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في تغيير حاد لنبرته تجاه أزمة فيروس كورونا، وصف الرئيس األميركي دونالد 
داعياً  تاريخها«،  في  المتحدة  الواليات  شهدته  ما  أسوأ  »ربما  بأنه  الوباء  ترامب 

المواطنين لالستعداد لـ«أسابيع قاسية«.
وقال ترامب، أثناء مؤتمر صحافي عقده في البيت األبيض أول أمس، إنه يريد من 
كل أميركي االستعداد لـ«أيام صعبة تنتظرنا«، وإن الفترة المقبلة ستكون »من أكثر 
»سنخسر  مضيفاً:  المتحدة«،  الواليات  تاريخ  في  قسوة  أسابيع  ثالثة  أو  أسبوعين 

آالف المواطنين«.
يقتل  أن  إمكانية  هناك  بأن  البداية  منذ  تامة  دراية  على  »كان  بأنه  ترامب  وأقر 
والتقليل  المعلومات  هذه  عن  الكشف  عدم  فضل  لكنه  األميركيين،  ألوف  الفيروس 
عمداً بشأن خطورة الوباء«، مبرراً هذا الموقف بالقول إنه »ال يريد أن يكون شخصاً 

متشائماً ويسعى إلى بعث األمل في نفوس المواطنين«.
وعرضت مجموعة العمل الخاصة بمحاربة كورونا في البيت األبيض أثناء المؤتمر 
تقديرات جديدة صادمة مفادها أن »أفضل سيناريوات بشأن تفشي كورونا تقضي 

بوفاة بين 100 و240 ألف شخص في الواليات المتحدة بسبب الفيروس«.
ولفتت منّسقة مجموعة العمل ديبورا بيركس إلى أن »أسوأ سيناريو كان يقضي 
أصالً بوفاة 1.5-2.2 مليون أميركي بسبب الوباء، لكنه ال يراعي جهود إعاقة تفشي 

الفيروس من خالل إجراءات التباعد االجتماعي التي تم تمديدها حتى 30 نيسان«.
الخسائر  تقليص  سيستطيع  بأنه  األبيض  البيت  »قناعة  عن  بيركس  وأعربت 

المتوقعة بشكل ملحوظ بفضل هذه اإلجراءات«.
ودعا الرئيس األميركي المواطنين إلى »توحيد جهودهم في هذا السبيل وااللتزام 

على نحو صارم بتوجيهات الحكومة«، واصفاً ذلك بـ »مسألة الموت والحياة«.
أخرى  عدة  واليات  وحكام  كومو  أندرو  نيويورك  حاكم  انتقادات  ترامب  ورفض 
أجهزة  من  كافياً  عدداً  المحلية  المستشفيات  امتالك  عدم  بشأن  بالوباء  متضررة 
الفدرالية  »الحكومة  أن  مؤكداً  بكورونا،  المصابين  لمعالجة  االصطناعي  التنفس 
10 آالف من هذه األجهزة وتنوي توزيعها على الواليات  تحتفظ باحتياطيات تضم 

المتضررة قبيل ذروة تفشي الفيروس«.
وتابع ترامب أن إدارته »ال تنوي توزيع هذه األجهزة الطبّية اآلن«، قائالً: »هذا مثل 

االحتفاظ باحتياطيات النفط«.

�أيام �ضعبة تنتظر �أميركا وتوّقعات �ضادمة ب�ضاأن عدد �ضحايا كورونا.. 

ترامب يعتبر احتفاظ اإدارته باالأجهزة الطبّية كاالحتفاظ باحتياط النفط! 

- تنبأت غونداليسا رايس بتفكك االتحاد السوفياتي، 
الباحثة التي نالت شهادة الدكتوراة  عندما كانت صفتها 
من  س��ن��وات  عشر  م��ن  أكثر  قبل  السياسية  العلوم  ف��ي 
أطروحتها  بسبب  ونالت  حكومية،  مسؤولية  أي  توليها 
للمناصب  ورشحتها  األنظار  نحوها  لفتت  علميّة  مكانة 
التي تبوأتها في عهد الرئيس جورج بوش اإلبن، وقالت 
وقد  السوفياتي،  االتحاد  في  سيجري  لما  وصفها  في 
ج��رى ف��ع��اً، »إن اإلم��ب��راط��وري��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة وال���دول 
العظمى المعاصرة، ترحل وتتفكك فجأة دون أن تمنحك 
ينتهي  ط��وي��اً  س��ي��اق��اً  عليها  وت��ب��ن��ي  ت��راق��ب��ه��ا  م��ق��ّدم��ات 
بالتفكك، إنها كما الطوفان والزلزال عملية تحدث فجأة، 
حال  في  صح  ال��ذي  الكام  وه��ذا  وحسب«.  تحدث  إنها 
االتحاد السوفياتي، ال يمكن إنكار إمكانية أن يصح أيضاً 

في حال غيره من اإلمبراطوريات والدول العظمى.
- ما يشهده االتحاد األوروبي هذه األيام، بخلفيّة فهم 
إضافية ألسباب خروج بريطانيا من االتحاد كعامة على 
نهاية الزمن االفتراضي لعمر االتحاد، وبدء تبلور أسئلة 
شعبية حول جدوى البقاء تحت عباءته، يقول إن مخاطر 
في  وظيفته  فقد  الذي  االتحاد،  استمرار  تتهدد  حقيقية 
جامع  كإطار  الدولية  واالقتصادية  السياسية  الجغرافيا 
المالية،  الحوافز  بقوة  يتيح  وشرقها  بغربها  ألوروب��ا 
داخل  روسيا  لمحاصرة  األطلسي،  حلف  مكان  الحلول 
حدودها، وهو اليوم يفقد قدرته على تقديم نموذج قادر 
مبرر  ال  األزم���ات،  من  نوعين  مواجهة  في  الحياة  على 
أشّد فعالية من  آلة جماعية  أنه  إثبات  إذا عجز عن  لبقائه 
القدرات المنفردة للدول على مواجهتها، النوع األول هو 
أزمات االنهيارات المالية التي عصفت باليونان وإيطاليا 
الفرنسية  بخلفيته  االت��ح��اد،  خالها  وظهر  وإسبانيا، 
األلمانية، جهة مصلحية تتخذ مسافة من الدولة المهددة، 
كما  اإلق���راض  هو  بسقف  محكومة  مساهمتها  وتكون 
والنوع  ش���روط،  مقابل  ال��دول��ي،  النقد  ص��ن��دوق  يفعل 
لم  حيث  كورونا،  فيروس  مثله  الذي  التهديد  هو  الثاني 
يظهر االتحاد أنه موجود، وبدت خطط المواجهة محلية 
حصراً، كما بدا العجز محلياً، لكن بدت المعونة حاضرة 
وروسيا،  الصين  م��ن  وخصوصاً  االت��ح��اد،  خ��ارج  م��ن 

المفترض أنهما من خارج نادي األصدقاء التقليديين.
والخبراء  األط��ب��اء  بمئات  الصينيون  ي��دخ��ل  عندما   -
إيطاليا،  إل��ى  الميدانية  والمستشفيات  المعدات  وأطنان 
الطريق  بوتين  فاديمير  الروسي  الرئيس  يحرك  وعندما 
والخبراء  المساعدات  لنقل  العسكرية  لشاحناته  البري 
أمام  إننا  القول  المبالغة  من  فليس  إيطاليا،  نحو  واألطباء 
بأّم  ن��رى  ون��ح��ن  برلين،  ج��دار  لسقوط  معاكسة  ح��رك��ة 
أوروبياً،  بالخيانة  تتهم  الشرقية  أوروب��ا  دول  أن  العين 
والروسية  الصينية  المعونة  على  بالشكر  تتوّجه  وه��ي 
كما فعل رئيس صربيا، وتتسابق بإعان تخلّيها عن علم 
في  بقوة  يتكّرر  المشهد  نرى  وعندما  األوروبّي،  االتحاد 
ونقرأ  األوروبّي،  االتحاد  أعام  بإنزال  وإسبانيا،  إيطاليا 
أسئلة  تطرح  واألح���زاب  ال��دول��ة  في  لقادة  وآراء  مقاالت 
وجودية حول فرص البقاء في االتحاد األوروبّي، وصوالً 
في  نتردد  ال  أن  علينا  عندها  بقائه،  مبررات  في  للتشكيك 
طرح السؤال عما إذا كان االتحاد، وربما منظومة اليورو، 

وليس منظومة الشنغن فقط، تتهّددهم مخاطر الزوال؟
)التتمة ص8(

االتحاد االأوروبّي والواليات 

�لمتحدة مهّدد�ن بالتفكك؟ 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

السياسّي المحرر  كتب 

920 ألف إصابة بات أكيداً  مع تسجيل العالم أمس، رقم 
التوقعات  ك��ان��ت  بينما  ال��ي��وم،  إص��اب��ة  المليون  رق��م  ب��ل��وغ 
الصحة  بمنظمة  دف���ع  م��ا  ال��س��ب��ت،  ي���وم  ب��ب��ل��وغ��ه  األم��م��ي��ة 
ال��ع��ال��م��ي��ة ل��رف��ع م��س��ت��وى ت��ح��ذي��رات��ه��ا م��ن م��خ��اط��ر تفشي 
التفاؤلية  المؤشرات  رغم  عالية  بنسب  كورونا،  فيروس 
أقل في كل من  التي أشاعها تسجيل عدد وفيات وإصابات 
يبقى  الداهم  الخطر  لكن  األول،  أمس  عن  واسبانيا  إيطاليا 
واسبانيا  وإيطاليا  أميركا  هي  دول  ثاث  أن  طالما  داهماً، 
اصل  من  العاج  تحت  مستمرة  إصابة  ألف   350 سجلت 
نصف  من  اكثر  أي  العالم،  في  مستمرة  إصابة  ألف   640
من  أقل  الثاث  الدول  هذه  سجلت  بينما  العالمية،  الحصيلة 
مقابل  العالم  في  ألف   200 أصل  من  تعاٍف  حالة  ألف   50
حالة شفاء في الصين وحدها. وسجلت هذه الدول  ألف   75
ألف حالة من أصل   27 الوفيات مع  أكثر من نصف  الثاث 

ألف وفاة عالمياً.  46
المغتربين  ع��ودة  خطة  لوضع  االستعداد  مع  لبنان  في 
حاجة  م��ن  يرافقها  وم��ا  األس��ب��وع،  نهاية  التنفيذ  م��وض��ع 
البقاء  يشكل  ال��ت��ي  ال��وق��اي��ة  إج����راءات  تطبيق  ف��ي  للتشدد 

بقاء  رغم  القلق  منسوب  زاد  األب��رز،  عنوانها  المنازل  في 
ارتفاع  بسبب  ومطمئنة،  مريحة  مستويات  ف��ي  األرق���ام 
الشهر،  م��ن  األول  ال��ي��وم  حملها  التفلت  نسبة  ف��ي  خطير 
بحيث قدرت مراجع معنية بالشأن األمنّي نسبة االنضباط 
األي���ام  خ���ال  س��ج��ل��ت   %70 ب��ن��س��ب��ة  ق��ي��اس��اً   %30 ب��ال��� 
الماضية من حال التعبئة العامة. وقالت المراجع إن خروج 
منجزات  من  الكثير  بتضييع  تسبب  الرواتب  لقبض  الناس 
اإلجراءات  أن  خصوصاً  اللبنانييون،  أمضاها  التي  الحجر 
التي  الزحام  ح��االت  مع  احترامها  يتم  لم  للعزل  المطلوبة 
ترتيبات  إلضافة  ودع��ت  اآللية،  الصرافات  نقاط  شهدتها 
إذا  الرواتب في مرات الحقة  تلقي  لعمليات  تنظيمية جديدة 
كل  إلطاحة  ك��اٍف  أمس  جرى  ما  ألن  ضرورياً،  العزل  بقي 
العناية الازمة لتفادي كوارث تصعب السيطرة عليها، وإذا 
تصعب  بتدهور  توشي  األمور  فإن  الوضع،  ضبط  يتم  لم 
التمرد  ح��االت  بعض  ظهور  مع  خصوصاً  عليه،  السيطرة 
بعض  في  التجمعات،  عن  االمتناع  ق��رارات  على  المقصود 
المناطق وخصوصاً في الشمال، وبدا أن الغياب السياسي 

عن الضغط للحفاظ على حال االلتزام ليس مجرد صدفة.
)عباس سلمان()التتمة ص8( الخرق الكبير للتعبئة العامة مستمر... خاصة أمام المصارف  

ترامب يعرض في حديقة البيت األبيض جهازاً قال إنه لفحص الكورونا

�لعالم يتجاوز �ليوم �لمليون �إ�ضابة... ولبنان يتر�جع في �اللتز�م بالتعبئة من 70% �إلى %30 

عدوان على �سورية من االأجواء اللبنانية... و»القومّي« يطالب الحكومة باعتباره انتهاكًا

ملف التعيينات اإلى التاأزم... بين التاأجيل والت�سويت... اأو ن�سف تعيين ون�سف تاأجيل

�ضكر�ً مانولي�س غليزو�سالوباء وال�سيا�سة )2(

تعّرضت في مقالي السابق إلى الوباء وماذا يمكن له أن 
يغيّر في هذا العالم، من األكيد أن تغيّراً جذرياً ال بّد سيطرأ 
تزال  وال  مارستها  التي  والغطرسة  التوّحش  أشكال  على 
الواليات المتحدة األميركية ومن ورائها الغرب األوروبي 

الذي جعله عجزه وتراجعه يبدو أقّل عدوانية.
يشمل التغيّر العالم بأسره، ففي حين تناصب الواليات 
بومبيو  خارجيتها  وزير  ويتهمها  العداء،  الصين  المتحدة 
أنها وروسيا تضلان العالم، في المقابل يرى العالم الصين 
وروسيا تبديان التزاماً عالياً بسامة مواطنيهما وبسامة 
اإلنسان عبر العالم أجمع. روسيا التي تعاني من انخفاض 
مداخليها بسبب التراجع في الطلب على النفط وانخفاض 
أسعاره وهي ليست في حال جيدة، تحيل إليطاليا مليون 
باألطباء  محّملة  طائراتها  وترسل  مقابل،  دون  واٍق  قناع 
والخبراء واألدوية والمعّدات لمساعدتها في السيطرة على 
الوباء. الصين بدورها والتي كانت أول من أصيب بالوباء 
األط��ب��اء والمعّدات  ب��دوره��ا  ت��رس��ل  ل��ه  ت��ص��ّدى  م��ن  وأول 
رأسهم  وعلى  الصيني  األحمر  الصليب  وف��رق  والخبراء 
الخبير شوشينغ الذي نجح في إدارة أزمة مدينة ووهان، 
لمكافحة  اإليطالية   - الصينية  ال��ف��رق  ال��ي��وم  ي��ق��ود  وه��و 
الوباء في مقاطعة لمباردي حيث تتكاثف حاالت اإلصابة، 
للواليات  المساعدة  لتقديم  استعدادها  الصين  تبدي  كما 
للتصريحات  ب���االً  تلقي  وال  ذات���ه  ال��م��ج��ال  ف��ي  ال��م��ت��ح��دة 
الجود  في  والغنيّة  ماالً  الفقيرة  كوبا  المعادية،  األميركية 
)التتمة ص5(

أبطالنا  جيش  ف��ي  بموقعه  ل��ي��زوس  مانوليس  التحق 
الخالدين 1922 – 2020.

مانوليس لم يعد معنا.
يتمنّى،  ك��ان  كما  تماماً  »المراهق«  الثائر  ه��ذا  رح��ل  لقد 

بالقرب من حبيبته جورجيا، أوالده، أحفاده، وأقاربه.
إنه رفيق نادر الوجود، كما أنه مقاتل ال يهدأ.

كّرس  وقد   1922 عام  أبييرانثوس  ناكسوس  في  ولد 
حياته لنضاالت الشعب اليوناني كما للشعوب األخرى.

قام بتطوير »عمل التحرير العارم« خال االحتال النازي 
واضطهاده. سجنه  إلى  أّدى  ما   )1944  -  1941(

العلم  ب��إن��زال  ق���ام   ،1941 أي���ار   31 إل���ى   30 ليلة  ف��ي 
أثينا  ف��ي  ألكروبوليس  المقّدسة  الصخرة  ع��ن  األلماني 
)التتمة ص8(

 البروفوسور باسياس فانغاليس* سعادة مصطفى أرشيد*

ثقيالً  حــمــالً  الــحــريــة  تــكــون  قــد 
ولكنه حمل ال يضطلع به إال ذوو 
النفوس  أمــا  الكبيرة.  النفوس 
وتسقط  وتــرزح  فتنوء  العاجزة 

غير مأسوف عليها.
سعاده

المفرج عنه  المحرر  األسير  الفلسطينية أمس، عن »إصابة  السلطة  أعلنت 
19 عاماً  من قبل سلطات االحتالل الصهيوني مساء أول أمس، نور صرصور 

بفايروس كورونا«.
الفلسطينية »إبراهيم ملحم« أن »األسير  المتحدث باسم السلطة  وأوضح 
المحرر جرت له مراسم وداع قبل خروجه من المعتقل، حسب ما أفاد به األسرى 
القسم  أغلقت  السجون  سلطات  أن  خالله  أكدوا  األسير،  نادي  مع  اتصال  في 

دون أن تبادر إلى أخذ عينات من األسرى المخالطين للتأكد من سالمتهم«.
التنسيق  عملية  »أجرت  بأنها  المدنية،  للشؤون  العامة  الهيئة  وأفــادت 
لتسلم جميع المشكوك في إصابتهم بالفيروس، وتم إبالغ الجانب اإلسرائيلي 
لعدم  الالزمة  الوقائية  التدابير  التخاذ  األسير،  ونادي  األسرى  شؤون  وهيئة 

تفشي الوباء بين األسرى في المعتقالت«.
الدين  نور  المحرر  »األسير  أن  األســرى،  شؤون  هيئة  أكدت  جانبها،  من 
أنه  3/18 وأفرج عنه مساء أمس، علماً  صرصور من بيتونيا اعتقل بتاريخ 

قضى كل فترة اعتقاله في قسم 14 في عوفر ومركز تحقيق بنيامين«.
يشهدها  األسرى  صفوف  في  االستنفار  من  »حالة  أن  الهيئة،  وأوضحت 
حالياً سجن عوفر بعد علمهم بأن األسير مصاب بالفيروس، حيث تم إغالق 
االقسام وجاٍر التأكد من أسماء االسرى الذين قد يكون من المحتمل أن االسير 

المصاب قد خالطهم«.
المسؤولية  السجون  وإدارة  الصهيوني  االحتالل  حكومة  الهيئة  وحّملت 
بعدم  والمتمثلة  والالإنسانية،  والالأخالقية  الطبية  الجريمة  هذه  عن  كاملة 
اتخاذ  وعدم  الفيروس،  هذا  انتشار  خطر  من  الفلسطينيين  األسرى  حماية 

اإلجراءات الوقائية الالزمة.
االحتالل  ومحكمة  النيابة  بإبالغ  محامينا  طاقم  »قام  الهيئة:  وأضافت 
العسكرية في عوفر بنتائج فحوص األسير، والجهود مستمّرة لمعرفة أماكن 

اختالطه باألسرى داخل المعتقل«.
حياة  عن  الكاملة  المسؤولية  االحتالل  حماس  حركة  حّملت  جهتها،  من 
المحررين  ــرى  األس أحــد  إصابة  ثبوت  بعد  سجونه  في  ــرى  األس وسالمة 

بفيروس كورونا.
الدولية  الجهات  كل  حماس  حركة  باسم  المتحدث  قاسم  حازم  وطالب 
سجون  في  األسرى  سالمة  لضمان  العاجل  بـ«التحرك  الحقوقية  والمنظمات 
اإلسرائيليين،  السجانين  لدى  كورونا  فيروس  تفشي  زيــادة  بعد  االحتالل 

خاصة في ظل استهتار مصلحة السجون بإجراءات السالمة لألسرى«.

�إ�ضابة �أ�ضير فل�ضطينّي بفيرو�س كورونا 

و�لخطر محدق بحياة �الأ�ضرى 
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لماذا يقل�ُص الأميركّيون 

قواعدهم الع�سكرية في العراق؟

{ د. وفيق إبراهيم 
الجيوبوليتيك  في  قصوى  بأهمية  العراق  يحظى 
 2003 في  البلد  لهذا  احتالله  بين  ربط  الذي  األميركي 

وبين امكانية ادارة كامل الشرق منه.
حالياً  األميركيين  ب��دء  في  االستغراب  يثير  ما  ه��ذا 
من  العراقي  المدى  في  لهم  وقواعد  مواقع  عن  بالتخلي 
حدوده عند كل من صحراء األنبار مع السعودية وإيران 

وتركيا وسورية والكويت.
ُتلبي  العراق  كردستان  في  االك��راد  منطقة  ان  يكفي 
هي  اخرى  دول  ثالث  من  التدخل  في  األميركيين  رغبة 
ايران وسورية وتركيا تحتوي على مناطق كردية واسعة 
تمايزها  عن  تعبر  سياسية  بنى  بتشكيل  رغبة  ومتصلة 

القومي المستقل.
يمكن  االستراتيجية  األهميات  ه��ذه  ال��ى  باالضافة 
وجود  امكانية  مع  الغزير  العراقي  النفط  على  االعتماد 
الى  األميركي  تجذب  اساسية  كوسائل  واع��دة  غاز  آبار 

العراق وتجعله ال يفكر بمغادرته إال ألسباب قاهرة.
األميركيون  يسارع  حتى  االسباب  هذه  تشكلت  فهل 
مراكز  في  قواهم  تجميع  تعيد  مريبة  تموضع  إعادة  الى 
كبيرة محمية بصواريخ الباتريوت وتنتشر حول بغداد 
والطرق التي تربطها بسورية وصوالً الى اربيل وكركوك 

ومشارف كردستان.
لقد انتقى األميركيون مراكز تجميع قواتهم في مناطق 
في  خصوصاً  لهم  موالية  عراقية  سياسية  قوى  تضّم 
الشعبي  الحشد  مراكز  عن  مبتعدين  وكردستان  الوسط 

والحدود اإليرانية.
ان  السياسية  القوى  من  كثيرون  اعتقد  كما  يؤشر  بما 
قوى  بعض  على  مباغت  لهجوم  يحضرون  األميركيين 
الفشل  بعد  خصوصاً  بإيران،  المرتبطة  الشعبي  الحشد 
في  الزرفي  المكلف  الحكومة  رئيس  لحليفهم  المتوقع 

تشكيل حكومة جديدة. 
الدستوري  الفراغ  حالة  استمرار  بين  تزامن  اذاً  هناك 
الشعبي  الحشد  قبل  من  التوتر  تصاعد  مع  العراق  في 
وحليفته إيران مع األميركيين وانتشار جائحة الكورونا 
التي  األميركية  المتحدة  الواليات  في  وخصوصاً  عالمياً 
ادركت نسبة اإلصابات فيها نحو مئتي الف مصاب وعدة 

آالف من القتلى.
كما تتواكب مع مشروع انهيار اقتصادي أميركي نتيجة 
واالجتماعية،  االقتصادية  التفاعالت  في  الكبير  للشلل 
والعالج  التعقيم  وسائل  على  للدولة  الكبير  واإلنفاق 
وحماية مئات ماليين األميركيين ومباشرتها دفع رواتب 

شهرية لذوي الدخل المحدود وصغار الموظفين.
بالمقابل فإن الكورونا أدركت العراق، لكنها لم تضربه 
كما فعلت في أوروبا والصين وأميركا. وبقيت اإلصابات 

بين أهله محمولة ومعتدلة.
ما يمنع وصفه بالجائحة في بالد الرافدين مع الحرص 

العام هناك على مكافحته الشديدة.
االنتخابات  شبح  مع  العناصر  هذه  كل  انتقلت  لقد 
الرئاسية األميركية التي تخّيم على صّد الرئيس األميركي 
ترامب الراغب بالتجديد لوالية ثانية، وال يفصله عنها إال 
الكورونا  انتشار  اوضاع  سمحت  اذا  هذا  اشهر،  بضعة 
ألن  ترامب،  به  يحلم  ما  وه��ذا  بإرجائها  او  بتنظيمها 
األبيض  البيت  وادارة  الجمهوري  الحزب  في  عمله  فريق 
في  باالستمرار  لترامب  يسمح  تأجيلها  أن  يعتقدون 
الذي  روزفلت  فراكلين  الرئيس  مع  حدث  كما  الرئاسة 
االنتخابات  تأجيل  بعد  األميركية  الرئاسة  في  استمر 
بسبب اندالع الحرب العالمية الثانية، فحكم آنذاك والية 
إنهاك  اي  دون  ومن  قانونية  بتبريرات  كاملة  إضافية 

انتخابي.
يبدو أن هذا االحتمال يسكن عقل ترامب محتالً عواطفه 
أميركياً  كورونا  انتشار  على  بالمراهنة  له  وسامحاً 

وعالمياً بما يؤدي الى منع اجراء اي انتخابات.
في  ترامب  ادارة  تلكؤ  أسباب  االحتمال  هذا  يفسر  اال 
من  صيني  وباء  انه  على  وتصويره  لكورونا  التصدي 
وزير  اتهاماته  في  وسانده  المنكوبة،  المنطقة  ووه��ان 
ان  معاً  ال��رج��الن  اكتشف  ان  ال��ى  بومبيو  خارجيته 
بمرات  الصين  في  حدث  ما  فاقت  بالدهما  في  االصابات 

عدة.
هناك اشارة أخرى تكشف احالم ترامب »االسترئاسية« 
السعوديين  رف��ع  م��ع  متواطئ  أميركي  صمت  فبعد 
إنتاجهم النفطي من تسعة ماليين برميل نفط يومياً الى 
البرميل من  انهيار اسعار  الى  ادى  ما  ثالثة عشر مليوناً 
45 دوالراً الى 23 حالياً، عاد األميركيون ليتوّسطوا بين 
اإلنتاجية  حصصهم  الى  للعودة  والسعوديين  الروس 

السابقة من أجل العودة الى السعر المرتفع.
إن تفسير هذا االنقالب األميركي على السعودية يعود 
كورونا  ينتشر  ان  قبل  أدارت  األميركية  اإلدارة  ان  الى 
الشعبية  الطبقات  اصوات  لكسب  النفط  اسعار  خفض 
األكبر  االتجاه  أن  وبما  الكلفة  رخيص  بوقود  األميركية 
تريد  ترامب  إدارة  فإن  االنتخابات  لتأجيل  هو  حالياً 
صناعيين  م��ن  األميركية  الرأسمالية  كسب  م��ع��اودة 
يمثلون  عقارات،  واصحاب  الصخري  النفط  وشركات 
في  المركزية  ال��ق��رارات  صناعة  في  االساسية  القوة 
صناعة  تحطيم  تريد  ال  الفئات  وهذه  المتحدة  الواليات 
النفط الصخري األميركي الذي تزيد كلفة البرميل الواحد 

منه عن 45 دوالراً.
للقرارات  ترامب  مجموعة  عودة  بوضوح  يفّسر  وهذا 
الكبرى بالسعي الحثيث إليجاد حوار روسي – سعودي 
يؤدي الى إعادة إحياء االسعار القديمة المرتفعة للبترول 

ومشتقاته.
الى ماذا تقود هذه المطالعة عراقياً؟

مرحلة  قبل  ح��رب  تنظيم  ترامب  مصلحة  من  ليس 
ب��الده.  في  الرئاسية  االنتخابات  إرج��اء  عن  اإلع��الن 
جنود  على  هجمات  اي  عن  سكوته  ان  ال��ى  باالضافة 
شأنه  من  العراق  في  المنتشرة  قواعدهم  في  أميركيين 
الرئاسة  في  أسهمه  وتراجع  بالده  في  شعبياً  تحطيمه 
التلقائية التي يحلم بها، فترامب يعرف ايضاً ان اغتيال 
ابو  والعراقي  سليماني  قاسم  االيراني  للقائدين  إدارته 
في  مؤسساتهما  ألن  عادياً  عمالً  ليس  المهندس  ماجد 
يزلزل  سياسي  ببعد  عسكري«  »ثأر  على  تعمل  بلديهما 

األرض تحد أقدام األميركيين في العراق.
لذلك يربط األميركيون بين إصرار الحشد الشعبي على 
رحيل القوات األميركية من العراق وبين »الثأر السياسي« 
لطرد  الموضوعية  الظروف  توفر  دائماً  يريد  كان  الذي 
دفعهم  على  عامالً  تشكلها  الحظ  انه  ويبدو  األميركيين، 

الى الرحيل بأسرع فرصة.
الرحيل  يريدون  ال  الذين  األميركيون  يعرفه  ما  وهذا 

ويخشون من عمليات عسكرية وشعبية ضدهم.
فقاموا بإعادة تجميع قواتهم للتخفيف من أي خسائر 
افضل،  مراحل  في  نشرها  ي��ع��اودوا  أن  على  محتملة 
القواعد  بقية  في  العسكرية  بقواعدهم  يحتفظون  لكنهم 

متمسكين بحلفائهم السياسيين.   
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كورونا... و�سرورة االتعاظ لبنانيًا وعربيًا من �سقوط منظومة النيوليبرالية... 

أنها  كورونا،  وباء  مواجهة  في  العالمية  الحرب  أكدتها  التي  النتائج  أهّم  من 
أسقطت منظومة السياسات التي قامت عليها الرأسمالية الريعية النيوليبرالية، 
عرشها  على  المترّبعين  حسب  باعتبارها،  الماضيين  العقدين  في  سادت  التي 
يجب  الذي  للبشرية،  األمثل  والمالي  االقتصادي  النظام  هي  لها،  والمنظرين 
النيوليبرالية،  الرأسمالية  النمط من  ما أسقطه كورونا في هذا  أبرز  أن يسود... 

ركنين أساسيين..
الرعاية االجتماعية ومنظومتها  التخلي عن دولة  الركن األول، سقوط مفهوم 
وانتشرت،  نبتت  التي  التأمين،  شركات  الخاصة،  الشركات  لمصلحة  الصحية، 
الخدمات  كّل  خصخصة  ظّل  ففي  الشتاء..  فصل  في  الفطر  وينتشر  ينبت  كما 
العامة للناس، وبات الحصول  االجتماعية والصحية، تدّنت مستويات الصحة 
السواد  فيما  المادية،  القدرة  أفضل خدمات صحية مقصوراً على  من يملك  على 
األعظم من الناس باتوا يفتقدون لهذه الخدمة الجيدة... لقد كشف وباء كورونا 
أّن الدولة األميركية، التي قادت النموذج النيوليبرالي، تعاني من نقص كبير في 
تأمين المستلزمات واألجهزة الطبية، ألنه تّمت خصخصة نظام الرعاية الصحية 
ما  وهو  خاص،  صحي  تأمين  على  يحصل  لمن  متوفراً  العالج  وبات  عقود  منذ 
اما  الخيالية،  األرباح  ذلك  بفعل  جنت  التي  التأمين  شركات  مصلحة  في  يصّب 
أّن  خصوصاً  المال،  أو  التأمين  بطاقة  يملك  من  إال  تستقبل  ال  فهي  المستشفيات 

أغلب المستشفيات أصبحت ملكاً لشركات خاصة...
وأفضل  طبية  مراكز  اه��ّم  تحوي  بأنها  تشتهر  التي  أميركا،  باتت  هكذا 
المستشفيات في العالم، وتحوز على المركز األول في العلوم واألبحاث الطبية، 
للقطاع  ُترك  األمر  ألّن  كورونا..  أزمة  مواجهة  على  ق��ادرة  وغير  عاجزة  باتت 
هذا  هدف  ألّن  المجتمع..  هو  يهّمه  ما  آخر  باّن  مؤكد،  هو  ما  أكد  الذي  الخاص، 
القطاع هو الربح ويتعامل مع الخدمة الطبية من هذا المنطلق.. األمر الذي يعكس 

الوجه القبيح للرأسمالية النيو ليبرالية..
لالقتصاد  البديل  هو  المنتج،  غير  الريعي،  االقتصاد  اعتبار  الثاني،  الركن   
باألنظمة  اإلطاحة  جرت  ولهذا  والصناعة،  الزراعة  على  يقوم  الذي  الحقيقي 
الثالث، تحت عنوانين اإلصالحات  العالم  اإلنتاجية في معظم دول  االقتصادية 

الريعي  إلى سيادة ما سّمي باالقتصاد  أّدى  الهيكلة والشفافية، مما  االقتصادية 
مع  انهارت  التي  العالمية..  األسهم  وبورصات  البنوك  في  المتضخم  المالي 
انتشار وباء كورونا.. مما كشف هشاشة هذا النظام المالي ألنه ال يقوم على ركائز 

اإلنتاج.. وإنما على تحقيق األرباح السريعة وعمليات القنص واالستغالل.. 
على  القائم  النظام  اّن  تبّين  النيوليبرالية،  لنظام  المدوي  السقوط  هذا  أمام 
الخدمة العامة، الصحية واالجتماعية، هو الذي أثبت نجاعته، وأنه القادر على 
توفير الخدمات لعامة الناس وقت األزمات، وانه يملك البنية والجاهزية للقيام 
العامة،  الخدمة  خصخصة  على  سياساتها  ارتكزت  التي  ال��دول  واّن  بذلك.. 
وتخلت عنها لمصلحة القطاع الخاص.. فإنها فشلت فشالً مدوياً، وهو ما ظهرت 
عليه الواليات المتحدة، التي اضطر رئيسها دونالد ترامب التخلي عن استعالئه 
المساعدة من الصين وروسيا، والتخفيف مكرهاً من الحصار  وعنجهيته وطلب 
الصين،  في  الوباء  انتشار  توظيف  البداية  في  حاول  أن  بعد  إيران،  على  الطّبي 
من  لحرمانها  إيران  على  الحصار  وزيادة  االقتصادية،  قوتها  من  والنيل  لعزلها 
استيراد المستلزمات الطبية لمواجهة انتشار الوباء.. بهدف إخضاعها لالمالءات 

األميركية.. 
على أّن الدرس المهّم عربياً، وعلى األخّص لبنانياً، إنما هو ضرورة االتعاظ مما 
حصل، وإعادة نظر جذرية بمنظومة السياسات النيوليبرالية الريعية التي جرى 
اعتمادها كوصفة أميركية سحرية للنهوض، فإذا بها تخلف لنا الفساد واالنهيار 
االقتصادي والمالي، ونظاماً صحياً عاماً ضعيفاً يفتقد القدرة على تقديم الخدمات 
الصحية العامة، ألنه تخلى عنها للقطاع الخاص، الذي كشف، كله، مستشفيات 
عندما  وانه  تضامنية..  مجتمعية  إنسانية  قيماً  يملك  ال  انه  وأثرياء،  ومصارف، 
حشر في الزاوية نتيجة تفاقم األزمة بفعل وباء كورونا، فإنه لم يقدم سوى فتاتاً، 
حاول استثماره، لمحاولة تبييض صفحته، التي تكشفت سوداويتها، من خالل 
االستغالل البشع للناس، اْن كان من احتجاز أموالهم في المصارف، أو من خالل 

استغاللهم عندما يلجأون للعالج في المستشفيات الخاصة..
الرعاية  دولة  لدور  االعتبار  رّد  يستدعي  إنما  الدرس  هذا  من  االستفادة  إّن   
القطاع  لخدمة  تعمل  التي  الريع  دولة  ال  اإلنتاج،  دولة  االجتماعية،  والحماية 
كبار  يملكها  إلخ...  نفط  وشركات  خاصة،  ومستشفيات  مصارف  من  الخاص، 
عن  يمتنعون  عندما  أنفسهم  من  يخجلون  وال  الثروات..  يراكمون  الذين  األثرياء 
تقديم المساعدة للناس والدولة لمواجهة أخطر أزمة تواجه لبنان، والتي تفاقم 

منها حرب كورونا... انه جشع واستغالل الرأسمالي الريعي...

قالت مصادر حكومية { حسن حردان
إن العدد التقديرّي 

للذين ستطالهم 
المساعدة المالية 

تحت عنوان العائالت 
األشد فقراً سيزيد 

عن مئتي ألف عائلة 
جرى إعداد لوائح 
تطال المئة األولى 

منها ويتوقع ارتفاع 
الرقم عن المئتين مع 

اكتمال االستمارات 
التي توزعها البلديات 

وتوقعت المصادر 
أن تكون هناك حاجة 

لتكرار هذه المساعدة 
لشهرين إضافيين 

بعد الشهر الحالي، 
بحيث تكون التكلفة 
اإلجمالية قرابة مئة 

مليون دوالر.

