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كّل أم��ة أو دول��ة إذا ل��م يك��ن لها 
ضمان من نفس��ها م��ن قوتها هي 
ف��ا ضم��ان لها ف��ي الحي��اة على 

اإلطاق.
سعاده

ال��م��ش��ّوه��ة وقلة  ال��دع��اي��ة  ال��ك��ث��ي��رون، بسبب  ي��ظ��ّن   -
المتابعة، أن إجراء التأميم هو خطوة اشتراكية، ال يمكن 
حدوثها في النظام الرأسمالي القائم على االقتصاد الحر 
ومعايير اقتصاد السوق، ألنه ال يعلم أن إجراءات التأميم 
العريقة،  الرأسمالية  دول  في  حدثت  لزماننا،  األق��رب 
فقط،  سنة  عشر  اثنتي  قبل  وفرنسا،  وبريطانيا  أميركا 
عندما طال المصارف في هذه الدول التأميم الجزئي أو 
الكلي، جواباً على التعسر العام الذي وقع فيه االقتصاد 
 ،2008 العالمي، واألميركي واألوروبي خصوصاً عام 
اليد على  المصادرة، وال وضع  التأميم ال يعني  أن  ذلك 
إال  المصارف  ح��ال  في  تمثل  ال  التي  الخاصة،  الملكية 
بينما  ال��م��ص��ارف؛  أص��ح��اب  قبل  م��ن  ال��رأس��م��ال  ملكية 
للمودعين،  تضامني  ملك  فهو  ال��م��ص��ارف،  تملكه  م��ا 
دين  سندات  أو  عقارية،  م��وج��ودات  بصيغة  ك��ان  س��واء 
اإلدارة،  س��وء  ف��ي  المصارف  تقع  وعندما  وره��ون��ات. 
فتعجز عن تلبية حقوق مودعيها، ألنها لم تقم بواجباتها 
المهنية، بسبب طغيان الطمع والجشع، فسمحت بتراكم 
استثماراتها في الديون غير المؤكدة التحصيل، ما تسبب 
الدولة،  تتدخل  المودعين،  بحاجات  اإليفاء  عن  بعجزها 
وموازنات  المتضخمة  الرواتب  وتمنع  اإلدارة،  فتعزل 
التي تضمن  اإلجراءات  للمدراء، وتتخذ  المترفة  اإلنفاق 
إعادة رسملة وهيكلة المصارف، وتمنع وضع اليد على 
عادة  المصارف  إليه  تلجأ  ما  وهو  العقارية،  الرهونات 
لمحاولة الترسمل السريع وتفادي األزمة، رغم تهديده 
لآلالف والماليين من األسر بالتشرد وخسارة منازلها، 
وتحول دون تحول اإلدارة المصرفية إلى وحش يتغول 
المجتمع  ليبتلع  وباسمه  الحر  االقتصاد  عن  بالوكالة 

ويتسبب باإلفقار والتجويع والتشرد.
- ما يجري في لبنان مشابه تماماً، لما جرى في أوروبا 
وأميركا عام 2008، مع اختالف في وجهة المخاطرة في 
محفظة الديون التي حملتها المصارف وتسببت بتعريض 
حقوق ومصالح المودعين للخطر، فبدال من سوق الرهن 
لالستثمار  لبنان  مصارف  لجأت  التضخمية  العقاري 
التضخمية، والسبب واحد وهو  الدولة  في سندات دين 
الجشع، والنتيجة واحدة، هي االنهيار، والتفسير واحد 
التي  باألمانة  واإلخ��الل  المهنية،  المسؤولية  انعدام  هو 
من  يغيّر  وال  رعايتها،  وحسن  ال��ن��اس  أم���وال  توجبها 
والسياسيون  المصارف،  أصحاب  يقوله  ما  أب��داً  ذل��ك 
لهم،  يسوقون  الذين  واإلعالميون  لهم،  يتبعون  الذين 
الجريمة  السياسية، فالشراكة في  الطبقة  عن مسؤولية 
تطال الفريقين بالتكافل والتضامن، ولذلك يهب أحدهما 
لنجدة اآلخر ويتحمس أحدهما للدفاع عن اآلخر. وعملية 
لحساب  أحدهما  بها  يقوم  الخارج  إلى  األم��وال  تهريب 
وتدفيع  ال��ح��م��اي��ة،  اآلخ���ر  ه��ذا  م��ن  ينتظر  بينما  اآلخ���ر، 
الناس ثمن إعادة رسملة المصارف، عبر فرض وصفات 
صفيحة  سعر  رفع  تفرض  التي  الدولي،  النقد  صندوق 
القيمة  على  والضريبة  ليرة،  ألف  خمسين  إلى  البنزين 
المضافة إلى %20، وصرف %40 من موظفي الدولة، 
وسواها من إجراءات التجويع، لتؤمن الدولة ماالً تسدد 
للوفاء  ال��ع��ودة  م��ن  فيتمكنون  ل��ل��م��ص��ارف،  دي��ون��ه��ا  ب��ه 

بالتزاماتهم للمودعين.
)التتمة ص8(

تاأميم الم�سارف... اآخر الدواء... 

راأ�سمالّي ال ا�ستراكّي 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

�لعالم تخّطى �لمليون �إ�صابة: 80% من االإ�سابات و85% من الوفيات في اأميركا واأوروبا 

دياب: �أنقذت �ضميري و�ضحبت �لتعيينات الأنها ال ت�ضبهني... وهناك كورونا �ضيا�ضّي �أي�ضًا 

عودة �لمغتربين تبد�أ �الأحد... و�لفحو�ضات في بيروت... و�لجي�س ينت�ضر في طر�بل�س
كتب المحّرر السياسّي 

مع تجاوز العالم عتبة المليون إصابة بفيروس كورونا، رفعت منظمة الصحة العالمية 
من مستوى التحذير من خطورة المزيد من انتشار الفيروس، خصوصاً أن أرقام الوفيات 
ال تزال مقلقة مع تجاوزها عتبة ال�50 ألف حالة، وما يربك منظمة الصحة العالمية هو أنها 
واألقل قدرة على  البلدان األشد فقراً  لكن في  أوبئة أشد فتكاً،  التعامل مع تفشي  اعتادت 
مناشدة  عبر  تتم  التقليدية  المعالجة  كانت  ولذلك  والمالية،  الصحية  اإلمكانات  مستوى 
األجهزة  وتقديم  المصابة،  ال��دول  لمساعدة  م��وازن��ات  تخصيص  على  المقتدرة  ال��دول 
الجديد  لكن  اإلنقاذ،  حمالت  في  للتطّوع  الطبي  الجسم  واستنفار  واللقاحات،  واألدوي��ة 
الكبرى من اإلصابات هي في  النسبة  أن  القيّمون عليها هو  للمنظمة كما يقول  والمفاجئ 
ألف   780 تمثل  التي  الفعلية  اإلصابات  من   80% ف�  اقتداراً،  واألشد  تقدماً  األكثر  البلدان 
إصابة من اصل إجمالي المليون الذي شفي منهم أكثر من 200 ألف وتوفي منهم 50 ألفاً، 
ألف   43 ألف إصابة فعلية، كما سجلت فيها   600 أميركا وأوروب��ا، حيث سجلت  هي في 
 30% %85 من حاالت الوفاة، بينما ال تشكل حاالت الشفاء فيها أكثر من  حالة وفاة أي 
%8 من العدد اإلجمالي  من إجمالي حاالت الشفاء، وذلك على عكس الصين التي سجلت 
و6%  الشفاء،  حاالت  من  و30%  الفعلية،  اإلصابات  من   2% منهم  المليون،  للمصابين 
75 ألف حالة  من حاالت الوفيات، بحيث توزعت إصابات الصين المسجلة ال�80 ألفاً بين 
ضعف  يعادل  الصين  سكان  عدد  بينما  وفاة،  حالة  و3000  فعلية  إصابة  و2000  شفاء 

مجموع سكان أوروبا وأميركا.
مجلس الوزراء مجتمعاً برئاسة عون وحضور دياب في بعبدا أمس  )داالتي ونهرا()التتمة ص8(

ابراهيم  الفلسطينية  الحكومة  باسم  المتحدث  أعلن 
بفايروس  جديدة  إصابة   21 »تسجيل  عن  أمس،  ملحم 
كورونا المستجد، غالبيتها لعمال داخل أراضي ال�1948 
ومخالطين لهم«، ما يرفع إجمالي اإلصابات في فلسطين 

إلى 155 إصابة.
وأوضح ملحم في تصريح صحافي أن »بين اإلصابات 
من  و11  القدس،  محافظة  من  تسعة  الجديدة،  ال�21 

محافظة رام الله، وحالة واحدة من الخليل«.
في  األولية  الصحية  الرعاية  عام  مدير  قال  ب��دوره، 
مقبلون  »إننا  الشخرة  كمال  الفلسطينية  الصحة  وزارة 
على كارثة في حال عدم التزام العمال بالحجر المنزلي«، 
وأضاف »في األيام المقبلة سنتسلم كمية جيدة جدا من 
كما  الشعبية،  الصين  جمهورية  من  الفحص  عّينات 

250 جهاز تنفس جديداً«. سنتسلم في الفترة المقبلة 
في سياق متصل، أرجع األسرى في قسم 14 في سجن 
على  أولية،  احتجاجية  كخطوة  الطعام  وجبات  »عوفر« 
المخالطين  لألسرى  عينات  أخذ  السجن  إدارة  رفض 
بعمل  واالكتفاء  صرصور،  الدين  نور  الُمصاب  للمحرر 
معاينة لألسرى، حيث تشترط إدارة السجن ألخذ عينات 
أن يحصلوا على تقرير طبي ُيفيد بإصابة صرصور الذي 

كان خال فترة اعتقاله في القسم.
ترد  التي  للمعلومات  ووفقاً  أنه  األسير  نادي  وأوضح 
في  ذاتية،  خطوات  بأخذ  شرعوا  »األس��رى  فإن  تباعاً، 
وتحديداً  الفيروس،  عدوى  انتشار  مخاطر  لدرء  محاولة 

