّل 5 ثواٍن إما بشكل مباشر أو غير مباشر من الجوع، وكّل ساعة يموت 
يموت 16000 ألف شخص، وبهذا يصل عدد الموتى  يوم  وكّل  شخص،   700

أطفال. ونصفهم  الجوع  من  سنوياً  شخص  ماليين  تقريباً إلى 6 
جياٌع يموتون على مرأى ومسمع من العالم، وأطفال يلفظون أنفاسهم األخيرة 
ألنهم لم يجدوا ما يسّد رمقهم، أو ينتشلهم من جوع فتك بمعدهم، في كّل بقاع 

العالم. 
في  آخــذ  العالم  في  الجياع  عــدد  أّن  إلــى  العالمية  الصحة  منظمة  أشــارت  كما 

االرتفاع، مما يعّرض صحة مئات الماليين من الناس للخطر.
أن  إال  يكلف  وال  العالم  حول  منتشراً  قاتالً  حقيقياً  فيروساً  الجوع  هذا  أليس 

تندلق جيوب األغنياء على موائد الفقراء. 
الطعام  الفقر والحرمان ألّن  القاتل ينضوي تحت عنوان  الفيروس  أليس هذا 

زائل من موائد الفقراء والمحتاجين وعامر على موائد األثرياء!
ألم يحّرك هذا الفيروس القلوب المقفرة من الحب في كّل بقاع العالم إليقاف 
والدواء  والنساء،  األطفال  ليخطف  ثانية  كّل  أجنحته  يشرع  الذي  الموت  نزيف 

حاضر وموجود دون معامل أو مختبرات؟
ينفجر  منها  أرق  الحجر  وربما  المتحجرة  القلوب  الجوع  فيروس  يحّرك  ألم 
منه الماء في بعض األحيان. قلوٌب أخذتها العزة باإلثم وشنّت كّل أنواع الحروب 

إلفقار الشعوب وتدميرها، والسطو على ثرواتها؟
برجها  من  تنزل  كي  المتوحشة  الرأسمالية  القاتل  الجوع  فيروس  يحّرك  ألم 

العاجي وتقّدم الطعام للفقراء بحب ومحبة! 
الخاصة  المستدامة  التنمية  تحقيق  يتّم  فكيف  ارتفاع  في  يــوم  كــّل  والجوع 

بالقضاء على الجوع في العالم. 
فيروس  خطف  مما  بأضعاف  أكثر  يــوم  كــّل  البشرية  يخطف  الــذي  الــجــوع 
كورونا، فهل شعرت الرأسمالية المتوحشة بما تجنيه يداها من حصار وتجويع 

وتدمير وقتل بأّن فيروس الجوع قاتل، وكورونا زائل ال محال.
بالمحبة نهزم كورونا، وبالحب نبني األوطان، وبالتضامن االجتماعي نزيل 

الفقر، ونحقق التنمية المستدامة.

اآخر الكالم

وعّممت العمدة أرقام الهواتف التالية ـ واتس أب،
03/677294            03/651008
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الــــــــــــــــــوبــــــــــــــــــاء

االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في  االجتماعية  والشؤون  العمل  عمدة  دعت 
االجتماعية  المؤسسات  من  عدد  مع  أطلقتها  التي  الوباء«  ضّد  »معاً  حملة  دعم  إلى 
واإلنسانية والشبابية، وتهدف إلى جمع تبّرعات لتأمين ما أمكن من سلل غذائية لمن 

هم بحاجة إليها.

رونا في بؤر العيون.. معمِّ

محافظة دم�شق تمنع �لتنّزه و�لتجّول في حد�ئق �لعا�شمة لإ�شعار �آخر

)تصوير عباس سلمان(

..ومعّمرة اإيطالّية تتعافى 

من فيرو�س كورونا

من  أعوام   104 العمر  من  تبلغ  إيطالية  معّمرة  تعافت 
اإلصابة بفيروس كورونا المستجّد، وذلك بعد نجاتها من 
أكبر  من  واحدة  لتصبح   1918 عام  اإلسبانية  اإلنفلونزا 

المعّمرات في العالم تتعافى من الفيروس.
»العجوز  أن  البريطانية  ميل  ديلي  صحيفة  وذكــرت 
اإليطالية أدا زانوسو شعرت بأعراض فيروس كورونا في 
8 أيام من فرض الحكومة  17 من آذار الماضي أي بعد  الـ 
آنذاك  موجودة  وكانت  البالد  في  للتجول  حظراًً  اإليطالية 
في دار التمريض بمدينة بييال شمالي إيطاليا، حيث عانت 
من الحمى والقيء وصعوبة التنفس وأثبتت التحاليل بعد 

ذلك أنها حاملة للفيروس«.
»المعمرة  أن  حالتها  على  المشرفة  الطبيبة  ــدت  وأك
يرام وفي كامل وعيها وال ترقد في  ما  تعالجت وهي على 
ولم  كرسّيها  على  للجلوس  التحّرك  وتستطيع  السرير 
أن  إلى  إدراكها بالمرض«، مشيرة  أو مستوى  تتأثر قواها 
العصيب  الوقت  هذا  خالل  للجميع  جديد  أمل  أدا  »شفاء 

الذي يمر به العالم«.
تجدر اإلشارة إلى أنه قبل أدا زانوسو شفيت من مرض 
ومسّن  أعوام   103 العمر  من  تبلغ  إيرانية  مسّنة  كورونا 
ووهان  مدينة  في  صينيتان  وسيدتان  أعوام   106 إيراني 

مركز تفشي الفيروس يبلغ عمر كل منهما 100 عام.
)ديلي ميل(  

التجول  بموجبه  منعت  ــراراً  ق دمشق  محافظة  أصــدرت 
بشكل  الجاحظ  حديقة  ومحيط  الربوة  منطقة  في  والتنزه 
أمس،  ظهر  الثانية  من  اعتباراً  األوقات  مختلف  وفي  نهائي 
وحتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على السالمة العامة وضمن 

اإلجراءات االحترازية للتصدي لفيروس كورونا.
وبحسب القرار، يشمل منع التجول جميع الحدائق العامة 
في المدينة ويتم اإلشراف على تطبيقه من قبل قيادة شرطة 

محافظة دمشق.
السالمة  على  حرصاً  يأتي  القرار  أن  المحافظة  وبينت 
قبل  من  المتخذة  االحترازية  اإلجــراءات  إطــار  وفي  العامة 

الفريق الحكومي للتصّدي لفيروس كورونا.
)سانا(  
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