خفاياخفايا

أكد حزب الله وحركة أمل ضرورة إنجاز الخطة المالية واالقتصادية 
للحكومة لتأخذ مسارها نحوالتنفيذ بشكل تدريجي ومتوازن، معتبرين 
التعاون  من  المزيد  إل��ى  تحتاج  البلد  يواجهها  التي  »المرحلة  أن 
من  بلبنان  المحدقة  المخاطر  لعبور  اللبنانيين  جميع  بين  والتضامن 

جهات عديدة«.
جاء ذلك في بيان مشترك إثر اجتماع قيادتي الطرفين في مقر رئاسة 
الهيئة  رئيس  أمل  حركة  عن  حضره  الله،  حزب  في  التنفيذي  المجلس 
التنفيذية  مصطفى فوعاني ومسؤول اإلعداد والتوجيه أحمد بعلبكي، 
الدين  صفي  هاشم  السيد  التنفيذي  المجلس  رئيس  الله  حزب  وعن 

ومسؤول وحدة اإلرتباط والتنسيق وفيق صفا. 
بها  يمر  التي  والحساسة  الدقيقة  ل�«األوضاع  المجتمعون  وعرض 
لبنان، والمواقف وسبل المواجهة والعالج للقضايا الوطنية والسياسية 
واألولويات المرتبطة بالشأن المالي واإلقتصادي والمعيشي وباألخص 
الشأن الصحي الملّح الناتج عن وباء كورونا«. وأكدوا أنه »وكما العادة 

كانت وجهات النظر متطابقة بين الطرفين«. 

وأكد المجتمعون »ضرورة إنجاز الخطة المالية واالقتصادية من قبل 
الحكومة اللبنانية لتأخذ مسارها نحو التنفيذ بشكل تدريجي ومتوازن 
خصوصاً  للناس  المعيشية  المتطلبات  تحاكي  جديدة  رؤية  إطار  في 

شريحة الفقراء وذوي الدخل المحدود«.
ورأوا أن المرحلة التي يواجهها البلد تحتاج إلى المزيد من التعاون 
من  بلبنان  المحدقة  المخاطر  لعبور  اللبنانيين  جميع  بين  والتضامن 
جهات عديدة، وإلى إلتفاف جميع القوى السياسية والمجتمعية حول 

اإلجراءات التي ُتخرج البلد من محنه«.
وأثنوا »على إجراءات الحكومة اللبنانية ووزارة الصحة وكل الجهات 
المساعدة في مواجهة وباء كورونا، مع التأكيد أن حركة أمل وحزب الله 
وضعتا كل إمكاناتهما في خدمة الجهات الرسمية والحكومية«. وشّددوا 
على« ضرورة اإلسراع في تنفيذ القرار الحكومي بتقديم مساعدات مالية 

عاجلة لألسر الفقيرة وللعوائل المتضررة من تداعيات الوباء.
بالعودة،  والراغبين  المغتربين  اللبنانيين  بإعادة  يتعلق  ما  وفي 
إعتبر المجتمعون »أن هذه الخطوة مهمة وجاءت تلبية للمواقف التي 

تعتبر اإلغتراب اللبناني في الخارج هو جزء حيوي وأساسي في الكيان 
خلف  يقفان  الله  وحزب  أمل  »أن  مؤكدين  المجال«،  هذا  وفي  اللبناني، 
الحكومة والوزارات المعنية ألفضل معالجة ومتابعة لمجيء اللبنانيين 

من بالد اإلغتراب ضمن األطر والضوابط المحددة صحياً وعملياً«.
حركة  في  األجهزة  مختلف  بين  والمتكامل  المشترك  »العمل  وأكدوا 
أمل وحزب الله لمواجهة وباء كورونا، وتقديم الشكر الجزيل إلستجابة 
العامة  والتعبئة  الطوعي  الحجر  بمقتضيات  الممتاز  اإللتزام  في  أهلنا 
في  المقررة  باإلجراءات  والصارم  التام  باإللتزام  التشدد  ضرورة  مع 
في  والعاملين  للمتطوعين  الكبيرة  المساهمات  وتقدير  المقبلة،  األيام 
المجال  في  والعاملين  والممرضين  األطباء  سيما  وال  المجاالت  سائر 

الصحي«.
خالل  من  المشترك  التعاون  في  اإلستمرار  »على  الطرفان  واتفق 
اللجان المختصة التي شكلت في مختلف المناطق وبين العمل البلدي 
في  ستعمل  التي  اللجان  خصوصاً  أمل  وحركة  الله  حزب  من  كل  في 

األيام المقبلة لمتابعة أوضاع القادمين من اإلغتراب«.

اأكدا �سرورة اإنجاز الخطة المالية والقت�سادية للحكومة

»اأمل« و»حزب اهلل«:  لمزيد من الت�سامن لعبور المخاطر المحدقة بلبنان

نجم: مكافحة المحا�س�سة

اأ�سعب من كورونا
رأت وزيرة العدل ماري كلود نجم أن مكافحة المحاصصة اصعب من مكافحة  فيروس كورونا.

الزبائنية بين زعماء الطوائف نتيجتها:  وقالت نجم في تغريدة عبر حسابها على »تويتر«: »30 سنة من المحاصصة 
100 مليار دوالر دين وما يزيد، إنهيار اقتصادي ومالي، يأس، هجرة، انتفاضة... التوازن الطائفي  فساد في بنية الدولة، 

مقبول على قاعدة األكثر كفاءًة، ال األكثر والًء.  مكافحة المحاصصة أصعب من مكافحة كورونا«.
جاء  تعميم  في  وذلك  الجاري  نيسان   12 حتى  المناطق  كل  في  العدل  كتاب  دوائر  إقفال  نجم  مّددت  أخرى،  جهة  من 
للكتاب  والوقاية  الحماية  لسبل  وتعزيزاً  كورونا،  فيروس  بسبب  البالد  بها  تمر  التي  اإلستثنائية  الظروف  ضوء  »في  فيه 
العدل والموظفين العاملين في دوائرهم وللمواطنين في آن، ُيمّدد إقفال دوائر الكتاب العدل في كل  المناطق اللبنانية كافة 
2020/4/12 ضمناً على أن يوضع رقم الهاتف العائد للكاتب العدل على مدخل دائرته إلجراء المعامالت الملحة  لغاية 

والضرورية عند اإلقتضاء«.

ان�شطة ومواقف

صفحة  طّي  السياسيين  »على  أن  الراعي  بشارة  الماروني  البطريرك  أكد    }
وشعبه«.  لبنان  خير  فيه  بما  التفكير  إط��ار  في  والدخول  المحاصصة  زمن 
وأسف خالل صالة مسبحة الوردية »لما نشهده من عودة الحركة في الطرقات 
التزام  اللبنانيين  الوباء«، مناشداً  الذي قد يتسّبب بانتشار  والمؤسسات، األمر 
البقاء في المنازل وتجّنب الخروج إالّ للقضايا الطارئة. وقال »الوضع حرج ولكن 

بالتكاتف والتضامن يمكن تخطي األزمة«.
{  غّرد النائب اللواء جميل السيد عبر »تويتر« قائالً »الكورونا سجنت الناس 
غضب  من  مؤقتاً  الفاسدين  أنقذت  انتفاضتهم،  جّمدت  همومهم،  على  طغت 
تعيينات  جاءت  ويتغّيرون،  الله،  سيخافون  هؤالء  أن  البعض  وظّن  الناس، 
الحكومة فكّشروا عن أنيابهم، وعادوا كلهم كما كانوا،  إن كان من أحد يحق له أن 

يهّدد باالستقالة فهو دياب، وليترككم ألنياب الناس تقّطعكم أجزاء«.
»في  »تويتر«:  على  حسابه  عبر  جريصاتي  سليم  السابق  الوزير  قال    }
إْن  المعارضة،  حصة  كانت  وما  خلت  سنة  لثالثين  لبنان  حكم  من  التعيينات، 
وجدت فيها، وما كان إرثه؟«، مضيفاً » رجاء خاص ممن يعرف أسماء العمالء في 

سليم جريصاتيجميل السيدالسجون إبالغنا بها كي نبقيهم فيها عند إصدار العفو«.

في  تويني  نقوال  السابق  الوزير  لفت 
بيان، وزير االقتصاد والتجارة راوول الى 
المخازن  خصوصاً  الغذاء،  سوق  »وضع 
أسعارها  ضاعفت  التي  الكبرى  الغذائية 
كما صّرح معاليه، وهذا معروف للجميع، 
معروفة  مخازن  اّن  الكبرى  المشكلة  لكن 
مستوردة  غذائية  بضائع  تبيع  باتت 
وبصالحيات  ك��م��ا  مضاعفة  ب��أس��ع��ار 

منتهية وهذا خطير جدا«.
في  الموظفين  »ت��وج��ي��ه  ال��ى  ودع���ا 
الت��خ��اذ  المستهلك  ح��م��اي��ة  مصلحة 
والسريعة  القاسية  القانونية  التدابير 
بالحّد  المخالفة  المؤّسسات  وتغريم 
هي  »ه��ذه  وق��ال:  للغرامات«،  األقصى 
أهل  من  األخالقية  غير  التصرفات  بعض 
بالدي  أهل  تجاه  المال  عباد  من  ب��الدي 

المغلوبين«.

الماروني  العام  المجلس  رئيس  ك��ّرر 
الخازن تحذيره من  السابق وديع  الوزير 
ننجز  لم  ونحن  األخيرة  الخروق  »مظاهر 
المرحلة األخيرة من إختبار خطة الطوارئ 
الصحية«، ودعا إلى »إجراءات تضع حداً 

لهذا التراخي«.
وأحذر  أم��س«أع��ود  تصريح  في  وق��ال 
اإلستهتار  ك��ورون��ا،  من  أخطر  هو  ما  أن 
بخطورته مع الخروق الفادحة التي قطعت 
صمت اإللتزام بالطوارئ الصحية، والتي 
شكلت انعطافاً إيجابياً في تهدئة الخواطر 
المواطنين.  منازل  والمالزمة  المضطربة 
من  األخيرين  اليومين  في  رأيناه  ما  أن  إالّ 
تفلت جماعي في بعض األسواق واألحياء 
ليدق  عاد  وطرابلس،  ببيروت  المحيطة 
اإليجابيات  كل  حرق  من  الخطر  ناقوس 
التي حصدتها النتائج األولية المحققة في 
للمرحلة  التمديد  وبداية  األولى،  المرحلة 

لبنانيين  الستقبال  المرشحة  الثانية 
والتحديات  العالم،  أنحاء  من  قادمين 

الناجمة عن أوضاعهم«.
المواطنين  إلل���زام  العمل  »م��ا  وس��أل 
على  األم��ور  تركنا  ما  إذا  أنفسهم  حماية 
األمر  يتعلق  »عندما  وق��ال  عواهنها؟« 
إعادة  من  بد  ال  للبالد،  العليا  بالمصلحة 
بتشديد  ولو  المّتخذة،  باإلجراءات  النظر 
من  ش��اء  يحصل،  خلل  أي  على  القبضة 
ش��اء وأب��ى م��ن أب��ى، إذ ال م��زاح م��ع هذا 
أقوى  »فرائص«  له  إرتعدت  الذي  العدو 
األمبراطوريات شأناً وشأواً وعجزت حتى 

اآلن في صده أو دحره«.
خطة  عصب  شّد  اآلن  وختم«المطلوب 
الطوارئ الصحية ونحن في أخطر إختبار 
من مرحلة التمديد قبل أن يفلت الزمام من 

أيدينا«.

تويني: لتدابير قانونية قا�سية بحق مخازن 
غذائية تبيع باأ�سعار م�ساعفة و�سالحية منتهية

الخازن:  لو�سع حّد للتراخي
في اإجراءات الطوارئ ال�سحية
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ÆåqOHO�u�å?� ÊUO� V��� ¨å”ËdOH�« —UA��«
 vK� Âö��« kH� œuM� ÂU�√ U�UI�√ WLK� w� œb�Ë
 sOHOCL�«  ÊUJ��«Ë  qOHO�u�  œ«d??�√  ¡UI�≈  …—Ëd??{ò
 Ê≈ò  ‰U??�Ë  ¨åÈËb??F??�«  b�b�  ”ËdOH�«  s�  ÈQML�
 w�b���  ÂuO�«  tN�«u�  Íc�«  ‚u��L�«  dO�  l{u�«
 rJLNH�Ë rJ�ËUF� ÊS� tOK�Ë ¨WOzUM���≈ dO�«b� –U��«
  U�ËQ� ÎUO�U� ÒdL� UM�≈ ÆtM� vM� ô w�U�√ ◊d� u�
 ÊS�  p�c�Ë  ¨W�œU�  X�O�  WK�dL�«  Ác�Ë  ¨W�OB�
 dOG�L�« l{u�« l� nÒOJ��« vK� rJ�—b�Ë r�œ«bF��«

Æå¡UM��« o����
 d�¬Ë   «œU??�—ùU??�  r�b�Ëe�  q�«uM�ò  ·U??{√
 lM� ·bN� WKL��L�« WO�U{ù«  «¡«d�ù«Ë  UODFL�«
 fO� «c� Ê√ WE�ö� Î«b� rNL�« s� Æ”ËdOH�« —UA��«

 ÎWEI� d��√ ÊuJM� V�UML�« X�u�« u� q� ¨d�cK� ÎU��Ë
 UN�F{Ë  w��«  WOzU�u�«   «¡«d??�ù«  lOL��  ÎU�«e��«Ë

ÆåW�b� WONO�u��« ∆œU�L�« ŸU��«Ë W�F��«
 wAH�  W�«b�  cM�ò  t�√  v�≈  åqOHO�u�å —U�√Ë
 W�“«d��ù«  «¡«d�ù« lOL� qOHO�u�  c��« ¨¡U�u�«
 W�F��«  œ«d�√  sO�  ”ËdOH�U�  W�U�ù«  lML�  W�“ö�«
 Âö�  kH�  dBM�  11¨000  s�  d��√  r�œb�  m�U��«

Æåw�b�Ë ÍdJ��
 sOF�U��«  Âö��«  WEH�  q�«u�  ULMO�Ëò  X�U�√
 p�c�Ë  ¨…c??�??�??L??�«  dO�«b��U�  Â«e??�??�ù«  qOHO�uO�
 W�B�«  WLEM�  s�  …—œUB�«  WONO�u��«  ∆œU�L�U�
 w��«  WKJAL�«  …b�  ÊS�  ¨ÊUM��  W�uJ�Ë  WOL�UF�«
 ÊUM��  w�  …b�RL�«   ôU��«  œb�  …œU??�“  l�  r�UH��
 –U��«  v�≈  W�F��«  XF�œ ¨Èd�_«  ‰Ëb�«  s� b�bF�«Ë

ÆåWO�U{≈ dO�«b�
 b�U���«  qLA�  dO�«b��«  Ác�  iF�  Ê√  X�{Ë√Ë
 …—«d� W�—œ ”UO�Ë ¨‰eML�« s� qLF�«Ë ¨w�UL��ô«
 s� s�bzUF�« l{ËË ¨åqOHO�u�ò b�«u� q�b� s� q�
 vK� o�DM� t�H� d�_«Ë ¨w�B�« d���« w�  «“U�≈

Æq�b���«  UOKL� s� sO�dO�_« sO�F�b�«

áÑ«°üY äÉbhCÉH qôªf :zπ«Ø«fƒj{ äGóMƒd ∫ƒc ∫O

ÉfhQƒc QÉ°ûàfG ™æe »a IóYÉ°ùªdG ºµ«∏Yh

qOHO�uO�«  «b�Ë vK� W�bIH��« t��u� ‰ö� ÎU�b��� ‰u� ‰œ

 Ê√  ¨tO�u��«  W�d�b�  ≠  gO��«  …œUO�  X�{Ë√
 ¨w�UL��ô«  q�«u��«  l�«u�Ë  Âö�ù«  qzU�Ë  iF�
 ¨gO��«  …œUO�  v�≈  ÎU�u�M�  ÎUH�e�  ÎU�UO�  åXK�UM�
 Ãu� s� sO�dJ�� …dA� W�U�≈ s� r�«e� sLC��

ÆårN�özU� l� rN�e�Ë w�U��« Íd��« œËb��«
 ÊUO��« w� œ—Ë U� ÎUF�U� ÎUOH� ÊUO� w� …œUOI�« XH�Ë
 W�—ËdC�«Ë WOzU�u�«  «¡«d�ù« Ê√ò Î…b�R� ¨—u�cL�«
 d�UM� ·uH� w� W����  U�U�≈ ô Ê√Ë  c��« b�
 ¡UM���U�  ¨w�U��«  Íd??�??�«  œËb??�??�«  Ãu??�  ◊U??�??{Ë

 ÎULK� ¨t��U�≈ s� f�√ ©s� ‰Ë√® sK�Ô√ Íc�« j�UC�«
ÆåÃöFK� lC�� u�Ë …bO� t��U� Ê√

 —U��√  ‚ö��«  W�G�  s�ò  gO��«  …œUO�   —Òc�Ë
 ÎU�uB� ¨W�dJ�F�« W��RL�« v�≈ UN���Ë  U�UO�Ë
 Î…œÒb�� ¨åœö��« UN� ÒdL� w��« WIO�b�« ·ËdE�« Ác� w�
 w�u�  v�≈  UN�ö��«  vK�  Âö??�ù«  qzU�Ë  UN�u�œò
 œUL��«Ë ¨W�dJ�F�« W��RL�« —U��√ ‰ËUM� w� W�b�«
 d�� tO�u��« W�d�b� U�—bB� w��« WOL�d�« —U��_«

ÆåWOL�d�« w�UL��ô« q�«u��«  U�H�Ë UN�U�UO�

¢Shô«ØdÉH äÉHÉ°UEG ’ :¢û«édG

»fÉãdG …ôÑdG OhóëdG êƒa »a

π«é°ùàd §HGQ :á«LQÉîdG

IOƒ©dÉH ø«ÑZGô∏d »°üî°ûdG ∞∏ªdG

 ÎUD�«— wL�d�« UNF�u� vK�  sO�d�GL�«Ë WO�—U��« …—«“Ë  XF{Ë
 ÊUM�� v�≈ …œuF�« w� sO��«d�« sOO�UM�K� wB�A�« nKL�« qO����

∫U�Ë—u� ”ËdO� W�“√ q� w�
https∫ØØmfaÆgovÆlbØarabicØreturn≠to≠lebanon

 W�Ëb�«  ¨d�U{  «dO�  U�Ë—  w�  ÊUM��  …dOH�   dJ�  ¨UN�N�  s�
 sO��«d�«  sOO�UM�K�«  …œU??�ù  UN�F{Ë  w��«  WD��«  vK�   WO�UM�K�«
  …œu�  s�  Àb���  w��«  …dIH�«ò  Ê√  v�≈  Î…dOA�  ¨ÊUM��  v�≈  …œuF�U�
 «c� w�  U�UC�ù« s� Î «b�e� dE��Ë W�{«Ë dO� sOO�UM�K�«  »öD�«

ÆåÊQA�«
 rOEM��  WO�UD�ù«   UDK��«  l�  q�«u��U�  U�d�U�ò  d�U{  X�U�Ë
 ◊Ëd�  o�Ë  UM�b�U�L�  U�œ«bF��«   UDK��«   b�√  b�Ë  ¨…œuF�«

ÆåW�UF�«  W�ö��«

 ¡U???�u???�«ò W??K??�??� u??C??� U????�œ
 ÃU��«  sO��  VzUM�«  åW�ËUILK�
 nK�  l{Ë  v�≈  W�uJ��«  s��
 WLzU�  w??�  Êu??�??�??�«  ÿU??E??�??�«
 ÂU??L??�??�ù« t???zö???�≈Ë U??N??�U??�u??�Ë√
 sO�d�GL�«  wHKL�  ¨q??�U??F??�«
 Ã—U???�???�« w????� s??O??O??�U??M??�??K??�«

ÆW�bIM�«   «b�U�L�«Ë
 Êu�U� ŸËdA� X� »u�Ë b�√Ë

 s�ò d�c���« Î «œb�� ¨ÂUF�« uHF�«
 U??�Ë—u??� ¡U???�Ë ‰u???�Ë …—u??D??�
 d��√  bF�  Íc??�«Ë  Êu���«  v??�≈
 …—bI�«  YO�  s�  ÍdA�  lÒL��

ÆåWO�UFO��ô«
 ·d�  W�uJ��«  —«d??�ò  sÒL�Ë
 d��_«  d�ö�  W�bIM�«   «b�U�L�«
 u� p�– s� r�_«Ë ÊUM�� w� Î «dI�
 WO�UHA� —«dI�« oO�D� w� Ÿ«d�ù«

 d�_«  ¨ UO�u��L�«  s�  Î «bOF�
 oO�œ  ¡UB�≈  v�≈  ÃU���  Íc??�«

ÆådO�U�L�«Ë  U�bK��« q�� s�
 s�d�U�L�«  …œu�ò  Ê«  d���«Ë
 ¨rNM�Ë  vK�  o�  sO�d�GL�«Ë
 ÊQ�  ¡ôR???�  vK�  o??�  s??�u??K??�Ë
 w� w??�??B??�« d??�??�??�« «u??�e??�??K??�
 v??�≈ r??N??�œu??� b??F??� r??N??�“U??M??�

ÆåÊUM��

 WOLM��«  W??K??�??�  u??C??�  È√—
  Ê«dO��  wK�  VzUM�«d�d���«Ë
 ÎU??L??z«œ  «u??�U??�  sOO�UM�K�«ò  Ê√
 W�U�— vK� …—œU� W�Ëb� sO�« Òu�
  c�√  b�  U�Ë  ¨W�U�  rN�ËR�
  ö??zU??F??�« W??�U??�— W??�u??J??�??�«
 sO�d�GL�«  W�U�≈Ë  ¨W�U��L�«
 n�ËË  ¨åÊUM��  v�≈  …œuF�U�

ÆåW�uLOL�«ò ?�  «—«dI�« Ác�

 vI��åf�√ `�dB� w� ‰U�Ë
 ÷d??L??�« Íb??�??� ÂU???�√ Âu??O??�«
 l{u�« Íb��Ë ¨U�Ë—u� q�UI�«
  «uD�  „UMN�  ¨ÍœU??B??�??�ô«
 bOFM�  U�“U��≈  V��  W�öL�
 ¨bO�L�«  o??�U??�??�«  v??�≈  ÊUM��
 ÁcN�  ÂuI�  Ê√  W�uJ��«  vK�Ë
 v�≈  ÃU���  «c???�Ë   «u??D??�??�«
 ÷uNMK� qLF�« bO�u�Ë n�UJ�

ÆåÊUM�� œUB��U� Î «œb��
 Ê√ò  v???�≈  Ê«d??O??�??�  X??H??�Ë
 w�  vI��  W??O??M??�u??�«  U??M??�b??�Ë
 ÎUO�«œ ¨å`�U� qL� Í_ ”U�_«
 Ê_ ¨lOL��« v�≈ Íb�_« Òb�ò v�≈
 s�  lOL�K�  b��  u�  Íb���«
 ÂU�√ ÂuO�« s��Ë ¨¡UM���« ÊËœ

Æå…—UÒ�� Î«œuN� VKD�� ·Ëd�

 f??K??�??L??�« f???O???z— d??J??M??�??�«
 v??K??�_« w??F??O??A??�« w????�ö????�ù«
  «—UG�«  Êö��  dO�_«  b��  aOA�«
 W???�—u???� v???K???� W??O??�u??O??N??B??�«
 w�ò  WO�UM�K�«  ¡«u�_«  UN�UN��«Ë
 WFO�� s� nAJ� ÃËœe� Ê«Ëb�
 w�  sFL�  Íc??�«  …d�dA�«  ÊUOJ�«
 r�UF�«  ‰UGA�«  r??�—  t??�«¡«b??�??�«
 s� b�R� U� ¨U�Ë—u� ¡U�Ë W��UJL�
 UM�IDM� w� ÒdA�« —bB� t�√ b�b�
 w� t�«Ëb�  UF�� q� qL��� u�Ë
ÆåWOLOK�≈ »d�� WIDML�« i�dF�

 r�d�  Ê«ËbF�«  «c�  l{Ë  –≈Ë
 V??�U??D??L??�« w???�Ëb???�« l??L??�??�??L??�«
 UN���UF�Ë  åq??O??z«d??�≈ò  W??�«œS??�
 …œUO�  UN�UN��«Ë  UN�«Ëb�  vK�
 U�œ  ¨w??�u??�  t��  qJA�  ÊUM��
 ÊUM��  sO�  q�UJ�«  oO�M��«  v�≈
 WFM�Ë  W�KB�  tO�  UL�  W�—u�Ë

ÆULN�F�Ë sO��Ëb�« —«dI��«Ë
 sOO�UO��«  Êö??�??�  V??�U??�Ë
 rNM�UC�  e�eF�å?�  sOO�UM�K�«
 …u??�Ë  WFM�  sOB��Ë  wM�u�«
  «¡«b??�??�ô«  WN�«u�  w??�  ÊUM��

 dD�Ë  WOKOz«d�ù«   U�UN��ô«Ë
 WK��  «u�uJO�  ¨U??�Ë—u??�  wAH�
 wL��  W�ËUF��Ë  W�«d��  WOM�Ë

ÆåÁœbN�� dD� Í√ s� ÊUM��
 w??�u??M??�« “U???�???�ù«å????� Á Òu????�Ë
 ·«b????�√ ‰U???A???�≈ w???� Í—u???�???�«
 W�—u�  Ê√  b??�R??�  UL�  Ê«Ëb??F??�«
 ŸU�b�«  w�  …uI�«  d�UM�  q�  pKL�
 ¨UNOK�  Ê«ËbF�«  Ÿœ—Ë  UN�H�  s�
 UN�F�Ë UNAO�� W�uI�«  W�—u��
 q�  vK�  WOB�  vI���  UNzUHK�Ë

ÆåÊ«Ëb�

ΩÉ©dG ƒØ©dG ´hô°ûe rânÑ pd :ø°ùM êÉëdG

 íLÉf πªY q…C’ ¢SÉ°SCG ÉæJóMh :¿Gô«°ùY 

 ájQƒ°Sh ¿ÉæÑd ø«H πeÉµdG ≥«°ùæà∏d :¿ÓÑb

 s� r�d�U�ò t�√ ¨åd��u�ò vK�  «b�dG� w� b�� bLB�« b�� ‰UM� …—u��b�« Âö�ù« …d�“Ë  √—  ˝
 rJ���  s�  sOOMG���  «–≈Ë  sÒO�  g�  U�Ë—u�ò  X�U�Ë  ÆåW�e�K�  dO�  ”U�  w�  bF�  ¨W�UF�«  W��F��«
 WO�u�K� n�B�« l� Âö�ù« …—«“Ë X�ËUF� «c� ¨W�e� g� ÷dL�« ÆrJK�√Ë r�œôË√ W�B� «ËdJ�

ÆåUM�KL� l� X�ËU�� w��« n�B�« wÒO�√ Æ÷dL�« d�U�� ‰u�
 U� w� Î U�U�� 11¨00 W�U�K� UNKL� WO�UM� s�_« Èu�  ULOKF� Â«e��«  U��JL�« Òq� vK�ò XÒML�Ë
 UN� `L�� ¡UM���«  U��JL�« vDF�Ë ÆÎ «dB� WO�—U��« „UA�_« d��  ö�L�«Ë n�B�« lO�� oKF��
 Îôb� delivery  »uKDL�« ÊUJLK� WFK��« qO�u� W�b� d�� V�J�«Ë W�«—b�«Ë V�UJL�« Â“«u� lO��

ÆåszU�e�« ‰U�I��« s�
 sOB�«  q��  ‰Ëœ ò  ∫åd��u�ò  vK�  Íu�uL�«  rO�«d�≈  VzUM�«  W�ËUILK�  ¡U�u�«  WK��  uC�  V��   ˝
 ‰Ëœ  ULO�  ¨WO�U�  …¡UH�Ë  …bO�  WOzU�ËË  WO��  dO�UFL�  U�Ë—u�  ¡U??�Ë  l�  X�UF�  ÊUM��Ë  Ê«d??�≈Ë
 WO�u��« l� ¨‰¡UH�� Ê√ UM� ÆW��UFL�«Ë W�U�u�« rK� qH�√ w� l�I� UO�UD�d�Ë UO�UD�≈Ë U�dO�√ q��

ÆåÃö� —UDM� s� dO� W�U�Ë r�—œ Æ¡U�u�« —UA��« lML� ‰“UML�U� Â«e��ô«Ë —c��« —«dL��U�
 —U���ùU� ¡U�u�« √b��Ë qC�√ ÊuJO�ò w�B�« l{u�« Ê√ ¨œ«d� s�� o�U��« d�“u�« d���«  ˝
 j�«uCK� Î UI�Ë Ãd�� U�bF�Ë W�uJ��« t�œb� UL� Î UI�Ë WK�IL�« …dAF�« ÂU�_« w� UM�“UM� UM�e��« «–≈
 b�� ‰“UML�« UM�«e��S�Ë ¡«u��ù« WK�d� w� UM�“ U�ò ·U{√ ÆåW�B�« …—«“Ë U�œb�� w��« WO�B�«

Æå¡U�u�« —UA��« lML� UF� Æ¡«u��û� Î UF� Æ`�M�Ë —UA��ô« s�
 »UA�« q�U� ÷u� v�u� f�√ s� ‰Ë√ ¡U��  W�d�AL�« …uI�«Ë wM�u�« s�_« s� …u� XLÒK�  ˝
 q�b� bM� gO��«  «d�U�� v�≈ ¨…uK��« sO� rO�� q�«œ w{UL�« b�_« d�� q�Ô� Íc�« “d�� ÂdO�
 wMOD�KH�« wM�u�« s�_« bzU� U�bI�  U�UL��ô« s� WK�K� bF� p�–Ë ÆrO�L�« w� w�dG�« W����«
 …uI�«Ë  ¨÷u??�  WKzU�  l�  WOMOD�KH�«  W�d�AL�«  …uI�«  dI�  w�  »d??�  u??�√  w���  ¡«uK�«  ÊUM��  w�

ÆWB��L�« WO�UM�K�« WOM�_« …eN�_« v�≈ q�UI�« rOK�� vK� UN�ö� ‚UH�ô« r� ¨WOMOD�KH�« W�d�AL�«
 «ËœÒœ—Ë ¨fK�«d� ≠ »ö��« dB� »d� `KB�« ÷U�— Ÿ—U� w� s�d�UE�L�« s� œb� dNL��  ˝
 —«d�  oO�D�  vK�  w�UM�K�«  gO��«  d�UM�  XKL�Ë  ¨rN�  r�d�  gO�  sO�Q��  W�Ëb�«  V�UD�   U�U��

Æs�d�UE�L�« o�dH�Ë ¡«—“u�« fK��
 Íe�— W�ON�« o�M� ÒÊ√ v�≈ tO� X�H� Î̈ U�UO� ¨åd��« wM�u�« —UO��«ò w� sO�U�L�« W�O�  —b�√  ˝
 W�UI� vK� tO� vÒML�� Î U�U�� W�ON�« s� W�UOM�U� tLK�Ë nK� r�K�  ËdO� w�U�� VOI� —«“ dI�_«
  U�«d��≈ sO�U�L�« l�œ WKN� b�bL�� —«d� —«b�≈ ¨W�œUB��ô« ·ËdEK� Î «dE�  ËdO� w� sO�U�L�«

ÆW�uM��« W�UIM�«
 vK� qLF�«Ë ¨rN�özU�Ë sO�U�L�« vK� sO�Q��« mK�� …œU�“ Âb�å?� W�ON�« X��U� ¨Èd�√ WN� s�
 W�Ëb� …œU�≈ vK� qLF�«Ë ¨ UF�b�« s� sJL� œb� d��√ vK� w�B�« sO�Q��« l�b� sO�U�LK� ÕUL��«
  b�ËË »U�J�« ÊuLCL� tLÒNH� Èb�√ nK� VOIM�«ò ÒÊ√ v�≈ X�H�Ë ÆårNCF� vK� W��u�L�«  «d�Q�L�«
 b�b�� ¨WO�ËR�L�U� w�UF�« rN��Ë rN�O��UM� «u���√ UL�UD� s�c�« ¡ö�e�« vK�ò XÒML�Ë Æåt��«—b�
 W�UIM�«  WO�U� vK� Î U�UH� sJL� X�Ë »d�√ w�Ë p�– s� rNMJL� —u� rNOK� W��u�L�«   UI���L�«

ÆåsO�U�L�« W�KB�Ë

QÉÑNCG

v�u� bL�√
 bL��  VzUM�«  d�d���«Ë  WOLM��«  WK��  uC�  ‰U??�
 ‰eF�«  e�d�  bIH��  ÎUzœU�  ¨w�dG�«  ŸUI��«  w�  tK�«dB�
 W�B�« …—«“Ë ·dB�� w�UDOK�« W�KB� t�F{Ë Íc�«
 WMO��«  sO�  …bK�  v�≈  qI��«  r�  Æ—U�UM�  W�d�  …bK�  w�
 w�  …dGA�  e�d�  fOz—  …U�u�  ¡«eF�«  V�«u�  ÂUOIK�

Ær�U� ÂUB� VOIM�« ÂUF�« s�_«
 ¨w�uJ��«  …dGA�  vHA���  v??�≈  qI��«  ¨U�bF�Ë
 vI�√Ë ¨U{— ”U�� —u��b�« U�d�b� s� …u�œ vK� ¡UM�
 tzU��√Ë  vHA��L�«  d�b�  œuN�ò  ?�  UNO�  Á Òu??�  WLK�
 ¨åU�Ë—u�   ôU�  ‰U�I��ô  Î«e�U�  `��√  –≈  ¨tOH�u�Ë
 Íc�«  s��  bL�  —u��b�«  W�UF�«  W�B�«  d�“Ëò  Î «d�U�
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أع��داداً  يحصد  »كورونا«  فيروس  يزال  ال   
 16 أم��س،  فُسّجلت  اإلص��اب��ات  م��ن  يومية 
إصابة إضافية في معّدل معقول، مقارنًة مع 
األيام السابقة مقابل صفر وفيات. وصدر عن 
التقرير  الجامعي  الحريري  رفيق  مستشفى 
فيروس  حول  المستجدات  آخر  عن  اليومي 
وصل  فيه:  وج��اء   Covid-19 ال��ك��ورون��ا 
التي ثبتت مخبرياً إصابتها  الحاالت  مجموع 
منطقة  في  عزلت  والتي  الكورونا  بفيروس 
العزل الصحي في المستشفى 56 إصابة، من 
مستشفيات  من  نقلهما  تم  إصاباتان  ضمنها 

أخرى.
الكورونا  بفيروس  إص��اب��ات   6 تماثلت 
ال�  فحص  نتيحة  ج���اءت  أن  بعد  للشفاء 
PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة 
عوارض المرض. وبلغ مجموع الحاالت التي 
شفيت تماماً من فيروس الكورونا منذ البداية 

43 حالة شفاء.
العالمية  الصحة  منظمة  لتوجيهات  وبناء 
حالتين  إخ��راج  ت��ّم  العامة  الصحة  ووزارة 
المستشفى  من  الكورونا  بفيروس  مصابتين 
إلى الحجر المنزلي، وذلك بعد تأكيد الطبيب 
سريرياً  المريضين  ش��ف��اء  على  المعالج 
وإبالغهما بكافة التدابير واإلرشادات المتعلقة 
اآلخرين  مع  التعامل  لجهة  المنزلي،  بالحجر 
الطعام  تناول  وكيفية  الشخصية  والنظافة 
وكيفية التخلص من القمامة ومراقبة الحرارة 
وحدة  في  وفاة  حالتي  تسجيل  وتّم  يومياً. 

الكورونا،  بمرضى  الخاصة  الفائقة  العناية 
إحداهما لمصاب في العقد الخامس من العمر 
واألخرى لمصاب في العقد السادس، وكالهما 

كانا يعانيان من أمراض مزمنة.
المصابين  جميع  أن  ال��ى  التقرير  وأش��ار 
الالزمة  العناية  يتلقون  الكورونا  بفيروس 
عدا  ما  مستقر  ووضعهم  العزل  وح��دة  في 

إصاباتين وضعهما حرج.
للوضع  تقييماً  الصحة  وزارة  ن��ش��رت 
حالة  تطبيق  م��ن  أسبوعين  بعد  ال��وب��ائ��ّي 
تدابير  ومتابعة  لبنان  في  العامة  التعبئة 

االحتواء.
العامة  الصحة  أعلنت  سابق  وق��ت  وف��ي 
الحاالت  عدد  بلغ  أمس،  يوم  تاريخ  حتى  أنه 
المثبتة مخبرياً في مستشفى رفيق الحريري 
المستشفيات  ومختبرات  الجامعي  الحكومي 
الجامعية المعتمدة باإلضافة إلى المختبرات 
الخاصة 479 بزيادة 16 حالة عن أمس، علماً 
أن عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات 

األربع والعشرين الماضية بلغ 490.
ولم يتم تسجيل أي وفاة جديدة بالفيروس، 
ويستقّر عدد الوفيات حتى تاريخه على اثنتي 

عشرة.
مجلس  لرئاسة  اإلعالمي  المكتب  وأعلن 
التي  الفحوصات  بعد  أنه  بيان  في  ال��وزراء 
تجرى بشكل دوري، تبين أن رتيًبا في سرّية 
بفيروس  مصاب  الحكومة  رئ��اس��ة  ح��رس 
كورونا. وقد اّتخذت كاّفة االجراءات المتعلّقة 

األشخاص  وجميع  لزمالئه  الصحي  بالحجر 
الذي اختلط بهم.