مطالب  قائمة  أمس  أول  منذ  األسرى  وسلّم   ،14 قسم  في 
لإلدارة، بحيث تؤدي إلى الوصول إلى أدنى مستوى من 
األساس  المطلب  إلى  إضافة  الّسجانين،  مع  التواصل 
المحرر  خالطوا  الذين  األس��رى  من  عينات  أخ��ذ  وه��و 

المصاب«.
وجّدد نادي األسير دعوته لكافة المؤسسات الحقوقية 
وكبار  المرضى  األسرى  عن  لإلفراج  ب�«التدخل  الدولية 
أجل  من  األحمر،  وللصليب  واألط��ف��ال،  والنساء  السن 
والضغط  )عوفر(،  سجن  في  األسرى  سامة  من  التأكد 
بقوة من أجل توفير اإلجراءات والتدابير الازمة في كافة 

السجون.
»الجيش  إن  أم��س،  االحتال  حكومة  قالت  بدورها، 
تفشي  بسبب  جماعي  بشكل  المسنين  السكان  سيجلي 

واسع النطاق لفيروس كورونا«.
أعمارهم  تبلغ  ممن  شخص   4500 نحو  نقل  وسيتم 
»تل  م��ن  بالقرب  ب��راك  بني  بلدة  م��ن  فأكثر  ع��ام��اً   80
أبيب«، وسيتم عزلهم في فنادق صغيرة يتولى الجيش 

إدارتها.
التي  الخطة  لتنفيذ  موعداً  الحكومة  بيان  يذكر  ولم 

ستتكلف 75 مليون شيقل )20 مليون دوالر(.
المئة  في   38 إلى  يصل  »ما  أن  الطب  خبراء  ويقّدر 
مصابون  ألف   200 عددهم  البالغ  براق  بني  سكان  من 
بالفيروس وأن البلدة قد تشكل قريباً ما يصل إلى 30 في 

المئة من الحاالت«.

اإجالء جماعّي في م�ستوطنة اإثر تف�سي الفيرو�س 

�حتجاج لالأ�ضرى في »عوفر« �ضّد �ضيا�ضة �الحتالل 

و155 ُم�ضابًا بـ»كورونا« في فل�ضطين �لمحتلة

�إلى ح�ّصان دياب:

 

ال َتَهْب... خ�صومك فلن ُي�صقطوك

 

لئال ُت�صقطهم �النتفا�صة

كانت النصيحة قديماً بجمل. ال جمال في لبنان حاليّاً وليس لدى الحكومة 
نصائحي  لذا  بنصائح.  المتبّرعين  من  لغيري  أو  لي  تدفعه  جمل  ثمن  أصالً 

ونصائح غيري من ذوي النيات الحسنة ستبقى بطبيعة الحال مجانية.
الدافع لنصيحتي األولى ما يتعّرض له الرئيس حسان دياب وحكومته من 
حمالت سياسية وإعالمية لمناسبة اتخاذ بعض القرارات الحساسة، ال سيما 
ما يتعلق منها بملء المراكز الشاغرة لنواب حاكم مصرف لبنان، ولمفوض 
المصارف،  على  الرقابة  لجنة  وأعضاء  ولرئيس  المصرف،  لدى  الحكومة 
المالية  المفتاحية  ال��م��راك��ز  م��ن  وغيرها  المالية  األس���واق  هيئة  وألع��ض��اء 
واإلدارية. ذلك أّن معظم المتحاملين والمعترضين كانوا من أبرز المسؤولين 
وفساد،  ومحاصصة  محاباٍة  من  سابقة  عهود  في  التعيينات  به  تميّزت  عّما 
المدافعين عن  او  المتوّرطين  المسؤولين  أو كانوا من حلفاء وشركاء هؤالء 

أشخاصهم وسياساتهم.
كان من الطبيعي أن يتأثر الرئيس دياب بهذه الحمالت وأن يجنح تالياً إلى 
إلى  يهرع  أن  بل  موضوعها،  التعيينات  بشأن  النهائّي  القرار  اتخاذ  تأجيل 
مقابلة بعض أصحاب الحمالت مستوضحاً أبعادها وأغراضها. لكن، هل من 

الضروري أن يحاول التوصل معهم الى تسويات مريبة بشأنها؟
الحمالت  وأص��ح��اب  الزعماء  م��راع��اة  نهَج  وحكومته  دي��اب  واص��ل  ما  إذا 
وارتكابات  مآٍس  من  السلطة  في  عهودهم  أنتجته  عّما  مسؤول  – وبعضهم 
عن  ع��اج��زاً  فيصبح  قدميه  على  النار  يطلق  بمن  أشبه  فسيكون   �� ومفاسد 

الحركة، بل ربما سيجد نفسه مضطراً، عاجالً أو آجالً، الى االستقالة.
)التتمة ص8(

 د. عصام نعمان �

�ل�ضين ت�ضف ت�ضريحات �لم�ضوؤولين 
�الأميركّيين بـ»�لوقحة« 

يدلون  األميركيين  »المسؤولين  إن  أمس،  الصينية  الخارجية  وزارة  قالت 
بتعليقات وقحة تلقي بظال من الشك على تقارير الصين عن حاالت اإلصابة 

بفيروسات كورونا في الباد«.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ خال إفادة 
تفشي  بشأن  وشفافة  منفتحة  بطريقة  تصّرفت  »الصين  أن  يومية  صحافية 

الفيروس الذي بدأ في الباد أواخر العام الماضي«.
قضية  تسييس  عن  التوقف  المتحدة  الواليات  على  »يتعين  أنه  وأضافت 

صحية والتركيز بدالً من ذلك على سامة شعبها«.

»�لناتو« يرّحب ر�ضميًا

 

بع�ضوية مقدونيا �ل�ضمالية
رّحب وزراء خارجية الدول األعضاء في حلف شمال األطلسي بمقدونيا 
بانتهاء عملية طال أمدها  الشمالية كأحدث عضو في الحلف أمس، إيذاناً 

لضم الدولة تضمنت تغيير اسمها الرسمي.
االتصال  عبر  مؤتمر  بعد  بيان  في  الحلف  دول  خارجية  وزراء  وقال 
كعضو  لبلده  ممثاً  الشمالية  مقدونيا  خارجية  وزير  فيه  شارك  المرئي 

.»30 كامل »نرحب بمقدونيا الشمالية بصفتها الحليف رقم 
هذا  بلجيكا  ف��ي  الحلف  مقر  ف��ي  علمها  الشمالية  مقدونيا  ورف��ع��ت 

األسبوع.
تكون  بأن  يسمح  الماضي  العام  اتفاقاً  األطلسي  حلف  أعضاء  ووقع 
العسكري  الحلف  في   30 رقم  العضو  السابقة  اليوغوسافية  الجمهورية 
خافا  اليونان  مع  اتفاق  أنهى  بعدما  المتحدة  ال��والي��ات  تقوده  ال��ذي 
مقدونيا  إلى  الرسمي  اسمها  مقدونيا  وغيرت  اسمها.  بشأن  األمد  طويل 

الشمالية.

 �إيطاليا تعلن �ل�صيطرة

 على فيرو�س كورونا

في روما

اإليطالي  الوطني  للمعهد  الصحي  المدير  أعلن 
ل��ألم��راض ال��م��ع��دي��ة »الت�����زاور س��ب��االن��زان��ي«، 
كورونا  فيروس  »انتشار  أن  فايا،  فرانشيسكو 
العاصمة  في  السيطرة  تحت  أصبح  المستجد 

روما«.
»كورييري  لصحيفة  تصريح  في  فايا،  وأوضح 
وال  البداية  منذ  متفائاً  »كنت  أمس:  سيرا«،  ديا 
أزال كذلك، والبيانات الوبائية تعطينا الحق، على 

األقل حتى اآلن«.
وأض����اف ال��م��س��ؤول ال��ص��ح��ي اإلي��ط��ال��ي مع 
ونحن  انتهت،  الحرب  أن  يعني  ال  هذا  »لكن  ذلك: 
سننتصر. ويجب على الناس االستمرار بالبقاء في 

المنزل«.
المعطيات  المثال  سبيل  على  »لنأخذ  وتابع: 
مستشفى  في  المتواجدين  بالمصابين  الخاصة 
سباالنزاني... إنها بقيت ثابتة على مدى أيام، ولم 
يأت إلينا مؤخراً بشكل تلقائي تقريباً ويقتصر األمر 

على تحويات من مراكز صحية أخرى«.
ت��رك��وا  ش��خ��ص��اً   170« أن  ال���ى  ف��اي��ا  وأش����ار 
المستشفى أول أمس بعد تماثلهم للشفاء«، وأردف: 
»هذا الوضع يعكس إلى حد ما األحوال في المنطقة 
السيطرة،  تحت  يقع  وضع  في  نحن  بأكملها... 
 COVID-19 وبشكل خاص في روما، ال ينتشر 
على نطاق واسع في قلب المدينة. باستثناء بعض 

البؤر الصغيرة«.
أه��م��ي��ة »ال��ط��وق الصحي  ف��اي��ا ع��ل��ى  وش����ّدد 
أن  »يجب  مبيناً:  العاصمة«،  على  المفروض 
نواصل حصر الفيروس في ضواحي روما، ويجب 
كيفية  سلوكه،  دراس���ة  ه��ن��اك،  مهاجمته  علينا 

انتشاره وإدراك مدى كثافته«.