الحكومي  بشري  مستشفى  ادارة  وأعلنت 
الحجر  مركز  في  إصابتين  اول  استقبال  عن 
الصحي في المستشفى الجديد في مبنى مار 
ماما. وتم نقلهما في سيارة اإلسعاف التابعة 
حاالت  لنقل  حالياً  المخصص  للمستشفى 

»كورونا« تحت إشراف أطباء متخصصين.
من جهة ثانية، كشف مدير مستشفى ضهر 
بدء  عن  حاموش  روجيه  الحكومي  الباشق 
الجمهورية  رئيس  وشكر  المستشفى  تجهيز 
الحكومة  ورئيس  كنعان  ابراهيم  والنائب 

ووزير الصحة على تلقفهم المبادرة إيجاباً.
مشغرة  مستشفى  م��دي��ر  أع��ل��ن  ك��ذل��ك، 
ال��ح��ك��وم��ي ع���ب���اس رض�����ا، خ����الل ج��ول��ة 
أن  المنطقة  لفاعليات  نظمها  استطالعية 
مرضى  الستقبال  جاهزاً  بات  »المستشفى 
التي  الكبيرة  »الجهود  الى  الفتاً  »كورونا«، 
وزارة  من  بمواكبة  المستشفى  إدارة  بذلتها 

الصحة وفاعليات المنطقة«.
المختلفة  بأقسامه  المستشفى  »بات  وقال 
األول���ي  التشخيص  ع��ي��ادات  م��ن  م��ؤه��الً، 
غرف  إل��ى  باإلضافة  المعزولة،  الخارجية 
ناهيك  وال��ع��ن��اي��ة،  للعزل  وأخ���رى  للحجر 
وتمريضي  طبي  فريق  وتدريب  تأهيل  عن 

متخصص«.
لبنان  أج��ن��ح��ة  ط��ي��ران  ش��رك��ة  وأع��ل��ن��ت 
الطيران  شركة   (   wings of lebanon

الثانية اللبنانية( استعدادها للقيام برحالت 
نقل  لتأمين  العالم  أنحاء  جميع  الى  خاصة 
اللبنانيين الراغبين بالعودة الى لبنان حسب 
مجلس  رئاسة  قبل  من  المحددة  ال��ش��روط 
الوزراء، مشيرة إلى أنها أنجزت التحضيرات 
حصولها  بعد  صحياً  اآلم��ن  للنقل  المحددة 

على الموافقات المطلوبة.
التواصل  لتسهيل  رقماً  الشركة  ووضعت 
 ،715  765  3  961  00 واالستيضاح:  معها 
ال��ع��ودة  ف��ي  ال��راغ��ب��ي��ن  اللبنانيين  ودع���ت 
www. اإللكتروني:   موقعها  ال��ى  الدخول 

wingsoflebanon.com.lb
لمواجهة  المركزية  األزمة  خلية  وأوضحت 
من  موّقع  بيان  في  راشيا  في  كورونا  ازم��ة 
تواتر  »بعد  أنه  المصري  نبيل  راشيا  قائمقام 
االجتماعي  التواصل  وسائل  على  معلومات 
المؤسسة  أف��راد  بعض  تواصل  إمكانية  عن 
أحد  مع  راشيا  قضاء  أبناء  من  العسكرية 
كورونا  فيروس  بوباء  المصابين  الضباط 
والسالمة  الصحة  على  وحرصاً  المستجّد. 

العامة.
القاضي  البقاع  محافظ  لتوجيهات  وبناء 
المراجع  مع  التواصل  وبعد  جودة  ابو  كمال 
وحرصاً  فئاتها.  بكافة  المختصة  الرسمية 
أبناء  على  الطمأنينة  من  جو  إضفاء  على 
منطقتنا، يهم خلية األزمة في قضاء راشيا أن 
القضاء  أبناء  أنه ال يوجد أي أحد من  توضح 
وال سيما بعض أفراد المؤسسة العسكرية قد 

تواصلوا مع أي مصاب بوباء فيروس كورونا 
المستجد، وبالتالي فال وجود ألي مشتبه به 
هذه  أخذت  قد  الخلية  أن  علماً  تاريخه،  حتى 
وتم  األقصى  الجد  محمل  على  المعلومات 
عدمه،  أو  صحتها  من  للتثبت  يلزم  ما  إجراء 
أسماؤهم  المتناقلة  األف��راد  أهالي  إبالغ  وإن 
الحجر  لجهة  سيما  وال  والحذر  الحيطة  أخذ 
لدى  اتباعه  والمفترض  الطوعي،  المنزلي 
اح��ت��رازي  كتدبير  ج��اء  المواطنين،  جميع 

حرصاً على صحتهم وسالمتهم.
على  مجدًدا  تشدد  أن  الخلية  يهم  وأخيراً 
باإلجراءات  االلتزام  بوجوب  القضاء  أبناء 
المتخذة من قبل مجلس الوزراء ال سيما لجهة 
في  إال  مغادرتها  وع��دم  منازلهم  في  بقائهم 
أي  عن  واالبتعاد  القصوى،  الضرورة  حاالت 

تجّمعات قد تؤدي الى ما ال تحمد عقباه.
أبناء  جميع  على  تؤكد  أن  الخلية  يهم  كما 
لألخبار  صاغية  آذان  أي  إعطاء  عدم  القضاء 
ال��ص��ادرة  وغير  ال��م��ؤك��دة  وغير  المتواترة 
عدم  على  حرص�ًا  المختصة  الجهات  ع��ن 
لدى  وتوتر  هلع  من  تؤديه  وما  البلبلة  إثارة 

األهلين«.
بأهالي  راش��ي��ا  ق��ض��اء  طبابة  وات��ص��ل��ت 
ابناء  من  الفوج  في  يخدمون  الذين  العناصر 
المنطقة وشددت على ضرورة التزام منازلهم 
اي  عن  الطبابة  وابالغ  والحذر  الحيطة  وأخذ 

امر قد يطرأ.
اما رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ صالح 

وسائل  ضبط  أهمية  على  فشّدد  منصور  أبو 
التواصل االجتماعي في هذه الظروف الصعبة 
والدقيقة وعدم تداول اي امر له عالقة بانتشار 
وزارة  من  خصوصاً  مصادره،  من  اال  الوباء 
المعنية،  الرسمية  والجهات  العامة  الصحة 
حريصة  اللبناني  الجيش  قيادة  ان  معتبراً 
كل الحرص على عناصرها ومديرية التوجيه 
بشؤون  عالقة  له  أمر  أي  بنشر  المولجة  هي 
داعياً  وقدراته،  بقيادته  نثق  ال��ذي  الجيش 
الحماية  إجراءات  في  التشدد  الى  األهالي  كل 
وعدم  منازلهم  ومالزمة  المرض  من  والوقاية 
السريع  االنتشار  ازاء  خصوصاً  االختالط، 
تزامناً  يومين  منذ  المواطنين  وتراخي  للوباء 

مع قبض رواتب الموظفين.
وأوض����ح ال��ت��ق��ري��ر ال��ث��ام��ن ال��ص��ادر عن 
في  األزم���ة  لخلية  التابعة  الصحة  لجنة 
الماضية  ال�24  الساعة  خ��الل  برجا  بلدية 
مساء   8 إلى   2020/03/31 مساء   8 )من 
»كورونا«  ح��االت  »ال  أن   )2020/04/01
مجموع  ويبقى   � مخبرًيا  مشخصة  جديدة 
)حالة  ازدي��اد  دون  ومن  حالة   11 الحاالت 

بعاصير ضمًنا(.
أول  تسجيل  عن  فأعلنت  عاريا  بلدية  أما 
المصابة  وأن  نطاقها،  في  »ك��ورون��ا«  حالة 
الشفاء  لها  ونتمنى  حالياً  جيدة  بصحة 
العاجل، وبأن العدوى انتقلت اليها من خالل 

عملها كممّرضة.

ح�شيلة اإ�شابات »كورونا« 479 وخلية الأزمة في را�شيا تطمئن

»طيران اأجنحة لبنان« م�شتّعّدة لنقل اللبنانيين من كل اأنحاء العالم

حسن  حمد  الدكتور  العامة  الصحة  وزير  قدم 
من  لبنان  في  الوبائي  للوضع  تحليلياً  تقييماً 
خالل عرض تقني يفصل تطور الوباء واإلصابات 
بعد مضي أسبوعين من التعبئة العامة ومتابعة 
الصحة  وزارة  تطبقها  التي  االح��ت��واء  تدابير 
العامة، وذلك في مؤتمر صحافي عقده في وزارة 
إلى  التحية  بتوجيه  واستهله  العامة،  الصحة 
العام  المدير  من  بدءاً  ال��وزارة،  في  العمل  »فريق 
الطب  سيما  ال  واإلدارات،  المصالح  رؤس��اء  إلى 
المستشفيات  الوبائي ومديرية  والترصد  الوقائي 
وفريق  واإلعالم  التقني  والفريق  والمستوصفات 
ب� »ما يظهرونه من تعاون  المستشارين«، منوهاً 
مواكبة  تحقيق  بهدف  تكاملية  ونشاطات  بناء 

واقعية وشفافة لخطة مواجهة الوباء«.
المواجهة هي شراكة بين  أن »هذه  وشدد على 
تخطط  التي  الرسمية  والمرجعيات  الحكومة 
وبين  والتعليمات،  اإلرش���ادات  وتصدر  وتتابع 
ألن  األساسي،  الشريك  هو  الذي  المدني  المجتمع 
انضباط المجتمع هو الذي يترك التأثير األكبر في 
عملية مواجهة الوباء«، وقال: »إن الفيروس ذكي، 
لكن اإلنسان يكون أكثر ذكاء منه إذا ما عرف كيف 

يواجهه ويمنعه من االنتشار«.
لغاية  لدينا  التي  المعطيات  »إن  وأض���اف: 
والحذر.  بالخطر  محفوفة  تبقى  إنما  جيدة،  أمس 
اإلرشادات  مع  يتفق  بما  مجتمعنا  تصرف  ما  وإذا 
وق��وع  دون  ي��ح��ول  أن  ف��ي  ينجح  والتعليمات 
على  بسرعة،  الوباء  تفشي  يعني  الذي  المحظور 
غرار ما حصل في مختلف دول العالم، حيث رأينا 
أن أي منظومة صحية لم تتمكن من مواجهة الوباء 

عندما اجتاح المجتمع«.
يزال  ال  المحلي  االنتشار  معدل  »إن  وت��اب��ع: 
ض��ع��ي��ف��اً، إن��م��ا ل��ي��س م��ن م��ب��رر ع��ل��ى اإلط���الق 
انتهت،  قد  المنازلة  أن  مجتمعنا  يعتبر  حتى 
المنازلة  وإن  األزم���ة.  صلب  ف��ي  ن��زال  ال  فنحن 
األكثر  كبارنا  حماية  إل��ى  السعي  بين  مستمرة 
هم  ال��ذي��ن  الشباب  جيل  وبين  للخطر  عرضة 
وال��وب��اء«. ال��ع��دوى  لنقل  األس��اس��ي   ال��م��ص��در 

بيانية  رسوماً  العامة  الصحة  وزي��ر  ع��رض  ثم 
الوضع  تطور  يظهر  برسم  واستهلها  ومؤشرات، 
إلى  وصوله  من  ب��دءاً  األخيرين،  األسبوعين  في 
في  واح��د  ي��وم  في  حالة   68 تسجيل  في  ذروت��ه 
الثامن عشر من آذار عندما تّم اإلعالن عن إغالق كل 
بدأ  المجتمع  »إن  وقال:  والخروج،  الدخول  نقاط 
الحين نتيجة الخوف وااللتزام،  ينضبط منذ ذلك 
أن  إال  االنضباط�  هذا  في  الخلل  بعض  بروز  رغم 
أمر  وهذا  يتراجع،  اإلصابات  عدد  بدأ  اإلجمال  في 
وللجنة  أسبوعين.  م��رور  بعد  اآلن  نلمسه  جيد 
رئيس  برئاسة  كورونا  وب��اء  لمكافحة  الوطنية 
مجلس الوزراء الدور المهم الذي قامت به في هذه 

المرحلة«.
وتناول الوزير حسن مسألة زيادة ضعف العدد 
التراكمي، وقال: »إن عدد اإلصابات كان يتضاعف 
كل خمسة أيام، إال أننا اليوم بجهد الجميع نقترب 

كل  الرقم  تضاعف  وهو  الهدف،  إلى  الوصول  من 
هذا  تحقيق  نستطيع  أننا  تبين  وقد  أي��ام.  عشرة 
اللتين  وسينغابور  اليابان  مثال  متبعين  الرقم، 
هذا  من  لبنان  واقترب  ذل��ك.  تحقيق  استطاعتا 
بعدما  إصابة،   497 إلى  العدد  ارتفاع  مع  الهدف 

كان قبل عشرة أيام 237«.
داخل  وفي  العاصفة  عين  في  نزال  »ال  أضاف: 
جدا  خطر  االن���زالق  أن  خصوصا  الخطر،  دائ��رة 
وسريع جدا في حال لم نعرف كيف ندير المعركة، 
فنحن  متوسط،  بسالح  فيها  نسير  أننا  خصوصاً 
ندير  فتاكا.  سالحا  نملك  ال  لكننا  ضعفاء،  لسنا 
لإلمكانات  ووع���ي  وب��ص��ي��رة  بحكمة  المعركة 
الموجودة وبثقة مطلقة بالمجتمع المدني واألهلي 
وزارات  سيما  ال  الشريكة،  ال��دول��ة  ومؤسسات 

الدفاع والداخلية والشؤون االجتماعية«.
توزع  يظهر  بيانياً  رسماً  حسن  الوزير  وعرض 
اإلصابات بين الوافدين باللون األحمر، والمقيمين 
الموانئ  توقيف  »منذ  وق���ال:  األزرق،  باللون 
البحرية والجوية والحدود البرية، تراجعت نسبة 
اإلصابات  نسبة  لكن  وافدين،  قبل  من  اإلصابات 
عدد  بلغ  أم���س،  اول  ف��ي��وم  ارت��ف��ع��ت.  المحلية 
المصابين من الوافدين النسبة األدنى، فيما كانت 
المحلية.  العدوى  أو  اإلصابات  من  األكبر  النسبة 

 - المحلية  اإلص��اب��ات  نسبة  ترتفع  أن  والخطر 
العدوى  أن  يعني  ال��ذي  األأم��ر   - األزرق  باللون 

المجتمعية تنتشر، ما قد يأخذنا إلى المجهول«.
يبشر  ال��ذي  هو  التعليمات  »ال��ت��زام  أض��اف: 
اللون  ارتفاع  فسيكون  الشر  نذير  أم��ا  بالخير. 

األزرق«.
األحد  تبدأ  جديدة  مرحلة  »سنشهد  وت��اب��ع: 
المقبل ببدء وصول قوافل المغتربين الراغبين في 
العودة إلى الوطن. وفي هذا األمر تحّد جديد، فإذا 
ستكون  األول،  التحدي  في  جزئي  بشكل  نجحنا 
العبرة والخالصة في التحدي الثاني. ولذا، يجب 
التزام اإلجراءات والتوصيات والخطة الموضوعة 
في مجلس الوزراء، والتي تشرك كل الوزارات ذات 

الصلة بتحمل المسؤولية«
حالتي  تسجيل  »تم  أنه  حسن  الدكتور  وأعلن 
عدد  يرفع  ال��ذي  األم��ر  ال��ي��وم،  إضافيتين  وف��اة 

الوفيات إلى 14 حالة«
1،5 في المئة  وأضاف: »إن نسبة الوفاة كانت 

لمن تتراوح أعمارهم بين 40 و49.
50 و59. المئة لمن هم بين  4،3  في 
60 و69. المئة لمن هم بين  2،1  في 

13  في المئة لمن هم بعمر 70 وما فوق«.
لبنان  المسجلة في  الوفيات  »إن نسبة  وتابع: 

بأننا  علماً  مقبول،  رقم  وهي  المئة،  في   3 تبلغ 
نحزن كثيراً على كل شخص نفقده، خصوصا إذا 
ما كانت خسارته نتيجة إهمال أو تقصير من ذوي 

الضحية«.
اللبنانيين  إلى  برسالة  الصحة  وزير  وتوجه 
بإمكاناتنا  المعركة  نربح  أن  »نريد  فيها:  ق��ال 
ال  الذي  وإصرارنا  القوية  وعزيمتنا  المتواضعة 

حدود له«.
شركة  من  وف��داً  العامة  الصحة  وزي��ر  والتقى 
اإلقليمي  المدير  ض��م  للتكنولوجيا  »ه���واوي« 
محمد  العامة  العالقات  ومدير  فانج  بول  للشركة 

شرارة، بحضور مدير مكتب الوزير حسن عمار.
وأبلغ الوفد حسن عن تقديم هبة لوزارة الصحة 
تشتمل على تركيب أجهزة اتصاالت ذكية ومتطورة 
تسهل االتصال المرئي عن بعد في مرحلة مواجهة 
وباء »كورونا«، بين كل من الوزارة والمستشفيات 
برنامج  إلى  إضافة  األحمر  والصليب  الحكومية 

لتحليل المعلومات.
من  مشتركاً  وف��داً  حسن  الوزير  التقى   كذلك، 
فادي  النائب  بحضور  وبهمن  الساحل  مستشفيي 
لتجهيز  االستعدادات  أج��واء  في  وضعه  عالمة، 
ب��إدارة  ك��ورون��ا،  وب��اء  لمواجهة  يخصص  مبنى 

مشتركة من المستشفيين.

وزير ال�شحة: ل زلنا في عين العا�شفة وفي دائرة الخطر وعودة المغتربين تحدٍّ جديٌد لنا

حسن  خالل تقديمه تقييما تحليليا للوضع الوبائي

لم تتبّدل مشاهد الزحمة في الطرقات لليوم الثالث 
التعبئة  قرار  خرق  استمرار  سياق  في  التوالي  على 
فشهدت  المستجّد.  كورونا  فيروس  لمواجهة  العامة 
طريق البقاع الدولية زحمة سير خانقة في إشارة ايضاً 
الى عدم التزام الناس منازلهم وعدم تقّيدهم بإرشادات 

التعبئة العامة.
وفي طرابلس، جال قائد سرية درك طرابلس العقيد 
عبد الناصر غمراوي على رأس دوريات من قوى األمن 
التزاما  إطار ضبط األوضاع  المدينة، في  الداخلي في 
باإلجراءات الوقائية وقرارات التعبئة الطوعية، وإقامة 
والشاحنات  والفانات  الباصات  لتوقيف  حواجز 

المخالفة وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين.
المناطق  في  راجلة  دوريات  األمن  قوى  سّيرت  كما 
العام  اإلقفال  حال  من  للتأكد  المدينة  في  الشعبية 
باستثناء المحالت المستثناة من اإلقفال والصيدليات 
واألفران، وعملت على تنظيم اصطفاف المواطنين أمام 
صناديق الصرف اآللي منعاً لالزدحام أثناء السحوبات 

المالية.
لبنان  في  الحالقة  صالونات  أصحاب  واعتصم 
الشمالي أمام سرايا طرابلس من أجل السماح لهم بفتح 
 3 الساعة  حتى  صباحاً   10 الساعة  )من  الصالونات 
عصراً(. وأعلن المعتصمون أنهم سبق وارسلوا كتاباً 
إلى رئيس الحكومة والجهات المختصة ولم يتلقوا أي 
جواب بهذا الموضوع. وطالبوا الحكومة ب� »االستماع 
صعبة  باتت  المعيشية  أوضاعهم  ألن  مطالبهم  إلى 

جداً«.
أن  تعميم  ف��ي  ال��ل��وي��زة   - بعبدا  بلدية  وأعلنت 
إلج��راء  خ��اص��اً  جناحاً  أع��د  يسوع  قلب  مستشفى 

الفحوص الخاصة بفيروس كورونا لكل شخص لديه 
أي شكوك أو عوارض، إضافة إلى معالجة المصابين 

بهذا الفيروس«.
وأكدت أنها »على تواصل وتنسيق دائم مع طبيب 
لمن  المساعدة  لتقديم  متى  ناظم  الدكتور  القضاء 
عندما  الطبي  وللتدخل  إصابته  تشخيص  يجري 
تدعو الحاجة«، الفتة إلى أنها »تشّد على يد وتشجع 
أم  كانت  حكومية  والجماعية،  الفردية  المبادرات  كل 
مدنية، التي تساهم في نشر التوعية وأصول الوقاية 
من الفيروس المستجد، إضافة الى تقديم المساعدات 

الطبية واالجتماعية والتدخل عندما تدعو الحاجة«.
المئة  في   95 بنسبة  التزاماً  بشري  منطقة  وتشهد 
لناحية قرار التعبئة العامة الصادر عن مجلس الوزراء. 
والمصرفية  التجارية  المؤسسات  أصحاب  يلتزم  كما 
الفتح  دوام  بأوقات  العامة  التعبئة  قرار  من  المعفاة 
والبلديات  الداخلية  وزير  قرار  في  المحددة  واإلغالق 

العميد محمد فهمي.
قبض  م��ع  تزامناً  الفتة  حركة  الهرمل  وش��ه��دت 
تدابير  الجيش  اتخذ  حين  في  لرواتبهم،  المواطنين 
وكان  واللبوة.  الهرمل  في  المصارف  أم��ام  تنظيمية 
ان  »بما  أنه  إلى  فيه  أشار  بيانا  وّزع  البلديات  اتحاد 
الثغرة الوحيدة التي ال تزال تهدد بخطر وصول الوباء 
على  الشرعية  غير  المعابر  هي  الهرمل  منطقة  إل��ى 
في  المستخدمة  والمنافذ  السورية،  اللبنانية  الحدود 
والضنية،  عكار  وقضاءي  الهرمل  قضاء  بين  التهريب 
حواجز  إنشاء  اللبناني  الجيش  قيادة  نناشد  فإننا 
ثابتة إلغالقها لدرء أي خطر يهدد بوصول الفايروس 

الوبائي إلى الهرمل.

األهالي  قبل  من  صارماً  التزاماً  القاع  بلدة  وشهدت 
وقائية  إجراءات  والبلدية  المتطّوعين  من  فرق  وتنفذ 

عند مداخل البلدة، وفي المشاريع الزراعية«.
زحلة  قضاء  في  النهري  علي  بلدية  أعلنت  توازياً، 
الرائد  إص��اب��ة  خبر  ورود  بعد  ق��ام��ت،  أنها  ببيان، 
عن  المعلومات  بجمع  كورونا،  بفيروس  مرعي  وسام 
العسكريين من أبناء البلدة الذين يعملون في محيط 
عمل الرائد، وقام فريق من البلدية مع مسعف بزيارة لكل 
واحد منهم، وتم إجراء تحقيق حول طبيعة العالقة مع 
الرائد المصاب والكشف على الجميع وقياس حرارتهم، 
على  ليسوا  البلدة  عسكريي  جميع  أن  للبلدية  وتبين 
تواصل أو تماس مع المصاب وأن الجميع بخير، وتّم 
إبالغهم بضرورة أخذ االحتياط الالزم، والتواصل مع 

البلدية في حال ظهور أي تطور أو أعراض«.
وال  العسكريين  صفوف  في  إصابات  »ال  أن  وأكدت 
غيرهم«، الفتة إلى أن »البلدة نظيفة من اإلصابات، مع 
العلم أن هذا الموضوع يتابع متابعة دائمة«، مطالبة 
التواصل  الجميع ب�«عدم نشر االشاعات على وسائل 
من  المعنيين  من  وبالتأكد  الناس  وإخافة  االجتماعي 

صحة أي خبر يشاع في هذا المجال«.
دورياتها  م��ن  صيدا  بلدية  شرطة  كثفت  أي��ض��اً 
المهندس  البلدية  رئيس  من  بتوجيهات  أمس  مساء 
محمد السعودي تزامناً مع حظر التجّول عند الساعة 

السابعة مساء.
المواطنين  توجيه  على  الشرطة  عناصر  وعمل 
وسائقي السيارات للتوّجه إلى منازلهم قبيل الساعة 
نسبة  أن  الى  الشرطة  قائد  وأش��ار  مساء.  السابعة 

االلتزام فاقت 95% .

اتحاد نقابات العمال يطالب 

الوزارات المعنّية دفع 

الأموال الم�ستحقة للبلديات

البلديات  ومستخدمي  عمال  اتحاد نقابات  أكد 
في لبنان  وقوفه في هذه االزمة مع جميع النقابات 
في  العام  العمالي  االتحاد  وخاصة  واالتحادات 

مطالبهم المحقة لكل عمال لبنان .
ومستخدمي  عمال  إن  بيان  في  االتحاد  وق��ال 
الطرقات  على  عمال  من  كافة  بفئاتهم  البلديات 
ت��ح��ت ع��ي��ن ال��ش��م��س وش��رط��ة وإداري���ي���ن، هم 
واجبهم  أداء  خالل  من  وهم  البلدي  العمل  عصب 
وتلبية  لخدمتهم  الناس  مع  مباشر  تماّس  على 
األموال  دفع  المعنية  ال��وزارات  مطالباً  طلباتهم، 
المستحقة للبلديات من الصندوق البلدي المستقل 
ومن عائدات الهاتف والمياه والكهرباء كي تتمكن 

البلديات من دفع رواتب عمالها وموظفيها.
مشروع  اقتراح  تقديم  إلى  العمل  وزارة  ودعا 
البلديات  انتساب عمال ومستخدمي  إعادة  قانون 
في  حالياً  ه��و  وال���ذي  االجتماعي  الضمان  ال��ى 
لوضعه  وتسعى  ال��وزراء  لمجلس  العامة  االمانة 
على جدول اعمال مجلس الوزراء إلقراره وارساله 
للمجلس النيابي كي ال يبقى العمال والمستخدمون 
اب��واب  على  والطبابة  االستشفاء  يتسّولون 

المستشفيات.
البلديات  على  ان  الى  بيان  في  االتحاد  واشار   
للعمال  الحماية  ل���وازم  ك��ل  بتأمين  ت��ق��وم  ان 
فترة  في  واقية  ولوازم  ألبسة  من  والمستخدمين 
لإلصابة  يتعرضوا  ال  كي  األي��ام  هذه  في  عملهم 

بفيروس كورونا.

جمعّية الم�ستهلك:

 

ارتفاع اأ�سعار ال�سلع 58.43 بالمئة

أعلنت جمعية المستهلك - لبنان أن سجل تطور اسعار السلع والمواد 
الغذائية أظهر منذ 15 شباط الى 31 آذار 2020، ارتفاعاً بلغ %13.17 أي 
ان أسعار هذه السلع والخدمات ذات االستهالك اليومي للعائالت ارتفع ما 

مجموعه منذ 17 تشرين االول 2019 حوالي 58.43%«.
هي  وهذه  أولوياتها،  سلم  في  األمر  هذا  تضع  بأن  الحكومة  وطالبت 

خارطة الطريق التي نعيد تكرارها للمرة األلف إذا ما أرادت وقف االنهيار:
-  دعم قطاعات أربعة اآلن: الحبوب، اللحوم، مشتقات الحليب واألدوية، 

قطاع المحروقات لم يُعد يشكل عقبة بعد انهيار سعر النفط.
دعمها،  إعالن  فور  االقتصاد  وزارة  قبل  من  السلع  هذه  سعر  تحديد    -

أسوة بدول عربية وأوروبية عدة.
االحتكار  من  عدة  ألشكال  النيابي  المجلس  قبل  من  الفوري  اإللغاء    -
على  تسيطر  التي  لالحتكارات  اسس  الذي   1967/34 القانون  خاصة 
أمام  البالد  سيفتح  مما  المنافسة  قانون  وإق���رار  اللبناني،  االقتصاد 
اللبنانيين الموجودين في بالد االنتشار للمتاجرة وإعادة تحريك االقتصاد 

وتخفيف األعباء لوقف االنفجار«.
وأوردت الجدول اآلتي:

»نوع الصنف عدد السلع
خضار 15 ارتفاع .27 % 17
فواكه 12 ارتفاع 20.13 %

لحوم 11 ارتفاع 17.9 %
البان واجبان 21 ارتفاع 11.1%

مواد منزلية وشخصية 20 ارتفاع 2 %
معلبات وزيوت وحبوب 43 ارتفاع 10.6%

الخبز 9 - -
مشروبات غازية وعصير 5 - -

محروقات 3
اتصاالت 4 - -

مواصالت 2 - -
المجموع 145 ارتفاع 13.17% ».

خرق لقرار التعبئة العامة.. زحمة �شير على الطرقات
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اإلعالن عن أول حالة إنجاز 
الصحة  لوزارة  ُيحَسب 

نسأل الدكتور حمية عن طبيعة الدراسة 
من  اعتمادها  يتم  أن  قبيل  البداية  ونقطة 
من  »لنبدأ  فيقول:  الصحة،  وزارة  قبل 
حالة  أول  عن  اإلعالن  تّم  حين  شباط   21
من  المستجّد  ك��ورون��ا  بفيروس  مصابة 
ُيحَسب  إنجاز  وه��ذا  الصحة،  وزارة  ِقبل 
عن  اإلع��الن  يتم  لم  لو  ألنه  ذلك  ل��ل��وزارة، 
مدى  على  انتشرت  العدوى  لكانت  الحالة 
معرفة  من  تمكنا  كنا  لما  وبالتالي  أسبوع، 
في  مطابقتها  على  لنعمل  االنطالق  نقطة 
حيث  الصين  في  حصل  ما  وهذا  الدراسة. 
لم يتّم تحديد نقطة االنطالق لكون العدوى 

الوقاية.  انتشرت قبيل بدء إجراءات 
 21 ف��ي  االن��ط��الق  نقطة  ح��ددن��ا  نحن 
قد  كنُت  ولكوني  منه   27 وحتى  شباط 
ب��اش��رت ب��دراس��ة ف��ي ووه���ان ب��األرق��ام 
في  إكمالها  على  عملت  التاريخ  هذا  قبيل 
التصاعدّية  الهيكلّية  أراقب  وكنت  لبنان، 
علم  ففي  حسابّية  قاعدة  على  الصين  في 
تكاثر  مبدأ  على  االعتماد  يتم  الرياضّيات 
المستجّد  الفيروس  هذا  وليس  الفيروس، 
»الميرس«  مثل  سبقه  م��ا  إنما  وح��س��ب، 
بمعنى  »االنفلونزا«  وقبلهما  و«السارس« 
»عائلة  تسميُتها  يمكن  القارئ  إلى  أقرب 
أربعة  إلى  مجزأة  العائلة  وهذه  كورونا«. 

حالياً. »كوفيد19«  وآخرها  فيروسات 
شباط   28 بتاريخ  دراستي  عن  أعلنت 
ألفت  أن  أحّب  وهنا  الوزارة،  إلى  وارسلتها 
لمكافحة  لبنان  علماء  »جمعية  في  أننا  إلى 
ومهندساً  طبيباً   25 تضّم  التي  كورونا« 
الفيروس  هيكيلة  لنعرف  س��وي��اً  عملنا 
بغض النظر عن أّي دراسة أقوم بها. وهذه 

اإلداري��ة  هيئتها  أنشأناها  التي  الجمعية 
يتم  والباقين  أعضاء  خمسة  من  تتألف 

األمر. يتطلب  بما  معهم  التعاون 
البحث  بضرورة  ال��وزارة  من  ال��رّد  أتى 
تطرحه  وم���ا  ال���دراس���ة  م��ض��م��ون  ح���ول 
قّدمتها  ثانية  بدراسة  مقارنة  أرق��ام  من 
أن  إل��ى  فيها  وأش��ارت  العربية  الجامعة 
وتم  إصابة.  آالف  عشرة  تتعّدى  قد  األرقام 
الدكتور  الصحة  وزير  مع  الموعد  تحديد 
من  مؤلفة  كلجنة  وحضرنا  حسن  حمد 
التي  الدراسة  عليه  وعرضنا  أطباء  أربعة 
ثانية  ودراس����ة  ش��ب��اط.   21 ف��ي  ب��دأت��ه��ا 
كيفية  عن  بحثية  عملية  عن  عبارة  وهي 
معينة.  طبية  بتقنية  ك��ورون��ا  مكافحة 
وأمامي  مستشاريه  أم��ام  الوزير  وص��رح 
األرقام  تطابق  لناحية  منطقية  دراستي  أن 
كما  نيسان.   15 حتى  االنطالق  نقطة  منذ 
عن  وب��األرق��ام  ثانية  نظرة  عليه  طرحت 
إلى  وصوالً  البياني  الخط  سيكون  وكيف 

أيار«.  20

 %  2 نسبة الخطأ 
الذي  الخطأ  بنسبة  يتصل  ما  في  أم��ا 
»عادة  حمية:  فيقول  دراس��ة،  أّي  يشوب 
إذا  أتأكد  أن  علّي  دراسة  بطرح  أقوم  حين 
األرق��ام.  لناحية  الواقع  تقارب  كانت  ما 
كل  فإن  بها  قمت  التي  الدراسة  خالل  ومن 
فيه  نجري  الذي  اليوم  تاريخ  حتى  األرقام 
 .2% الحوار أتت متطابقة بنسبة خطأ  هذا 
الجامعة  أعّدته  الذي  التقرير  فإن  هنا  من 
العربية في األول من آذار وتحدثت فيه عن 
بعيد  آالف  عشرة  يتخطى  إصابات  ع��دد 
الصحة  وزارة  اعتمدت  لذلك  الواقع،  عن 
تكلّم  حين  عليها  االستناد  وت��ّم  دراستي 

مدير عام الوزارة عن األرقام والحاالت.
هو  األول  قسمين،  عن  عبارة  دراستي 
شباط   21 منذ  األرق���ام  تصاعد  هيكلية 
ب���دون وق���اي���ة، وال��ه��ي��ك��ل��ي��ة م��ع وق��اي��ة، 
نقطة  ب��اع��ت��م��اد  ك���ان  األول  وال��م��ع��ي��ار 
أي  العلمي  الصفر  نسّميه  الذي  االنطالق 
العمل  ويتم  عنها.  اإلع��الن  ت��ّم  حالة  أول 
وكيفّية  الرياضّيات  بحساب  تطبيقها  على 
أي  اليوم  حتى   1973 منذ  الفيروس  تطور 
عبر  فيروس  كل  تطور  هيكلية  نأخذ  أننا 
ال  الثانية  والنقطة  عليه.  ونبني  التاريخ 
دخول  ج��راء  ال��دراس��ة  بمسار  األخ��ذ  يتم 
ال��خ��ارج،  م��ن  القادمين  أي  ج��دي��د  ع��ام��ل 
عامل  أي  الدراسة  فترة  خالل  أنه  بمعنى 
يأتي من الخارج هو ليس ضمنها، ذلك أني 
وتطّور  اللبناني  المجتمع  هيكلية  أتابع 
خارج  عامل  يأتي  حين  ولكن  ال��ع��دوى، 
سبيل  على  مصر  من  أو  إيطاليا  من  سواء 
من  القادمين  أن  إل��ى  االش��ارة  مع  المثال 
مصر في بداية األزمة شكلوا مشكلة، حيث 
إنه لم تكن مصر قد أعلنت عن اصابات في 
أتيا من  اللذين  حينه؛ وبالتالي الشخصين 
هناك لم يخضعوا للعزل او الفحص الطبي 
وهذا  آخرين.  إلى  منهما  العدوى  فإنتقلت 
الدراسة،  ضمن  خطأ  عامل  نحتسبه  األمر 

سلبي«. بشكل  مؤثر  غير  يبقى  لكنه 
العودة  »ف��ي  متصل:  إط��ار  في  ويتابع 
»المريض  نقطة  منذ  الدراسة  هيكلية  إلى 
تصاعدي  بياني  خط  فهناك  صفر«  رق��م 
الخط  حسابياً،  العلمي  معناه  خط  ولكل 
بشكل  يتصاعد  الوقاية  نظام  خارج  األول 
ستكون  ي��وم��اً   54 بعد  ونتيجته  سريع 
إطار  ضمن  الثاني  والخط  حالة،   1600
الوقاية  وض��رورة  ال��ط��وارئ  حالة  إع��الن 
مما  وأخافه  للمجتمع  صدمة  شّكل  ال��ذي 
ينخفض  هنا  وم��ن  تتغّير.  األرق���ام  جعل 
960. ومن هنا يطرح  إلى   1600 الرقم من 
العدد  انخفاض  سبب  ما  إذا  حول  السؤال 
أو  فقط  المنزلي  بالحجر  االلتزام  إلى  يعود 
أن هناك أشخاصاً تم شفاؤهم في بيوتهم. 
وهنا علينا التمييز مما يستدعي منا دراسة 
ثالثة للعمل على اكتشاف واقع اإلشكالية. 
بمتابعة  أيار   20 تاريخ  إلى  نذهب  وهنا 
التزموا بيوتهم وإذا ما كانت  الذين  هيكلية 
مناعة  لديها  خطيرة  غير  ح��االت  هناك 
أصيبت  قد  كانت  ما  إذا  العدوى  تنقل  ولم 
بالفيروس. من هنا وبعد نهاية أول مرحلة 
يوماً  عشر  أربعة  أي  المنزلّي  الحجر  من 
الخط  إلى  الوصول  من  تمكّنا  الوقاية  من 
سنصل  أين  إلى  لنعرف  المطلوب  البيانّي 

54 يوماً«. خالل 

تفّوق لبنان 

 