�ال�ضتعد�د الأول جل�ضة حول �أزمة 
»كورونا« في مجل�س �الأمن 

أفادت مصادر دبلوماسية في األمم المتحدة بأن »مجلس األمن الدولي يستعّد لعقد 
المستجد  كورونا  فيروس  عدوى  جائحة  عن  الناجمة  األزمة  لمناقشة  له  جلسة  أول 

)كوفيد 19(«.
هذا  عقد  طلبت  األمن  مجلس  في  أعضاء  دول   9« إن  المنظمة  في  المصادر  وقالت 
تطورات  لبحث  غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  بمشاركة  االجتماع 

األوضاع على خلفية استمرار انتشار الجائحة«.
وفيتنام  الدومينيكان  وجمهورية  بلجيكا  هي  ال�9  »الدول  أن  المصادر  وأوضحت 

وألمانيا إندونيسيا والنيجر وسانت فينسنت والغرينادين وتونس وإستونيا«.
وأشارت إلى أنه »من المتوقع أن تجرى جلسة مجلس األمن وراء أبواب مغلقة وعن 

طريق جسر فيديو، لكن موعد االجتماع لم يتم إقراره بعد«.
دعوة  بحث  »سيشمل  إنه  المطلعون  المسؤولون  قال  االجتماع  أجندة  وبخصوص 
السام  حفظ  عمليات  وسير  العالم  أنحاء  جميع  في  النار  إطاق  وقف  إلى  غوتيريس 

وأنشطة المهمات اإلنسانية«.
وهذه الجلسة ستكون األولى لدى مجلس األمن حول أزمة فيروس كورونا ولم يتم 
عقد أي اجتماع مماثل سابقاً ألن مسألة الجائحة ال تدخل رسمياً ضمن صاحيات هذه 

المنظمة.
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ر�سائل اإ�سرائيلّية جوّية

 

 لدعم اأعداء �سورية

{ د. وفيق ابراهيم
في  سورية  مواقع  على  اإلسرائيلية  الجوية  الغارات  تثير 
مدينة حمص الكثير من عالمات االستفهام لخروجها عن إجماع 
دولي يكّرس حالياً كامل اهتماماته لمكافحة جائحة »الكورونا« 

الوبيلة.
لمصلحة  والداخلية  واإلقليمية  الدولية  الصراعات  فتراُجع 
طريق  عن  إلبادته  وتتفّرغ  الوباء  هذا  زمن  تواكب  »مهادنات« 

التعاون المشترك.
لهذا  واض��ح��ة  أس��ب��اب  ال  ان  يعتبر  إض��اف��ي  عنصر  هناك 
العدوان الذي يعقب فترة صمت من الهدوء لم ينفذ فيها العدو 

اإلسرائيلي أي اعتداء.
بين  مساعدات  تبادل  عن  يكشف  الدولي  فالمشهد  لذلك 
مدة  قبل  تتحين  وأوروبية  وروسية  وصينية  أميركية  أطراف 

بسيطة الفرص لإليقاع ببعضها بعضاً.
المعونات  هي  وها  أمس  عن  مختلفاً  اليوم  هذا  يبدو  لذلك 
الصينية والروسية تصل الى ايطاليا وإسبانيا وفرنسا وحتى 

الواليات المتحدة االميركية. 
لالستثمار  محاوالته  يوقف  ترامب  االميركي  الرئيس  ونرى 
السياسي والجيوبوليتيكي في الكورونا باتهامه الصين وإيران 

بأنهما مصدر انطالقه.
البشرية  يهدد  ما  لمعالجة  تهدئة  مناخات  هي  إذاً  األج��واء 
اختالف  على  باألمم  تفتك  مسبوقة  غير  جائحة  من  جمعاء 
في  صقيعاً  المناطق  اكثر  من  انطالقاً  واحد  وقت  في  مشاربها 

شمال االرض الى اكثرها سخونة في جنوبها.
العدو  إيجابيات من  ان احداً في سورية ينتظر  هذا ال يعني 
االهتمام  ان  تعتقد  كانت  التحليل  انواع  كل  لكن  اإلسرائيلي، 
اإلسرائيلي منصّب على مكافحة الكورونا في فلسطين المحتلة 

بشكل يلتهم كامل حركته العدوانية ويرجئها بأقل تقدير.
عدواناً  اإلسرائيلي  الحربي  الطيران  يشّن  حتى  جرى  فماذا 
مدينة  في  اهدافاً  بالصواريخ  قاصفاً  لبنان  اجواء  فيه  اخترق 
السورية  الدفاع  وسائط  ان  على  إعالمي  إجماع  وسط  حمص 
اصابة  من  الباقية  الصواريخ  تتمكن  ولم  معظمها،  أسقطت 

أهدافها.
اي ان الغارة لم تؤِد الى تدمير ما أرادته واعتدت على لبنان 
باختراق أجوائه، واخترقت انتقادات كانت روسيا اعتبرت فيها 
أن هذه الغارات اإلسرائيلية هي اعمال عدوانية يجب على األمم 

المتحدة ان تدينها.
باالمكان ايضاً القول انها تستهدف سورية بعالقاتها بايران 
من  كبيرة  كميات  على  يحتوي  الكالم  هذا  لكن  الله،  وح��زب 
السطحية الن »إسرائيل« تعرف ان العالقة الثالثية بين سورية 
النفوذ األميركي  الله متينة وتقوم على مجابهة  وايران وحزب 
ليست  اإلسرائيلية  الغارات  فإن  لذلك  اإلسرائيلي،  والعدوان 

جديدة على هذا المحور المقاوم.
المناهض  الفريق  ف��ي  س��وري��ة  محورية  على  تؤكد  كما 
وقت  في  وعربية  وسورية  فلسطينية  ألسباب  ل�«إسرائيل« 

واحد.
اراد  اخ��رى  أه��داف  عن  البحث  يجب  األسباب  هذه  لمجمل 
الكورونا  بأن  تفيد  اليهم  عاجلة  رسالة  إرسال  اإلسرائيليون 
لن يمنع »إسرائيل« من دعم المجموعات االرهابية في سورية 

بمختلف الطرق.
يجب بداية التأكيد على ان »إسرائيل« ال تقوم حالياً بإغضاب 

روسيا إال بموافقة أميركية.
على  مشترك  عمل  هو  اإلسرائيلي  القصف  هذا  ان  يؤكد  بما 

مستوى التخطيط مع االميركيين.
يريد  التي  روسيا  أوالً  لتشمل  االه��داف  يوسع  ال��ذي  االم��ر 
المعارضة  على  القضاء  محاولتها  بأن  إفهامها  األميركيون 

االرهابية في ادلب غير مسموح بها.
واضحاً  كان  الله،  وحزب  إليران  موجهاً  تهديداً  يشمل  وهذا 
في القصف اإلسرائيلي الذي زعم انه كان يستهدف اجتماعات 
لشّن  فيها  يخططون  كانوا  وحلفائهم  اإليرانيين  بين  تنسيقية  

هجمات في ادلب.
المغطى  اإلسرائيلي  القصف  ب��أن  القول  يمكن  ح��ال  ب��أي 
الذي  ادل��ب  في  اإلرهابي  للتحالف  تأييد  رسالة  هو  اميركياً 
يمنع حتى اآلن فتح طريق أم 4 الذي يربط حلب بالالذقية عند 

شاطئ البحر المتوسط.
وحراس  والنصرة  الشام  تحرير  هيئة  التحالف  هذا  يضم 
التركمانية  وال��ق��وى  المسلمين  االخ���وان  وتشكيالت  الدين 
واأليغورية وداعش، ومجموعات ارهابية من الخليج وشمالي 
الذي  التركي  الجيش  مع  يتعاونون  جميعهم  وهؤالء  أفريقيا 
يحتل مناطق واسعة في ادلب وعفرين وضواحي حلب والحدود 

بعمق ثالثين كيلومتراً.
للتوضيح فإن المشروع األميركي في سورية بدأ بمحاوالت 
استقرارها  منع  محاوالت  الى  واتجه  ففشل،  الدولة  إسقاط 
باستعمال المعارضات اإلرهابية والدور التركي ومشروع قسد 

الكردية.
إال أن الضربة التي تلقتها تركيا وحليفها االرهابي في ادلب 
المعسكر  ال��ى  الراجحة  القوى  موازين  نقلت  حلب  واري��اف 
السوري مع تحالفاته الروسية وااليرانية وفرضت على تركيا 

التعّهد بفتح ام 4 بعد تخليها عن ام 5 بالقوة العسكرية.
تعهداتهم  ينفذوا  ول��م  المراوغة  ال��ى  ع��ادوا  األت��راك  أن  إال 
الروس  مع  سرية  مفاوضات  فاتحين  االرهاب  على  بالضغط 
لمدة  الحدودية  المناطق  في  بالبقاء  مكتسبات  على  للحصول 
طويلة وإدخال القوى السورية التركمانية واإلرهابية الموالية 

لهم في عضوية اللجنة الدستورية المرتقبة.
حمص،  على  اإلسرائيلية  الغارة  سبق  الذي  المناخ  هو  هذا 
عبر  يوجهون  األميركيين  ان  على  إضافية  دالئ���ل  وي��ق��دم 
اإلسرائيليين رسالة الى تركيا بأن ال تتمادى كثيراً مع الروس 
وتنال  اإلسرائيلي   – األميركي  الحلف  على  االعتماد  وبإمكانها 

أكثر مما باستطاعة موسكو منحها لها.
المعارضة  قوى  تشبث  من  يزيد  القصف  هذا  فإن  وكذلك 

بموقفها اإلرهابي فال تنسحب وترفض عروض األتراك لها.
عبر  اإلسرائيليين  مع  التشّدد  الى  موسكو  تتجه  بالمقابل 
تزويد السوريين بأسلحة أو معلومات مسبقة تؤدي الى إفشال 

الغارات الجوية.
فيه  يطلب  اللبنانية  الحكومة  على  ضغطاً  هناك  أن  كما 
الله التقدم بشكوى لالختراقات اإلسرائيلية لألجواء مع  حزب 
يمتلكها  بمفاجآت  اإلسرائيلي  الطيران  مع  للتعامل  استعداده 
استخدامها  من  قريباً  ب��ات  لكنه  اآلن،  حتى  يستعملها  ول��م 

للحماية الوطنية.
هذا التعقيد يدفع نحو استنكاف »إسرائيل« عن اختراق سماء 
اإلسرائيليون  ذلك  كره  ولو   4 ام  فتح  نحو  األتراك  دافعاً  لبنان 
قوى  موازين  هي  المطاف  خاتمة  في  فالحروب  واألميركيون، 
بدأت تجنح لالستقرار في محور سورية وروسيا وإيران وحزب 

الله.
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محمد حمّية
ال  المودعين  بحق   »الميليشياوية«  ممارساتها  المصارف  تواصُل 
سيما الصغار منهم، ُممعنين بسياسة تقنين السحوبات المصرفية الى 
حد ال� 100 دوالر شهرياً. فيتعامل هذا القطاع على أنه »دويلة« ضمن 
الدولة. ال بل دولة مستقلة أقوى من الدولة المعروفة حتى أنه يهيمن 
يضغط  مالي   - مصرفي   - وزاري  »لوبي«  عبر  القائمة  الحكومة  على 