الدول  على باقي 
قامت  التي  الخطوات  بين  المقارنة  وعن 
يشهده  وما  لبنان  في  المعنّية  الجهات  بها 
العالم، قال: »إذا قمنا بالمقارنة بين لبنان 
على  تفوقنا  أننا  لك  أؤك��د  ال��دول  وباقي 
وما  حالة.  أول  عن  اإلعالن  تم  منذ  الجميع 
قامت به وزارة الصحة والحكومة اللبنانية 
جّنبنا كارثة حقيقّية. هذا الفيروس محتال 
ال��ط��وارئ  وح��ال��ة  العامة  التعبئة  ولكن 
الناس  أص��اب  ال��ذي  بالخوف  والشعور 

انتشاره«.  مكافحة  في  مهمة  عوامل 

التفلت  أن  أرى  موقعي  م��ن  وأض���اف: 
نريده  ال  ما  إل��ى  ي��ؤدي  قد  االل��ت��زام  وع��دم 
ولكن  أي��ار،  إلى  ذاهبون  ونحن  جميعنا، 
تصاعدّي  بشكل  وليس  مدروسة  بطريقة 
نيسان،   15 في  ستكون  وال��ذروة  مخيف، 
اإلجراءات،  في  التهاون  يعني  ال  هذا  ولكن 
نفسها  الوتيرة  على  نتابع  أن  يجب  بل 
عدد  إن  ولو  المنزلي  والحجر  الوقاية  في 

باالنحسار«. سيبدأ  اإلصابات 
العالم،  اجتاح  الفيروس  »هذا  وأضاف: 
إج��راءات  من  لبنان  في  بها  قمنا  ما  ولكن 
أنفسنا  نقارن  ولن  كثيراً،  ساعدنا  وقائية 
والتطور  اإلمكانيات  لناحية  الصين  مع 
ال��ف��ي��روس  أن  وال��م��ف��ارق��ة  واالن��ض��ب��اط. 
وخرجت  عليه  تفّوقت  التي  الصين  ضرب 
التي  أميركا  اآلن  يضرب  لنراه  األزم��ة  من 
اإلصابات  عدد  لناحية  الالئحة  تصّدرت 
في  كله  العالم  إذاً  أوروب��ا.  ضرب  أن  بعد 
خفاياها  تتضح  لم  بيولوجية  حرب  خضم 
قيد  ه��ي  التي  خواتيمها  نعرف  وال  بعد 
المرجّو  العالج  بانتظار  علمياً  ال��دراس��ة 

الجميع. إليه  يتسابق  الذي 
في  يبقى  ف��ي��روس  أي  إن  يقول  العلم 
ف��ي��روس  بينما  س��اع��ات  ل��ث��الث  ال��ه��واء 
يبقى  »كوفيد19«  أو  المستجّد  ك��ورون��ا 
الجهاز  ويهاجم  أطول  لفترة  األسطح  على 
لفترة  الحنجرة  في  يبقى  أن  بعد  التنفسي 
أساسي  عالج  وااللتزام  الوقاية  فإن  لذلك 

احتوائه«. على  والعمل  العدوى  لكسر 

واقعاً أصبح  الفيروس 

 

ولو توّفر لقاح له
أما في ما يتصل بعودة المغتربين في هذا 
الوقت بالذات، فقال حمية: »لقد طالبت أن 

المعايير  وفق  مدروسة  العودة  هذه  تكون 
بشكل  األمور  ضبط  ليتم  والطبية  الوقائية 
جديدة؛  صفر  نقطة  إلى  نعود  ال  كي  فاعل 
الطوارئ،  حالة  لتمديد  نضطر  وبالتالي 
ويبدو أن الحكومة تجاوبت مع هذا الطرح 
كما شهدنا من خالل مقرراتها األخيرة آللية 

المغتربين. عودة من يرغب من 
توفر  ولو  واقعاً،  أصبح  الفيروس  وهذا 
إلى  أنضّم  أنه  إال  جميعنا،  نأمل  كما  اللقاح 
عائلة الفيروسات الموجودة وال ندري بعد 
إذا كان موسمياً أو سينحسر مع بداية فصل 
إلى  انتقاله  عن  قيل  ما  كل  ولكن  الصيف. 
الغذاء  وطبيعة  الحيوان  بسبب  اإلنسان 
صحيح.  غير  الصينيون  يتناوله  ال��ذي 
خطراً  يشكل  الذي  هو  االنسان  باختصار 
الذي  التغير  جّراء  المخلوقات  باقي  على 
نمط  لناحية  وجيناته  هيكليته  على  طرأ 
في  يساهم  الذي  المادي  وتعاطيه  حياته 
ال��ذي  الحيوان  وليس  ش��يء،  ك��ل  تدمير 

والطبيعة«. البيئة  كما  ضحّية  أصبح 

كبيراً  دوراً  يلعب  »اإلعالم  حمّية:  وختم 
األخبار  حجم  إن  حيث  المعركة  هذه  في 
علمي  أساس  أي  عن  والبعيدة  المفبركة 
بين  حقيقي  صراع  وهناك  المتلقي.  تربك 
ونكذب  نكذب  أن  »علينا  مبدأ  يعتمد  َمن 
أن  علينا  ثم  وم��ن  الجميع  يصّدق  حتى 
حجم  واليوم  أنفسنا«.  نصّدق  حتى  نكذب 
لذلك  مخيف،  إعالمياً  المتداولة  النظريات 
ينساق  وال  بوعي  يقرأ  أن  المتلقي  على 
الوحيدة  المرجعية  فإن  لذلك  آلي،  بشكل 
في لبنان اليوم من وجهة نظري هي وزارة 
الواقع بشكل  التي تتعامل مع هذا  الصحة 
بإرشاداتها  التقّيد  ويجب  ومدروس  علمّي 

األمان. بر  ونبلغ  المرحلة  لنعبر 
المنزلي  الحجر  تلتزم  ال  التي  المناطق 
بأكمله،  المجتمع  على  فعلياً  خطراً  تشكل 
خاصة إذا كانت هناك إصابات غير معلنة، 
هناك  إنما  للتوقعات  وج��ود  ال  العلم  في 
المسار  تحّدد  وأرق��ام  وأب��ح��اث  دراس��ات 

منطقي«. بإطار 

لبنان متفّوق في مكافحة انت�سار فيرو�س كورونا الم�ستجّد

الدكتور محمد حمية لـ»البناء«: نخو�ض حربًا مع عدّو غير مرئّي بالعين المجّردة والكلمة الف�صل للِعلم

الوعُي عامٌل مهٌم ووزارة ال�صحة هي المرجعّية الموثوقة في مواجهة ال�صخ الإعالمّي الكاذب

المناطق التي ل تلتزم الَحْجر المنزلي ت�صكل خطرًا فعليًا عامًا بخا�صة اإذا كانت هناك اإ�صابات غير معلنة

عودة المغتربين اإذا لم تكن م�صبوطة تقلب التقدم اإلى �صفر جديد في الأزمة

حاورته عبير حمدان 

أكد نائب رئيس لجنة علماء لبنان لمكافحة الكورونا )lscc( والمتخّصص في 
علوم الجزيئيّات الذرية والنانوتكنولوجيا الدكتور محمد حمية أن اإلجراءات 
الوقائية التي قامت بها وزارة الصحة جنّبت لبنان كارثة حقيقيّة منذ اللحظة 
األولى التي تّم فيها اإلعالن عن أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجّد 

»كوفيد19«.
اعتمدت وزارة الصحة دراسة حمية التي قاربت الواقع باألرقام منذ نقطة 

االنطالق حتى منتصف نيسان كمرحلة أولى لبلوغ الذروة وبعدها تأتي المرحلة 

الثانية وصوالً إلى أواخر شهر أيار.
وقال حمية إن العلم يخوض معركة فعليّة في هذه الحرب التي يدخل اإلعالم 

ضمن أدواتها لناحية ضخ األخبار من دون أي مسّوغ علمّي مما يستدعي الكثير 
من الوعي في تلقف أي مادة مكتوبة أو مصّورة، مشدداً على ضرورة االلتزام 

باإلجراءات الوقائية والحجر المنزلي وصوالً إلى مرحلة كسر العدوى واالحتواء.
هي حرب مع عدّو غير مرئّي بالعين المجردة وتتطلب أعلى درجات المواجهة. 

حرب بيولوجيّة خفاياها غير واضحة وخواتيمها غير معروفة والكلمة الفصل 
للعلم في ظل التسابق العالمي على إيجاد العالج المرجّو. 

الدكتور محمد حمية

الرسم البياني للدراسة

الوباء وال�سيا�سة ... )تتمة �س1( 

والعطاء ترسل إلى دول عديدة فرقها الطبية المشهود لها بالخبرة 
والمهارة التي كانت خير َمن كافح اإليبوال األفريقية بالطبع تطّوعاً 

ال مأجورة.
الفصلية   )FOREIGN POLICY( بوليسي  فورين  مجلة 
فريق  على  سؤاالً  طرحت  مارس  آذار/   20 في  الصادر  عددها  وفي 
من السياسيين والمفّكرين االستراتيجيين والجنراالت: كيف سيبدو 
العالم بعد الكورونا؟ تنّوعت اإلجابات ولكنها اتفقت على مجموعة 

من النقاط والمشاهد في هذا المقال منها:
التاريخ  سيكتب  َمن  هو  الكورونا  حرب  في  المنتصر  أّن  أوالً:   

المستقبل. ويحّدد 
العالم  إدارة  في  فشال  قد  والغرب  المتحدة  الواليات  أّن  ثانياً: 
آسيا  شرق  جنوب  ودول  الصين  سيعطي  الذي  األمر  األزمة،  أثناء 

دفة قيادة العالم.
ولما كانت التغّيرات الجذرية ستشمل العالم بشرقه وغربه، فما 
أّن  يبدو  العربي.  العالم  صعيد  على  يتغّير  ان  والمتاح  الممكن  هو 
أمام مشرقنا أكثر من فرصة متاحة تلوح في األفق إلحداث انفراجات 
أو حلول في بعض األزمات التي استعصت على الحّل واالنفراج، وال 
التطّورات  إال توفر اإلرادة السياسية لذلك بعد أن أنضجت  ينقصها 
الطرق  أّن  خاصة  مناسبة،  ظروفاً  الوباء  رأسها  وعلى  المتالحقة 
 - تواصلت  حال  في   - وستقود  قادت  اتباعها،  تّم  التي  العنيفة 
يسمح  الذي  األمر  سواء،  حّد  على  للجميع  الخسران  من  مزيد  إلى 

بالخروج من هذا النفق المعتم بمعادلة ال غالب وال مغلوب.
منذ  السادس  عامها  عليها  الحرب  دخلت  التي  اليمن  في  البداية 
يقوم  وانه  يمنية،   � يمنية  حرب  أنها  المعتدي  الطرف  ويزعم  أيام، 
فقط بحربه من أجل دعم الحكومة الشرعية الزائفة لعبد ربه منصور 
المباشرة  غير  للحرب  امتداداً  الحرب  هذه  في  كذلك  ويرى  هادي، 

انه سينقل الحرب  إيران، وطالما ادعى السعودي  أعلنها على  التي 
اإلقليم،  في  تمّددها  دون  ويحول  أظافرها  سيقلّم  وأنه  داخلها  إلى 
يجِن  ولم  الزوان  غير  يحصد  لم  انه  نرى  السادس  العام  بدء  ومع 
إال الشوك، فهذه الحرب العبثية التي جعل من وقودها ناس اليمن 
عادت  قد  ومستشفياتهم،  ومدارسهم  اآلمنة  بيوتهم  وحجارتها 
دوالر،  تريليون  نصف  تجاوزت  وأكالف  والخيبة  بالهزيمة  عليه 
الحوثيون  اإليراني ال يزال على تمّدده ال بل يزيد، وأصبح  والتمّدد 
في وضع أقوى وأفضل وتحّولوا بدورهم من العب يمني إلى العب 
قائدهم  أعلن  عندما  غزة،  ضفاف  إلى  نشاطهم  دوائر  تصل  إقليمي 
عن عرضه لمبادلة أسرى سعودّيين لديه بسجناء فلسطينيين في 
أحرقت  التي  دوالر  تريليون  نصف  أّن  يقيني  السعودية.  السجون 
واقتصادية  تنموية  نشاطات  في  استثمرت  أنها  لو  الحرب  هذه  في 
ال  كافية  ولكانت  متطّوراً،  متقّدماً  سعيداً  يمناً  ألعادته  اليمن  في 

لوقف التمّدد اإليراني فقط وإنما لوقف أّي تمّدد.
منذ أشهر وجه اليمنيون ضربة موجعة لمجمع »أرامكو« عّطلته 
البالستية  صورايخهم  بدأت  قليلة  أيام  ومنذ  واإلنتاج،  العمل  عن 
االستهداف،  دائرة  لتوسيع  يمنية  إشارة  في  الرياض،  فوق  تحوم 
فرصة  إنها  السعودية.  الدولة  جسد  من  القلب  تضرب  بذلك  وهي 
وأمام  الوباء،  جائحة  أمام  الدموي  العبث  لهذا  حّد  لوضع  سانحة 
التراجع المريع في الطلب على النفط وأسعاره، فإمكانية الوصول 
من  الفريقين  إخ��راج  شأنها  من  مغلوب  وال  غالب  ال  صيغة  إل��ى 

المأزق.
بشكل  وحلفائها  بعسكرها  السورية  الدولة  تتقّدم  سورية  في 
مواجهة  في  السوري  الجيش  أحرزها  التي  فاالنتصارات  متواصل. 
الداعي  المشروع  مع  وترافقها  منهم،  المدعومة  والجماعات  األتراك 
قاسم  الفريق  اغتيال  عقب  المنطقة  من  األميركي  الوجود  لطرد 

دمشق  بين  واالتصاالت  جدية،  أبعاداً  تأخذ  بدأت  قد  سليماني، 
ترجح  تركيا  من  والخائفين  األميركان  من  المحبطين  واألك���راد 
بتراجعها  أنقرة  تنوء  فيما  السورية  الدولة  أحضان  إلى  عودتهم 
وحلفاؤها  بازدياد  فأعداؤها  عليها،  تتزايد  وبأحمال  المستمّر 
حقيقة  أمام  إحباط،  حالة  في  منها  المدعومة  والجماعات  خذلوها، 
أّن خط النهاية لهذه الحرب قد أصبح معروفاً وأّن الدولة السورية 
صرف  سعر  في  الشديد  التراجع  مع  مترافقاً  الوباء  جاء  ستنتصر. 
السياحة  انقطاع  ومع  الشرائية،  قيمتها  وتضاؤل  التركية  الليرة 
المشاريع  أصحاب  عجز  ومع  مهماً،  اقتصادياً  راف��داً  تمثل  التي 
السوريين  الالجئين  مشكلة  تفاقم  ومع  للبنوك،  ديونهم  سداد  عن 
فأوروبا  الوباء،  أزمة  قبل  أوروبا  إلى  أنقرة  بهم  تدفع  كانت  الذين 
أن  لها  فكيف  األثرياء  السائحين  استقبال  في  تترّدد  أصبحت  اليوم 

الالجئين؟ تستقبل 
سورية،  تطوق  كانت  التي  الحبال  تلك  ترتخي  يوم،  بعد  يوماً   
الذي  األمر  السورية،  الدولة  دعم  أعمدة  إلى  بالقريب  تتحّول  وقد 
إلى  بادر  الذي  الهاتفي  االتصال  عن  اإلمارات  إعالن  في  واضحاً  بدا 
سورية  »إّن  له:  وتأكيده  السوري  بالرئيس  عهدها  ولي  إجرائه 
الظروف  هذه  في  وحيداً  نتركه  ولن  عنه،  نتخلى  لن  شقيق،  بلد 

الدقيقة«.
من  ليخرج  التركي  الرئيس  أمام  تتكّرر  ال  قد  فرصة  أيضاً  إنها 
على  ويحافظ  السوريين،  دماء  من  يديه  ويغسل  السورية  األرض 
استمّر  حال  في  المهّددة  بالده  مصالح  من  شيء  وعلى  وجهه  ماء 

في طريقه الحالي.
من  وتعاني  صدرها،  على  الجاثم  االحتالل  من  فلسطين  تعاني 
انقسام  وهو   ،2007 العام  منذ  وجغرافي  سياسي  انقسام  حالة 
وقد  شتى،  داخلية  وأسباب  والبرامج  بالرؤى  المتعلقة  أسبابه  له 

ضفتيه  على  ظهرت  داخلي  جانب  فمن  يرعاه  من  لالنقسام  كان 
جانب  ومن  الشاذ،  الوضع  هذا  استمرار  من  مستفيدة  متنفذة  طبقة 
االحتالل  داعمو  وثانيتها  االحتالل  وأوالها  خارجية  قوى  فإّن  آخر 
الحالة  يضعف  ما  أكثر  أّن  وجدوا  وقد  وغرب  عرب  من  وأصدقاؤه 
ولجأت  ويتعّمق،  يستمّر  أن  يجب  الذي  االنقسام  هو  الفلسطينية 
تلك القوى إلى حّد التهديد بقطع المساعدات وبإجراءات عقابية في 

حال حدوث مصالحة.
وقدراته  بدهائه  نتنياهو  يامين  بن  استطاع  الماضية،  األيام  في 
رئاسة  في  والبقاء  وشرذمتهم  خصومه  تفتيت  على  االستثنائية، 
الحياة  من  خ��رج  قد  أن��ه  اعتقد  من  ك��ّل  ره��ان  وسقط  الحكومة، 
هامش  على  ووضع  خصومه،  كّل  على  تفّوقه  أثبت  لقد  السياسية، 
السياسة َمن أراد، وجعل أهّمهم يعمل في خدمته، ويبدو أنه يخطط 
حياً  دام  ما  – ربما  مقبلة  طويلة  لسنين  الحكومة  رئاسة  في  للبقاء 
األميركية  اإلدارة  في  أصدقائه  من  ودعمه  واضحة  سياساته   .-
مطلق  سيجعله  الذي  األمر  المقبل،  تشرين  حتى  األقّل  على  ثابت 
اليدين لفعل ما يريد ومتى يريد، وال يكفيه دعم واشنطن فقط وإنما 
وحالة  الفلسطيني  واالنقسام  بالوباء  العالمي  االنشغال  يخدمه 

الهوان العربي.
وغزة  الله  رام  من  كّل  في  كذلك  والحال  للفلسطينيين  آن  أما 
المسألة  فيه  تمّر  وقت  في  يتوّحدوا  وأن  خالفاتهم  يتجاوزوا  أن 
الفلسطينية في وضع دقيق وفي زمن حرج، يدعو الكّل الفلسطيني 
غير  التغّول  ومخاطر  الوباء  ظ��ّل  في  المرحلة،  مخاطر  لتدارك 
تتوافر  هل  شيئاً...  يعطي  لن  ال��ذي  القوي،  لنتنياهو  المسبوق 
هو  هذا  الضغوط؟  على  الفلسطيني  إرادة  تتفّوق  وهل  اإلرادة؟ 

السؤال...
*سياسّي فلسطينّي مقيم في الضفة الغربيّة.
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 ‚d�  UN�√  vK�  ô≈  Í—u��«  VFA�«  b{  WO�dO�_«
 w�Ëb�«  Êu�UI�«  ∆œU�L�Ë  ‚U�OLK�  `{U�Ë  d�U��
 s�_«  fK��   «—«dI�Ë  w�U��ù«  w�Ëb�«  Êu�UI�«Ë

 —«dL��«  U??�√Ë  W??�—u??�  w??�  W�U��U�  WKB�«   «–
  «¡«d???�ù«  ÷d??�  w�  ÂuO�«  WO�dO�_«  W�uJ��«
 VFA�«  b{  V�U��«  W�œU�√  W�d�I�«  W�œUB��ô«
 …dOD��«   «b??�b??N??�??�«  s??�  r??�d??�«  vK�  Í—u??�??�«
 vK�  wL�UF�«  ¡U??�u??�«  «c??�  —UA��«  UN{dH�  w��«
 Ác�  Ê√  vK�  b�b�  ÏqO�œ  uN�  ¨¡UFL�  WO�U��ù«
 ôË  WO�U��ù«   «—U���ö�  ÎU??�“Ë  rOI�  ô  W�uJ��«
 r�_«  «œUO� s� …—œUB�« WOL�UF�«  «¡«bMK� XH�K�
 Í√d??�«Ë  r�UF�«  ¡UL�“  s�Ë  ¨UN�ULEM�Ë  …b��L�«
 w� wL�UF�« s�UC��« oOI�� ·bN� ¨wL�UF�« ÂUF�«

Æå¡U�u�« «c� WN�«u�
 W�uJ�  V�UD�  W??�—u??�ò  Ê≈  ÍdHF��«  ‰U??�Ë
 vK�  Î«—u??�  qLF�U�  WO�dO�_«  …b��L�«   U??�ôu??�«
  «¡«d??�ù«  lOL��  ◊ËdAL�«  dO�Ë  Í—uH�«  l�d�«
 UN{dH�  w��«  V�U��«  W�œU�√  W�d�I�«  W�œUB��ô«
 qIM�«Ë  ·—UBL�«   U�UD�  vK�  ULO�  ôË  UNOK�
 ¨jHM�«Ë  W�UD�«Ë   ôU??B??�ô«Ë  Íd���«Ë  Íu��«
 WO�D�«   «bFL�«Ë  œ«uLK�  d��«  o�b��U�  `L��  UL�Ë
 «c� WN�«u� vK� W�—u� …—b� “eF�Ë ’U� ÌqJA�

ÆåœuO� Í√ ÊËœ Á—UA��« lM�Ë ¡U�u�«
  «uI�« ÃËd�� UC�√ V�UD� W�—u�ò Ê√ ·U{√Ë
 w{«—_«  lOL�  s�  WK��L�«  WO�dO�_«  W�dJ�F�«
 ¨“U??G??�«Ë  jHM�«  ‰u??I??�  s??�  ULO�  ôË  W??�—u??�??�«
 UN�dDO�  j��  …œU�S�  W�—u��«  W�ËbK�  ÕUL��«Ë
 W�UO�Ë  —UL�≈ …œU�S�Ë o�UML�« Ác� nK��� vK�

 `�UB�  U�œ—«u�  tO�u�Ë  “UG�«Ë  jHM�«   UD��
  «dJ�FL�«  q�  ‚ö??�≈Ë  Î «dB�  Í—u��«  VFA�«
  U�ôu�«  UNLOI�  w��«  WO�dA�«  dO�   ULO�L�«Ë
 WO�dA�«  dO�  WO�UBH�ô«   UOAOKOL�«Ë  …b��L�«
 sLC�  UL�Ë  W�—u��«  w??{«—_«  vK�  UN�  WF�U��«
 œ«d�√Ë  V�U�_«  sOO�U�—ù«  sOK�UIL�«  lOL�  Ã«d�≈
 WOK�_« rN�«bK� v�≈ rN�œU�≈Ë W�—u� s� rN�özU�
 pK�  n??�ËË  ©g???�«œ®  rOEM�  wO�U�—≈  ULO�  ôË
 ·bN�  w��«  W�ËR�L�«  dO�Ë  …dOD��«   UO�d�L�«
 sOO�U�—ù«  sOK�UIL�«  V�dN�Ë  Õ«d??�  ‚ö??�≈  v�≈
 UNOK�  ·dA�  w��«  ‰UI��ô«  s�U�√  s�  V??�U??�_«
 WM�b�  Êu��  w�  WO�UBH�ô«  ©b��®   U�UL�

Æåd�ü ÌsO� s� U�dO�Ë WJ���«
 W�—u��«  W�uJ��«ò  Ê√  vK�  ÍdHF��«  œb??�Ë
 WO�dO�_«  W�uJ��«  qOL��  w??�  UNI��  kH���
 ©w�Ëb�«  n�U���«®  vÒL��  U�  —U�≈  w�  UNzU�d�Ë
 s�  WO�UL�«Ë  WO�ö�_«Ë  WO�u�UI�«   UO�ËR�L�«
 sO��Ë  »dF�«  sO�Ë  —Ëe�«  d�œË  W�d�«  Êb�  dO�b�
 s�  UO�ËR�L�« p�c�Ë W�—u� w� Èd�√ o�UM�Ë
 w��«  WO�dA�«  dO�  W�dJ�F�«   UOKLF�«  ·«bN��«
 w��«Ë W�—u��« WO����« vM�K� n�U���« «c� UN� ÂU�
 qLA�  UL�Ë  wze�  Ë√  wK�  qJA�  U�dO�b�  v�≈   œ√
 WOzU�dNJ�«  W�UD�«   UD��Ë  —u���«Ë   U�dD�«

Æåœ«b�ù« ‚d�Ë “UG�«Ë jHM�« —U�¬Ë
 W�uJ� b�R�ò ∫W�U�d�« ÂU�� w� ÍdHF��« ‰U�Ë
 X�U�  UN�√  vK�  W�—u��«  WO�dF�«  W�—uNL��«
 WOz«cG�«Ë  WO�D�«Ë  W�dA��«  U�œ—«u�  q�U�  W��F��
 w� «u�U� ULM�√Ë ÎUFOL� sO�—u��«  W�b�� …d�u�L�«
 n�«uL�« ÎUO�U� —bI� UL� wL�UF�« ¡U�u�« «c� WN�«u�
 r�ú�  ÂUF�«  sO�_«  s�   —b�  w��«   U��dB��«Ë
 Ìb�  l??{Ë  v??�≈  UNO�  U??�œ  w��«Ë  Î «d??�R??�  …b��L�«
 W{ËdHL�«  V�U��«  W�œU�√  W�d�I�«   «¡«d??�û??�
 VFA�«  rNMO�  s�Ë  r�UF�«  »uF�  s�  b�bF�«  vK�
 ÌbN� Í√ Ê√ vK� W�—u��« W�uJ��« b�R�Ë Í—u��«
 «c�  —UA��«  WF�—  ŸU��«  W��UJL�  wL�U�Ë  w�UL�
 Íu��� Ê√ sJL� ô ¨tOK� ¡UCI�«Ë dOD��« ”ËdOH�«
 ÍœUB��ô« —UB��« ÷d� W�UO� —«dL��« q� w�
  U�ôu�«  UN��bI�  w�Ë   U�uJ��«  iF�  q��  s�
 w�  ÊU��≈  Í—UOK�  s�  d��√  vK�  WO�dO�_«  …b��L�«

Æå«c� UML�U�

ÖdOEG ∫ƒM äÉbÉØJ’G ò«ØæJ ¿ÉãëÑj ¿ÉZhOQCGh ø«JƒH

 cOHM� ÊU�Ëœ—√ VO� V�— w�d��«  ÁdOE� l� wH�U� ‰UB�« w� sO�u� dOL�œö� w�Ëd�« fOzd�«  Y��
ÆW�—u� w� V�œ≈ ‰u� WO�d��« – WO�Ëd�«  U�UH�ô«

 UL� ¨W�—u��« W�u���« qzU�� ‰u� ¡«—ü« ‰œU��ò WL�UJL�« ‰ö� Èd� t�√ ¨f�√ ¨sOK�dJK� ÊUO� w� ¡U�Ë
ÆåV�œ≈ WIDM� w� —«dI��ô« ‰ö�≈ ‰u� 2020 ”—U� 5 w� WO�d��« – WO�Ëd�«  U�UH�ô« cOHM� p�– w�

 vK�  eO�d��«  l�  wzUM��«  ‰UL�_«  ‰Ëb�Ë  UO�O�  qzU��  v�≈  ÎUC�√  U�dD�  sO�Ozd�«ò  Ê√  ÊUO��«  ·U{√Ë
ÆåÍœUB��ô«Ë Í—U���« ÊËUF��«

Æåw�d��« V�U��« s� …—œU�L�  ¡U� …—œU�L�«ò Ê√ v�≈ ÊUO��« —U�√Ë
  UL�UH� v�≈ w{UL�« —«–¬ 5  Âu� uJ�u� w� ULNzUI� ‰ö� ö�u� ÊU�Ëœ—√Ë sO�u� sO�Ozd�« Ê√ d�c�

ÆWIDML�« w� —«dI��ô« oOI��� Èd�√  «¡«d�≈Ë V�œ≈ w� —UM�« ‚ö�≈ n�Ë ÂUE� Êö�≈ ÊQA�

q…QÉÑNEG ôjô≤J

 q�  s�  —«–¬  30  w� wMOD�KH�«  VFA�« tOO�� wM�Ë Âu� u� wMOD�KH�«  ÷—_« Âu�
 YO�  1976  ÂUF�  t�«b�√  œuF�Ë  ÆsOD�K�  WO��—U��«  t{—Q�  t�OI�√  vK�  Î «bO�Q�  ÂU??�
 v�« Èœ√ U� ¨qOK��« w� WOMOD�KH�« w{«—_« s�  UL�Ëb�« ·ô¬ …—œUBL� ‰ö��ô« ÂU�
 ÊuOMOD�KH�«  UO�√  ÂUF�«  «c�Ë  ÆsOOMOD�K�  W��  œUNA��«  s�   dH�√   UN�«u�  Ÿôb�«
 ”ËdO�  WN�«uL�  W�“«d��ô«   «¡«d??�ù«  —U??�≈  w�  W�e�—   UO�UFH�  ÷—_«  Âu�  Èd??�–

 ÆU�Ë—u�
 uOMOD�K�  ÂU??�  ULMO�  ¨WOMOD�KH�«  …d??�«c??�«  w�  Î «b??�U??�  1976  ÂU??�  —«–¬  30  Âu??�  wI�
 …—œUB� wKOz«d�ù« ‰ö��ô« —«d� b{ ¨WO�F� W{UH��U� 1948  ÂU� WK��L�« w{«—_«
 b�eL�«  W�U�≈  ·bN� ¨qOK��«  WIDM� w� WOMOD�KH�«  ÈdI�«  w{«—√ s� r�Ëœ n�√ 21  u��

ÆWOKOz«d�ô«  UM�u��L�«  s�
 ¨qOK��« d�uD� ŸËdA� r�« tMO� w� …—œUBL�« —«d� vK� ‰ö��ô«  UDK� XIK�√Ë
 W{UH��ö� ¨q��L�« q�«b�« wOMOD�K� l�œ U� ¨WIDMLK� WK�U� b�uN� WOKL� s� …—U�� ÊU�Ë

ÆwKOz«d�ô« ŸËdAL�« b{
 ‰ö��ô«   UDK�  —«dI�  Î UC�—  ¨ÂUF�«  »«d{ù«  sOOMOD�KH�«  Êö�≈  ÂuO�«  p�–  o�«—Ë
 ¨qOK��«  w�  ‰u�U�Ë  …dL�Ë  ÊU�d�Ë  UM�  d�œË  W�« Òd�Ë  sOM��  Èd�  w�  ‰u���«  dE�
 WOMOD�KH�«  ÈdI�«  s�  Î «œb??�  ‰ö��ô«   «u??�  ÂU���«  VI�   UN�«u�  Ÿôb??�«  v�≈  Èœ√  U�
 ¨sOOMOD�K�  W��  œUNA��«  s�   dH�√  ¨…uI�U�  sOOMOD�KH�«  »«d{≈  d��  UN��ËU��Ë
 WK��L�«  WOMOD�KH�«  w{«—ú�   UN�«uL�«  ‚UD�  Òb�L�  Ê«  q��  ¨ U�L�«  ‰UI��«Ë  W�U�≈Ë

Æ1967 ÂU�
 W{UH��«  ‰Ë√  U�—U���U�  ¨÷—_«  Âu??�  W{UH��«  vK�  UHOM�  ‰ö��ô«   «u??�  Òœ—  ÊU??�Ë
 X�b���« YO� ¨1948  ÂU� W�J� cM� dC�_« j��« q�«œ sOOMOD�KH�« q�� s� WO�F�

ÆWOMOD�KH�« ÈdI�« ‰ö��«  œU�«Ë  «—eM�L�«Ë  U�U�b�« UNO�
 ÊuKJA� –≈ ¨h�� n�√ 700Ë ÊuOK� u�� q��L�« q�«b�« w� sOOMOD�KH�« œb� mK��Ë
 n�√ 160  u�� œUH�√ s� ÊË—b�M� r�Ë ¨WK��L�« sOD�K� ÊUJ� w�UL�≈ s� 20%  u��

Æ1948 ÂUF�« w� ‰ö��ô« ÊUO� W�U�≈ bF� rNO{«—√ w� «uI� wMOD�K�
 q���  YO�  ¨l�d�  d��uKO�  700Ë  Î UH�√  27  u��  WO��—U��«  sOD�K�  W�U��  mK��Ë
 ULO� ¨WOMOD�KH�«  w{«—ú� WO�UL�ù« W�U�L�«  s� W�L�«  w� 85  u�� wKOz«d�ô« ÊUOJ�«

ÆW�L�« w� 15  sOD�K� q�√ UNKG��� w��« W��M�« “ËU��� ô
 ¡UO�« s� ¨48 w{«—√ uOMOD�K� ÒqL� r� ¨÷—ô« Âu� Èd�– vK� U�U� 44 —Ëd� r�—Ë
 rN��u�Ë rNzUL��«Ë rNzUI� …dO�� w� WO��—U� W�UDF�« qJA� t�√ ÊËb�R�Ë ¨÷—_« Âu�

Æ1948 W�J� cM�
 b�eL�«  Ÿ«e??�??�«  v??�«  ·b??N??�  w??�??�«  WO�dO�√  ≠  uONB�«  …d??�«R??L??�«  q??�  w??�Ë  ÂU??F??�«  «c??�Ë
 WOCI�«  WOHB�  v??�«  WO�«d�«  åV�«d�  WIH�ò  vÒL��  U�  d��  ¨WOMOD�KH�«  w??{«—ô«  s�

 WF�«d�«  Èd�c�«  WOMOD�KH�«  o�UML�«Ë  ÊbL�«  W�U�  w�  ÊuOMOD�KH�«  UO�√  ¨WOMOD�KH�«
 q�«u��«  qzU�Ë  nK���  vK�  WO�eML�«Ë  WOL�d�«   UO�UFH�«  d��  ÷—_«  ÂuO�  sOF�—_«Ë
 V���  ¨W�UF�«  s??�U??�_«  w??�Ë  ‰“UML�«  `D�√  vK�  wMOD�KH�«  rKF�«  l??�—Ë  w�UL��ô«

ÆU�Ë—u� ”ËdO� —UA��« s� W��UM�« WO�B�« ·ËdE�«
 d��  XO��«flw�flpOK�£  Ê«uM�  X��  Î UL�Ë  ¨ÊuOMOD�KH�«  oK�√  ¨‚UO��«  «c�  w�Ë
 w� r�b�«u� o�UM� nK��� w� ÷—_« Âu� Èd�– ¡UO�ù ¨w�UL��ô«  q�«u��«  l�«u�
 vK� bO�Q�K� ¨W�uM�L�« rN�UO�UF� d�� q��L�« q�«b�«Ë …e� ŸUD�Ë ”bI�«Ë WO�dG�« WHC�«
 b�uN��«  ôËU�� q� b{Ë V�«d� WIH� b{ UN�UC� w� …dL��� X�«“ ô dO�UL��« Ê√

Æ…œuF�« o� WOHB�Ë
 WF�«u�«  W�—UALK�   «u??�œ  w�UL��ô«  q�«u��«  l�«u�   U�H�  d��   dA��«  UL�
 „—U�  ULO�  ¨ uO��«  `D�√  vK�Ë  ‰“UML�«   U�d�  s�  wMOD�KH�«  rKF�«  l�—  WKL�  w�
 Âu�  ¡UO�ù  WO�Ëd�J�ù«  WDA�_«  sL{  ¡U�  Íc??�«Ë  ¨pLK�fll�—«£  r�Ë  w�   «dAF�«

ÆwMOD�KH�«  ÷—_«
 u�bOH�«  l�UI�Ë  rN�«b�dG�Ë  rN�«—uAM�  ‰ö�  s�  ÊuOMOD�KH�«  ÊuD�UM�«  d��Ë
 WOMOD�KH�« r�«d�Ë rN�b� v�≈ rN�œu�Ë ¨wKOz«d�ù« ‰ö��ô« ¡UN��U� rN�U�¬ s� —uB�«Ë

ÆwKOz«d�ù« ‰ö��ô«  «u� Íb�√ vK� 1948 ÂU� Î «d�� UNM� «Ëd� Ô� w��«
 —U��√ W�«—“ ULO� ô ¨WHK���  UO�UF� d�� ¨÷—_« Âu� Èd�– ÊuOMOD�KH�« wO��Ë
 rO�UB��«  dA� YO� ¨UNO� W�—UAL�« XL� w��« œ«uL�« X�uM� ‚UO��« «c� w�Ë ÆÊu��e�«
 —u�  p�c�  ¨WK��L�«  WOMOD�KH�«  ÊbL�«Ë   U�bIL�«Ë  d�A�«Ë  ÷—_«  sO�  X�e�  w��«
 ‰ö��« v�≈ ôu�Ë wMOD�KH�« a�—U��« œd�� w��« u�bOH�« l�UI�Ë ¨‰UH�_«Ë s��« —U��

ÆwKOz«d�ù« ‰ö��ô«  «u� Íb�√ vK� ÷—_«
 bOA�  l??�  ¨sOM�ù«  Âu??�  dN�  bF�  s??�  WOL�—  …d�UE�  rOEM�  r??�  ¨qB��  ‚UO�  w??�Ë
 ¨c�«uM�«Ë   U�dA�«Ë  ‰“UML�«  `D�√  vK�  b�«u��«  V�U�  v�≈  Î̈ U�u�  l�dM�Ë  ¨wM�u�
 l�u�  w�  rN�U�H�  vK�  „d�A�  qO�Ëd�  l{u�  ÊuOMOD�KH�«  ÊuD�UM�«  ÂU??�  ULO�
 VFA�« ¡«bN� q�Ë ÷—_« Âu� ¡«bN� Õ«Ë—√ Èd�c� WOL�— WFL� …¡U{≈Ë ¨å„u��O�ò

ÆwMOD�KH�«
 s�U�√ nK��� w� sOOMOD�KH�« X�œ b� ¨WO�dF�« dO�UL�K� UOKF�« WF�U�L�« WM�� X�U�Ë
 ¡U�Ë  wAH��  «dE�  ¨WO�eM�Ë  WOL�—   U�UA�  WK�K��  ¨÷—_«  Âu??�  ¡UO�ù  ¨r�b�«u�

ÆU�Ë—u� ”ËdO�
 ÂuO�  sOF�—ô«Ë  WF�«d�«  Èd�c�«  …e�  ŸUD�  w�  WOMOD�KH�«  qzUBH�«  XO�√  p�–  v�≈
 Î «dL�R�  ¨V??�«d??�  WIH�  WN�«u�Ë  …œu??F??�«   «dO�L�  UOKF�«  W�ON�«   bI�  YO�  ¨÷—ô«
 dL�RL�« vK� ÊuLzUI�« l�— ¨…e� WM�bL� WO�dA�« œËb��« »d� ¨WJK� WIDM� w� Î UO�U��

Æ…e� ŸUD� s� —UB��« d�J� V�UD�  U��ôË ¨sOD�K� Âö�√

 W�U�uK�  ¨iF��«  rNCF�  s�  …b�U���   U�U��  vK�  dL�RL�«  w�  Êu�—UAL�«  n�ËË
 UN�UO�  w� å”UL�ò WOMOD�KHK�«  W�ËUIL�«  W�d�  b�√  ULO�  ÆU�Ë—u� ”ËdO� —UA��«  s�
 d�d���  o�d�  ôò  t??�√  wMOD�KH�«  ÷—_«  ÂuO�  s??O??F??�—_«Ë  W??F??�«d??�«  Èd??�c??�«  W��UML�
 —UB��« ôË ‰ö��ö� ¡UI� ôË W�ËU�LK� q�I��� ôË ¨W�ËUIL�« Èu� ÊU��ù«Ë ÷—_«

ÆåÊ«ËbFK�
 W�œuN� Êu�U�å?� vÒL�� U�Ë ¨V�«d� WIHB� `�dB�«Ë `{«u�« UNC�— ”UL�  œb�Ë
 WO�UO��«Ë WO�u�UI�« rN�uI� s� sOOMOD�KH�« Âd�Ô� Íc�«Ë ¨‰ö��ô« Ád�√ Íc�« åW�Ëb�«

ÆWO��—U��« sOD�K� w� s�ËË ÷—√ »U��Q�
 Âu�  Èd�–  w�  ¡U�b�«  w�ö�ò  ÒÊ≈  sOD�K�  w�  w�ö�ù«  œUN��«  W�d�  X�U�  U�—Ëb�
 WOL��Ë  „d�AL�«  ÁdOB�Ë  t{—√Ë  wMOD�KH�«  VFA�«  …b�Ë  vK�  qO�œ  lB�√  ÷—_«

ÆåsO�u��«Ë W�U�u�« i�—Ë …œuF�«
 lL��� Íc�« —«–¬ 30 Âu�ò ∫Ê√ ¨÷—_« Âu� Èd�c� wH�� ÊUO� w� W�d��« X�U{√Ë
 ”bI�«Ë  W�ËUIL�«  …e�  w�  UMK�√   UO�C�  l�  qOK��«Ë  YK�L�«  w�  UMK�√   UO�C�  tO�
 œb�� w��« W�ËUIL�« œuLB�Ë W{UH��ô«Ë …—u�K� Î U�«uM� vI�O� ¨WO�_« WHC�«Ë WL�UF�«
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توقعت مصادر عراقية أن يشهد 
الغموض الذي يحيط بملفي الحكومة 

والتصعيد بين قوى المقاومة والقوات 
األميركية مزيداً من الوضوح بعد زيارة 

قائد فيلق القدس إلى بغداد واللقاءات 
التي شملت المواقع الرئاسيّة والسياسيّة 

وقوى المقاومة. وقالت المصادر إن 
الملفين متداخالن وال يمكن الفصل 

بينهما سواء بالنسبة لقوى المقاومة أو 
بالنسبة لألميركيين.

كوالي�سكوالي�س

 هل نحن اأمام المرحلة الأخيرة

من العدوان ال�سعودي على اليمن؟

{ د. ساعود جمال ساعود*
2015، في  ال تزال النيران تعلو سماء اليمن األبي منذ آذار 
من  ساقوه  ما  إثر  واليابس،  األخضر  حرقت  عدوانية  حرٍب 
الذي  البدوي  التحالف  إّنه  نعم  تدخلهم،  تبّرر  واهية  حجج 
اإلسالمية،  وعقيدته  وعقلة  العروبي  قلبه  في  بعطب  أصيب 
أّي  والمسلمين  العرب  عدو  يبّدل  المأبون  التحالف  هذا  فغدا 
أشقاء  الحقيقة  في  هم  بأعداء  وداعميه  اإلسرائيلي،  الكيان 
هذا  على  وشرب  الزمان  أكل  فقد  لألسف  ولكن  وال��دم،  الروح 
على  الدول  هذه  لتحكم  المصالح،  لغة  مكانه  وحلّت  الكالم، 
نفسها بالتجّرد من القيم التي ال تزال مقيمة في صدور الشرفاء 

فقط.
اليمن  فيها  شهد  جداً،  قليٌل   - بالعجاف  وصفها   - سنواٌت 
براً  اقتصادياً  الحصار  أن��واع  وشتى  جماعية،  إب��ادة  حروب 
من  والجرحى  القتلى  آالف  عشرات  خلّفت  وج���واً،  وب��ح��راً 
اليمنيين بقصف طيران التحالف، وكّل هذا تحت ذريعة إعادة 
القومي  األم��ن  وحماية  اإليراني  الخطر  ومحاربة  الشرعية 
بعد  اإلمارات  انسحاب  أولها  جذرية  تغّيرات  واليوم  للخليج، 
هذا العدوان من التحالف البدوي، وتقّربها من محور المقاومة، 
وترك السعودية تكمل الطريق األسود )نهجاً وعقيدة( واألحمر 
األخرى  هي  والتي  وحقه،  شرفه  عن  يذود  يمنياً(  بريئاً  )دماً 
دالالتها  لها  التي  التصرفات  بعض  على  ُتقدم  )السعودية( 
ستريت  »وول  صحيفة  نقلت  المثال  سبيل  فعلى  الخاّصة، 
السعودي  السفير  2020/3/31 عن  األميركية في  جورنال« 
بوقف  ملتزمون  »نحن  ق��ول��ه:  جابر  آل  محمد  اليمن  ل��دى 
األراضي  جميع  في  النار  إطالق  لوقف  ومستعدون  التصعيد، 
اقتراح  »إّن  أيضاً:  قاله  ما  جملة  ومن  ذلك«،  قبلوا  إذا  اليمنية 
إجراء محادثات إلّنهاء الحرب المستمرة منذ خمس سنوات ما 
زال مطروحاً على الرغم من تصاعد العنف قبل أيام، لكنه قال 
إّن الحوثيين لم يستجيبوا للعرض بعد«، هذا الكالم الذي لو 
فيه، خالياً  المصداقية، لوجدناه مطعوناً  ناقشناه من ناحية 
الحرب  هذه  في  البّدائين  يكونوا  لم  فالحوثيون  الدقة،  من 
الظالمة، وفعلهم شرعي ال عدواني، وهدفهم صيانة حدودهم 

وسيادة أرضهم.
الدعوة السعودية للتهدئة في سياق جملة  إّن  القول  يمكن 
من األحداث الهاّمة على الصعيد اليمني منها تأكيد مسؤولين 
سعوديين لمسؤولين حوثّيين أّن الغارات الجوية على صنعاء 
شّنوها  التي  البالستية  الصاروخية  الهجمات  على  رداً  كانت 
العاصمة  الحوثيون على  أطلقها  الماضي، والتي  السبت  يوم 
اليمن، وليس هدفها  الحدود مع  الرياض ومدينة جازان على 

تصعيد الصراع.
تستوجب  التي  األم��ور  من  العديد  هناك  ح��ال،  أي��ة  على 
الخروج السعودي من اليمن، وكّل مّنها له دالالته، وتتلخص 

في ما يلي؟
تجاوزها،  في  بالغة  وصعوبة  حقيقية،  أزمة  وجود  أوالً: 

وأكثر من ذلك حاجة السعودية للخروج من هذه الحرب«.
الرياض  مع  تعمل  التي  اليمنية  األط��راف  تحميل  ثانياً: 
مسؤولية فشل الحرب العدوانية التي تقودها على اليمن منذ 

ما يقارب ال� 5 سنوات.
أبطال  وشجاعة  وتضحيات  اليمني  الشعب  صمود  ثالثاً: 
األمثلة  أروع  ضربوا  الذين  الشعبية  ولجانه  اليمني  الجيش 
العسكرية  اآللة  مواجهة  في  والشجاعة  والعطاء  اإلقدام  في 
اليمني  جيشنا  واستطاع  بل  العدوان،  لتحالف  جداً  الضخمة 
أّن يضرب العدو في عمق أراضيه ويستهدف موانئه ومطاراته 

ومنشآته الحيوية واالقتصادية«.
تدّخل  منع  ف��ي  السعودية  الجهود  نجاح  ع��دم  راب��ع��اً: 
اإلمارات  ثني  لمحاولة  السعودي  الملكي  بالديوان  مسؤولين 
عن سحب قواتها من اليمن، علماً أّن اإلمارات هي ثاني أكبر دول 
التحالف العربي، كما أّنها كانت تشرف على الملف العسكري 
من  المحّررة  والشرقية  الجنوبية  المحافظات  في  واألمني 

الحوثيين منذ منتصف عام 2015.
اقتصادياً  مكلفة  حرب  من  الخروج  في  الرغبة  خامساً: 

للغاية.
مع  مباشرة  ق��ن��وات  بفتح  السعوديين  رغبة  س��ادس��اً: 
والتي  تطويعها،  من  يتمّكنوا  لم  التي  الجماعة  )الحوثيين( 

حققت جملة من المكاسب اإلقليمية في اآلونة األخيرة.
على  المتحدة  األم��م  قبل  م��ن  ال��دول��ي  الضغط  س��اب��ع��اً: 
السعودية، إذ العرض السعودي إلجراء محادثات في المملكة 
المتحدة  األمم  مبعوث  غريفيث  مارتن  من  طلب  على  بناء  تّم 

الخاص إلى اليمن.
وباالستناد إلى ما سلف يمكن القول إّن الخروج السعودي 
النهاية،  بداية  نعم  النهاية،  بداية  مرحلة  في  اليمن  من 
انِسحاب   - التأكيد  ب��اب  من   - أهّمها  لعّل  كثيرة  وال��دالئ��ل 
الفريق  قال  التحالف »االعرابي«، والتي  اإلماراتّية من  القّوات 
المزروعي أّن تعدادها بلغ 15 ألف جندي، وبلغ عدد طلَعاتها 
الجوّية 130 ألف طلعة، وأكثر من ِنصف مليون ساعة طيران 
على أرض العملّيات، وُمشاركة حوالى 90 قطعة بحرّية، هذا 
األمر الذي له داللته المحورية، إذ إّن انِتهاء الّشراكة السعودّية 
يعني  يجمعهما،  الذي  العربي«  »الّتحالف  وفّك  اإلماراتّية، 
بداية الّنهاية للحرب اليمنّية، عالوة على اإلفصاح عن اإلنهاك 
بالتصاريح  مرفقاً  للعلن  تظهر  معالمه  بدأت  الذي  السعودي 
الموّضحة للخسائر  الدبلوماسية والسياسية، واإلحصائيات 
عن  السعودي  القرار  عزل  نستطيع  وال  سعودياً،  الميدانية 
تعاني  فاليوم  السعودية،  بها  تمّر  التي  الداخلية  الظروف 
في  تتمثل  واقتصادية  جداً،  سيئة  وبيئية  صحية  ظروف  من 
انخفاض أسعار النفط بسبب حرٍب بدأتها ضّد روسيا وإيران 
السعودية  السياسة  في  األهّم  السبب  ويبقى  أميركي،  بإيعاز 
إقليمياً  الخليجي  التعاون  مجلس  لضغوطات  خضوعها 
وأميركا دولياً، والتي ترى في المخاطر التي تهّدد أمنها الوطني 
الذي  الخطر  تفوق  األوسط  الشرق  مناطق  بقية  في  والقومي 
يهّددها في اليمن، وهذا العامل سيكون مساعداً لدرجة كبيرة 
في خروج السعودي من اليمن، فهي حرب للترف واستعراض 

العضالت، وقيمتها االستراتيجية تساوي الصفر.
*دكتوراه في العلوم السياسية جامعة دمشق

روحاني  حسن  اإليراني  الرئيس  قال 
أضاعت  المتحدة  »ال��والي��ات  إن  أم��س، 
فرصة تاريخية لرفع العقوبات عن بالده 
أثناء أزمة تفشي فيروس كورونا«، لكنه، 
مكافحة  تعرقل  لم  »العقوبات  أن  أك��د 

طهران للعدوى«.
مايك  األميركي  الخارجية  وزير  وأثار 
ت��درس  أن  احتمال  أم��س،  أول  بومبيو 
المفروضة  العقوبات  تخفيف  واشنطن 
في  للمساعدة  أخرى  وبلدان  طهران  على 
مكافحة فيروس كورونا، لكنه لم يعِط أي 

مؤشر ملموس على كونها تخطط لذلك.
وقال روحاني في اجتماع مع الحكومة 
بّثه التلفزيون »أضاعت الواليات المتحدة 
كانت  العقوبات،  لرفع  فرصة  أفضل 
األميركيون...  يعتذر  لكي  كبيرة  فرصة 
عن  الجائرة  الظالمة  العقوبات  وليرفعوا 

إيران«.
وف��اة  ف��ي  ك��ورون��ا  ف��ي��روس  وتسبب 
في   47593 وإص��اب��ة  شخصاً   3036
تضرراً  األكثر  البلد  أنها  يعني  مما  إيران 
الصين  دفع  ما  وهو  األوس��ط  الشرق  في 
المتحدة  الواليات  لحث  المتحدة  واألمم 

على تخفيف العقوبات.
لألميركيين  يمكن  »كان  روحاني  وقال 
الشعب  وإب��الغ  الفرصة  ه��ذه  استغالل 
ع��داؤه��م  ض���ده.  ليسوا  أن��ه��م  اإلي��ران��ي 

)لإليرانيين( واضح«.
وواشنطن  طهران  بين  الخالف  وزاد 
منذ 2018 بعدما سحب الرئيس األميركي 
النووي  االتفاق  من  بلده  ترامب  دونالد 

الذي أبرمته طهران مع ست قوى عالمية 
كبلت  عقوبات  ف��رض  وأع��اد   2015 في 

االقتصاد اإليراني.
مساعدات  تقديم  واشنطن  وعرضت 
األعلى  الزعيم  لكن  لطهران،  إنسانية 
الله علي خامنئي رفض هذا  آية  اإليراني 

العرض.
وعلى الرغم من أن السلطات اإليرانية 
عرقلت  األميركية  العقوبات  أن  ذك��رت 
فإن  الفيروس  تفشي  الحتواء  جهودها 
روحاني قال »العقوبات لم تعرقل جهودنا 

لمكافحة تفشي فيروس كورونا«.
وأضاف »لدينا اكتفاء ذاتي تقريباً في 
إنتاج كافة المعّدات الضرورية لمكافحة 
كورونا. كنا أكثر نجاحاً بكثير من العديد 

من البلدان في مكافحة هذا المرض«.
اإلم���ارات  ب��ل��دان ع��دة منها  وأرس��ل��ت 
والصين وبريطانيا وفرنسا وقطر وتركيا 
إيران  إلى  الطبية  اإلمدادات  من  شحنات 

تشمل قفازات وكمامات طبية.
»قامت  إنها  أمس،  أول  ألمانيا  وقالت 
إم��دادات  بإرسال  وبريطانيا  فرنسا  مع 
طبية إلى إيران في أول معامالت بموجب 
السلع  لمقايضة  تأسست  تجارية  آلية 
انسحاب  بعد  وال��غ��ذائ��ي��ة  اإلن��س��ان��ي��ة 

واشنطن من االتفاق النووي«.
من جهة أخرى، حذر الرئيس األميركي 
و«وكالءها«  إيران  أمس،  ترامب  دونالد 
األص��ول  أو  ال��ق��وات  على  »الهجوم  م��ن 
األم��ي��رك��ي��ة ف��ي ال���ع���راق«، م��ش��ي��راً إلى 
»احتمال شن هجوم خاطف لكنه لم يقّدم 

تفاصيل«.
»استناداً  تويتر  على  ترامب  وكتب 
إي��ران  تخطط  ومعلومات،  قناعة  إل��ى 
القوات  على  خاطف  لهجوم  وكالؤها  أو 
في  األم��ي��رك��ي��ة  األص���ول  أو  األم��ي��رك��ي��ة 
ثمناً  إيران  ستدفع  الحقيقة  في  العراق. 

باهظاً للغاية إذا حدث هذا«.
صفوي  رح��ي��م  يحيى  دع��ا  ب����دوره، 
اإليراني  للمرشد  العسكري  المستشار 
إلى  المتحدة  ال��والي��ات  خامنئي  علي 

استفزازية  عمليات  أي  بعواقب  »التفكير 
قبل تنفيذها في العراق«.

وقال صفوي: »على الواليات المتحدة 
في  القانوني  غير  تواجدها  تتقّبل  أن 
العراق واحتاللها أراضيه، ودفاع العراق 
ال  األميركية  المغامرات  أم��ام  نفسه  عن 

يمكن تجنبه«.
وأضاف: »انتهاك السيادة العراقية لن 
واإلدارة  األميركي  الجيش  لصالح  يكون 
أزمة  تحمل  للمنطقة  يمكن  وال  األميركية 

جديدة«.
وشدد صفوي، على »ضرورة أن تفكر 
قبل  ب�النتائج  ملياً  األميركية  اإلدارة 

اتخاذ أي قرار مستفز في العراق«.
ال��ت��ح��رك��ات  تفسير  »ي��م��ك��ن  وق����ال: 
العسكرية في القواعد األميركية على أنها 
أي  من  والتقليل  للصفوف  تنظيم  إعادة 
خسائر، لكننا ال نستبعد أن تقوم بإثارة 
التوتر نظراً الستمرار تمركزها االحتاللي 

في العراق«.

اإيران تن�سح الأميركّيين بالتفكير بتداعيات اأّي عمليات ا�ستفزازّية.. وترامب يحّذر!

روحانّي: اأميركا اأ�صاعت فر�صة رفع العقوبات عن اإيران 

أن  كونتي،  جوزيبي  اإليطالي  الوزراء  رئيس  أكد   
أنه  يثبت  كي  األوروب��ي  االتحاد  أمام  حان  »الوقت 
فيه  دول��ة  »تخلف  أن  مؤكداً  حقاً«،  أوروب��ي  اتحاد 

سيضعف الجميع«.
نشرته  مقال  في  اإليطالية  الحكومة  رئيس  ودعا 
إلى  األلمانية،  األسبوعّية   )Die Zeit( صحيفة 
»ضرورة تبني استراتيجية انتعاش لدعم اقتصادات 
دول االتحاد األوروبي وحماية شركاتها من عمليات 

االستحواذ العدائية من قبل أطراف ثالثة«.
ألمانيا  »تتبّنى  ب��أن  أمله  عن  كونتي،  وأع��رب 
في  تواجهه  الذي  التحّدي  مستوى  إلى  يرقى  موقفاً 
األدوات  البحث عن  أن »يتم  الحالي«، متمنياً  الوقت 
المناسبة في سبيل إيجاد حلول لألزمة التي سببتها 

جائحة فيروس كورونا«.
عضو  دول��ة  لكل  تتاح  أن  »وج���وب  إل��ى  وأش���ار 
الفرصة لالستفادة من قوة االتحاد األوروبي بأكمله 
طويل  التمويل  خالل  من  الوباء،  عواقب  لمواجهة 

األمد وبأسعار فائدة منخفضة«.
مترابطتان  وإيطاليا  »ألمانيا  بأن  كونتي،  ونّوه 
للبلدين  االقتصادية  »ال��دورات  وأن  وثيق«،  بشكل 

متزامنة للغاية«.
االتحاد  ف��ي  م��ا  دول��ة  »تخلف  إن  ق��ائ��الً،  وختم 

األوروبي عن الركب يؤدي إلى إضعاف الجميع«.
من جهة أخرى، اعتبر األمين العام لألمم المّتحدة 
كوفيد-  »جائحة  أّن  أمس،  أول  غوتيريس  أنطونيو 
19 هي أسوأ أزمة عالمية منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية قبل 75 عاماً«، معرباً عن قلقه من أن »تتسّبب 

تداعياتها بتأجيج النزاعات والحروب في العالم«.
الوسائل  من  عدد  مع  لقاء  في  غوتيتريس  وقال 
ظهر  الذي  المستجّد  كورونا  فيروس  إّن  اإلعالمية 
وباء  واستحال  الماضي  العام  نهاية  في  الصين  في 
األمم  تأسيس  منذ  عالمية  أزم��ة  »أس��وأ  هو  عالمياً 

المتحدة« في 1945.
وأوضح أّن »السبب في ذلك هو أّن هذه الجائحة 
يمّثل  مرض  أّنها  هو  األول  عنصران:  فيها  يجتمع 

تأثيرها  أّن  هو  والثاني  العالم،  في  للجميع  تهديداً 
االقتصادّي سيؤّدي إلى ركود لعلّنا لم نر مثيالً له في 

الماضي القريب«.
وخطر  العنصرين  هذين  »اجتماع  أّن  وأض��اف 
متزايدة  عنف  وأعمال  عميقة  اضطرابات  حصول 
أّن هذه  أمور تجعلنا نعتقد  ونزاعات متصاعدة هي 
التي نواجهها منذ  هي بالفعل األزمة األكثر صعوبة 

الحرب العالمية الثانية«.
وشّدد األمين العام على أّن »هذه األزمة تستدعي 
الخالفات  ووض��ع  التضامن  جمعاء  البشرية  من 
وأكثر  أقوى  استجابة  إلى  »نحتاج  وقال  جانباً«. 
جميعاً  تضامّنا  إذا  إال  تتحقق  أن  يمكن  ال  فعالية 
البشرية  أّن  ووعينا  السياسية  األالعيب  ونسينا 

بأسرها على المحّك«.
ال  الدولية  »األسرة  فإّن  غوتيريس  إلى  وبالنسبة 
تزال بعيدة كّل البعد عن تحقيق التضامن المطلوب 
لمواجهة  اليوم  حتى  اّتخذت  التي  التدابير  كّل  ألّن 

مواطنيها  لحماية  متطّورة  دول  بها  قامت  الوباء 
واقتصاداتها«.

عالمية  حزمة  وج��ود  عن  بعيدون  »نحن  وق��ال 
المرض  على  القضاء  على  النامية  الدول  لمساعدة 
على  الوخيمة  عواقبه  معالجة  نفسه  الوقت  وفي 
وظائفهم،  فقدوا  الذين  األشخاص  على  سّكانها، 
وعلى الشركات الصغيرة التي تواجه خطر االندثار، 
وعلى أولئك الذين يعيشون خارج االقتصاد الرسمي 

والذين لم تعد لديهم أي فرصة للبقاء«.
وتابع »نحن نتحّرك ببطء في االّتجاه الصحيح، 
نقوم  ألن  وبحاجة  الخطى  نحّث  ألن  بحاجة  لكّننا 
دعم  أردن��ا  وإذا  الفيروس  هزيمة  أردن��ا  إذا  بالمزيد 

األشخاص المحتاجين«.
وشّدد األمين العام على أّن العالم اليوم »بحاجة 
من  النامية  ال��دول  تمّكن  مبتكرة«  مالية  أدوات  إلى 

االستجابة لهذه األزمة.

كونتي: الوقت حان اأمام التحاد الأوروبي كي يثبت اأنه اتحاد حقًا

وغوتيري�س: العالم اليوم بحاجة اإلى اأدوات مالّية مبتكرة

»الوفاق« ترف�ض المهمة 

الع�سكرّية الأوروبّية في ليبيا

دولياً(  بها  )المعترف  الليبية  الوفاق  حكومة  أعربت 
رفضها  عن  لها،  مقراً  طرابلس  العاصمة  من  تتخذ  التي 
وقالت  أوروبا«،  عنها  أعلنت  التي  العسكرية  ل�«المهمة 

إن هدفها »مراقبة حظر توريد السالح إلى ليبيا«.
في  الخارجية  وزي��ر  عن  ليبيا«  »عين  موقع  ونقل 
حكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة، قوله إن »الشكل 
الراهن للمهمة األوروبية الجديدة لمراقبة حظر التسليح 
يضعها موضع اتهام بأن المستهدف هو حكومة الوفاق 
تسليح  عملية  على  رقابة  ألية  تام  وتجاهل  إغفال  في 

حفتر«، وفق قوله.
االتحاد  سفير  مع  هاتفي  اتصال  في  سيالة  وأب��دى 
الوفاق  حكومة  »تحفظ  بوجيا،  آلن  ليبيا  في  األوروبي 
األوروب��ي  االت��ح��اد  ق��رار  شمولية  ع��دم  من  واستيائها 
المكتب  نقله  ما  بحسب  وال��ج��و«،  البر  على  للرقابة 

اإلعالمي في الوزارة.
وقال الموقع الليبي إن »السفير األوروبي أبدى تفّهمه 
لهذه النقاط التي طرحها سيالة«، مؤكداً أنه »سيحيلها 

إلى االتحاد«.
القبالوي،  محمد  الخارجية  باسم  الناطق  وأش��ار 
السياسة  آخر مع ممثل  أنه »سيكون هناك تواصل  إلى 

الخارجية في االتحاد جوزيب بوريل في هذا الصدد«.
ولفت القبالوي في تصريح لقناة »ليبيا األحرار«، إلى 
أن »الحدود البرية والجوية ستكون غير مراقبة«، مشيراً 
وهبوطها  الطائرات  من  لعدد  اليومي  »التسجيل  إلى 
المنطقة  أو األردن إلى المطارات في  قادمة من أبو ظبي 

الشرقية لتزويد حفتر بالسالح«.
الجيش  في  المعنوي  التوجيه  إدارة  مدير  ورّح��ب 
ب�«قرار  أم��س،  أول  المحجوب،  خالد  العميد  الليبي، 
تهدف  التي  )إيريني(،  عملية  إطالق  األوروب��ي  االتحاد 
غير  الهجرة  ومنع  ليبيا  إلى  األسلحة  توريد  منع  إلى 
لألمن  »مهمة  واعتبرها  بالبشر«،  واالتجار  الشرعية 

القومي الليبي والدولي«.
أول أمس، تعليقاً على إعالن إطالق  المحجوب  وقال 
عملية »إيريني«: »الحظر يعتبر مسألة مهمة، ألنه يمّس 
األمن القومي ليس الليبي فقط، بل الدولي، دول االتحاد 
األوروبي من خالل رصدها لتصريحات أردوغان وصول 
خطيرة  القضية  ه��ذه  ألوروب���ا،  البحر  م��ن  مهاجرين 
المرتزقة  ينتقل  قد  الميليشيات  سيطرة  فمع  لالتحاد، 
يكون  سوف  األم��ر  هذا  في  نجحوا  وإن  أوروبية  ل��دول 

خطير جًدا على هذه الدول«.

درا�سة ت�سير اإلى المطالبة 

 بتاأجيل الخروج

 من التحاد الأوروبّي

المطرقة  بين  اليوم  المتحدة  المملكة  مواطنو  يقع 
االتحاد  من  )ال��خ��روج  بريكست  بين  أي  وال��س��ن��دان، 

األوروبي( والفيروس التاجي )كورونا(.
فيه:  ج��اء  تقريراً  غازيتا«،  »راسيسكايا  ونشرت 
حد  في  األوروب��ي  االتحاد  مع  له  المخطط  »الطالق  إن 
السنوات  في  حال،  أي  على  للبلد،  بالخير  يبشر  ال  ذاته 
إلى  سيضطرون  الناس  أن  الواضح  من  األولى،  القليلة 
شّد أحزمتهم. وباء الفيروس التاجي يجعل الوضع في 

االقتصاد محبًطا بالفعل«.
ووج����دت دراس����ة أج��رت��ه��ا خ��دم��ة ع��ل��م االج��ت��م��اع 
بريطانيا  في  المستطلعين  من   64% أن   Focaldata
االتحاد  لمغادرة  العبور  فترة  تمديد  على  يوافقون 
األوروبي للسماح للحكومة بالتركيز على مكافحة وباء 

كورونا. 
و36 في المئة فقط من المستطلعين يؤيدون مغادرة 
الثاني  كانون   31( المحدد  الوقت  في  األوروبي  االتحاد 
2020(. بينما تم التعبير عن دعم تمديد الفترة االنتقالية 
لبريكست من قبل ناخبي حزب العمل )%84( والحزب 

الليبرالي الديمقراطي 83% .
الحكومة  من  يتوقعون  »البريطانيين  أن  اتضح  كما 
ات��خ��اذ ق���رار إلب��ق��اء ال��ب��الد ف��ي ن��ظ��ام اإلن����ذار المبكر 

.« )EWRS( واالستجابة في االتحاد األوروبي
بالفعل  الصحة  ووزارة  ستريت  داونينغ  ناقش  وقد 
هذه القضية في أعقاب تفشي الفيروس التاجي. وأصّر 
بريطانيا  احتفاظ  على  هانكوك  م��ات  الصحة  وزي��ر 

بعضوية EWRS بعد مغادرة االتحاد األوروبي. 
االقتراح،  هذا  البريطاني  الوزراء  رئيس  رفض  بينما 
البريطانيين  المئة من  65 في  أن  الرغم من حقيقة  على 
في  بالدهم  عضوية  على  الحفاظ  لصالح  أيًضا  تحدثوا 

 .EWRS
من  شديد  بقلق  البالد  في  البارزون  األطباء  ويشعر 
EWRS، الذي يهدف إلى تبادل  أن االنفصال عن نظام 
المعلومات وتقييم خطر المرض داخل االتحاد األوروبي، 
البريطانيين  المواطنين  صحة  يعرض  أن  شأنه  من 
للخطر. في وقت من األوقات، لعب هذا المعهد األوروبي 
بالفعل دوراً إيجابياً في مكافحة وباء فيروس السارس.

الك�سف عن الطق�ض الذي 

له فيرو�ض كورونا  يف�سّ

والإ�سابات �ست�سل اإلى مليون 

والوفيات 50 األفًا 

كشفت دراسة إيطالية، عن »وجود تأثير للطقس 
على انتشار وباء كورونا المستجد، وخلصت إلى أن 

الفيروس يفضل الطقس البارد الجاف«.
»الــفــيــروس يتكاثر بشكل  أن  الــدراســة  وأظــهــرت 
أســرع في درجــات حــرارة متوسطة تبلغ حوالي 5 
)بين  منخفضة  متوسطة  ورطوبة  مئوية،  درجــات 

0.6 و1.0 كيلوباسكال(«.
في  الزيادة  بين  العالقة  الدراسة  أصحاب  وحلل 
حاالت كورونا المستجد والظروف المناخية، حيث 
الحظوا أنه »في المناخات الحارة والرطبة التي تتميز 
بها بعض المناطق االستوائية، يبدو أن الوباء ينتشر 
أبطأ بكثير، فيما ال توجد منطقة مأهولة في  بشكل 

العالم غير مناسبة النتشار المرض«.
الجوية  »الـــظـــروف  أن  إلـــى  الـــدراســـة  وخــلــصــت 
على  التأثير  فــي  جــداً  مهماً  دوراً  تلعب  والمناخية 
انتشار األوبئة، كما يتضح من العديد من الدراسات 

التي أجريت على أمراض اإلنفلونزا«.
اإلنفلونزا  فيروسات  تنتشر  المثال،  سبيل  فعلى 
بشكل أقل وتكون أقل ثباتاً في البيئات ذات المناخات 

الرطبة والحارة.
»عدد  إن  العالمية  الصحة  منظمة  مدير  قــال  فيما 
حاالت اإلصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم 

سيصل إلى مليون والوفيات 50 ألفاً خالل أيام«.
تيدروس  العالمية،  الصحة  منظمة  رئيس  وأعلن 
أدهانوم غيبريسوس، أن »حاالت اإلصابة بفيروس 
كورونا المستجد في العالم ستصل ألكثر من مليون 

حالة خالل األيام المقبلة«.
أمس:  صحافي،  مؤتمر  فــي  غيبريسوس  وقــال 
»لقد زاد عدد الوفيات بأكثر من الضعف في األسبوع 
الماضي. في األيام القليلة المقبلة، سنصل إلى مليون 
حالة  ألف  و50   )19 بـ)كوفيد-  مؤكدة  إصابة  حالة 

وفاة«.

بينغ ي�صّدد على تن�صيق اأعمال ال�صيطرة على »كوفيد ـ 19« 
والحماية الإيكولوجّية والعمل القت�صادّي

وتحقيق اأهداف التنمية 

شّدد الرئيس الصيني شي جين بينغ على »تنسيق الجهود للسيطرة على مرض فيروس كورونا الجديد )كوفيد-
19( والتنمية االقتصادية واالجتماعية والسعي لتحقيق أهداف هذا العام للتقدم االقتصادي واالجتماعي«.

وأدلى بينغ بهذه التصريحات خالل جولة تفقدية ألعمال السيطرة على المرض واستئناف العمل في مقاطعة 
تشجيانغ شرقي الصين من األحد إلى األربعاء.

وزار بينغ منطقة ميناء تشوانشان في ميناء نينغبو تشوشان، التي عادت إنتاجيتها إلى المستويات الطبيعية 
بفضل التدابير المناسبة التي تبنتها الستئناف اإلنتاج.

وقال بينغ إن »ميناء نينغبو تشوشان اضطلع بدور القيادة في استئناف اإلنتاج، األمر الذي كان له أهمية عظيمة 
في دعم الشركات الصينية الستئناف العمل واإلنتاج واستعادة النظام اللوجستي والسالسل الصناعية العالمية«.

وحّث بينغ على »بذل الجهود للتعامل والتخفيض لتأثيرات التدابير التقييدية العالمية على الشحن التي تبنتها 
دول عديدة لمكافحة المرض«، كما حّث على »تسهيل تدفق تجارة الدولة بسالسة«.

وقال: إن »ميناء تشوشان يؤدي دوراً مهماً في بناء الحزام والطريق وتطوير الحزام االقتصادي لنهر يانغتسي 
وتكامل دلتا نهر يانغتسي«.

وقام بينغ بعد مغادرة ميناء تشوشان، بزيارة منطقة صناعية تنتج قطع غيار سيارات وقوالب متمّيزة في مدينة 
نينغبو، حيث تفقد استئناف العمل واإلنتاج في مصنع مملوك ملكية خاصة.

وقال إن »اإلنتاج الطبيعي من الممكن أن يبقي االقتصاد الوطني على مساره ويخلق فرص توظيف للعامة«.
كما أكد أن »الشركات الصغيرة والمتوسطة ذكية ولديها حيوية كاملة وجيدة في مواجهة التحديات والسعي 
للتفوق«، قائالً إن »الشركات الصغيرة والمتوسطة سوف تتخّطى بالتأكيد هذه األوقات العصيبة وتحقق تنمية 

أفضل، بدعم الحزب والحكومة والمجتمع«.
من جهة أخرى، قال الرئيس الصيني أمس، إن »الصين سوف تعطي الوقاية من حاالت اإلصابة الوافدة بمرض 

فيروس كورونا الجديد )كوفيد19-( األولوية القصوى في البالد في الوقت الحاضر وحتى لفترة طويلة«.
وقال إن »وضع المرض في الصين يتحّرك في اتجاه إيجابي بشكل مطرد وقد انتهت ذروة تفشي المرض في 

البالد«.
في  المرض  تفشي  يتسارع  حيث  حاد،  بشكل  ارتفع  الوافدة  الحاالت  تفرضه  الذي  »الخطر  أن  بينغ  وأضاف 

العالم«.
كما حّث على »تعزيز العمل على الحاالت التي ال تظهر عليها أعراض المرض في الصين«.