عليها من الداخل بتعطيل قرارات للجم سياسة أصحاب المصارف. 
فالفريق الذي يحمي »كارتيل« المصارف ال يقتصر على الحكومة، بل 
هناك »لوبيات« له مزروعة في كل مفاصل الدولة أهمها البنك المركزي 
وحاكمه رياض سالمة. و«لوبي« سياسي مكّون من شخصيات وأحزاب 
عبر  األميركية  الحماية  عن  فضالً  الحريري  سعد  الرئيس  يتصدرها 
»الفيتو« الذي تضعه واشنطن على أي قرار ضد الموظفين المحسوبين 
أصحاب  مصالح  بدورهم  يؤمنون  والذين  لبنان  مصرف  داخل  عليهم 
المصارف والشركات اللبنانية الكبرى ومصالح الواليات المتحدة في 

لبنان.
بالتكافل  خيالية  أرب��اح��اً  حقق  ال��ذي  المصرفي  »التكتل«  فهذا 
والتضامن مع البنك المركزي عبر هندسات مالية جاءت على حساب 
أموال  على  التقنين  تشديد  الى  عمد  والمواطنين،  والمودعين  الدولة 
المودعين الى حد احتجاز قسرّي وبالتالي »سرقة« موصوفة لمليارات 
الدوالرات، فاحتجاز األموال مقدمة لسرقتها واألمر يحتاج الى تشريع 

هذا االحتجاز والسرقة عبر ما عرف ب�«الكابيتال كونترول«. 
شبابيكهم  على  المواطنين  ب��إذالل  المصارف«  »أه��ل  يكتِف  ول��م 
الماضي، حتى  17 تشرين  اآللي( منذ  الداخلية والخارجية )الصراف 
مصارفهم  إلقفال  العامة  التعبئة  وقرار  كورونا  وباء  انتشار  استغلوا 
وجع  وف��ي  األزم���ة  تفاقم  ف��ي  ف���زادوا  موظفيهم،  بحماية  متذرعين 
تقليل  يستطيعون  مصرفية  مصادر  وبحسب  أنهم  علماً  المواطنين، 
عدد الموظفين في مكاتب المصارف الى حد أدنى واالستمرار في خدمة 
تمنع  والزبائن  الموظفين  بين  عازلة  زجاجية  »شبابيك«  عبر  الزبائن 
لإلقفال  الوباء  بهذا  التذرع  آثروا  لكنهم  بينهما،  واختالط  احتكاك  أي 
وتقنين شديد لسحب األموال للحفاظ على احتياطاتهم وأموالهم على 
أمل تهريبها للخارج في أقرب فرصة تسنح لهم ذلك، علماً أن سياسة 
التقنين العشوائّية مع المودعين بدأت منذ حوالي العامين وليس في 

17 تشرين.
 6 ب�  للتبّرع  المصارف  مبادرة  فهو  والسخرية،  للضحك  المثير  أما 
ماليين دوالر »ثمن شقة في العاصمة بيروت« وتظهير األمر على أنها 
في  الرماد  لذّر  وذلك  كورونا،  لفيروس  عالج  أو  كلقاح  للبشرية  خدمة 

وثانياً  ممارساتهم  على  التعمية  هو  فالهدف  فاضح.  وخداع  العيون 
لمقاضاة  القضاء  الى  مجدداً  تلجأ  ال  لكي  الحكومة  لرشوة  محاولة 
كالمتوّسل  الحكومة  بدت  إذ  اللبنانيين،  اموال  عن  لإلفراج  المصارف 
جاءت  أين  فمن  نفسها...  فضحت  الذي  المصارف  لهبات  والمتسّول 
الخضراء  عملتها  بشح  تتذرع  أنها  طالما  الستة  ال��دوالرات  بماليين 
مباشرة  للمودعين  المبلغ  هذا  ُيعَط  لم  ولماذا  الناس؟  اموال  الحتجاز 

كحق لهم بدال من التصدق على الدولة ومودعيها وفقرائها؟
فالمصارف رسبت في االمتحان الوطني خالل وباء كورونا، فأظهرت 
في  األوطان  مع  التعامل  في  العالم  دول  في  نظيرهما  قّل  وشدة  قسوة 
محنها، وأكدت بأن أموالها ودوالراتها ومصالحها أهم من الدولة والوطن 
وكل اللبنانيين، حتى بلغت القسوة بها الى قهر الطالب اللبنانيين في 
الخارج حيث أوقفت التحويالت اليهم من عائالتهم بحجة شح الدوالر 
وبوقف شحنه من الخارج علماً ان نقابة الشحن أكدت ان قطاع الشحن 

يعمل وهو من المستثنين من قرارات التعبئة العامة!
الكذب  اساليب  ابتكار  في  تتمادى  المصارف  ستبقى  متى  فإلى   
تهريب  عن  يتوانوا  لم  المصارف  فأصحاب  والمماطلة؟  والتسويف 
مليارات الدوالر الى حساباتهم في الخارج وقاموا بحيلة التفافية على 
الدولة بمسألة إعادة جدولة الدين العام بعملية بيع وهمية للسندات 
ألجانب لرفع حجم حاملي السندات األجانب الى الثلثين إلسقاط قرار 

اعادة الهيكلة.
مصرف  عمد  لماذا  االقتصاديون:  الخبراء  يطرحه  الذي  والسؤال 
لبنان الى خفض الفوائد على الودائع فيما ابقى على نسبة الفوائد على 
سندات المصارف في مصرف لبنان مرتفعة؟ هذا االمر امتداد لهندسات 

سالمة المالية لمصلحة المصارف.
من  هائلة  ضغوطاً  مارس  الحريري  فإن  »البناء«  معلومات  ووفق   
»حجره الصحي والسياسي« في باريس نيابة عن المصارف ومصرف 
محمد  الحاكم  نائب  على  لإلبقاء  الحاكمية  تعيينات  بموضوع  لبنان 
من  المستقبل  كتلة  نواب  باستقالة  التهديد  الى  وص��والً  بعاصيري 

المجلس النيابي.
والمواطنين  والمودعين  الدولة  بحق  المصارف  »جرائم«  تنتِه  لم 
لكن السؤال الى متى سيبقى هذا الوضع قائماً؟  وهل اقتربت »الثورة« 
على المصارف وأي نوع من الثورة أهي سياسية حكومية قضائية أم 

شعبية؟
ال تتوقع مصادر مطلعة أي تصعيد شعبي في األسبوعين المقبلين 
رسمية  قنوات  عبر  الله  حزب  بين  وحاسمة  شاقة  مفاوضات  لوجود 
فترة  خ��الل  الشعبي  التحرك  يظهر  أن  متوقعة  المصارف،  وبين 
مسدود،  طريق  الى  المفاوضات  وصلت  حال  في  شهر  الى  أسبوعين 

ولفتت معلومات »البناء« الى أن »المصارف تعارض بشدة اي حلول 
في  انها  الرسميين  المسؤولين  مع  مجالسها  في  وتعبر  حسابها  على 
مأزق كبير وليست مستعدة لتقديم تنازالت من حساباتها«، ما يرّجح 
سيناريو »الثورة« الشعبية، بحسب المصادر عندما تنحصر الظروف 

الصحية. 
الضغط  محاور:  ثالثة  فهي  الله  حزب  لها  يحّضر  التي  الخطة  اما 
على القضاء التخاذ إجراءات قانونية بحق المصارف، منح المودعين 
على  الدعاوى  مئات  رفع  عبر  المصارف  لمقاضاة  األخضر  الضوء 
المصارف لتحصيل أموالهم، وهذا األمر سيدفع النيابات العامة المالية 
للتحرك وتقع المواجهة الكبرى بين القضاء والمصارف. علماً أن عدداً 

من المودعين ربحوا دعاويهم واستعادوا أموالهم.
المصارف،  ضد  الشعبي  للتحرك  أخضر  ضوء  فهو   الثالث  المحور 
لكن بعد توافر الظروف المناسبة، فالحزب بحسب مصادر مطلعة لن 
يخاطر بخرق قرار التعبئة العامة وما تحمله من مخاطر صحية، وهذا 
تقاعس  او  القضاء  عجز  إذا  وحيد  كخيار  الحزب  اليه  سيلجأ  الخيار 
سيصبح  وبالتالي  المصارف  على  الضغط  من  سياسية  لحسابات 
الحزب بحل من أمره. وتذكر المصادر بخطابات السيد حسن نصرالله 
العصا  وسياسة  المصارف  ضد  وإعالمية  نفسية  حرباً  ُتخفي  التي 

والجزرة الستثارة ضمائرها وحسها الوطني واالخالقي. 
وتكشف المصادر أن »قنوات سياسية« رسمية تولت تفسير رسائل 
أخذتها  كما  العملية  وأبعادها  للمصارف  األخيرة  نصرالله  السيد 
المصارف على محمل الجد ويدور نقاش واسع بين جمعية المصارف 
مسؤولية  اآلخر  يحمل  منهما  كالً  إن  اذ  المأزق.  من  للخروج  وسالمة 
تقايض  فالمصارف  دوالر،  مليار   50 الى   تصل  التي  االم��وال  اختفاء 
ديونها على الدولة بأموال المودعين وتحمل سالمة والدولة مسؤولية 
الطبقة  يحمل  سالمة،  أي  وهو  منها،  المليارات  عشرات  استدانته 

السياسية المسؤولية.
اتخاذ  الى  المصارف  تسارع  لم  اذا  انه  »البناء«  مصادر  وتضيف 
إجراءات إلعادة اموال الناس وتسهيالت مصرفية، فإن السيد نصرالله 
أموالها  المصارف  جني  كيفية  فضح  الى  المقبل  خطابه  في  يبادر  قد 
للخارج  األموال  وتهريب  والدوالر  الفوائد  ولعبة  المالية  والهندسات 

وبيع السندات.
صغار  من  المئة  في   87 أن  وماليون  اقتصاديون  خبراء  ويوضح 
الودائع في المصارف، و13  المئة من حجم  13 في  المودعين يملكون 
في المئة من كبار المودعين يملكون 87 في المئة من حجم الودائع. وما 
ال�87%  % على حساب   13 يقوم به مصرف لبنان والمصارف إلنقاذ 

صغار المودعين؛ فيما المطلوب هو العكس.