وأكد بينغ، على »حماية البيئة اإليكولوجية«، قائالً إن »جميع جهود الحماية اإليكولوجية ستتم مكافأتها«.
التصريحات خالل زيارته لقرية يويتسون في محافظة آنجي في مقاطعة تشجيانغ شرقي  وأدلى شي بهذه 

الصين.
وتحّدث مع القرويين في فناء خالل زيارته. وقال إن »حماية الجبال والمياه هنا بشكل جيد سيوفر للناس ميزة 
فريدة لمزيد من التنمية االقتصادية«، مضيفاً »البيئة اإليكولوجية نفسها هي االقتصاد. وسوف تكافأ كل الجهود 

الرامية إلى الحماية البيئية«.
ولفت إلى أن »بناء بلد اشتراكي حديث بشكل كامل يشمل التحديث الحضري والتحديث الزراعي والريفي«، مضيفاً 

أن »الصين ستبذل جهودا شاملة من أجل تنشيط الريف بعد بناء مجتمع معتدل االزدهار في جميع النواحي«.
وأضاف »أنا مقتنع بأن قرية يويتسون ستحظى بمستقبل أفضل«، متمنياً للقرويين حياة أفضل.
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 w� WO�UM�K�« WO�U�uK�b�« l{u� W��— Í√ s� Âd��� Íc�« d�“u�« w�UF� ¡«bM�« «c� oKDM� ô ≠
 UN�O�U�� ÎUFOL� „—b� w��« ·ËdE�« Ác� w� Î U�uB� ¨b�√ l� ¨„U���« Ë√ ¡«b�Ë ÂœUB� ‰U�
 q� s� Y�U��«  u�Ë t��UB� i�UM�  ¡«b??�  ‰U� Í√  w� ◊—u��«  s� —c��«  vK� ÊUM��  ’d??�Ë

ÆUN{dH� w��«  U�b���«Ë WO�UL�« t�U�“√ WN�«u� w� WMJL� …b�U��
 p�d��� ÊUM��  U�U�� w� WLN� W�Ëœ qJA� Î «b�b�� U��d� Ê√ „«—œ≈ s� ¡«bM�« «c� oKDM� ≠
 «c� ’d� ‰u�  UF�u��« w� l{«u� s� U�Ë—u� WK�d� t�{d� U� r�— ¨t��“Q� w�Ëb�« ÂUL��ô«
 Ê√ lOD���Ë Î̈ö�u� UNO� ÂU�√ b�Ë Î̈ «bO� U��d� ·dF� d�“u�« w�UF� Êu� s� oKDM� UL� ÆÂUL��ô«

ÆW�U�d�« Ác� tO�≈ w�d� U� ÊuLCL� w��dH�« ÊQA�« w� …d���«Ë W�dFL�« Ác� n�u�
 s�“Ë ¨U�Ë—u� s� ·u��« s�“ w� tK�«b�� Ã—u� q{UML�« w�UM�K�« qI�FL�« u� Ÿu{uL�« ≠
 ¨sO�� ·ô¬ W�L� s� U��d� Ã«d�≈ s�“Ë ¨dD��« «cN� sO{ÒdFL�« sO�d�GL�« tzUM�_ ÊUM�� …œUF��«
 vC�√ Íc�« sO���« q{UML�« e�U� t�√ Î UFOL� rKF� UL� UN��—UI� sJL� ô rz«d� VJ�—« s� rNMO�
 U� ¨‰ö��ô« X�� ÁbK� W�ƒ— ÁdOL{Ë t�K�Ë t�«b�Ë qL��� r� Íc�« w�UM�K�« u�Ë ¨WK�U� t�O�uJ��
 bBI� U�Ë ¨UM�OC� t��d� qF�� ÊQ� ¨Â«e��ô« «cN� U��d� r ÒNH� Î UF�� VKD� ôË sOO�UM�K� s�� UM�eK�
 Êu���« w� U�Ë—uJ�« wAH� dD� ·Ëd�Ë W�«bB�«Ë Êu�UI�« WGK� W�Ëb�« U��d� u�� t�u��« u�

ÆWO�ËR�L�« Ác�Ë rN�« «c� qL��� ¨d�“u�« w�UF� ·dE�« p�b��« b�Ë w�U��ù« ÁUMFL�
 sL� a�—U��« V�JO� X�U� b� W�U��« ÊuJ� UL�—Ë ¡U�u�« o���� W�U�√ tK�«b�� Ã—u� W�d� ≠
 v�≈  q{UML�«  «c� ÃËd� w� Î «—Ëœ VF� Íc�«  ÊU� t�√  q{UML�«  «c� u�� sOO�UM�K� UM�u�œ ÍœR�

Æd�c�U� rN�OB� t���Ë t�UO� vK� oKI�« œUJ� s�c�« t�Ò��√Ë tK�√ v�≈Ë W�d��«

 »àM ∞«°UÉf á q«LQÉîdG ôjRƒd AGóf

 w� UN�«u�√ v�UF��  …—uD� qI� ô WK��√ WO�dO�_«  …b��L�«   U�ôu�«  w� ≠
 ¨rN�U�ôu�  ÂbI�  «–U??�Ë  w�«—bH�«  ÂUEM�«  ‰u�  ¨WO�dO�_«   U�ôu�«  s�  b�bF�«
 l�Ë ¨WO�«—bH�« WO�«eOL�« w� WL�U��Ë Îö�œ d��_«  U�ôuK� W��M�U� Î U�uB�
 j�d� w��« Èd�J�« ‚dD�« q�«b� vK� e�«u��«  dN� ¨U�Ë—u� ”ËdO� wAH�
 ¡UM�_  W�ôu�«  UN�ML�  ‰u�œ  …dO�Q�  »uKDL�«  ÊQ�  w�u�  ¨UNCF��   U�ôu�«
 ÂUEM�«  Ê≈  ‰uIK�  Ì·U�  «c�Ë  ÆUNO{«—√  v�≈  ‰u�b�«  rN�  ÕU�O�  Èd�_«   U�ôu�«
 ÂUEM�« l� tO�UF� UL� Î U�–uL� „—u�uO� W�ôË ÂbI�Ë ¨rOLB�« w� VO�√ w�«—bH�«
 ¨UN�UOHA��L� w�UL��ô« q�«u��« qzU�Ë UNK�UM�� w��« b�UAL�« d�� w�«—bH�«
  «dLL�«  w�  ¨Wzb�  W�b�b�  …d�√  Êu�“u��  v{d�  vK�  ¨WIHAK�  u�b�  ‰U��
 ÂUEM�« w� ¡UI��« ÈËb� s� Èd�� WK��√Ë ¨ «—UO��« n�«u�Ë WOHK��«  U�U��«Ë
 U�Ë—u� ‰«e�“ bF�Ë ¨W�—UJ�« Ÿu�Ë bM� …b�M�« r�bI� s� Î «e�U� Â«œ U� Òw�«—bH�«
 Î «b�UB� bNA� Ê√ ¨w�dBL�« ÂUEM�«Ë  U�—u��« w�«b� l� Î̈ U�dG��� ÊuJ� s�
 ÂUEM�«  ÈËb�  ‰u�Ë  ¨dzU���«  w�  W�«dA�«  qL��   «—d��  ‰u�  ‘UIM�«  w�
 œb� w� W�“«Ë  «u�_ …œb��� WL�b� ¨‰öI��«  «u�œ w�ö� ¨t�H� w�«—bH�«
 s�b�RL�« s� Î «b�e� vIK��Ë ¨WO�«—bH�« WGOB�« vK� œ ÒdL��U� ÍœUM�  U�ôu�« s�

ÆÎ «e�U� w�«—bH�« ÂUEM�« Î «b� ULK�

 ÂU�√  Âu??O??�«  W??�u??J??�??�«  n??I??�   UMOOF��«  n??K??�  w??�
  UMOOF�K�  WK�K��«  w�U��  d�F�  l�  ¨oO�œ  qBH�
 »e� U�—«œ√ w��«  U�U�u�« `�M� r� YO� ¨WO�UL�«
 q�u��U�  …œdL�«  —UO�Ë d��«  wM�u�«  —UO��«  sO�  tK�«
 WO�UL�«  ‚«—Ë_« W�O� w� VBML� qB�� W�u�� v�≈
 ¨…œdL�«  —UO�  UN�O�d��  ÂU�  w��«  ¡UL�_«  sO�  s�
 W�U�d�«  WM��  W�uCF�  t��d�  d??�√  r��  U�bF�
 ÊU�K� …œd???L???�«  —U??O??�  b???�√  U??L??O??�  ¨·—U???B???L???�«  v??K??�
 —ËUM�  ô  t�√  WO��d�  ÊULOK�  o�U��«  d�“u�«  t�Oz—
 r�  U�  W�uJ��«  s�  »U���ô«  t�e�  s�  Y�b��U�
 dzU�  l�  Àb��  UL�  …u�√  ¨»U���U�  t�U�K�  c�R�
 nKLK�  WF�U��  —œUB�  X�U�Ë  ¨WO�uJ��«   U�uJL�«
 X��«  qO�Q�  ÚÍ Ó—UO�  sO�  X�U�  —u??�_«  Ê≈  w�uJ��«
 —œUBL�«  b�√ U� u�Ë ¨ÂuO�« W�K� w�  UMOOF��U�
 tO�≈ …—œU�L�« i�— »U�œ ÊU�� W�uJ��« fOz— Ê√
 sO� hB� vK�  UL�UH��U� ·d� t�√ d��F� ô t�_
 w��«   U�O�d��«  Õd??D??�  wH�JO�  uN�  ¨·«d????�_«
 ¡«—“u�«  — ÒdIO�Ë  ¨X�uB��«  vK�  ◊ËdA�«  X�u��«
 w�   «—«d??I??�«  Ác??�  q��  v�d�  w��«  ‰u??�ú??�  Î U??I??�Ë
 Â«b???�≈ Âb???� l??� t???�√ —œU??B??L??�« n??O??C??�Ë ÆW??�u??J??�??�«
 ô  Ê√  ¨ ôUL��«  vI��  qO�Q��«  vK�  W�uJ��«  fOz—
 ¨W�“ö�« WO�K�_« X�uB��« w� V�UML�« iF� ‰UM�
 YO�� ¨v�Ë_« W�H�«  V�UM� sOOF� w� sO�K��«  w�Ë
 ÊUM��  ·dB�  r�U�  »«u�   UMOOF��  W�K��«  vNM�
 ‚«—Ë_«  W�O�  vI��Ë  ·—UBL�«  vK�  W�U�d�«  WM��Ë
 q��_«  Ãd??�??L??�«  Êu??J??�  U??L??�—  «c???�Ë  ÆWIKF�  W??O??�U??L??�«
 W�uJ��«  i??�d??F??�  u???�Ë  V??F??�_«  q??�b??�??�«  ÍœU??H??�??�

ÆŸÒbB��«  dD��
 åWOKOz«d�ù«ò  «dzUD�« d�b�  u� ÁÒe� Íc�« ÊUM��
 ‰Ë√  qO�  W??�—u??�  vK�  Î U??�«Ëb??�  XM�  w��«  W�œUFL�«
 w� W??O??�U??M??�??K??�« ¡«u???�ú???� U??N??�U??L??F??�??�« …—d??J??� ¨f????�√
 j�Ë Ê«ËbF�« «cN�  UO�«b� bN� ¨W�—u� ·«bN��«
 ÍœUL��«  «c�  ÂU�√  XLB�«  …—uD�  ‰u�   ôƒU���«
 —U���«Ë  ¨WO�UM�K�«  …œUO��U�  Y�F�«  w�  wKOz«d�ù«
 ÊU�Ë ¨Ê«ËbF�«   «dzUD� WM�¬  ¡«u�√ WO�UM�K�«  ¡«u�_«
 Îö�U�  w�UL��ô«  w�uI�«  Í—u��«  »e��«  n�u�
 «c� l� q�UF�K� W�uJ�K� t�u�œ w�  ôƒU���« ÁcN�
 t Ò�u��«Ë  WO�UM�K�«  …œUO�K�  d�U�  „UN��U�  Ê«ËbF�«

Æw�Ëb�« s�_« fK�� v�≈ WOL�— ÈuJA�
 Ê«ËbF�«  w�UL��ô«  w�uI�«  Í—u??�??�«  »e��«  Ê«œ√Ë
 ÂUO�  ÒÊ√  d���«Ë  ¨W??�—u??�  vK�  —ÒdJ�L�«  åw??K??O??z«d??�ù«ò
 ÎU�öD�«  hL�  n�—  w�  o�UM�  ·«bN��U�  ¨ËbF�«   «dzU�
 ÊUM��  vK�  ÃËœe�  Ê«Ëb�  u�  UL�≈  ¨WO�UM�K�«  ¡«u??�_«  s�

Æb�«Ë ÌÊ¬ w� W�—u�Ë
 Âö�ù«  …bL�  t�—b�√  ÊUO�  w�  w�uI�«  »e��«  È√—Ë
 ÷«d��«  w�  UN�U��Ë  W�—u��«   U�U�b�«  ÍÒbB�  ÒÊ√ò
 b�R� ¨UN�«b�√ v�≈ ‰u�u�« s� UNFM�Ë W�œUFL�« a�—«uB�«
 s�  ŸU�bK�  UNKzU�ËË  …uI�«  d�UM�  Òq�  pK�L�  W�—u�  ÒÊQ�
 w��« WN��« X�U� ÎU�√ ¨WO�U�—ù«  «¡«b��ô« WN�«uL� UN�H�

Æå «¡«b��ô« ÁcN� ÂuI�
 ¨UN�UO�ËR�� qÒL��� ¨WO�UM�K�« W�uJ��« ¨»e��« V�U�Ë
 W�U���ô«  n??�u??�  V�UML�«  Ÿœ«d????�«  n??�u??L??�«  –U??�??�«Ë
 n�uL�«  «c�  t�KD��  U�  l�  ¨WO�UM�K�«  …œUO�K�  WO�uONB�«
 p�–  w�  UL�  ¨W�U�  bFB�«  vK�   «¡«d???�≈Ë   «uD�  s�
 vI��  ô  v��  ¨w�Ëb�«  s�_«  fK��  v�«  ÈuJA�  t Ò�u��«
 vK� Ê«ËbFK� WBM� ËbF�« UN�b���� …u�— …d�U� ÊUM��

ÆW�—u�
 åwKOz«d�ô«ò Ê«ËbF�« s�«e� ÒÊ√ v�≈ w�uI�« »e��« —U�√Ë
 s�  W�u�bL�«  WÒO�U�—ù«   U�uL�L�«  ÂUO�  l�  W�—u�  vK�
 ‚ö�≈Ë  WO�U�I�«  ‰UL�_«  n�Ë  ‚UH�«  ‚d��  Òw�d��«  ÂUEM�«
 b�b� w�U{≈ qO�œ ¨V�«d� WM�b� vK� a�—«uB�«Ë nz«cI�«

 ÆrN�U�—Ë WO�U�—ù«  U�uL�L�« sO� oO�M� œu�Ë vK�
 —«d�  WODG��  WO�dO�_«  …—«œù«  ◊Ò—u�  …—uD�  s�  —Òc�Ë
 w�  Ê«d�u�  s��  s�  w�U�—ù«  åg??�«œò  rOEM�  d�UM�
 d�UM� s�  U�L�«  sJL� v�≈  d�—UI��«  dOA� YO� ¨WJ���«
 r� ÚÊ≈ ¨‰uB��« VF� d�√ u�Ë ¨—«dH�« s� w�U�—ù« rOEM��«
 s�� vK� dDO�� s Ó� ÒÊ√ ÎU�uB� ¨w�dO�√ —«d� „UM� sJ�

ÆÎUO�dO�√ W�u�b� WO�UBH�«  U�uL�� r� Ê«d�u�
 Èu��L�«  vK�  l�d�  „d���  w�uI�«  »e��«  V�U�Ë
 W�—u�  vK�  ÃËœeL�«  w�uONB�«  Ê«ËbF�«  W�«œù  w�Ëb�«

 WÒO�U�—ù«  d�UMF�«  —«d??�  WIOI�  vK�  ·u�uK�Ë  ¨ÊUM��Ë
 ¡U�Ë  ÒÊ_  p�–  ¨U�dO�√   «Ëœ√  …dDO�  X��  lI�  s��  s�

ÆU�Ë—u� ¡U�Ë s� WO�U��ùU� ÎUJ�� Òb�√ ¨Ê«ËbF�«Ë »U�—ù«
  ôU��«  œb�ò  Ê√  W�UF�«  W�B�«  …—«“Ë  XMK�√  ¨p�–  v�«
  «d����Ë  w�uJ��«  vHA��L�«  w??�  ÎU�d���  W���L�«
  «d���L�« v�≈ W�U{ùU� …bL�FL�« WOF�U��«  UOHA��L�«
 f�√  Âu�  s�  W�U�  16  …œU�e�  W�U�  479  XGK�  W�U��«

Æ©¡U�ö��«®
 ÎULOOI�  s��  bL�  —u��b�«  W�UF�«  W�B�«  d�“Ë  Âb�Ë
 wMI�  ÷d�  ‰ö�  s�  ÊUM��  w�  wzU�u�«  l{uK�  ÎUOKOK��
 s�  sO�u��√  wC�  bF�   U�U�ù«Ë  ¡U�u�«  —uD�  qBH�
 …—«“Ë UNI�D� w��« ¡«u��ô« dO�«b� WF�U��Ë W�UF�« W��F��«
 Æ…—«“u�« w� ÁbI� w�U�� dL�R� w� p�–Ë ¨W�UF�« W�B�«
 ÂuO�«  W�UG�  UM�b�  w��«   UODFL�«ò  Ê√  v�«  s��  XH�Ë
 ·ÒdB�  U�  «–≈Ë  Æ—c��«Ë  dD��U�  W�uH��  vI��  UL�≈  ¨…bO�
 w�  `�M�   ULOKF��«Ë   «œU??�—ù«  l�  oH��  UL�  UMFL���
 ¡U�u�«  wAH�  wMF�  Íc�«  —uE�L�«  Ÿu�Ë  ÊËœ  ‰u��  Ê√
 YO�  ¨r�UF�«  ‰Ëœ  nK���  w�  qB�  U�  —«d�  vK�  ¨W�d��
 ¡U�u�«  WN�«u�  s�  sJL��  r�  WO��  W�uEM�  Í√  Ê√  UM�√—

ÆålL��L�« ÕU��« U�bM�
 UL�≈  Î̈UHOF{ ‰«e� ô wK�L�«  —UA��ô« ‰bF� Ê≈ò ∫l�U�Ë 
 W�“UML�« Ê√ UMFL��� d��F� v�� ‚ö�ù« vK� —d�� s� fO�
 W�“UML�«  Ê≈Ë  ÆW??�“_«  VK�  w�  ‰«e??�  ô  s�M�  ¨XN��«  b�
 W{d�  d��_«  U�—U��  W�UL�  v??�≈  wF��«  sO�  …dL���
 qIM� w�U�_« —bBL�« r� s�c�« »U�A�« qO� sO�Ë dD�K�

Æå¡U�u�«Ë ÈËbF�«
 bNAM�ò  UM�√  s��  `{Ë√  sO�d�GL�«  ¡ö�≈  nK�  w�Ë
 q�«u�  ‰u??�Ë  ¡b��  q�IL�«  b??�_«  √b��  …b??�b??�  WK�d�
 UM���  «–S�  Æs�u�«  v�≈  …œuF�«  w�  sO��«d�«  sO�d�GL�«
 W�ö��«Ë  …d�F�«  ÊuJ��  ¨‰Ë_«  Íb���«  w�  wze�  qJA�
  UO�u��«Ë  «¡«d�ù« Â«e��« V�� ¨«c�Ë Æw�U��« ÍÒb���« w�
 q�  „dA�  w��«Ë  ¨¡«—“u??�«  fK��  w�  W�u{uL�«  WD��«Ë

ÆåWO�ËR�L�« qL��� WKB�«  «–  «—«“u�«
 w�UM�K�«  gO��«  w�  bz«—  W�U�≈  bF�Ë  ¨p�–  ÊuC�  w�
 w�  VO�—  W�U�≈  WO�uJ��«  U�«d��«   b�√  ¨U�Ë—uJ�«  ¡U�u�
 gO��«  …œUO�  Ê√  ô≈  ¨÷dL�U�  w�uJ��«  dBI�«  ”d�  …u�
 s�  sO�dJ��  …dA�  W�U�≈  s�  r�«eL�«  ÎUF�U�  ÎUOH�  XH�
  b�√Ë  ÆrN�özU�  l�  rN�e�Ë  w�U��«  Íd��«  œËb��«  Ãu�
 Ê√ W�{u� ¨ c�Ô�«  b� W�—ËdC�«Ë WOzU�u�«   «¡«d�ù« Ê√
 u�Ë  …bO�  t��U�  t��U�≈  s�  f�_U�  sK�√  Íc�«  j�UC�«

ÆåÃöFK� lC��
 W��F��«  —«dI�  …—ÒdJ�L�«  ‚Ëd��«  ÁU���ô«  XH�  q�UIL�«  w�
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 w� W�dJ�F�« UN�Ëd� w� jGC�« …œU�“ ‰ËU�� q� b�«e�� UO��Ë UO�U��≈ UF{Ë w�UF�
 o�d� s� Õö��U� ÊU��d�« rO�� w� W�K�L�« WO�U�—ù«  U�uL�L�« b�Ëe� d�� W�—u�
 w�Ëd�«  oO�M��«  e�d�  Ád�–  U�  V���  WOL�_«  ‚dD�U�  WO�U��ù«   «b�U�L�«  ¡UD�
 ÍbM��«  w�  U�Ë—u�  W��UJ�  WKL�  ÊuJ��  w{UL�«  —«–¬  ≤∏  w�  „d�AL�«  Í—u��«
 UNK�UF� w� sDM�«Ë r�b� qN� ¨·ËdE�« Òq� r�d� s�«d�« X�u�« w� sDM�«u� ÂÒbI�L�«
 UN�F�U� ÊuJ�� q�Ë øw�Ëb�« o�_« w� U�—œ«u� ÕuK�  √b� w��« å…d�«RL�«ò WO{d� «c�

ø»UBÓL�« w� œU��ù« WO�—UA� s� bF��� Íc�« U�Ë—u� bF� vD��«  «– vK� WO�Ë—Ë_«
 qB�� U� ÒÊQ� dO�ü« t��b� w� UNM� tK�«dB� bO��« rKJ� w��« WOF{u�« pK� wN�
 wL�U� l{Ë ÂU�√ UMFC� b� t�UO�«b�Ë WOL�U� »d� w� qB�� UL� dO�J� d��√ ÂuO�«
 Èd��  q�U��  bF�  w�Ëb�«  o�_«  w�  WC�dF�«  t�ö�√  ÕuK�  pHM�  r�  Y�b�  uN�  ¨b�b�
 w�  ÁbOM��  w�  UN��UO�  ÊuJ��  d�UF�  ÷d�  dD�√  wAH�  W�Q��  WOL�UF�«  ‰Ëb??�«
 »Ëd� lA�√ U�d�� d�b� w��« WO�UO�uO��« UN�UDD�� W�b�� w�U��ù« bNAL�« VK�
 ô  WDI�  v�≈  qB�  Î U�dA�  Î «bO��  w�U��«  l{u�«  oL�  w�  ÊuJ�  Ê√  sJL�  w��«  W�dA��«
 o�UM�  s�  U�dO�Ë  sLO�«Ë  ‚«dF�«  w�  ¡ËbN�«  s�  b�eL�  UNOF�U�Ë  sDM�«Ë  vK�  œuF�
 Ÿ«e� qO�� ÊuJ� Ê√ w�dO�≈ wK�«œ dD� s� d ÒC��� UL� sJL� q� ô ¨ÍdJ�F�« Ÿ«eM�«
 WO�D�« W�“_« …—«œ≈ s� V�«d� …—«œ≈ e�� wAH� bF� w�«dIL�œ ≠ Í—uNL� w�UO�
 b�«uI�«  v�≈  Òb�L�  b�  ‚«dF�«  w�  ÍdJ��  qLF�  dOC���«  w�  UN�«b���≈Ë  UN�U�ôË  w�
 r��� …dJ�F�« wAH�Ë ZOK��«Ë UO�¬ »d� WIDM� w� …dA�ML�« WO�dO�_« W�dJ�F�«
 W�œUI�«   U�U���ù«  qO��  WO�dO�_«  W�UO��«  tKL��  UL�  ¨dO�J�  U�Ë—u�  ”ËdO�  d�JÓ�
 WO�ƒu�L�«  ‰UJ�√  s�  d�¬  öJ�  c�Q�  w��«   U�UNH��ù«  s�  dO�J�«  t�UO�  w�  qL��
 ‰Ëb�« w� …dA�ML�« WO�dO�_« WO�u�uO��«  «d���L�« w� d ÒC��� U�Ë ¡U�u�« wAH� w�
 ÊuJO� Á—Ëb� u�Ë ¨Êü« v�� t�UJ� ·dFÔ� r� sL� U�dO�Ë sOB�«Ë UO�Ëd� …—ËU�L�«
 ŸÒuM�  s�  r�UF�«  ÁbNA�  U�  w�  V�F�«  q ÔD�Ë  V���«  X��  ‰U�  w�  «b�b�  UOL�U�  «“d??�
 WO�u�uO��«  »d��«  w�UM�  bF� Î U�uB� ¨…dO�� o�UM� w� WO�dO�ù« »Ëd��«  ‰UJ�√
 œ ÒËe� w��« d�—UI��«Ë WOLOK�ù« UN�U�«d� w� VO�√ q�Ë sDM�«Ë s� Òq� UNKLF��� w��«
 cM�  UN�ULF��≈  w�  œÒœd��  r�  w��«  WOzULOJ�«  sDM�«Ë  »d�  Èb�  s�   U�uKFL�  r�UF�«
 w�«“U�U�Ë  ULO�ËdO�  nB�Ë  w{UL�«  ÊdI�«  nB�M�  w�  WO�U��«  WOL�UF�«  »d��«
 »d� Òq� w� sDM�«Ë tO�≈ vF�� U� sL{ s� UO�u�uO��« »d� ÒÊ√ bNA� ‰«e� U� w��«

Æw�UO��« U�Ë—u� bF� U� WK�d� t�dA�� qB�� UL� ¨W�dJ��Ë WO�UO�

 ¡U��√  lOL�  w�  —U��_«   dA��«  b�Ë  Æp�–  qO��  w�  t�UO��  Î «d�U��  w�U�uO�«  rKF�«  l�—Ë
ÆdO�� wL�U� ÌbF�  «– W�ËUI� WOKL� ‰Ë√ X�U�Ë ¨r�UF�«

 ÈÒœ√ U� ¨wIOI� wM�Ë ‰öI��« q�√ s�Ë WO�UL��ô« W�«bF�« q�√ s� t�UC� q�«Ë d�d���« bF�
ÆWO�UD�d��«Ë WO�dO�_« d�«Ëú� WF{U��«  U�uJ��« q�� s� tM��Ë t��«œ≈Ë ÁœUND{« v�≈

 21 w� …b��L�«  U�ôu�« t�œU� Íc�« ÍdJ�F�« »öI�ô« bF� ¨s�d�¬ sOO�UO� …œU� l� qI��«
 fO�u�U� vC�√ ¨‰«u�_« Òq� w�Ë Æ1971 ÂU� v�� bF� U� w� tKO�d�Ë tM�� Òr�Ë 1967 ÊU�O�

ÆÊu���« w� t�UO� s� U Î�U� 16 ”ËeOK�
 ¨«—UHO� wA� ¨ U�d� d�U� ¨Ëd��U� ‰bO� ¨s�dAF�« ÊdI�«  å¡ULE�ò …œUI�«  s� b�bF�« vI��«
 sOO�UO��«  s�  WK�u�  WLzU�Ë  u�UJO�  uK�U�  ¨m�u�  w��  ËU�  ¨ UO�u��«  …œUI�«  ¨eO�UA�  u�u�

ÆsO�UMH�«Ë sOHI�L�«Ë
 Èu� lD��� r� w��« »—U���U� Èú� X�U� t�UO� …dO�� ÆÆÆsOD�KH� ÎU�d�� UM�«u� `��√

ÆUN� ÒËc� ”UM�« s� WKOK� WK�
  «œUN� s� b�bF�« `M Ô� UL� UOKF�« ·dA�« V�«d� t�ML� r�UF�« ‰Ëœ s� dO�J�« w� tL�dJ� Òr�
 »uM�Ë  wKOA�  ¨sO�M�—_«  ¨«u�«—UJO�  ¨U��d�  ¨ÂUM�O�  ∫…Òb�   UF�U�  s�  W�d�H�«  Á«—u��b�«

ÆUOI�d�√
 w� WOLKF�«  ôUIL�«Ë V�J�« s� b�bF�« dAM� ÂU� bI� ¨Íœ«dH�ô« f���«Ë s���«  «uM� w� U�√

ÆWOzUL�« œ—«uL�«Ë UO�u�uO��« ÂuK�
 w� bOM� ¨dzU��« qO��« s� q�— ÆlOL��« vK� t�U�H�« Èb� „—œ√Ë ÎUO�U� t�U�� —Òb� ¨t�d� s Ó� Òq�
 ¨`�HM� VK�Ë ¨W�{«Ë …dE� t�b� X�U� ÆÎ «b�√ l�d� r� q�UI� ¨WOM�u�« …œUO��«Ë WO�«d��ô« Á—UJ�√

Æt��≈ d�� w� ”u��U� …d�e� w� t��d� ¨”u�«dO�√ ¡UL� q�� WO�U� Á—UJ�√ X�U�Ë
 ¨1984  ÂUF�« w�Ë—Ë_« ÊUL�d��« w� Î «uC�Ë ¨1981  ÂU� w�U�uO�« ÊUL�d��« w� Î «uC� V���≈
 w�UO��« bNAL�« v�≈ œU� ¨1985 ÂUF�« w� Èd�√ …d� w�U�uO�« ÊUL�d��« w� Î «uC� t�U���« bO�√Ë
 w� b�UI� ¨p�– l�Ë ÆÈd�√ …d� ÊUL�d��« w� Î «uC� t�U���« Òr� U�bM� ¨2012  ÂUF�« w� Íe�dL�«
  UN�u��«Ë  ∆œU�L�«  s�  wK���«  s�  W�UGK�  ÎUD���  ¨WOL�d�«  t�U�UA�  s�  2015  ÂUF�«  d�«Ë√

ÆUN�u� t�uH� w� ÎU�—UA� ÊU� YO� ¨r�U��« »e�K� WO�Ozd�«
 w�UL��ô« ÂbI��« ¨W�d��« q�√ s� ‰UCM�« w� Î̈ «bzU�Ë W�ƒ— V�U� ¨„œu�u� fO�u�U� Î «dJ�

°WO�«d��ô«Ë
ÆsOD�KH� W�«bF�« q�√ s� w�Ëb�« w�dF�« Èb�ML�« w� f�RL�« uCF�«*

äÉbÓ©dG ≥«ª©J ƒg ø∏©ªdG ¿Éà°SOôc ∞bƒe
∫É°üØfÓd áq«f ’h ¥Gô©dG ™e

 W�uJ�ò Ê≈ ¨ÊU��œd� w� W�dLAO��« …—«“Ë ÂU� sO�√ ¨—ËU� —U�� o�dH�« ‰U�
 r�—  W??�œU??�??�ô«  W�uJ��«  l??�  W�öF�«  bO�u�  vK�  ÊöLF�  W??�U??zd??�«Ë  rOK�ù«
 ¨rOK�ù« W�uJ�Ë W�Uzd� WOL�d�«   U��dB��«  V�� —ËU� b�√Ë Æå U�ö��«
 WO� „UM� X�O�Ë ¨WO�«—bOH�« W�uJ��« l�  U�öF�« sO��� vK� ÊËb�R� r�ò

Æå¡U�H��ö� Èd�√ …d� …œuFK� UNFL�√ r�Ë
 ¡«—“u�« fOz— ‰u�  U�ö� „UM�ò Ê√ v�≈ ¨W�dLAO��« …—«“Ë ÂU� sO�√ —U�√Ë
 q�UI�  Ê√  l�u�√Ë  ¨Ÿ—UA�«Ë  WO�UO��«  q�J�«  V�U�  s�  w�—e�«  ÊU�b�  b�b��«

ÆåW�uJ��« qOJA� w�  U�uF�
 r� ÂuO�« v��Ë `�U� r�d� fOzd�« V�U� s� tHOKJ� Òr� Ê√ cM�ò ¨—ËU� l�U�Ë

Æå¡«—“u�« —UO��« Ë√  «—ËUAL�U� oKF�� U� w� b�b� Í√ d�
 ¨œ«bG�  WO�«dF�«  WL�UF�«  w??�  W??F??�«u??�«  WO�FA�«   U??�U??�??�??�ô«  X??F??�b??�«Ë
 …—u� d��√ w� ¨w{UL�« ‰Ë_« s�dA� lKD� cM� ¨»uM��«Ë ¨j�u�«  UE�U��Ë
 ÊËd�UE�L�« i�d�Ë Æ2003 ÂU� w�dO�_« ÕUO��ô« cM� ‚«dF�« U�bNA� WO�F�
 …b�b�   U�œ«d�  UNO�  «u�B�  w��«  ÃU���ô«   U�U�  s�  wK���«  ¨ÊuO�«dF�«
 U�Ë—u� ÷d� —UA��« s�  «d�c���« q� w�Ë Î UO�u� W�U� 24 —«b� vK� XO�LK�
 ¨s�d�UE�L�«  q�I�  sO�—u�L�«  WL�U�L�  ¨WK�U�  V�UDL�«  WO�K�  sO��  ¨rNMO�
 WOKLF�«Ë ¨»«e�_« Ã—U� s� b�b� W�uJ� fOz— sOOF�Ë ¨ÂUF�« ‰UL�« ‚«d�Ë

ÆUN� Ò�d� WO�UO��«

ø«°üdG »a ÉfhQƒc »°ûØJ ∫ƒM ¢†«HC’G â«Ñ∏d q…ô°S ôjô≤J
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{ مريانا أمين

هل رحلت سناء محيدلي!؟ 
ال لم ترحل...

 يا تيريز! 
وأنت كذلك 

فالمناضالت باقيات 
والمقاومات أغلى من كّل التيجان 

شموسنا العربية أنتّن
دمُكن يسري في شراييننا 

وعلى مالبسكن يتحّول 
األقحوان وشقائق النعمان 

ولكّل أزهار الربيع وألوان قوس قزح...
فالبارود المغّمس بين أظافركن!

ُمعّطر برائحة العنفوان...
سناء عروس الجنوب إلى األبد 

تلتقي اليوم بعروس فلسطين تيريز 
لينثرن في قلوبنا ألف الء للذّل 

وألف الء لالحتالل 
كم نخجل أمام هكذا هامات!

بطالت... شجاعات
ال يَهبن الموت 
حاربن بجرأة  

وجهاً لوجه بكل عزم 
من عنقون الى عكا...

رفضن القهر

ورقصن على أنغام الرصاص 
فبعمر الورد حملن على أكتافهن البنادق!  

وسابقن الرجال
ليزلزلن األرض تحت أقدام الطغاة 

بعدما أكل الصدأ السيوف 
واختبأ الملوك خلف أطفال الحجارة!

بعمر الورد كانت خطواتكن الثابتة
أبهى النساء أنتن...

وحبنا يبتدئ بكن وينتهي إليكّن
أيتها الغائبات

الحاضرات في القلوب
شجاعتكن جعلت من قلوب الكثيرات 

بساتين من الكرامة 
وحدائق، من عزة النفس 

أيتها النساء العجيبات! 
يا من كسرن كّل قيد 

وحملن أحالم أجيال تعشق تحرير األرض...
بتحرير فلسطين الحبيبة 

أنتن  من بالدي وبكّل فخر! 
ولتسقط عنتريات بائعي األوطان 

تحت قدميك يا سناء 
وتحت قدميك تيريز 

لتسقط ألف مرة ومرة 
وقلوبنا تهتف!
المجد لنا... لنا 

والعار لهم إلى األبد...