خفاياخفايا

قالت منظمات حقوقية لبنانية إنها تراقب تعامل 
الحكومة مع ملف المعتقل اللبناني في السجن 

الفرنسي جورج عبدالله بعدما أنهى محكوميته منذ 
سنوات، وبعدما قررت الحكومة الفرنسية اإلفراج 
عن سجناء لم ينهوا محكوميتهم بجرائم ال تقارن 

بقضية عبدالله بسبب الكورونا، ألن االعتبارات 
القانونية واإلنسانية ومسؤولية الدولة عن 

مواطنيها عوامل تفرض تحركاً رسمياً نحو فرنسا 
لمطالبتها بإدراج جورج عبدالله في الئحة آالف 

السجناء الذين سيفرج عنهم.

هل اقتربت »الثورة« على الم�صارف؟

»�صوٌء اأخ�صر« للمودعين لإقامة الدعاوى..

 حذار من خطورة التراخي

  في مواجهة من يخرقون

 اإجراءات الحكومة...

{ حسن حردان
قبل  من  واستهتاراً  تراخياً  األخيرين  اليومين  في  لوحظ 
في  التجّول  وعدم  المنازل  في  البقاء  التزام  في  الناس  بعض 
النهار إال عند الضرورة.. وبلغ األمر حداً خطيراً.. وكأّن البعض 
يرتكب  أنه  وينسى  الحكومة،  قرارات  يتحّدى  بذلك  أنه  يعتقد 
وبحق  ثانياً،  وأقاربه  عائلته  وبحق  أوالً،  بحقه  كبرى  جريمة 
مزاحاً  تحتمل  ال  فالمسألة  ثالثاً...  المواطنين  وعموم  جيرانه 
او استخفافاً في مواجهة حرب حقيقية يخوضها العالم أجمع، 
وليس فقط لبنان، في مواجهة اجتياح فيروس كورونا الدول 
والشعوب كافة، من دون تمييز او تفرقة بين شعب وآخر، وبين 
مواطن وآخر، أو بين غني وفقير، أو حاكم ومحكوم، فالجميع 
مستهدف من قبل هذا الفيروس.. وقد شهدنا كيف اّن مسؤولين 
الحجر  التزام  إلى  واضطروا  بالوباء  أصيبوا  قد  دول  وق��ادة 
المنزلي واتباع التعليمات الطبية.. في حين اّن اإلصابات في 
دول العالم، ال سيما الدول األكثر تقّدماً مثل الواليات المتحدة 
وأوروبا، قد اقتربت من رقم مليون إصابة بالوباء، وأّن أعداد 
الذين ماتوا بسبب إصابتهم به بلغوا عشرات االالف.. وال يزال 
يومي  مسلسل  أمام  بتنا  حتى  يوم،  كّل  في  متصاعداً  العداد 
ألنهم  والمتوفين  المصابين،  من  كبيرة  أعداد  تسجيل  فيه  يتّم 
ال يملكون مناعة قوية تحميهم من الموت، او بسبب األمراض 

التي يعانون منها..
أوالً، قد يعتبر البعض اّن أرقام المصابين، الذين بلغوا، في 
لبنان، عتبة ال� 500 مصاب، والمتوفين الذين وصلوا إلى 14 
تستدعي  وال  كبيرة،  ليست  اآلن،  حتى  سجلت  التي  شخصاً، 
التجوال  ومنع  النهار،  في  المنزلي  الحجر  بإجراءات  التشّدد 
الدول،  اّن  نسوا  هؤالء  لكن  صباحاً،   5 ال  وحتى  مساء   ٧ من 
من  بدأت  قد  اآلالف،  عشرات  المصابين  أعداد  فيها  بلغت  التي 
أرقام مشابهة للمسجلة حالياً في لبنان، وسرعان ما ارتفعت 
وسرعة  ال��وب��اء  بخطورة  واالستهانة  االستخفاف  نتيجة 
التي  المتحدة،  فالواليات  لكوارث..  تعّرضت  ولهذا  انتشاره، 
تعامل رئيسها مع األمر باستعالء وعنجهية وقلّل من خطورة 
أعداد  وتسجل  والياتها  من  العديد  في  كوارث  تشهد  الوباء، 
إدارة  ألّن  بالمئات،  والوفيات  اآلالف  يومياً  فيها  اإلصابات 
الرئيس األميركي دونالد ترامب لم تأخذ على محمل الخطورة 
إيطاليا،  في  ثم  ومن  الصين  في  للوباء  انتشار  من  جرى  ما 
من  الرغم  على  الكبير،  الثمن  اليوم  تدفع  هي  ولهذا  وإسبانيا، 
أنها الدولة األكثر تقّدماً وتطّوراً في العالم.. إال انها تقف عاجزة 
عن مواجهة انتشار الوباء والحّد منه، وتعاني من نقص حاّد 
لمكافحة  الضرورية  الطبية  والتجهيزات  المستلزمات  في 
الوباء على  انتشر  إذا ما  الفيروس، فكيف والحال هذه بلبنان 
نطاق أوسع من اآلن، وبلغت أعداد المصابين اآلالف، ال سمح 

الله، من المؤكد سنكون امام كارثة حقيقية..
تواضع  من  الرغم  على  اللبنانية،  الحكومة  اّن  ثانيا، 
من  نجحت  أنها  إال  الصحي،  المستوى  على  الدولة  إمكانيات 
خالل استنفارها السريع، واتخاذ اإلجراءات االحترازية بوقت 
مبكر، في الحّد من انتشار الوباء، حتى اآلن، حيث يعتبر لبنان 
نسبة  اإلصابات  أرق��ام  حيث  من  ال��دول  بين   70 المرتبة  في 
لم  إذا  لكن  االطمئنان..  من  أوجد مناخاً  ما  السكان، وهو  لعدد 
بأعلى  االحترازية  باإلجراءات  المواطنين  جميع  التزام  يبق 
الدرجات من التشّدد واالنضباط وااللتزام، فإنه ليس معلوماً 
على  السيطرة  فقدان  احتمال  من  سينجو  لبنان  كان  اذا  ما 
الوباء وتجّنب مواجهة كارثة، سيكون  انتشار  الحّد من خطر 
وقعها أشّد من الدول التي حصلت فيها كوارث، بسبب ضعف 
البنية الصحية للدولة اللبنانية، واألزمة االقتصادية والمالية 

العاصفة بالبالد..
خطورة  أكدتها  التي  وال��دروس  التجارب  ضوء  في  ثالثاً، 
التجربة  نجاح  ضوء  وفي  المشّددة،  باإلجراءات  االلتزام  عدم 
منه،  والتعافي  عليه،  والسيطرة  الوباء  احتواء  في  الصينية 
درجات  أقصى  والشعب  الحكومة  من  اليوم  المطلوب  فإن 
التشدد في التزام إجراءات التعبئة العامة.. على أّن الحكومة 
الرشيد  التحذير  مرحلة  من  التعامل،  في  باالنتقال  مطالبة 
الشّدة  استخدام  مرحلة  إلى  المنزلي،  الحجر  بالتزام  واإلقناع 
والحزم مع الذين يخرقوق اإلجراءات ويرتكبون بذلك جريمة 
بحق أنفسهم، وحق جميع اللبنانيين، ألّن هؤالء المستهترين 
الكارثة  وحصول  الوباء  انتشار  في  سيتسّببون  باإلجراءات 
أيضاً  الحكومة  من  المطلوب  نفسه  الوقت  وف��ي  للجميع.. 
التعجيل ببدء دفع اإلعانات المالية للعائالت األكثر فقراً والذين 
كورونا،  مكافحة  إج��راءات  بفعل  اليومي  رزقهم  مورد  فقدوا 
وذلك لتوفير الحّد األدنى من مستلزمات العيش لهذه العائالت 
العامة..  التعبئة  إج���راءات  وال��ت��زام  الصمود  من  وتمكينها 
وبالتالي قطع الطريق على من يتخذون من تأخر الحكومة بدء 

دفع المساعدة المالية مبرراً لكسر قرار الحجر المنزلي...

سحب رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب 
جلسة  أعمال  جدول  من  المالية  التعيينات  بند 
مجلس الوزراء أمس، وذلك لوضع آلية  شّفافة 
المجلس  أدخ��ل  فيما  القانوني،   الطابع  لها 
لبنان  إلى  المغتربين  آلية عودة   تغييرات على 
»نظراً  بسري  سد  مشروع  في  االستمرار  وأق��ّر 
إلى أهميته االستراتيجية لتأمين المياه لمنطقة 
بيروت الكبرى«. كما قّرر الطلب إلى وزير المالية 
مصرف  حاكم  مراسلة  وزن��ي  غ��ازي  الدكتور 
الرواتب  تخفيض  إمكانية  في  للبحث  لبنان 
والمخصصات في المصرف  وهيئة الرقابة على 

المصارف وهيئة األسواق المالية.
قصر  في  أمس  انعقد  ال��وزراء  مجلس  وك��ان 
بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عون وغياب وزير األشغال العامة والنقل ميشال 

نّجار ووزيرة العمل لميا يّمين.
اإلع���الم  وزي����رة  أوض��ح��ت  الجلسة  وب��ع��د 
الرئيس  أن  نجد،  الصمد  عبد  منال  الدكتورة 
ضرورة  على  الجلسة،   مستهل  في  ش��ّدد   عون 
المالية  االقتصادية  الخطة  إنجاز  في  اإلستمرار 
على الرغم من الوضع الصحي المستجد. واعتبر 
تنظيماً  تتطلب  الخارج  من  اللبنانيين  عودة  أن 
يفرض  ل��ألع��داد  المضطرد  التزايد  ألن  دقيقاً 
كما  العائدين  سالمة  تؤمن  استثنائية  إجراءات 

سالمة محيطهم.
عنه  الصمد  عبد  نقلت  الذي  دياب  تحدث  ثم 
حداً  تتطلب  الوطنية  التحديات  »أن  تأكيده 
ألن  المزايدات،  على  الصحي  الحجر  من  أقصى 
الوضع في البلد وعلى كل المستويات، ال يحتمل 
مزيداً من التناحر السياسي وتناتش الحصص، 
البلد  ف��ي  ش��يء  هناك  يعد  ل��م  أن��ه  خصوصاً 
عن  تخلياً  هناك  بأن  نشعر  وال  تناتشه.  يمكن 
السلوك السابق الذي يتحمل مسؤولية رئيسية 
وأساسية في األنهيار الذي نعيشه، أو ارتقاء إلى 
أن  يعتقد  من  هناك  الوطنية.  المخاطر  مستوى 
شيئاً لم يحصل، وأن انتفاضة اللبنانيين في 17 
تشرين األول انتهت، ويحاولون طمس حقيقة أن 
الماضية.  السياسات  كل  تداعيات  يعيش  البلد 
منافسة  نريد  ال  أننا  ورددن��ا  قلنا  لطالما  نحن 
طموحات  لدينا  ليست  وأنه  السياسة،  في  أحد 
سياسية، وأننا نريد العمل بصمت كي ننقذ البلد 
من اإلنهيار الشامل. لكن، وبكل أسف، هناك من 
بالحجارة،  ورميها  الحكومة  عرقلة  على  يصّر 
ألنه يعتقد أن نجاحها يؤدي إلى كشف عورات 
السياسات السابقة، وأن البلد ال يمكنه أن يعيش 
من دون الدوران في فلكهم. في كل األحوال، يبدو 
أن فيروس كورونا كان مرضاً منتشراً في مختلف 
مفاصل الحياة في لبنان قبل أن يتحول إلى وباء 
مرضي في الصحة. حظ هؤالء المتحاملين أننا 
في هذه الحكومة مصّرون على مواجهة األوبئة 
المالية والصحية واالجتماعية والمعيشية. وهي 
بسبب  مستعصية،  تكون  مكافحتها  تكاد  أوبئة 
أن  علينا  تحتم  ومسؤوليتنا  وتجذرها.  عمقها 
نستمر في مهمتنا وأن نتحمل وأن نصبر. فنحن 

حكومة مواجهة التحديات. 
وأضاف: على كل حال، نحن في اليوم ال�18 
كبيراً  خرقاً  هناك  لكن  العامة،  التعبئة  إلعالن 
وخطيراً لمفاعيل هذا اإلعالن. هناك عدم انضباط 
ال  بكاملها  مناطق  وهناك  المناطق،  بعض  في 
األمر  هذا  المعلنة.  واإلج��راءات  بالتدابير  تلتزم 
وسقوط  الوباء  النتشار  فاضحة  ثغرة  يشكل 
لذلك،  الحكومة.  مارستها  التي  االحتواء  حالة 
قد  فإننا  بصرامة،  اإلج��راءات  هذه  تطبق  لم  إذا 
نضطر إلى اتخاذ قرارات أكثر تشدداً، وأن نفرض 
هذا  باستمرار  نسمح  لن  ألننا  قاسية،  تدابير 

االستخفاق«.
من  اللبنانيين  إع���ادة  لخطة  وبالنسبة 
في  عقبات  لدينا  أن  »يبدو  دياب   قال  الخارج، 
األمان  لضمان  وضعناها  كّنا  التي  اإلج��راءات 
الصحي للعائدين. كان يفترض أن تذهب طواقم 
طبية من لبنان إلى الدول التي يريد اللبنانيون 

مغادرتها، وإجراء االختبارات الصحية لهم فيها. 
لكن تبّين مساء )أول من( أمس أن هذا غير ممكن، 
ألن تلك الدول ال تسمح بدخول الطواقم الطبية 
المخبرية  والفحوصات  األدوي��ة  مع  واألمنية 
في  تغيير  إل��ى  مضطرون  نحن  لذلك  إليها. 
اآللية التي كنا توافقنا عليها في جلسة الثالثاء 
بالمغادرة  للراغبين  سنسمح  حيث  الماضي، 
صحية  ض��واب��ط  م��ع  الطائرة  إل��ى  بالصعود 
في  لهم  االختبارات  تحصل  أن  على  صارمة، 
مطار بيروت، وفي ضوء نتائج هذه االختبارات 
سيتم تحديد مسار العائدين، إما إلى المستشفى 
أن  على  يوماً.   14 لمدة  الصحي  الحجر  إلى  أو 
يكّرر االختبار بعد أسبوع من وصولهم، ما عدا 
المطار  PCR في  التي تجري فحوصات  الدول 
الموضوع  ب��ت  وسيتم  المستشفيات  ف��ي  أو 
هذا  اليوم)أمس(  مساء  سيعقد  اجتماع  خالل 
التغيير في اآللية سيتطلّب جهداً كبيراً، وبالتالي 
سيؤدي إلى تخفيض عدد رحالت الطيران إلى 3 

أو 4 رحالت في اليوم«.
وتابع »كان التوّجه أن تتم إعادة نحو 1500 
شخص في اليوم على مدى أسبوع، وبسقف 10 
المعطيات  ضوء  وفي  اليوم،  أما  شخص.  آالف 
 %  25 من  أكثر  إع��ادة  نستطيع  فال  الجديدة، 
األول،  اليوم  الخطة في  الذي تضّمنته  الرقم  من 
التقرير  الوافدين قبل  على أن يتم فحص جميع 
أنه  كما  ثانية.  مجموعة  أي  بنقل  بالمباشرة 
من  كبير  عدد  وجود  التالي  اليوم  في  تبّين  إذا 
المصابين من رحالت اليوم األول، فسيتم توقيف 
أمام  الواقع الجديد. نحن اآلن  الرحالت لدراسة 
مهمة صعبة ومعّقدة، ولذلك علينا أن نقوم بها 
بعناية شديدة، ألن أي خلل أو مسايرة أو تراٍخ، 
سيؤدي إلى انهيار كل اإلجراءات التي اتخذناها، 

وبالتالي انتشار الوباء بشكل سريع وخطير«.
ال  ال��ذي��ن  ل��ل��ط��الب  بالنسبة  »أم���ا  وأردف 
يستطيعون العودة اآلن، فإّن على المصارف أن 
تقّدم لهم التسهيالت. من غير المقبول أالّ تساعد 
هذه  مواجهة  على  وأهاليهم  الطالب  المصارف 
أن  المصرفي  القطاع  على  الصعبة.  المرحلة 

يتحّسس األوضاع وأن يساعد الناس«.
لحاكم  ن��واب   4 تعيينات  لبند  وبالنسبة   
الرقابة  لجنة  وأعضاء  ورئيس  لبنان  مصرف 
هيئة  وأع��ض��اء   ،5 وع��دده��م  ال��م��ص��ارف  على 
3، وعضو أصيل لدى  المالية وعددهم  األسواق 
الحكومة  ومفوض  الخاصة،  التحقيق  هيئة 
لدى مصرف لبنان، قال دياب »القانون الحالي 
يحّدد آلية التعيين بأنها تنطلق من ترشيح وزير 
المالية، وقد تجاوزها الوزير غازي وزني بمبادرة 
منه وبناء على رغبتي، في محاولة لتوسيع دائرة 
الخيارات ومنحها الشفافية. لذلك، أرى ضرورة 
ربما  القانوني،  الطابع  لها  شفافة  آلية  وضع 
إعداد مشروع قانون لتعديل القانون المعمول به 
حالياً، أو عبر قرار من مجلس الوزراء على غرار 
اآللية التي اعتمدها في التعيينات اإلدارية، ومن 

دون أي تدخل سياسي«.

عادلة  غير  مسألة  هناك  أن  »كما  وأض��اف 
برواتب  مواقع  في  نعّين  أن  يمكن  كيف  وطنياً. 
مرتفعة، وخيالية أحياناً، بينما البلد يمّر بأزمة 
وأزمة  خطيرة،  اجتماعية  وأزم��ة  كبيرة،  مالية 
تحّتم  وطنية  مسؤولية  هناك  مخيفة؟!  صّحية 
لذلك،  االعتبار.  في  الموضوع  ه��ذا  أخ��ذ  علينا 
لتخفيض  قانون  مشروع  نقدم  أن  بنا  األج��دى 
رواتب هذه المواقع وكل المناصب األخرى ذات 
عادي،  وضع  في  ليس  البلد  المرتفعة.  الرواتب 
ممكناً  يعد  لم  الماضي  في  سائداً  كان  ما  وكل 
اعتماده حالياً. علينا أن نعترف بالمتغّيرات وأن 
نتعامل على أساسها. لكل هذه األسباب أسحب 

بند التعيينات المالية من جدول األعمال«.
مجلس  انتقل  ذلك  »بعد  الصمد  عبد  وقالت 
اآلت��ي:  إل��ى درس ج��دول أعماله وق��رر  ال���وزراء 
وزير  قدمه  ع��رض  ال��ى  ال���وزراء  مجلس  ستمع 
الطاقة والمياه حول تطور األشغال في مشروع 
بتنفيذ  السير  متابعة  تأكيد  وتقرر  بسري،  سد 
المشروع بحسب القرارات الحكومية والمراسيم 
الموضوعة  والعقود  سابقاً  المقررة  والقوانين 
في هذا الشأن، وذلك نظراً الهميته االستراتيجية 

لجهة تأمين المياه لمنطقة بيروت الكبرى.
الطاقة  وزارة  م��ن  لجنة  تشكيل  تقرر  كما 
والمياه، وزارة البيئة، وزارة الداخلية والبلديات، 
اإلنماء  ومجلس  الثقافة،  وزارة  الزراعة،  وزارة 
المشروع  في  األعمال  تطور  لتواكب  واالعمار، 
البيئة  شروط  مع  انسجامها  مدى  من  والتحقق 
والتعويض االيكولوجي، وذلك بحسب المعايير 