و�سيناريوات  العراق 

الهوليودية ترامب 

{ شوقي عواضة
 منذ احتالل القوات األميركية للعراق 
المتحدة  ال��والي��ات  وضعت   2003 ع��ام 
وسيناريوات  استراتيجيات  األميركية 
الدراسات  مراكز  مسبقاً  أعّدتها  متعددة 
قوات  تنفيذها  على  وعملت  األميركية، 
بريمر  نجاح  فبعد  األميركي،  االحتالل 
بزرع الفساد في العراق وسرقة خيراته 
بالقوات  الهزيمة  إلحاق  وبعد  ونفطه، 
المقاومة  ض��رب��ات  ن��ت��ي��ج��ة  األم��ي��رك��ي��ة 
العراق  إسقاط  مشروع  دخل  العراقية، 
وت��ح��وي��ل��ه إل���ى إم����ارة داع��ش��ي��ة ب���إدارة 
أم��ي��رك��ي��ة م��ن أج��ل ال��س��ي��ط��رة ك��ل��ي��اً على 
البالد، مشروع أفشلته مجّدداً المقاومة 
وجيشها  الشعبي  بحشدها  ال��ع��راق��ي��ة 
اإلدارة  لتنتقل  االت��ح��ادي��ة،  وشرطتها 
استراتيجيات  إلى  المأزومة  األميركية 
الوطنية  ال��وح��دة  ض���رب  أّول��ه��ا  أخ���رى 
العراق  العراقية والعمل على تفتيت قوة 
والمذهبي  الطائفي  التحريض  خالل  من 
إلى  يعملون  بل  والعرقي  والعشائري 
التركيز  خالل  من  الواحد  البيت  تفتيت 
الشيعية  ال���خ���الف���ات  اس���ت���غ���الل  ع��ل��ى 
أجل  م��ن  وتقويتها  وتغذيتها  الشيعية 
أكبر  وج���ذب  الشيعي  ال��م��وق��ف  تفكيك 
إلى  الشيعية  ال��ق��ي��ادات  م��ن  ممكن  ع��دد 
إيران  يد  األميركي وسحبه من  الحضن 
وضرب أّي قرار شيعي موحد يمكن أن 
في  ذلك  وتجلى  وجودهم،  على  ينعكس 
عبد  عادل  حكومة  على  األخيرة  حربهم 
المهدي التي فتحوا فيها كّل األبواب من 
أجل إسقاطه وكان فيها قيادات )شيعية 

الوالء(. أميركية  الهوية 
فإّن  السنة  إل��ى  بالنسبة  األم��ر  كذلك 
المزيد من  إدارة ترامب تعمل على خلق 
وتعميق  السنية  ال��ق��وى  بين  المشاكل 
دائماً  وتسعى  بل  بينها،  ما  في  الشرخ 
ف��ئ��ة س��ي��اس��ي��ة على  ل��ت��غ��ل��ي��ب وت���ق���وي���ة 
ع��ل��ى تعزيز  ت��ع��م��ل  ف��ف��ي ح��ي��ن  أخ����رى، 
تيار  وت���أي���ي���د  ال��خ��ن��ج��ر  خ��م��ي��س  ت���ي���ار 
التيار  ع��ل��ى  ت���راه���ن  ال��ن��ج��ي��ف��ي  أس���ام���ة 
بتيار  المتمثل  شعبية  األق���وى  السني 
بكّل  دعمه  على  وتعمل  الحلبوسي  زيد 
بأسماء  البعثيين  إعادة  خالل  من  قّوتها 
السيطرة  أج���ل  م��ن  ج��دي��دة  وع��ن��اوي��ن 
أميركية  صفقة  في  الدولة  مفاصل  على 
في  األميركيين  يد  تطلق  الطرفين  بين 
في  المتأمركين(  )للسنة  وتعطي  العراق 
التحالف  خالل  من  كبيراً  دوراً  المنطقة 
وهو  القرن”،  »صفقة  مقابل  في  معها 
العالم سنة  أمر مرفوض من كّل شرفاء 
سياسية  وتيارات  ومسيحيين  وشيعة 

القوى. مختلف  من  مقاومة 
السيناريو  ع���ن  ي��غ��ب  ل���م  ذل���ك  إزاء 
العراق  في  التقسيم  موضوع  األميركي 
وإقامة دويالت متعددة المذاهب في ظّل 
سعي الكثيرين للسلطة من كّل األطياف. 
التفتيتي  ال��س��ي��ن��اري��و  ع���ن  ي��غ��ي��ب  وال 
الكردي بقيادة مسعود  الدور  األميركي 
من  أميركياً  المدعومين  أكثر  البرازاني 
وتولّيه  ال��ك��ردي  ب��ال��ق��رار  ت��ف��ّرده  أج���ل 
إحياء  وإع���ادة  الكردية  التيارات  قيادة 
أميركي  بدعم  األك���راد  دول��ة  قيام  حلم 
نستبعد  وال  وص��ه��ي��ون��ي،  وخ��ل��ي��ج��ي 
للبرازاني  مطلق  دع��م  ه��ن��اك  ي��ك��ون  أن 
من  بالمقاتلين  وحتى  والسالح  بالمال 
داعش وغيرها من أجل إحكام سيطرته 
األراضي  من  ممكنة  مساحة  أكبر  على 
كركوك  ف��ي  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ن��ف��ط  وح��ق��ول 
وإنشاء  االنفصال  وإعالن  قوته  لتعزيز 
الصهيوني.  للكيان  حليف  كردي  كيان 
ترامب  إدارة  ستلجأ  ذل��ك  ض��وء  وعلى 
العراق  ف��ي  ال��ق��وة  ع��ن��اص��ر  إل��ى ض��رب 
وال���ت���ي ب�����دأت م���ن خ����الل اإلع�����الن عن 
وجعلها  ال��ل��ه  ح���زب  ك��ت��ائ��ب  اس��ت��ه��داف 
هدفاً للقوات األميركية وهي عملياً بدأت 
معسكرات  بعض  على  هجماتها  بشّن 
لن  أم��ر  الرسمي.  اإلع��الن  قبل  الكتائب 
ال  العراقية  المقاومة  قوى  فيه  تتهاون 
أنها  أثبتت  التي  الله  حزب  كتائب  سيما 
باالحتالل  الهزيمة  إل��ح��اق  على  ق��ادرة 
القدرات  م��ن  الكثير  ول��دي��ه��ا  األم��ي��رك��ي 
العراق  في  المحتلين  قواعد  تطال  التي 
الجوار،  دول  م��ن  محيطه  ف��ي  ول��رب��م��ا 
أميركية  عسكرية  مغامرة  اّي  ف��إّن  ل��ذا 
األميركيون  ثمنها  سيدفع  ال��ع��راق  ف��ي 
ول����ن ي���ك���ون أم���ام���ه���م س����وى ال���خ���روج 
الله  لحزب  العام  األمين  ق��ال  كما  أفقيا 
ف���ي خطاب  ال���ل���ه  ن��ص��ر  ال��س��ي��د ح��س��ن 
والمهندس،  سليماني  الشهيدين  تأبين 
الخاسر  سيكون  ترامب  ف��إّن  وبالتالي 
وسياسياً  عسكرياً  المعركة  في  األكبر 
بأقّل  ت��أت��ي  ل��ن  النتائج  ألّن  وان��ت��خ��اب��ي��اً 
لتلك  األميركي  إدراك  ومع  إسقاطه  من 
تنفيذ  م��ن  ي��ي��أس  ل��م  ال��ق��وة وف��ع��ال��ي��ت��ه��ا 
ل���ذا ه��و يعمل  ال���ع���راق،  م��خ��ط��ط��ات��ه ف��ي 
واألمنية  السياسية  الجبهات  ك��ّل  على 
اغ��ت��ي��ال  ب���ع���د  وال���ع���س���ك���ري���ة ال س��ي��م��ا 
والحاج  سليماني  قاسم  الحاج  القائدين 
توّهم  ح��ي��ن��ه��ا  ال��م��ه��ن��دس،  م��ه��دي  اب����و 
في  القرار  صاحب  أصبح  أنه  األميركي 
الصواريخ  كسرته  توّهم  وهو  العراق، 
اإلي��ران��ي��ة ال��ت��ي اس��ت��ه��دف��ت ق��اع��دة عين 
األس���د وم���ا ت��اله��ا م��ن ع��م��ل��ي��ات قصف 
المقاومة  ق��ب��ل  م��ن  األم��ي��رك��ي��ة  ل��ل��ق��واع��د 
ذريع  أميركي  عسكري  فشل  العراقية، 
ت����اله ف��ش��ل س��ي��اس��ي أك���ب���ر م���ن خ��الل 
رف���ض ت��رش��ي��ح ع��دن��ان ال���زرف���ي اآلت��ي 
التي  األم��ي��رك��ي��ة  ال��دب��اب��ات  ص��ه��وة  على 
وماضي  العراق  في  لها  مأمناً  تجد  لن 
العراق وحاضره يشهد بحشده وكتائبه 
وجيشه بأّن كّل محتّل على أرض العراق 
الذي  للرّد  الجاهزة  المقاومة  رهينة  هو 

العالم. سيفاجئ 
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 كورونا في �سورية.. بين غالء الأ�سعار

والإجراءات الحكومية ال�سارمة

{ د. حسن مرهج
العالم،  عبر  كورونا  فايروس  هندسها  متسارعة  تطورات 
خطورة  عن  بمعزل  العالم  في  جغرافية  منطقة  تعد  لم  إذ 
جملة  هناك  أّن  شك  وال  انتشاره،  وسرعة  الفايروس  ه��ذا 
مع  أيضاً  بالتوازي  انتشاره  على  تساعد  التي  العوامل  من 
عوامل تحّد من خطورته؛ هنا لسنا بصدد دراسة المتغّيرات 
هذا  اكتشف  من  ضّد  ُتوجه  سياسية  نظريات  او  البيولوجية 
جامع  عالمي  همٌّ  هناك  فاليوم  ونقله،  وط��ّوره  الفايروس 
لقاح  الكتشاف  عالمي  جهد  مقابل  في  وتأطيره،  لمواجهته 

مضاّد.
القاصي والداني بات ُيدرك أّن سورية على حدود مشتركة 
مع ثالثة بلدان ال تخفي وجود إصابات على أرضها، العراق 
والثالث  المنطقة  في  األّول  البلد  إيران،  وأّن  واألردن؛  ولبنان 
عالقات  تجمعه  والوفيات،  اإلصابات  أعداد  حيث  من  عالمياً 
هنا  من  سورية،  في  مختلفة  مواقع  مع  كثيفة  دينية  سياحة 
واالستباقية،  الوقائية  اإلجراءات  كّل  ورغم  سورية  أّن  يبدو 
القادمة من الخارج، واتخذت  قد أعلنت عن عدد من الحاالت 
بروتوكوالت  وفق  لها  الكافي  الدعم  وتقديم  لعزلها  إجراءات 
هناك  اآلن  حتى  أنه  الرسيمة  التصريحات  أكدت  وقد  طبية، 
الخارج،  من  القادمين  مع  سيما  ال  الدقة،  في  غاية  إج��راءات 
الحرب  سنوات  وبعد  قدرتها  السورية  للدولة  ُيسجل  وهذا 
والحصار، أن تقوم بإجراءات وقائية منعت حتى اآلن تفشي 

الفايروس، رغم الحاالت الكثيرة في دول الجوار.
سياسية  أو  طبية  نظرة  وفق  كورونا  فيروس  نقارب  لن 
الدولة  إجراءات  في  عميقاً  سنغوص  بل  بيولوجية،  حتى  أو 
السورية لمواجهة هذا الفيروس. لكن في هذا المقام ال بّد من 
اإلضاءة على الشعب السوري في ظّل إجراءات حكومته ضّد 
هذا الفايروس، فجائحة كورونا كانت مناسبة ذهبية للبعض 
في  تدخل  التي  الغذائية  المواد  من  الكثير  أسعار  رفع  لجهة 

صلب حياة المواطن السوري.
لمدة  التخزين  فكرة  تستهويه  ال  بمجمله  السوري  الشعب 
طويلة، وبالتالي ال وجود الستجرار كميات كبيرة من المواد 
المعيشي لغالبية  الوضع  أّن  الغذائية والخضروات، خاصة 
هؤالء  غالبية  أّن  كما  الفقر،  خط  ضمن  يدخل  السوريين 
المواطنين يعملون بقوتهم اليومي، ومع اإلجراءات الحكومية 
وتقّيد  التجمعات  ومنع  التجّول،  حظر  فرض  لجهة  السورية 
من  الكثيرين  آالم  عّمقت  السورية،  المحافظات  بين  الحركة 
الشعب السوري، رغم إدراكهم أّن كّل هذه اإلجراءات هي في 
صالحهم، ولمنع تفشي الوباء في سورية، فالدولة السورية 
بعناوين  ح��رب  م��ن  س��ن��وات  تسع  م��دى  على  عانت  التي 
ومفردات كثيرة، تمكنت حتى اللحظة من الحّد من ظهور هذا 
الوباء على أراضيها، وهنا يمكننا إيجاز بعض األسباب التي 

حالت دون ذلك:
األراض��ي  ف��إّن  س��وري��ة،  على  الحرب  لحالة  نظراً  أوالً: 
إال  واإلقليمية  الدولية  الوفود  من  الكثير  تستقبل  ال  السورية 
للقادمين  محدودة  حركة  هناك  وبالتالي  الضيقة.  األطر  في 

من الخارج.
ثانياً: هناك إعداد كبيرة من الشعب السوري خارج بالده 
بداية  مع  م��ح��دودة  ب��إج��ازة  يعودن  وه��م  العمل،  لظروف 
حركة  هناك  أيضاً  وبالتالي  الدول،  غالبية  من  الصيف  فصل 
محدودة للسوريين في هذه الشهور التي صدف ظهور الوباء 
بها. في هذا اإلطار قد يقول البعض إّن غالبية السوريين بات 
الواقع كثيراً،  داخلياً وخارجياً، وهذه فرضية ُتجافي  ُمهجراً 
الدولة  سيطرة  تحت  باتت  السورية  الجغرافية  فغالبية 
لبنان  من  سورية  إلى  عادت  هائلة  أعداد  وهناك  السورية، 
التقارير  أّن  كما  الماضية،  الشهور  خالل  واألردن  والعراق 
خالل  غادروا  الذين  السوريين  من  الكثير  أّن  تؤكد  الرسيمة 
الدول  من  العمل  إجازة  إطار  ضمن  يعودون  الحرب،  سنوات 

التي استقّروا بها.
الصيف  فصل  في  ُتقام  السورية  الفعاليات  غالبية  ثالثاً: 
غالبية  أّن  كما  الشتاء،  ف��ي  ال��ب��ارد  س��وري��ة  لمناخ  ن��ظ��راً 
تّمت  دولياً،  طابعاً  وتحمل  سورية  في  ُتقام  التي  المعارض 
مصادر  وفق  الصيف،  فترة  خالل  وانطالقها  مهامها  جدولة 

رسيمة سورية.
اتخذت  ال���دول،  من  الكثير  ش��أن  شأنها  سورية  راب��ع��اً: 
القادمين  سيما  ال  الفيروس،  تفشي  مانعة  وقرارات  إجراءات 
الوقائية،  الطبية  اإلج��راءات  أقصى  اتخاذ  مع  سورية  الى 
مع  الفايروس،  تفشي  من  الحّد  في  األمر  هذا  ساهم  وبالتالي 
حجر اإلصابات التي ُيشك بها، ريثما تتضح الحالة الصحية 

للشخص الُمصاب.

المواطن  ُيعاني  عليه،  اإلض��اءة  من  بّد  ال  آخر  جانب  في 
السوري من إجراءات الحصار االقتصادي ضّده، ومع استمرار 
اقتصادية خانقة،  ُيعاني أيضاً من ضائقة  الحرب عليه بات 
التقصير  السورية عن  الحكومة  األمر ال ينفي مسؤولية  وهذا 
توجيهات  من  الرغم  على  الواقع،  هذا  تفاصيل  بعض  في 
معيشة  بتحسين  المتعلقة  األس��د  بشار  السوري  الرئيس 
في  وممتازة  بل  جيدة  خدمات  تقديم  على  والعمل  المواطن، 
أكثر  من  هما  والفساد  البيروقراطية  اّن  إال  المجاالت،  أغلب 
المواطن السوري، حتى بات هذا  التي عّمقت أزمات  العوامل 
االقتصادية،  وتداعياتها  عليه  الحروب  سندان  بين  المواطن 
الشعب  حياة  ُتعّدل  لم  التي  الحكومية  اإلج��راءات  ومطرقة 
الماء  في  البعض  لتصّيد  ومنعاً  اإلط��ار  هذا  في  السوري. 
من  الكثير  فقدان  ورغم  السورية  الحكومة  إّن  نقول  العكر، 
على  ُتقّدم  تزال  ال  الخدمات  من  الكثير  إال  االقتصاد،  مقّومات 
أكمل وجه، وال زال الدعم الحكومي ُيقّدم لقطاعات عديدة، وإال 

ما تفسير صمود هذا الشعب رغم سنوات الحرب عليه.
في المقابل، ال يمكننا أن ُنحمل الحكومة السورية كّل أزمات 
اإلمكانيات  وفق  ذكرنا،  كما  تعمل  فهي  السوري،  الشعب 
ظّل  في  وااليرانيين  الروس  من  أصدقائها  ومساعدة  المتاحة 
أّن  حصار اقتصدي دولي خانق، لكن ال بّد من قول الحقيقة، 
وسياسية  اقتصادية  بكوارث  مروره  ورغم  السوري  الشعب 
إلى جانب قيادته السياسية  أنه ال زال صامداً  إال  وعسكرية، 
بمقومات  تعزيزه  يتّم  أن  يجب  األمر  هذا  ولكن  والعسكرية، 
الصمود، والعناية الفائقة بأوضاع الشعب السوري، وتقديم 

المزيد من الدعم الغذائي والمادي له.
من  الحرب  جراء  السوري  بالشعب  تعصف  كثيرة  أزمات 
قارب  سورية  في  األسعار  فغالء  كورونا،  بسبب  واآلن  جهة، 
مستويات قياسية رغم توفر الكثير من المواد الغذائية محلياً، 
ويتّم تصنيعها أيضاً محلياً، وال حاجة الستيرادها فهي إنتاج 

محلي، فما السبب الرتفاع اسعارها؟
توصيف  في  الداخل  دواعش  مصطلح  ُيطلقون  السوريون 
انشغال  ظّل  في  األزمات،  يستغلون  الذين  الفاسدين  هؤالء 
الحكومة  على  أيضاً  لكن  كورونا،  لمواجهة  كامل  حكومي 
والضرب  للشعب،  مساعدتها  مروحة  توّسع  أن  السورية 
الذين  السورية،  األزمة  ُتجار  ممارسات  على  حديد  من  بيٍد 
المواطن  أرباحهم على حساب  يستغلون كّل مناسبة لزيادة 
لديه  األسد  الرئيس  أّن  خاصة  الحرب،  أنهكته  الذي  الفقير 
سؤال  هو  التقصير  فلماذا  األمر،  هذا  في  واضحة  توجيهات 

غالبية المواطنين السوريين؟
اإلجراءات الحكومية السورية لمواجهة هذا المرض كانت 
ناجعة في الحّد من انتشاره، ووزارة الصحة السورية إتخذت 
إجراءات صارمة لمواجهة هذا الفيروس، ومثله باقي وزارات 
الصامد،  السوري  بالشعب  العناية  من  بّد  ال  لكن  الدولة، 
في  والنفيس  الغالي  وق��ّدم  اإلره��اب  وج��ه  في  صمد  ال��ذي 
السماح لبعض  ُيمكن  سبيل بقاء سورية واحدة موحدة، وال 
المستجدة،  الوقائع  باستغالل  يقوموا  أن  السوريين  التجار 
وال  والخضروات،  الغذائية  المواد  غالبية  أسعار  رفع  حيال 
إّن هناك  الحروف والقول صراحة،  النقاط على  بّد من وضع 
تقصيراً حكومياً واضحاً في مواجهة غالء األسعار، حتى بات 
لسان حال المواطن السوري يقول، إنه خالل سنوات الحرب 
واإلرهاب في سورية، لم تصل تطّورات األوضاع إلى هذا الحّد 
السوري،  المواطن  بنظر  بات  الذي  الفساد  وتفشي  غالء  من 

أخطر وأفتك من فيروس كورونا.
اجراءات  اتخذت  السورية  الحكومة  فإّن  السياق،  ذات  في 
هامة في ظّل منع التجّول بين المحافظات، وإجراءات الحظر، 
السوري،  الجيش  وأفراد  للعسكريين  نقل  وسائل  وخّصصت 
محاربة  ف��ي  واالس��ت��م��رار  تمركزهم  نقاط  إل��ى  إليصالهم 
اإلرهاب، وعليه، يمكن القول بأّن الشعب السوري بكّل فئاته، 
لمواجهة  التعاون  من  بّد  وال  القادم،  التحدي  حجم  ُي��درك 
وبين  الصارمة،  الحكومية  اإلج��راءات  بين  وما  الوباء،  هذا 
مستوى  وتدني  األسعار،  غالء  لجهة  السوري  المواطن  حال 
أكثر  االهتمام  يجب  الحظر،  وإجراءات  عام،  بشكل  المعيشة 
بغالبية السوريين، خاصة أّن معظمهم فقد بيته ومكان عمله 
لتأمين  يومي  بشكل  يعمل  وبات  اإلره��اب،  جراء  ووظيفته 
قوت يومه، ودفع مستحقاته الشهرية، واليوم توقفت األعمال 
المواطن  وبات  كورونا،  مواجهة  إجراءات  جراء  سورية  في 
والخوف  جهة،  من  يومه  قوت  تأمين  نارين،  بين  السوري 
اليد  من  بّد  وال  أخ��رى.  جهة  من  كورونا  فيروس  تفشي  من 
الحكومية التي تواجه اإلرهاب وتداعياته، أن تقوم أيضاً بمّد 

يد العون للمواطن السوري.

{ د. ميادة ابراهيم رزوق
وقوة  كإمبراطورية  األميركية  المتحدة  الواليات  ب��رزت 
على  الهيمنة  نحو  والسعي  السيطرة  مرحلة  دخلت  عالمية 
بقوتها  ذلك  وتمثل  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  العالم 
العسكرية التي بلغت ذروتها مع تفجير القنبلتين النوويتين 
تلك  ميالد  عن  اإلعالن  بمثابة  الحدث  هذا  وكان  الشهيرتين، 
اإلمبراطورية وضرورة تنّبه دول العالم المؤثرة فيه تحديداً 
أسلحة  صنع  من  أول  كانت  حيث  دولياً،  إلرادتها  لالنصياع 
الدمار الشامل، وأكثر دولة تمتلك انتشاراً لألساطيل الحربية 
في البحار والمحيطات، والقواعد العسكرية الثابتة في أرجاء 
المعمورة، باإلضافة إلى قّوتها االقتصادية التي تجّسدت من 
ومنظمة  الدولي،  والبنك  الدولي،  النقد  صندوق  إنشاء  خالل 
غير  أولى  دولية  كعملة  للدوالر  وفرضها  العالمية،  التجارة 
واالقتصاد  الدولية  التجارة  على  ومهيمنة  للمنافسة  قابلة 
وأصبحت  الحلفاء،  مع  المتحدة  األمم  أنشأت  كما  العالمي، 

هذه المنظمة أداة لتنفيذ السياسات األميركية بغطاء دولي.
تغّولت الواليات المتحدة األميركية أكثر بعد انهيار االتحاد 
بغطرسة  فتصّرفت  الثنائية،  القطبية  وزوال  السوفياتي 
الجميع  على  تفرض  أن  وحاولت  العالم،  دول  مع  منفردة 
يتنكر  العولمة،  على  يعتمد  جديد  بنظام  واسلوبها  ثقافتها 
العالم  لشعوب  والوطنية  الثقافية  الهوية  ويهّدد  لألديان 

الثالث بغزو فكري ثقافي اقتصادي.
ورغم مرور أكثر من مئة عام على خطاب الرئيس األميركي 
»وودرو ويلسون« الذي ألقاه في العام 1916 بمناسبة بداية 
»علم  إّن  مقولة  إليه  تنسب  حيث  الثانية،  الرئاسية  واليته 
أميركا ليس علمها وحدها، بل هو علم اإلنسانية جمعاء”، إال 
النبوءة لم تتحقق، لم يصبح علم الواليات المتحدة  أّن هذه 
وقتل  للشّر  علماً  أصبح  بل  لإلنسانية،  علماً  األميركية 
الشعوب والغطرسة ونهب خيرات الدول، صار وجهاً قبيحاً 

للعنصرية والتمييز والتوحش.
تلك  على  الحفاظ  في  األميركية  السياسة  هاجس  وظ��ّل 
على  االقتصادية  والسيطرة  الهيمنة  وتوسيع  اإلمبراطورية، 
العالم مع اعتبار أّن كالً من روسيا االتحادية والصين يشكالن 
النزاع  واستمّر  األميركي،  القومي  األمن  على  األكبر  الخطر 
المتحدة  )ال��والي��ات  البارزين  المعسكرين  بين  والتصادم 
– الليبرالية من جهة، وروسيا االتحادية والصين  األميركية 
- االشتراكي من جهة أخرى(، وكانت السمة األساسية لهذا 
النزاع هي المصالح االقتصادية والسياسية والتنافس على 
األوسط  الشرق  في  العالم  من  واسعة  مناطق  على  النفوذ 
الشرقية،  أوروبا  وحتى  آسيا  شرق  وجنوب  أفريقيا  وشمال 
والواليات  إي��ران  بين  الصراع  يتموضع  النزاع  هذا  وضمن 
المالحة  طرق  وتأمين  النفط  منابع  على  األميركية  المتحدة 
المتحدة  الواليات  مصالح  أهّم  أحد  الصهيوني  الكيان  وأمن 
النهج  تجاهل  دون  األوس��ط،  بالشرق  الحيوية  األميركية 
السياسي  بخطابهما  كليهما  يتبناه  ال��ذي  االيديولوجي 

المعادي بالضرورة لبعضهما.

العام  هذا  بداية  مع  ذروت��ه  والصراع  النزاع  هذا  وصل 
بتكسر العديد من أنياب ومخالب الواليات المتحدة األميركية 
سورية  في  أو  المباشرة،  بحروبها  والعراق  أفغانستان  في 
وإيران ولبنان عبر الحرب الناعمة والذكية، وعجزها مجّدداً 
أكالفها  تحّمل  على  ق��ادرة  غير  ح��رب  أي��ة  في  ال��دخ��ول  من 
والعسكرية  واالقتصادية  السياسية  القوى  ميزان  باختالل 
ينوء  ال��ذي  حلفها  وتفكك  وإي��ران،  والصين  روسيا  لصالح 
المملكة  من  ب��دءاً  والسياسية  االقتصادية  أزم��ات��ه  تحت 
العربية السعودية الغارقة في المستنقع اليمني وصراعاتها 
وأزماته  الصهيوني  بالكيان  ومروراً  الحاكمة،  األسرة  داخل 
وحرب  األوروب���ي،  االتحاد  ب��دول  انتهاء  وليس  الداخلية، 
أسعار النفط وجائحة كورونا التي أرست قواعد ركود وكساد 
المستترة  الحقائق  من  مجموعة  وع��ّرت  عالمي،  اقتصادي 
لدول الغرب النيوليبرالي الذي يرفع شعارات حقوق اإلنسان 
والديمقراطية، وقد سبق ذلك الهروب األميركي إلى الوراء على 
العديد  من  االنسحاب  خالل  من  والحمائية  االنعزالية  قاعدة 
من االتفاقيات والمعاهدات الدولية كمنظمة التجارة العالمية، 
حلف  وتمويل  اإليراني،  النووي  واالتفاق  المناخ،  واتفاقية 
شمال األطلسي النتهاء دوره الوظيفي المطلوب، والتحّول من 
االقتصاد االفتراضي المعولم باتجاه االقتصاد التقليدي الذي 
يعيد فرض الرسوم الجمركية على الواردات األميركية، وكّل 

ذلك وفقاً لشعار دونالد ترامب االنتخابي »أميركا أوال«.
العالم  ف��ي  وتفشيه  ك��ورون��ا  وب��اء  إل��ى  ال��وص��ول  وم��ع 
دورها  وحقيقة  وروائزها  كينونتها  عن  تفصح  الدول  بدأت 
وعقائدها بين النيوليبرالية الغربية المتوحشة التي فضلت 
الشرق  دول  وبين  اإلنساني،  المنطق  على  المادي  المنطق 
شريعة  بين  البشرية،  وال��روح  للحياة  أهمية  أول��ت  التي 
إنسانية  اعتبارات  الربح دون  التي تبغي  الرأسمالية  الغاب 
واإلرهاب  والعقوبات  الحصار  سياسة  ممارسة  في  وتستمّر 
وفنزويال  إيران  وخاصة  سياستها  تعارض  التي  الدول  ضّد 
في  تساعدها  التي  الطبية  الخدمات  وص��ول  لمنع  وكوبا 
تمثلت  التي  اإلنسانية  الشرق  روح  وبين  الوباء،  مكافحة 
والمعدات  المساعدات  قّدمت  التي  وإيران  والصين  بروسيا 
للسيطرة  العالم  في  دولة    80 من  ألكثر  الطبية  والخبرات 
على هذا الوباء ومكافحته دون النظر إلى اعتبارات مادية أو 

خالفات سياسية.
جديد  جيوسياسي  عالم  أم��ام  كورونا  بعد  نحن  فهل   �
القيمي  والبعد  واإلنسانية  الروحانية  المفاهيم  عليه  تسيطر 

األخالقي؟
� هل نحن أمام تفكك االتحاد األوروبي كما ظهر حاله خالل 
للقرار  تبعيته  إلى  باإلضافة  كورونا؟  وب��اء  مكافحة  فترة 

والهيمنة األميركية...
األميركية  الشركات  من  العديد  إف��الس  أم��ام  نحن  هل   �

المالية والصناعية؟
� هل نحن أمام أفول اإلمبراطورية األميركية وانكفائها نحو 

تطبيق »شعار أميركا أوال«؟
تساؤالت برسم قادم األيام بعد زمن كورونا...

جاِئٌع ولكْن

»كورونا« بين المنحة والمحنة...

{ ابراهيم مصطفى
بالرغم من صغر مساحته الجغرافية وغزارة انتشاره 
في دول العالم ووسائل إعالمه الكثيرة وجمعياته التي 
والّسرية  العلنية  التبّرع  وحمالت  ُتحصى  وال  ُتعدُّ  ال 
إضافًة الى العدد الهائل من البنوك والمصارف الُمترامية 

األطراف...
كيف  ُيفكر  وهو  الليَل  يناُم  ال  َمْن  هذا  لبنان  في  يبقى 
سيطعم أوالده في اليوم التالي تحت وطأة ظرٍف طارئ 

ومأساوي...
المجتمع  وهيئات  األح���زاب  من  الكثير  تحرك  رغ��م 
المدني ما زال يوجد عدد كبير من العائالت المستورة أبية 
النفس وعزيزة الكرامة التي ال تتكلم عن جوعها وعطشها 

ومرضها كي ال تجرح كبرياءها أو ُيذهب بماء وجهها...
إذن...

إليها  العون  يد  وتقديم  مساعدتها  إلى  السبيل  كيف 
دون ان ُنشعرها بالذّل أو االرتهان...

ومن الذي أحصى بحّق عدد هؤالء؟ 
ومن سيقّدم لهم المساعدة للبقاء على قيد الحياة...؟

زمن  في  الجوع  وه��ذا  الوجع  هذا  عنهم  سيرفع  من 
الكورونا القاتل...؟

بل  ومسؤولية؟  بشغٍف  أوض��اع��ه��م  سيتابع  م��ن 
على  ال��ح��داد  لُيعلن  بعد  ع��ن  موتهم  س��ب��راق��ب  م��ن 

اإلنسانية...؟
اننا في زمن الموت األحمر... فهذا الذي ُيعيُل عائلته 
والمشرب  المأكل  ُيؤّمن  أن  يستطيع  وال  بيوم...  يوماً 
الحجر  وط��أة  تحت  يتصّرف  فكيف  متتاليين  ليومين 

المنزلي؟
َمْن يأخذ بيد هؤالء وُيحافُظ على ما تبقى من أمل في 

هذه الحياة...؟
أيكفي اإلعالن عن المساعدات؟

ووسائل  اإلع���الم  وس��ائ��ل  ف��ي  لها  ال��ت��روي��ُج  أيكفي 

التواصل االجتماعي وغالبية الناس في وطني ال يجدون 
قوت يومهم...

من أين يأتي بالمال والبنوك مقفلة...؟
من يأتي برغيف الخبز أو بعلبة دواء 

او ببعض ماء ليشرب... 
او بمعقم يحميه هو والعائلة... والمال مفقود، والوباء 

عند كّل باب مولود وفي األزقة يمشي فرحاً ويسود...؟
شكراً لكّل َمْن بادَر 

ولكّل َمْن سعى ويسعى...
عدداً  أّن  ويجزُم  ُيؤكد  والمؤلم  المرير  الواقع  ولكن 
دون  م��ن  موظفون  )ف��ق��راء...  وطني  أب��ن��اء  م��ن  ه��ائ��الً 
رواتب... محاصرون...( يضعون الحصى في طناجرهم 

وُيوهمون أبناءهم أّن الطبخة على النار...
واّن عدداً مماثال ينامون من شدة الجوع...

وقلّة الِحيلة...
فمن يسمْع... من يعتبر... من يّتعظ من َهْول أّناتهم 
الهْب  وعشٍق  ثاقْب  بوعي  فلُيبادر  آهاتهم...؟  وحرقة 
ِلمْن  يستحق...  لمْن  الدعم  تقديم  الى  صائْب  وإيماٍن 

يستحُق فعالً...
حتى ال ُيقال 

م��ات ط��ف��ٌل ف��ي وط��ن��ي وق��ت ال��ك��ورون��ا م��ن الجوع 
والعطش وهو ينتظر في حضن أمه...

حتى ال ُيقال 
وص��ول  ال��ب��اب  خ��ل��ف  تنتظُر  وه���ي  إم����راٌة  م��ات��ت 

المساعدة...
حتى ال ُيقال 

يعُد  ذاك  أو  السياسي  ه��ذا  ي��رى  وه��و  ك��ه��ٌل  م��ات 
بالمساعدة دون ان تصل...

جائٌع... ولكن....
ويبقى... في هذا الزمن الُمّر... أن نتمّسَك باألمل نهجاً 
وِعالجاً وبالصبر سبيالً وّهاجاً للخروج من أتون الموت 

إلى الحياة...