الدولية.
يرمي  م��رس��وم  م��ش��روع  على  ال��م��واف��ق��ة   -
الطبية  وال��م��ع��دات  المستلزمات  اع��ف��اء  إل��ى 
المنحصر استعمالها  واالستشفائية والمخبرية 
حاالت  ومعالجة  كورونا  فيروس  من  بالوقاية 
اإلصابة منه. كما تم طرح موضوع إعفاء المواد 
وأرجىء  المستلزمات،  لهذه  المستعملة  األولية 

البت بالمسألة إلى األسبوع المقبل.
- أطلعت وزيرة العدل المجلس على التطورات 
لتسهيل  ال����وزارة  م��ن  المتخذة  وال��م��ب��ادرات 
سبيل  بتخلية  المتعلقة  القضائية  اإلج���راءات 
الموقوفين، وبآلية االستجواب االلكتروني، وذلك 
بغية تسريع هذه اإلجراءات والحد من االكتظاظ 
بوباء  اإلصابة  احتمال  لمواجهة  السجون  في 

كورونا.
وزراء:  تضم  ط��وارىء  لجنة  تشكيل  تقرر   -
العدل، والداخلية، والصحة، ونقابتي المحامين 
لبنان،  في  االطباء  ونقابة  والشمال،  بيروت  في 
وخطة  الوقائية  الخطة  تطوير  مهمتها  تكون 
االستجابة لمواجهة فيروس كورونا في السجون 

وأماكن التوقيف كافة.
إلى ذلك، تقرر الطلب إلى وزير المالية مراسلة 
إمكانية  في  البحث  بهدف  لبنان  مصرف  حاكم 
المصرف  في  والمخصصات  الرواتب  تخفيض 
وهيئة  المصارف  على  الرقابة  وهيئة  المركزي 

األسواق المالية.«

لّوح بتدابير اأ�سّد ق�سوة اإذا ا�ستمّر اال�ستخفاف باإجراءات التعبئة 

مجل�س الوزراء اأدخل تغييرات على عودة المغتربين

ودياب �صحب التعيينات المالية لو�صع اآلية �صّفافة

عبد الصمد تذيع مقررات مجلس الوزراء في بعبدا أمس  )داالتي ونهرا(
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أكدت عمدة شؤون عبر الحدود في الحزب السوري القومي االجتماعي متابعتها أوضاع 
أبناء شعبنا في االغتراب من خالل فروع الحزب المنتشرة في دول العالم، وتشديدها على 

ضرورة اتباع كّل إجراءات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا.
ونّوهت العمدة بالدور الذي تؤّديه الفروع الحزبية في االغتراب، إْن لجهة الحمالت التي 
تدعو إلى التقّيد بإجراءات الوقاية، أو لجهة المساعدات التي تقّدمها، ورأت أّن هذه المهام 

التي يتنّكبها القوميون االجتماعيون في االغتراب، هي جزء من واجبهم القومي.
واعتبرت عمدة شؤون عبر الحدود في »القومي« أّن قرار الحكومة اللبنانية بفتح مطار 
بيروت أمام المغتربين اللبنانيين والطالب الراغبين بالعودة، أمر جيد، والمطلوب اتخاذ 

كافة التدابير لتسريع هذه العودة، وفقاً للقواعد واإلجراءات الصحية المتبعة.
مع  التواصل  الحزب  قيادة  أعضاء  من  وعدد  مسؤوليها  عبر  العمدة  تتابع  ذلك،  إلى 
العديد من الجهات ال سيما المؤّسسات والفاعليات االغترابية، وفي هذا السياق بحث عضو 
المجلس األعلى قاسم صالح خالل اتصال هاتفي مع رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في 
العالم عباس فواز ومع رئيس المجلس القاري األفريقي حسن يحفوفي أوضاع المغتربين 

اللبنانيين، وتوفير الظروف المالئمة لمن يريد منهم العودة الى لبنان في هذا الوقت. 

اعتبرت منفذية عكار في الحزب السوري القومي االجتماعي أّن استمرار احتجاز حرية المناضل 
جورج إبراهيم عبدالله من قبل السلطات الفرنسية، هو عملية اختطاف موصوفة، خصوصاً بعدما 
أعلن القضاء الفرنسي )غرفة تطبيق العقوبات في باريس( إخالء سبيله العام 2013 وإعادته إلى 
لبنان. وأكدت منفذية عكار، اّن استئناف النيابة العامة الفرنسية وتعليق قرار إخالء السبيل، ليس 
له أّي مبّرر قانوني، ما يثبت أّن تعليق القرار، إنما هو قرار سياسي تّم بضغط من الواليات المتحدة 

األميركية.
وأشارت منفذية عكار إلى أّن المناضل جورج ابراهيم عبدلله، ابن بلدة القبيات العكارية، قاوم 
االحتالل الصهيوني دفاعاً عن شعبه وبلده، وإّن مقاومة االحتالل هي حق مشروع تكفله المواثيق 
الدولية لكّل شعب ُتحتّل أرضه، لذلك، فإّن السلطات الفرنسية تتحّمل المسؤولية كاملة ألنها تحتجز 
أطلقت  بعدما  خصوصاً  حياته،  عن  المسؤولية  تتحّمل  كما  حق،  وجه  دون  من  عبدالله  المناضل 

السجناء نتيجة تفشي وباء »كورونا« في  حين أبقته محتجزاً. 
إّن منفذية عكار تطالب الدولة اللبنانية بتحّمل مسؤولياتها وممارسة كّل أشكال الضغط وعلى 

المستويات كافة، من أجل اإلفراج عن المناضل جورج عبدالله وعودته سالماً إلى أهله وشعبه. 
إلى ذلك، تلقت منفذية عكار في »القومي« برقية من مسؤول جبهة النضال الشعبي الفلسطيني 
- فرع الشمال أبو خليل، أعرب فيها عن وقوف الجبهة مع قضية المناضل جورج عبدلله والمطالبة 
بحريته، واالستعداد للمشاركة في كّل الفعاليات والنشاطات التي تضغط في سبيل إطالق سراحه.

الحكومة  أّن  للمقاومة  الوفاء  كتلة  اعتبرت 
أمام تحّد صارخ يمّس رؤيتها اإلصالحية، داعيًة 
آلية نوعية من أجل  أن تجهد العتماد  إلى  إياها 
في  والنزاهة  والخبرة  الكفاءة  أصحاب  اختيار 

التعيينات المالية.
جاء ذلك في بيان للكتلة إثر اجتماعها الدوري 
النائب  برئاسة  حريك،  بحارة  مقرها  في  أمس 
في  واعتبرت  أعضائها.  ومشاركة  رعد  محمد 
اإلق��رار  يقتضي  »اإلن��ص��اف  أّن  البيان  مستهّل 
بأّن الحكومة الراهنة، وضمن الصالحيات التي 
النظام  تعقيدات  ووسط  الدستور  لها  يمنحها 
واألقّل  الممكنة  اإلجراءات  أفضل  تتخذ  الطائفي، 
كلفة في التصدي للملفات الداهمة أو الموروثة، 
كورونا  أزم��ة  مواجهة  إب��ان  لمسناه  ما  وه��ذا 
لتالفي  معها  التعامل  في  المتدّرجة  المنهجية 
التشاور  إب��ان  وكذلك،  وتداعياتها.  مخاطرها 
استحقاق  إزاء  للبنان  المناسب  الموقف  التخاذ 
في  لمسناه  كما  ي��وروب��ون��د.  س��ن��دات  تسديد 
رغم  ومبادرتها،  اللبنانيين  وج��ع  تحّسسها 
فقراً  األش��ّد  األس��ر  لمساعدة  المالية  الضائقة 
وضع  إلى  ومسارعتها  المتضّررة،  والشرائح 
خطة تتيح للمغتربين من اللبنانيين عودة آمنة 
إلى وطنهم لمن يرغب منهم وسط تهديد كورونا 

الذي يجتاح العالم هذه األيام«.
ينتظر  الملفات  من  »العديد  أّن  إلى  وأش��ارت 
وهي  لها،  الحلول  ووض��ع  الحكومة  معالجة 
في  للمقاومة  الوفاء  كتلة  ن��واب  نشط  ملفات 
إلى  المسارعة  على  الحكومة  وح��ّض  إثارتها 

إيجاد الحلول السريعة لها«.
أّن  إل��ى  الكتلة  لفتت  اإلقليمي،  الشان  وف��ي 
هذا  تحضر  آذار،   30 في  األرض  ي��وم  مناسبة 
رفضه  يواصل  الفلسطيني  »والشعب  العام 
ومشاريعه  اإلسرائيلي  لإلحتالل  ومقاومته 
االستيطانية، ويؤكد عبر كّل الوسائل واإلمكانات 
وبوحدة  بوحدته  تمسكه  المتاحة  واألساليب 

أرضه وإصراره على تحرير كّل شبر منها وانتزاع 
العودة  حق  مقدمها  وف��ي  المشروعة،  حقوقه 

وتقرير المصير«.
الشعب  أبناء  »كّل  المناسبة  هذه  في  وحّيت 
ونجّدد  أيديهم،  على  ونشّد  المقاوم  الفلسطيني 
ونضالهم  العادلة  لقضيتهم  ودعمنا  مساندتنا 

المشروع«.
األميركي  العدوان  دخول  »مع  أّن  واعتبرت، 
- السعودي على اليمن وشعبه المظلوم السنة 
السادسة، يتأكد وجوب إدانة ووقف هذا العدوان 
الذي فشل فشالً ذريعاً في إخضاع إرادة اليمنيين 
بواقع  والتحكم  السيطرة  في  أهدافه  وتحقيق 

ومستقبل الشعب اليمني«.
كما اعتبرت أن »صمود الشعب اليمني وثباته 
في الدفاع عن سيادته وكرامته هما مبعث فخر 
هذا  في  واألبية  الحرة  الشعوب  لدى  واعتزاز 
العالم«، وقالت »مع سقوط النموذج الحضاري 
خالل  سيما  ال  عموماً،  زيفه  وانكشاف  الغربي 
والعجز  ل��ك��ورون��ا  ال��وب��ائ��ي  االن��ت��ش��ار  مرحلة 

السقوط  عن  فضالً  ل��ه،  التصدي  في  الفاضح 
األخالقي الذي تتبدى من خالل تغليب المصالح 
الصحة  ف��ي  اإلن��س��ان  ح��ق  على  االق��ت��ص��ادي��ة 
األميركية  لإلدارة  اإلدانة  تجديد  يجدر  والحياة، 
العقوبات  فرض  مواصلة  على  إصرارها  بسبب 
وحرمان  اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية  على 
على  الحصول  في  حقه  من  اإلي��ران��ي  الشعب 
لحماية  والالزمة  الضرورية  الطبية  التجهيزات 

حقه اإلنساني في الحياة«.
جلستها  في  »عرضت  أنها  الكتلة  وأعلنت 
إلى  وخلصت  والقضايا  الملفات  ه��ذه  لمجمل 
الحكومة وجديتها  اإلعراب عن تقديرها »جهود 
االستشفائية  الملفات  مقاربة  في  الواضحة 
والحياتية للبنانيين في هذه المرحلة الصعبة« 
ودعتها إلى إنجاز خطتها لإلنقاذ النقدي والمالي 
اولوياتها  أعلى  ف��ي  تضع  وأن  واالق��ت��ص��ادي 
التدقيق المالي والمحاسبي للمصرف المركزي، 
والخطوات  االهتمامات  ضبط  أج��ل  من  وذل��ك 

الالحقة.