{ زياد العسل
آخر،  ن��وع  م��ن  استراحة  األي���ام  ه��ذه  العالم  يشهد 
الهائلة،  البشرية  اإلنجازات  على  مكافأة  ليست  فهي 
وليست نظاماً كونياً عادالً وشامالً من حيث الحقوق 
وال��واج��ب��ات، ول��ي��س��ت ح��ال��ة م��ن االس��ت��ق��رار األمني 
وال��س��ي��اس��ي واالج��ت��م��اع��ي، ب��ل ه��و ال���وب���اء األخطر 
واألخ���ب���ث؛ وب���اء ك��ورون��ا ال���ذي دف���ع ب��أغ��ل��ب سكان 
الكون بأسره في  بيوتهم ألّن  المعمورة لاللتزام في 
ودفعته  للحياة  المحب  اإلنسان  قهرت  إجازة  إجازة، 

ليعيد الرؤى والحسابات في كّل فعل.
األطباء والممّرضون يصرخون قلقين على مرضى 
المعمورة،  بقاع  شتى  في  بالمئات  يومياً  يتهافتون 
وينتصروا  الزمن  ليمّر  الفرج  ينتظرون  ومصابون 
على وباء لم يكن في الحسبان. شوارع خالية وكأّن 
حالة من اإلنقراض البشري قد حدثت للتّو، ومطاعم 
ومقاه وماله ومكتبات فارغة وكأّن اإلنسان قد ذهب 
اإلنساني  النشاط  ع��ن  بعيداً  عميقين  وس��ب��ات  لنوم 

برّمته.
هذا  على  الصين  فيه  انتصرت  ال��ذي  ال��وق��ت  وف��ي 
والطبّي  التقني  التقّدم  بفعل  المدّمر  الكارثي  الوباء 
أهلها،  عند  واإلنساني  واألخالقي  الوطني  واإللتزام 
أقّل تطّوراً وتقّدماً كلبنان تعاني  ما زالت دول أخرى 
األم��ّري��ن م��ع ه��ذا ال��وب��اء ف��ي ظ��ّل إع���الن تمديد حالة 

التعبئة العامة ألسبوعين آخرين. 
ُيقال  كما  بلة  الطين  زادت  المدقع  الفقر  من  وحالة 
عن  شعبنا  أبناء  من  كبير  قسم  توقف  بفعل  لبنانياً، 
التي  نفسها  الشريحة  وه��ي  ن��ه��ائ��ي،  بشكل  العمل 
تقتات من العمل اليومي والتي تشكل السواد األعظم 
إيطاليا  إلى  باإلضافة  اللبنانية.  اإلجتماعية  البيئة  من 
التي بات المشهد فيها سوداوياً بالمطلق، حتى خرج 
أحد األطباء ليقول والحزن يغمر حواسه: »أغلقوا كّل 

شيء، أغلقوا النوافذ، لئال يتسلل أحد، نحن في كارثة 
العصر الكبرى”! باإلضافة إلى بعض الدول األخرى 
الوسيلة  ه��ي  ال��ص��الة  لتصبح  ال��وب��اء  بها  فتك  ال��ت��ي 
النجاة  عباده  يتوّسله  عظيم  لخالق  والعظمى  الكبرى 

من الموت بشكل مخيف. 
وبالعودة للشّق المهّم والذي ال بّد علينا من التركيز 
عليه وتكراره والعمل على فهمه بشكل عميق. ما هي 

الرسالة األعظم من هذا الوباء المقيت؟
وعرفي  ال��ب��س��ي��ط  فهمي  ف��ي  عظمى  رس��ال��ة  ث��م��ة 
سياسي  تحّد  من  أرفع  هو  لما  بالنظر  تتمثل  األبسط 
عظيمة  رسالة  ثمة  ومذهبي،  وطائفي  وعرقي  واثني 
سواها،  ش��يء  وال  المحبة  عنوانها  جمعاء  للبشرية 
جبران  اللبنانية  بشري  اب��ن  العالمي  األدي���ب  وك���أّن 
المحبة  خاطبتكم  وإْن  قائالً:  للتو  يقف  جبران  خليل 

فصدقوها!
جماعية  م��داف��ن  وه��ن��اك،  هنا  بالمليارات  خسائر 
تحضر، شوارع خالية من قاطنيها وعشاق السعادة 
لبني  المحنة  ه��ذه  بعد  األع��ظ��م  وال��رس��ال��ة  وال��ح��ي��اة، 
البشر، لبني كّل من مّروا على هذه األرض أّن الحروب 
والقتال واإلستعالء واإلستكبار ومحاوالت النيل من 
األمم البائسة ال تغيّر شيئاً مع األقدار العظيمة، فثمة 
ما ال ُيرى بالعين ولكنه يكسر القلب كفيروس كورونا 
من  عظمى  رس��ال��ة  وث��م��ة  وال��ح��ض��ور،  ال��ذك��ر  السيّئ 
انتماء  أعظم  فينا  اإلنسانية  أّن  وهي  أال  العصر  وب��اء 
أوجاع  هي  وقهره،  ودموعه  إنسان  آخر  أوج��اع  وأّن 
ومآسي نظير له في بقعة أخرى من هذا العالّم ، لتجّسد 
هذه »المحنة المنحة” مقولة اإلمام علي بن ابي طالب 
التي تصلح لكّل زمان ومكان: »الناس نوعان اما أخ لك 
في الدين أم نظير لك في الخلق”، فعسى أن تكون هذه 
المحنة اآلنية هي منحة إلهية اللتقاء اإلنسانية على ما 

يجمعها من قيم الحق والخير والجمال...!
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 q� ÆbK��« ◊UO� s� È—UJ��« »ËR� YO� v�« Ê«dJ��« »—UI�« sN�

° U�U��« U�–ö� UM�  U�UF�«
° ZO�b��« s� W�—UF�« WIOI�K� U� ∫…d�IL�«

 °øÎÎöD�  UNMOF�  ÎU�U�√  wÒL��  Ê√  WÒ�b�_«  W�UDFK�  nO�  ∫WKDF�«
 UNCF� t�Òd�√ ¨‚dA�« WF� l�«Ë ÊU��—U� q�«œ W�UI� w� «u�O�√

ø°„Òd��� UNCF�Ë X�U�
***

∫j�u�L�« ‚d� w� jI�
  «œdHL�«Ë WN�UA�� ”uID�« ¨WN�UA�� Áu�u�« ¨WN�UA�� ÂU�_«
 WKBIL�«Ë  q���«Ë  bK��U�  t�U��   öH�«  W�U�  q�Ë  ÆÆWN�UA��

°WI�UDL�« r� WI�UDL�« r� WI�UDL�«
°WL�F�« s� œu�ô«Ë iO�_U� g�H� …QHD� ÊuO� ∫qOJA��«

°Âb� ÆÆÂb� ÆÆÂb� ∫vIO�uL�«
°d�¬ —UF�≈ v�� WIKF� WLN� ¨l�u� œd� ∫W�eF�«

° lOL��« t�b�d� b Ò�u� ”U�� ∫WO�u�u�«
 qO��«  ÆÆ“UO��U�  W�uJ�L�«  W�—u��«  w�  WKL�  r�√  ∫ÂbI�«  …d�
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°b�b�Ë ÆÆsOM� ÆÆsOM� ∫Âö�ù«

ÆÆÆ·dB�« V�J� s� Á Òu�� Ã—U� Òw�uGM� n�u� ∫w�U�B�«
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 s�«  ©‰«œ®Ë  ©rO�®  r�  s�«  ©sO�®?�  …“u���  W�U�  ∫W�dH�«
 Í—UI� r�— `�_« vK� u� Ë√ ¨W�uI�« rO� dN� ¡U�Ë ©¡U�® X�√
 U� U�√ Æ—UB��U� …b�«u�« W�u�b�« WKOBH�« ¡U�d� sO� t�Ë«b� r��
 Ë√ …uKNH�« vK� b�«Ë q�  «—b� V��� ŸÒ“u�� WOL�Ë ÂUN� s� vI��

Æ¡U�G�«Ë ŸuM��« dO�UF� s� p�– dO� Ë√ Ê ÒuK��« Ë√ qÒ�J��« Ë√ nÒ�e��«
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Æw�U�—u��« w�UO��«
 W�dD�  U�uK�L�« lM�√Ë …¡«c� n�ö��« d��√ ∫qOK���« ¡«d��
 rN�FM�  Ê√  sOO�ö�ù«  ‰u??�√  ô  v��  sOF�cL�«  iF��  uK��  U�

°øåw�O�«d��ô« qOK���« ¡«d��å?�
 Î «¡b� WJO�— WÒO�d�� Èd�_« WHC�« bz«d� uL�d�� V�UG�« w� r�
 r�  ÆÆUN�—u�uO�Ë  eL�U��«  v�≈  Îôu�Ë  XM�b�ôU�  Î «—Ëd�  bM�u�  s�
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°U� WO�UO� …bM�√ W�b� VKD� W��U�  UN� Ë√  «—UH�
***

∫j�u�L�« ‚d� w� jI�
° UM�d�dG�« tO�U� d�M� —u��� œd�Ë vL�√ Êd� bO�Ë ∫V��«

  «—UFA�U� ¡uKL� t�öL�� d��œ t�U� Í“«u�—u� ŸËdA� ∫Ã«Ëe�«
° “UO��U� Ã–U�Ë w�� q�— UN�—u�U� l�b� WHO���«

 ‚dH�«  ÆÂUL��«  V��  s�  Õ“U�  »UB�Ë  »U���«  W�U�  ∫…√dL�«
 Î «—œU� ÎU���Ë Í“u�U��« sO� ÎUO�UMD�« ÎU��� „UM� Ê« u� bO�u�«

°w�F� ÂUL� s� Õ«bM�
 W�dFA�«  dz«dC�«  ”—œ  ¡U��  dN�  s�  kH��  Ê«uKN�  ∫d�UA�«
 w�  lÒJ���Ë  w�«uI�U�  …¡uKL�  WH�  qL��Ë  ¡U�d�   UO�√  WFC�Ë

 ° UBML�«Ë ÊbL�«Ë ‚«u�_«
 UN�LK� WOMOIO� o�dN�Ë ·dF� ô UL� ·dN� w�ö� —U�L� ∫b�UM�«
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°r�u�U� ÊuL�ML�«Ë ÊËƒ«dL�« t�dJ� WHO�� W�uL{« qJ� w�
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W�C�I�  UH�dF�
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 fO�N�«Ë  nOH��«Ë  ÊUM��U�  W�«œe�  WK�R�  …d�I�  ∫V��«

Æq�I�«Ë
 w�M�  p�d�  d��√  u�Ë  sOLzUM�«  d�d�  w�  d�U�  „eO�  ∫rK��«
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Æ¡UO�_«
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Æl�b�« WO�U�— …—UO� V�d� œU� ¡U�� ∫¡U�c�«
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Æq�ËQ��«
***

 ôUL��«
 X��  qO��  q��  vK�  ÁdAM�Ë  vMFL�«  q�G�  Ê√  Î «b�  qL���

°ÂbF�« ◊d� s� ÈuK�O� ¡«œu� fL� WF�√
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ÆÆ U�d�c�« WLO�Ë s� »U���ô« vK�
  «—U��« t�uI� U� tIH� ô WO��Ëd� WIOAF� rK�� Ê√ Î «b� qL���
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 p��e� u�� ‰ËdN�� ÆÆWH�U� ’uB� s� ÒeM� b�bB�« ULO� WF�Ëe�«Ë
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 rJO{«—√  «uFO�Ë  «Ëd�U�ò  —UF�  X��
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 W�ËUF�L�«  WO�U��ù«  ÈuI�«  ∫sOI�d�
 ÈuI�«Ë åsOOKOz«d�ù«åË WM�UNB�« l�
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 …œU�≈ WM�UNB�« ‰ËU� b�Ë ¨sOKI��L�«
 sO�ËUF�L�« nO�u�Ë a�—U��« «c� W�U��
 s�  “Ë—bK�  d�UG�  a�—U�  oK��  rNF�
 w�  Ë√  sOD�K�  w�  ¡«u�  »dF�«  WOI�

 Æ—«u��« ‰Ëœ
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 gO��«  w�  ŸûD�K�  “Ë—b�«  ÂU�√  »U��«
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Æd�_« «cN� ÊUÒ�A�« s� dO��
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إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
الكالسيكية  األوب����را  أن��ش��أ  أل��م��ان��ي  موسيقي  1 .

األلمانية
مصيف لبناني، أداة جزم، حرف أبجدي مخفف 2 .

مرض، يشي، من الحيوانات 3 .
خالف بعدنا، دولة أفريقية 4 .

على  كرواتيا  في  ساحلية  منطقة  ج��ر،  ح��رف  5 .
األدرياتيك

مرفأ في قبرص، سنوات 6 .
يصوت الضفدع، عّزتا، ضمير متصل 7 .

تظفر الشعر، من المخلوقات 8 .
مصيف لبناني، مدينة إيرانية، متشابهان 9 .

إسم موصول، رتلت ،السقي 10 .
أقرضا المال، نهر من روافد الدانوب 11 .

نرطبه بالماء، من مؤلفات األديب اللبناني جبران 12 .

عمودياً: 

ممثل مسرحي لبناني 1 .
للنداء، صوت حزين، نهر في ألمانيا 2 .

نلهو، كرها، صاح التيس 3 .
دولة أوروبية، رتبة عسكرية 4 .

أول اغادر، دولة عربية 5 .
وجهة نظر، تقال قبل األغاني الشعبية، بسطه 6 .

نجلس برفقة، قطع 7 .
الفاني، كامل، متشابهان 8 .

بحر، قرية فلسطينية، غاب النجم 9 .
وقت وحين، اإلسم القديم لدولة آسيوية 10 .

سقطت باإلمتحان، شهر مصري 11 .
دولة أوروبية، يتبع 12 .
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أو   Sudoku
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي 
على  تقوم  الفكرية، 
في  األرق��ام  ترتيب 
الفارغة،  المربعات 
وضع  يتم  أن  على 
 9 1 الى  األرقام من 
الخانات  في جميع 
 81 ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 
عدم  يجب  خ��ان��ة. 
عينه  الرقم  تكرار 
أو  السطر  نفس  في 
الجدول  او  العمود 

الصغير )3*3(.

123456789101112
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11

12

:Sudoku حل {
 ،285713946  ،941826357  ،736549182
 ،319465278  ،574182693  ،628937514

452671839  ،893254761  ،167398425
} حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
1 ( سريلنكا، يراع 2 ( اف، واترلو 3 ( نحارب، جاكرتا 
4 ( نيتها، ليما 5 ( السا، انبا، سا 6 ( انام، انفا 7 ( يمن، 
 )  10 تردما  ال��و،  وي،   )  9 تألفا  نسيم،   )  8 نحن  ب��الد، 

نادمنا، يقال 11 ( ناسبي، نمد، لي 12 ( باتراس، ري. 

عموديا:
1 ( سان مارينو، ني 2 ( رفح، مسينا 3 ( انساني، اسب 
4 ( لوريان، مأدبا 5 ( نابت، اب، لميت 6 ( كت، هاملتون 7 
( ارجان، اا، انا 8 ( ال، بادلت، مس 9 ( يوكالن، فريد 10 ( 

ري، فنادق 11 ( التمساح، مالي 12 ( ااا، نبالي.

حلول العدد ال�سابق

 »�لفيفا” يلزم �لنجمة بالدفع �إلى لوي�س

حًا �لتفا�صيل و�لنجمة يرّد مو�صّ

كشف األمين العام لالتحاد اللبناني لكرة القدم جهاد الشحف أن االتحاد الدولي للعبة »فيفا” 
وّجه كتاباً عبر االتحاد اللبناني إلى نادي النجمة طالب فيه بتحويل مبلغ 10 آالف دوالر اميركي 

إلى الالعب سيدريل لويس.
وقال الشحف ان إدارة نادي النجمة أكدت لالتحاد اللبناني التزامها بتنفيذ القرار، وطلبت إلى 
المصرفية  اإلجراءات  لكن  المبلغ،  لسداد  النادي  استعداد  على  والتأكيد  »فيفا«  مراسلة  االتحاد 
المعتمدة في لبنان حالياً تمنع تحويل أي مبلغ بالعملة الصعبة إلى الخارج، وهو ما يحول دون 

ذلك.
لبنان  الالعب بذلك وان يكلّف أي شخص موجود في  إبالغ  الدولي  االتحاد  النجمة من  وطلب 

الستالم المبلغ الموجود في النادي.
وقال الشحف ان االتحاد اللبناني ينتظر جواب االتحاد الدولي على كتاب نادي النجمة مشيرا 
لنادي  القانوني  الموقف  أن  مؤكدا  الظروف،  هذه  مثل  في  روتينية  هي  »فيفا«  مراسالت  أن  إلى 
أن  المعلومات  وفي  حاليا.  والعالم  لبنان  يعيشها  التي  الظروف  ظل  في  وقوي،  سليم  النجمة 
الالعب سيدريل لويس تمّنى على النجمة تسليم المبلغ إلى الالعب دايفيد ناكيد )وكيل الالعب( 
لكن الخير ، ونظراً لتواجده خارج لبنان تمّنى تسليم المبلغ إلى محاٍم من آل الميري، والحقاً أعرب 

النادي عن استعداده لتسليم المبلغ إلى وكيل الالعب بشرط إبرازه وكالة خاصة من الالعب.

 40 مليون يورو من ريا�صّي جز�ئرّي 
دعمًا لبالده في مو�جهة كورونا

بوزيد،  بن  الرحمن  عبد  الجزائري  المستشفيات  وإص��الح  والسكان  الصحة  وزي��ر  كشف 
مليون   40 إلى  يصل  بمبلغ  للتبرع  مشهورة عالمياً  رياضية  جزائرية  شخصية  استعداد  عن 
يورو للمساعدة في مكافحة كورونا. وقال بن بوزيد خالل مداخلته البرلمانية أمس األربعاء، إن 
هذا  وعد  كما  أيام،  عشرة  منذ  به  اتصلت  قد  عالمياً،  المشهورة  الجزائرية  الرياضية  الشخصية 
40 مليون يورو. وقال وزير الصحة  إلى  للتبرع بمبلغ يصل  الرياضي وزير الصحة باستعداده 

بأنه وعد هذا الرياضي بأن ال يكشف اسمه وأن تبرعه سيبقى في السر بناء لطلب المتبّرع.

ر�بطة دوري �ل�صلة �لأميركّية

 

تدر�س تقلي�س رو�تب �لالعبين

التبعات  بشأن  ومفاوضاتها  مناقشاتها  للمحترفين  السلة  لكرة  األمريكي  الدوري  رابطة  بدأت 
المالية ألزمة تفشي اإلصابات بفيروس »كورونا« المستجد على الالعبين المشاركين في البطولة. 
وأوضحت شبكة ESPN التليفزيونية األمريكية، أن كل مباراة لم تقم في فعاليات الموسم المنتظم 
بالبطولة، ستكلف الالعبين %1 من دخلهم السنوي. وتتركز المناقشات والمفاوضات حاليا على 
توضيح كيفية تقليص ما يحصل عليه الالعبون لصعوبة دفع رواتبهم كاملة. وأضافت الشبكة 
أن االتفاقية بين رابطتي الدوري، والالعبين المحترفين في المسابقة تشترط بالفعل عدم حصول 
الوضع  على  ينطبق  ما  وهو  قهرية،  لظروف  المباريات  إقامة  عدم  حال  رواتبهم  على  الالعبين 
الماضي  آذار   11 منذ  للمحترفين  السلة  لكرة  األمريكي  الدوري  بطولة  مباريات  وتوقفت  الراهن. 

بسبب وباء »كورونا«.

�إلغاء بطولة ويمبلدون للتن�س ب�صبب كورونا

2020 والتي  للتنس  إلغاء بطولة ويمبلدون  أنه قرر  األربعاء،  إنكلترا، أمس  أعلن نادي عموم 
كانت مقررة بين 29 حزيران و12 تموز؛ بسبب تفشي فيروس كورونا. وأضاف في بيان: »بأسف 
المخاوف  بسبب  2020؛  ويمبلدون  بطولة  إلغاء  إنكلترا  عموم  نادي  إدارة  مجلس  قرر  شديد 
الصحية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا«. وتابع: »بدالً من ذلك ستقام النسخة 134 من البطولة 
في الفترة من 28 حزيران إلى 11 تموز 2021«. وهذه المرة األولى منذ 75 عاماً التي ال تتم فيها 
إقامة البطولة في موعدها، بعد أن حالت ظروف الحرب العالمية الثانية دون إقامتها بين 1940 

و1945«.

�ليويفا يوؤّجل مباريات حزير�ن �لمقبل

المقبل  حزيران  في  المقررة  المباريات  جميع  »يويفا” تأجيل  القدم  لكرة  األوروبي  االتحاد  قرر 
المستجد »كوفيد19-«. وأعلن »يويفا« في  أزمة تفشي فيروس كورونا  حتى إشعار آخر بسبب 
بيان نشره على موقعه أن لجنته التنفيذية قررت أمس األربعاء تأجيل جميع مباريات المنتخبات 
التأهل  ومباريات   2020 يورو  تصفيات  فيها  بما  حزيران،  في  المقررة  والنساء  للرجال  الوطنية 
لبطولة أوروبا للنساء عام 2021. كما قررت اللجنة تأجيل جميع المباريات األخرى المنظمة تحت 
رعاية »يويفا«، بما فيها المباريات الودية، وأفادت وكالة »رويترز« بأن هذا القرار يطال مباريات 
دوري أبطال أوروبا والدوري األوروبي. وكانت اللجنة قد أّجلت جميع المسابقات للناشئين في 
األشهر األربعة المقبلة، بما في ذلك بطولة أوروبا للنساء تحت سن 19 عاما التي كان من المقرر 
االربعاء  ل�«يويفا« أمس  التنفيذية  اللجنة  القرار عقب مؤتمر عقدته  تنظيمها في تموز. وجاء هذا 

بواسطة الفيديو مع قادة جميع االتحادات ال�55 المنتمية إلى االتحاد األوروبي.
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كريستيانو  البرتغالي  النجم  إق��ت��رب 
كرة  ف��ي  نجم  أول  يصبح  أن  م��ن  رون��ال��دو، 
مليار  إلى  ثروته  تصل  رياضي  وثالث  القدم 
يوفنتوس  نجم  يضيف  أن  ويتوقع  دوالر. 
القياسي  الرقم  ه��ذا  اإليطالي  ال��دوري  بطل 
المذهلة  القياسية  أرقامه  سلسلة  إلى  الجديد 
فيروس  جائحة  من  الرغم  على  الموسم،  هذا 
في  الرياضي  النشاط  شلت  التي  ك��ورون��ا 
أوروبا ومعظم دول العالم. وسينضم رونالدو 
الوحيدين  النجمين  إل��ى  ع��ام��اً   35 البالغ 

ثروتهما  وصلت  اللذين  الرياضة  عالم  في 
فلويد  المالكمة  أسطورة  وهما  دوالر،  لمليار 
ليكون  وودز،  تايغر  الغولف  والعب  مايويذر 
حصول  ورغ��م  المليار.  ن��ادي  أعضاء  ثالث 
أسبوعيا  دوالر  ألف  خمسين  على  رونالدو 
وحدها  ليست  القدم  كرة  فإن  يوفنتوس،  من 
الفلكي  المبلغ  ه��ذا  إل��ى  وصوله  في  السبب 
األخ��رى  التجارية  أعماله  ولكن  ال��م��ال،  من 
أوروبا  في  باسمه  فنادق  سلسلة  يمتلك  حيث 
باسمه،  تجارية  عالمة  لديه  كما  والمغرب، 

إضافة إلى اإلعالنات التجارية وعقود الرعاية 
من  رياضي  أعلى  ثاني  جعلته  التي  الضخمة 
سنوي  بدخل  الماضي  العام  األرب��اح  حيث 

قدره 109 ماليين دوالر.
أصدرته  ال��ذي  التصنيف  ميسي  وتصدر 
خمسين  ألعلى  األميركية  »ف��ورب��س«  مجلة 
العام  في  المالي  الدخل  حيث  من  رياضياً 
دوالر.  مليون   127 على  بحصوله   ،2019
اإلطالق  على  ورياضي  العب  أغنى  أن  يذكر 
البلقية )21  هو الشاب المسلم المغمور فايق 

لنادي  الرديف  بالفريق  يلعب  ال��ذي  عاما( 
-على  البلقية  ولكن  اإلنكليزي.  سيتي  ليستر 
يجمع  ل��م  ال��ق��دم-  ك��رة  العبي  جميع  عكس 
ثروته التي تزيد على عشرين مليار دوالر من 
كرة القدم، ولكنه سليل عائلة من أثرى أثرياء 
العالم بحسب مجلة »فوربس«، فوالده األمير 
سلطان  عائلة  أف���راد  أح��د  البلقية  جعفري 
بثروته  يعتد  ال  لذلك  البلقية،  حسن  بروناي 
الرياضيين  ألغنى  الرسمية  التقارير  ف��ي 

بالعالم.

رونالدو يدخل نادي المليار بدخل �سنوّي قدره 109 ماليين دوالر

ماراكانا  ملعب  تحويل  اعتزامها  البرازيل  أعلنت 
مؤقت،  مستشفى  إلى  جانيرو  دي  ريو  بمدينة  الشهير 
وذك��رت  ك��ورون��ا.  فيروس  مكافحة  جهود  إط��ار  ضمن 
عادة  يستضيف  الذي  الملعب  أن  البرازيلية  الصحافة 
إلى  تحويله  سيتم  للبالد،  الوطني  المنتخب  مباريات 
سرير،   400 تبلغ  استيعابية  بطاقة  مؤقت  مستشفى 
سيتم  كما  »ك��ورون��ا«.  لمصابي  مخصصاً  وسيكون 
السيارات  موقف  مثل   - فيه  األخرى  األقسام  استخدام 
للمستشفى.  تابعة  لوجستية  ومراكز  مستودعات   -
ترتفع  البرازيلية،  السلطات  قبل  من  الخطوة  هذه  ومع 
أعداد المستشفيات المؤقتة التي تم افتتاحها مؤخرا في 
البرازيل إلى ثمانية. وسجلت البرازيل حتى األربعاء أكثر 
من خمسة آالف إصابة و202 وفاة بفيروس كورونا. ومن 
كورونا،  بفيروس  بإصابتهم  متأثرين  توّفوا  الذين  بين 
بابي  السابق  الفرنسي  مارسيليا  أولمبيك  نادي  رئيس 

ضيوف )68 عاما(.
وقد أعلن النادي خبر وفاة رئيسه السابق عبر حسابه 
على تويتر، بتغريدة قال فيها »بحزن شديد، علم أولمبيك 
مرسيليا بوفاة بابي ضيوف، وسيبقى في قلب مارسيليا 
إلى األبد كأحد أبرز األشخاص في تاريخ النادي. نرسل 
خالص تعازينا ألسرته ومحبيه«. وتولى ضيوف - وهو 
مارسيليا  رئاسة  سابق-  العبين  أعمال  ووكيل  صحفي 
المركز  حينها  الفريق  واحتل   ،2009 وحتى   2005 من 
الثاني مرتين في الدوري الفرنسي، كما بلغ نهائي كأس 

الرابطة مرتين وخسر في المناسبتين.

تحويل »الماراكانا” م�ست�سفًى ميدانيًا

ووفاة رئي�س مار�سيليا بفيرو�س كورونا

قرر كيفن دي بروين العب وسط مانشستر سيتي حامل لقب الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم 
تأجيل موعد اعتزاله لمدة »عامين إضافيين« بعدما أدرك خالل العزل العام بسبب فيروس كورونا 
أنه سيفتقد اللعبة بعد انتهاء مسيرته. وتسببت جائحة فيروس كورونا في توقف الرياضة حول 
العالم وتأجيل وإلغاء الكثير من األحداث، وتوقف الدوري الممتاز حتى نهاية الشهر الحالي على 

األقل بعد إصابة العديد من الالعبين بالفيروس.
وقال دي بروين )28 عاماً( في بث مباشر مصور عبر إنستغرام: »أبلغت زوجتي بأني سألعب 
فترة أطول قليال بعد إجراءات العزل العام هذه. ال أستطيع البقاء في المنزل. أبلغتها أني سأبقى 
أفتقدها  القدم مرة أخرى.  إلى لعب كرة  الوقت للعودة  أكثر«. وأضاف »حان  المالعب عامين  في 
بشدة واألمر صعب. لكن نحن وكرة القدم ليس األهم اآلن. الناس تعشقها.. لكنك بحاجة للبقاء في 
أمان«. وأشار دي بروين إلى أنه وعائلته في عزل ذاتي بعد مرض أطفاله الشهر الماضي، ولهذا لم 
يتمكن من السفر إلى بلده. وقال »أنا في المنزل منذ أسبوعين. في البداية كانت زوجتي وأطفالي 
مرضى، وهذا يدعو للقلق لكنهم على ما يرام اآلن«. وتابع »األمر استغرق ثمانية أو تسعة أيام، 
لكن اآلن هم من المحظوظين ألنك ال تدري ما سيحدث. الناس تسأل لماذا لم أسافر إلى بلجيكا. 

ألني في عزل ذاتي في إنكلترا. أنا أعيش هنا مع أطفالي وزوجتي«. 

في  المقررة  الشتوية  األولمبية  األلعاب  دورة  منظمو  أعلن 
تأجيل  عقب  خاصاً«  »وضعاً  يواجهون  أنهم   2022 عام  بكين 
العام  إلى   2020 طوكيو  في  الصيفية  األولمبية  األلعاب  دورة 
المقبل، وبالتالي أصبحت الفترة بين تنظيم األولمبيادين أقل من 
ستة أشهر. ومنذ أيام تم االعالن عن تأجيل األولمبياد الصيفي 
إلى  المقبلين  آب  التاسع من  إلى  24 تموز  الذي كان مقررا بين 
فيروس  بسبب   2021 آب  من  والثامن  تموز   23 بين  الفترة 
كورونا المستجد. ويقام األولمبياد الشتوي في بكين في الفترة 

2022 في تحد غير مسبوق في تنظيم  الرابع و20 شباط  بين 
دورتين أولمبيتين متتاليتين تفصل بينهما أشهر قليلة.

في   2022 بكين  ل��دورة  المنظمة  اللجنة  في  مسؤول  ق��ال 
»المواعيد  أن  »شينخوا«  الصينية  األنباء  لوكالة  تصريح 
طوكيو  في  والبارالمبية  األولمبية  األلعاب  ل��دورة  الجديدة 
الصيفية  األلعاب  أننا نواجه وضعاً خاصاً حيث ستقام  تعني 
واأللعاب الشتوية في نصف عام«.أضاف »سيكون لدينا تقييم 
مفصل لكيفية تأثير المواعيد الجديدة على ألعاب بكين 2022«. 

اللجنة  مع  وثيق  اتصال  على  سنبقى  ذلك،  غضون  »في  وتابع 
األولمبية الدولية واألسرة األولمبية للتعامل مع الموقف بشكل 
صحيح واالستمرار في استعدادنا في جميع الجوانب«. وتقول 
قبل  األول  كانون  في   »19 »كوفيد-  فيروس  ظهر  حيث  الصين 
أولمبياد  الستضافة  استعداداتها  أن  العالم،  في  ينتشر  أن 
2022 تجري كما هو كان مبرمجاً لها، على الرغم من إغالق جزء 
انتشار  لوقف  محاولة  في  الماضي  شباط  في  البالد  من  كبير 

الفيروس. 

دي بروين يوؤّجل موعد اعتزاله �سنتين

الأولمبياد ال�ستوّي في ال�سين 2022 يواجه و�سعًا خا�سًا ب�سبب اأولمبياد طوكيو
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 ÂbF�« W�u� oON� s� WO�U��ù« d�d��� q�UH�« q�UF�«
 r�UF�«  Á“d??�√  U�  ÊuB�  ÎW�UM�Ë  Î…u??�  œ«œe??�Ë  vI���
 gFM�  W�—UC�  WO�UI�  d�P�  s�  Êü«  v��  w�U��ù«

 Æb�b� Ìd�H� d ÒA�Ô�Ë ¡UO�_«
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 WO�U��ù«Ë WO�UL��ô«  U��RL�« s� œb� l� UN�IK�√ w��«
 s�  sJ�√  U�  sO�Q��   U�Òd��  lL�  v�≈  ·bN�Ë  ¨WO�U�A�«Ë
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 q…Qƒ°ùdG ºjƒ≤àdG

 IÉ«ëdG äÉe qƒ≤e ¿Éª°†H ó¡©dG á©«Ñ£dG ójóéJ Ωƒj

 w�uI�«  Í—u��«  »e��«  w�  sB��«  W�cHML�  WF�U��«  U��d�d�  W�d�b�  XMK�√
 ¨U��d�d� …bK� w� UN��J� w�  U�ËUML�  ÂuI� ∆—«u� WM�� XÒKJ� UN�√ w�UL��ô«
 …d�� ‰ö� sOM�«uLK� W�—ËdC�«  U�UO��ô« sO�Q�Ë ¨s�_« d�UM� …—“«RL� p�–Ë

Æ‰u���« lM�
 ¨…b�U�L�«Ë   ôUB�ô«  wIK��  ©7732130®  n�UN�«  r�—  W�d�bL�«  XF{ËË
 dO��« tO� UL� W�Ëb�« U�c��� w��«  «¡«d�ùU� Â—UB�« bOI��« v�≈ …bK��« ¡UM�√ X�œË

ÆlOL�K� W�ö��«Ë W�B�«Ë

z»eƒ≤dG{ »a Éàjôeôe á qjôjóe »a áæéd
 ájQhô°†dG äÉLÉ«àM’G ø«eCÉàd

∫ qƒéàdG ™æe Iôàa ∫ÓN ø«æWGƒª∏d

U�U� ≠ ‘uK� Èb�
 Òw�b��« ◊UAM�«Ë ¡«cG�«Ë ÂuM�« jL�  UÒO�uK� b�U��
 r���«  W�UM�  l�d�  ‰eML�«  w�  ¡UI��«  …d��  —UL���U�
 U�Ë—u�  ”ËdO�  W�U�Ë  W�bFL�«  ÷«d�_«  s�  W�U�uK�
 ‰u�  …b�«e��   UO�ËË   U�U�≈  q���  Íc�«  Òb���L�«

Ær�UF�«
 —u��b�«  oA�œ  vHAL�  W�UF�«  W�ONK�  w�D�«  d�bL�«
 ÎUO�U� ÎU��Ë ÂuM�U� U�U� ?� `�dB� w� v�Ë√ ”U�� bL�√
 oKI�«Ë d�u��« s� œUF��ô«Ë ‰eML�U� W{U�d�« W�—UL�Ë

 sO�U�O�  s�  —U��ù«Ë  Ê“«u�L�«  ¡«cG�«  ‰ËUM�Ë  œUN�ù«Ë
 qOKI�Ë r���« W�UM� l�d�  UOCL��U� œu�uL�« åw�ò

Æ”ËdOH�U� W�U�ù« ‰UL��«
 w�U�_« d���« W�U�L�  «¡«d�≈ „UM� Ê√ ”U�� sO�Ë
 v�� ÕUIK�« »UO� q� w� ”ËdOHK� ÍbB��« WOKL� w�
 s�U�√ s� œUF��ô«Ë ‰eML�U� w�uD�« d���« UNM�Ë Êü«
 Â«b���«Ë  ÃËd�K�  —«d??D??{ô«  ‰U??�  w??�   UFL���«
 WO�HM� ÎU{«d�√ Êu�UF� s�c�« ’U��_« s�  U�ULJ�«
 sODO�L�« ’U��_« W�ö� ÊULC� «e�uKH�ô«Ë `�d�U�

Æ‰UF��«Ë ”UDF�« –«–— d�� ÈËbF�« s� rN�

 w��u{ d�d� w�ôbOB�« `B� rOIF��« ‚d� s�Ë
 „d??�Ë  W�L�U�  70  eO�d�  W��M�  ‰u��  ‰ULF��U�
 ¡UL�U� s�bO�« q�� Ë√ n�� v�� t�d�Ë t� bO�« l�U�√
 q��Ë Ã—U��« s� …œuF�« bM� WO�U� 20 …bL� Êu�UB�«Ë

Æt�u�« fL� Ë√ ÂUFD�« ‰ËUM�
 f�öL�«  nOEM�  …—Ëd????{  v???�≈  w??�??�u??{  X??H??�Ë
 …œUL� `D�_« rOIF�Ë ‰eML�« v�≈ …œuF�« bM� WO�—U��«

Æ¡UL�U� ‰uK�L�« —uKJ�«
∫WF�U�LK�
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∫õæªdÉH ∂FÉ≤H Iôàa »a ∂ª°ùL áYÉæe ™aôd íFÉ°üf

´ÉØJQG ô°S ∞°ûµJ äÉ°SGQO
∫ÉLôdG ø«H ÉfhQƒc ¢Shô«ØH áHÉ°UE’G ∫ó©e

 ‰bF� ŸUH�—«  d�H� U� ¨ÿu�K� qJA� ¡U�M�«  s� q�√  rN�b�√  ÊuK�G� ‰U�d�«  Ê√ …b�  U�«—œ XHA�
Æb���L�« U�Ë—u� ”ËdOH� ‰U�d�« W�U�≈

 Ê√ v�≈ ¨…√d�«Ë Îö�— 3749 vK� X�d�√ w��«  U�«—b�« Èb�≈  —U�√ ¨CNN  WJ�� t�dA� UL� UI�ËË
 ‰U�d�« s� 50% Ê√ UL� ¨¡U�M�« s� 7%?� W�—UI� ¨‚ö�ù« vK� rN�b�√ ÊuK�G� ô ‰U�d�« s� 15% u��

Æ¡U�M�« s� 78%?� W�—UI� ¨Êu�UB�« Êu�b����
 œb� qO���� WF�d��« ‚dD�« b�√ vK� W�«d��« WD�� w� WOJK�ô …eN�Q� Èd�√ W�«—œ X�UF��«Ë
 q�UI� 31%  ‰U�d�« W��� mK��� ¨Êu�UB�«  U�C� «u�b���«Ë ÷U�dL�« v�≈ «uK�œ s�c�« ’U��_«

Æ¡U�M�«  s� 65%
 sN�UL��«  Ê√Ë  50%  W��M�  sN�b�√  q�G�  ‰U�d�«  s�  ÎU�UL��«  d��√  ¡U�M�«  Ê√  Èd�√  W�«—œ   b�√Ë

ÆdO�� qJA� vK�√  U�ËdOH�«Ë ÷«d�_« s� W�U�u�« VO�U�Q�
 U�Ë—u�  ”ËdOH�  W�U�ù«  s�  W�U�uK�  ‚dD�«  qC�√  s�  ¨Í—ËœË  `O��  qJA�  s�bO�«  q��  bF�Ë

Æb���L�«
 s� b�Q��« l� Êu�UB�U� «bO� s�bO�« „d�Ë —u�MB�« ‚ö�≈ q�� Í—U��« ¡UL�U� s�bO�« q�� ôË√ V��Ë
 ULNHOH�� q�� Î «bO� s�bO�« nDA� Èd�√ …d� —u�MB�« `�� r� ¨l�U�_« sO�Ë d�U�_« v�≈ Êu�UB�« ‰u�Ë

ÆWO�U� 20 WOKLF�« Ác� ‚dG���� ¨WHOE� WHAM� WD�«u�

ó«Øj ób AÉe ôjƒ£J
ÉfhQƒc áëaÉµe »a

 W��UFL�«  ÁUOL�«  s�  Ÿu�  d�uD�  ”Ë—  ¡«d��  sK�√
 U�dO�J��«  W�—U��  vK�  …—œU??I??�«  …œ—U??�??�«  U�“ö��U�
 ¨dOEM�«  WFDIM�  WO�UFH�   U�ËdOH�«Ë   U�dDH�«Ë
 b{  v��  ÎU??�ö??�  ÊuJ�  Ê√  sJL�  UN�√  v??�≈  s�dOA�

Æå19 bO�u�ò ¡U�u� V��L�« w�U��« ”ËdOH�«
 sO�u�ôU�  Íd�O�œ  s�  åÂuO�«  UO�Ë—ò  l�u�  qI�Ë
 r�  Íc�«  qzU��«  Ê≈  t�u�  å«u�√  q�—UM�U�ò  W�d�  fOz—
 ¨r��K�  ÎU�UL�  s�¬  åq�—UM�U�ò  tOK�  oK�√Ë  Ád�uD�
 v�≈  ÍœR�Ë  …œ—U��«  U�“ö��«  Z�M�  V�dL�«  Ê√  v�≈  ÎU��ô
 w��« sO�Ë—bON�«Ë sO���Ë_« s� WHK��� ‰UJ�√ —uN�
  U�ËdOH�« V�dL�« «c� d�b� UL�  U�ËdOH�« U�ö� nK��

Æ”Ë—uK�u�ON�« iL� WD�«u�
 WFM�_«  W��UF�  w�  ÁUOL�«  Ác??�  Â«b���«  sJL�Ë
 WM�¬  UN�_  p�–Ë  ¡«uN�«  w�  ‘dK�Ë  WHK��L�«  `D�_«Ë

ÆWCH�M� ÃU��≈ WHKJ�� p�c� eOL��Ë dA�K�
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