وكّررت التشديد »على ضرورة ضمان وحماية 
أموال المودعين وضبط الفلتان الممنهج لسعر 
المركزي  المصرف  أداء  وتقويم  ال��دوالر  صرف 
والمصارف عموماً وتنظيم آلية السحوبات التي 
تؤّدي الحقوق وتحفظ الكرامات وتمنع حصول 

مشاكل ال قدرة ألحد على ضبطها«.
ال��ذي شهدته  إل��ى أن »االزدح����ام  وأش���ارت 
فروع المصارف القليلة التي فتحت في المناطق 
لمواجهة  العامة  التعبئة  خطة  مع  يتناسب  ال 
كورونا التي تتطلب النأي عن التجمعات. وكان 
حين  ذلك  تلحظ  أن  وإدارات��ه��ا  المصارف  على 
قّررت فتح بعض الفروع من دون غيرها«. ودعت 
المصارف »إلى إعادة النظر في هذا اإلجراء وفتح 
كّل الفروع، حفاظاً على الصحة العامة وانسجاماً 
الحكومة  من  المقّررة  االحترازية  اإلج��راءات  مع 

وتسهيالً لخدمة الزبائن واحتراماً لوقتهم«.
اإلدارة  ف��ي  ال��ش��واغ��ر  »م��لء  أّن  واع��ت��ب��رت 
عليها  وواج���ب  للحكومة  دس��ت��وري  ح��ق  ه��و 
البدعة  ومن  والدولة،  المواطنين  أمور  لتسيير 
الحكم  في  سبق  من  حق  على  افتئاتاً  اعتباره 
مشيرًة  األح��وال«،  من  حال  بأّي  الحكومات  أو 
أمام تحد صارخ يمّس  اليوم  أّن »الحكومة  إلى 
رؤيتها االصالحية، وعليها إزاء ملف التعيينات 
المالية المطروحة أن تجهد العتماد آلية نوعية 
والخبرة  الكفاءة  أص��ح��اب  اختيار  أج��ل  م��ن 
المعتادة،  المحاصصة  من  بعيداً  والنزاهة، 
وذلك لضمان رقابة دقيقة على أداء المؤسسات 

النقدية والمصرفية في البالد«.
التعاون  ق��اع��دة  على  أن��ه  الكتلة  وأعلنت 
التي  »الملفات  نوابها  سيالحق  اإلي��ج��اب��ي، 
طالبوا الحكومة بمعالجتها وإيجاد الحلول لها، 
مع  عملية  مقترحات  من  لديهم  ما  وسيطرحون 
الوزراء المختصين بغية تلبية المطالب المحقة 
ودفع  لهم  الممكنة  الخدمات  وتوفير  للمواطنين 

األضرار المحتملة عنهم«.

كتلة الوفاء للمقاومة مجتمعة برئاسة رعد  )موقع العهد اإلخباري(

�أخبار

»�لوفاء للمقاومة«: العتماد �آلّية نوعّية

الختيار �أ�صحاب �لكفاءة و�لنز�هة في �لتعيينات 
عمدة �صوؤون عبر �لحدود  في »�لقومّي« تتابع

�أو�صاع �لمغتربين وت�صّدد على �إجر�ء�ت �لوقاية 

»الدولة اللبنانّية مطالبة بال�سغط للإفراج عنه وعودته �سالمًا«

منفذّية عكار في »�لقومي« : ��صتمر�ر �ل�صلطات �لفرن�صّية

باحتجاز حرّية �لمنا�صل جورج عبد�هلل عملّية �ختطاف مو�صوفة 

»�ل�صغيلة« و»تيار �لعروبة«: 

��صتمر�ر �عتقال عبد�هلل جريمة �صّد حقوق �الإن�صان 

»تجّمع �لعلماء«: للإ�صر�ع في تاأمين

�صمود �للبنانّيين و�إقر�ر �لعفو 

�الأ�صعد: الإعادة �الأمو�ل �لمنهوبة 

من �لطبقة �ل�صيا�صّية

هّدد باإحر�ق نف�صه في �صيد�

�إحتجاجًا على �أو�صاعه �لمعي�صّية

�عت�صام �إفتر��صّي ت�صامنًا مع �الأ�صرى

والإطلق جورج عبد �هلل 

العروبة  و«تيار  الشغيلة«  »رابطة  أعربت 
إدانتهما  عن  االجتماعية«  والعدالة  للمقاومة 
في  الفرنسية  السلطات  »الستمرار  الشديدة 
احتجاز المناضل جورج عبدالله من دون أي 
وصارخة  سافرة  مخالفة  في  قانوني،  مبرر 

لكل شرائع األرض والسماء«.
وأكدا في بيان أمس، أّن استمرار الحكومة 
انتهاء  رغم  عبدالله،  اعتقال  في  الفرنسية 
بحق  كبرى  جريمة  يشكل  »إنما  حكمه  فترة 
القيم اإلنسانية، والمبادئ التي أرستها الثورة 
الفرنسية، من عدل وحرية ومساواة، وحقوق 

إنسان«.
الفرنسية  السلطات  إق��دام  »أن  واعتبرا 
في  لديها،  السجناء  جميع  عن  اإلف��راج  على 
كورونا،  وب��اء  انتشار  خطر  مواجهة  سياق 
إنما  عبدالله،  ج��ورج  اعتقال  علي  واإلب��ق��اء 
يأتي استجابة للضغط األميركي الصهيوني. 

األمر الذي يكشف خضوع الحكومة الفرنسية 
للهيمنة األميركية الصهيونية، وأن باريس ال 

تملك حرية قرارها«.
ب�«استدعاء  اللبنانية  الحكومة  وطالبا 
شديد  احتجاج  وتقديم  الفرنسي  السفير 
الفرنسية  الحكومة  انتهاك  على  اللهجة 
احتجاز  في  واستمرارها  اإلنسان،  لحقوق 
والمطالبة  مبرر،  أي  دون  من  لبناني  مواطن 
بسالم  عودته  وتأمين  فوراً،  سراحه  بإطالق 

إلى وطنه وعائلته في لبنان«.
وأعلنا  »التضامن مع كل األسرى، المقاومين 
والمناضلين، في سجون االحتالل الصهيوني، 
في  ومقاومتهم  بصمودهم  األس��رى،  فهؤالء 
إنما  الصهيوني،  ال��ج��الد  إره���اب  مواجهة 
في  األمة،  لجماهير  متقدماً،  نموذجاً  يقدمون 
التضحية والفداء على طريق تحرير فلسطين 

كل فلسطين المحتلة«.

بيان،  في  المسلمين«،  العلماء  »تجّمع  حّض 
ب��إج��راءات  ال��ص��ارم  اإلل��ت��زام  على  اللبنانيين 
الحكومة  تقّرها  التي  ك��ورون��ا،  وب��اء  مواجهة 
إال  ال��خ��روج منها  ال��م��ن��ازل وع���دم  وال��ب��ق��اء ف��ي 

للضرورة القصوى.
صمود  تأمين  في  »االس��راع  إلى  الحكومة  ودعا 
المساعدة  قرارات  بتحويل  منازلهم  في  اللبنانيين 
للعائالت األكثر فقراً، وإيصال األموال والمساعدات 
المجتمع  »بمبادرات  اإلطار  هذا  في  مشيداً  إليهم«، 
األهلي لتقديم العون للمواطنين المحتاجين إليها«.

مسألة  »معالجة  إل��ى  الحكومة  دع��ا  كما 
عن  خ��اص  عفو  إص���دار  عبر  وذل��ك  المساجين 
الذين بقي لهم من محكوميتهم سنة أو أقّل والذين 
يمكن  أم��وال  دف��ع  على  سبيلهم  إخ��الء  يتوقف 

للدولة إعفائهم منها« ودعا مجلس النواب إلقرار 
قانون العفو العام بأسرع وقت ممكن.

وأكد »أهمية المسارعة في التحقيق بموضوع 
الخارج،  إلى  المصارف  قبل  من  المهّربة  األموال 
للمودعين  ملكاً  باعتبارها  لبنان  إلى  وإعادتها 
المودعين  صغار  بإعطاء  ال��م��ص��ارف  وإل���زام 
ودائعهم وحجز أموال كبار المودعين«، مستنكراً 
مصرف  تعيينات  ح��ول  السياسي  »السجال 
الكفاءة  بمعايير  »اإلل��ت��زام  إل��ى  داعياً  لبنان«، 
واإلن��ت��م��اءات  المحسوبيات  ال  ال��ك��ّف  ونظافة 

الحزبية«.
األمن  إلى مجلس  الدولة برفع شكوى  وطالب 
بالغارات  للقيام  اللبنانية  األج��واء  انتهاك  عن 

الصهيونية على سورية.

ل��� »ال��ت��ّي��ار األس��ع��دي«  ال��ع��ام  طالب األم��ي��ن 
التي  السياسية  القوى  األسعد،  معن  المحامي 
تهّدد باإلستقالة من مجلس النواب والحكومة إذا 
ب� »تنفيذ  التعيينات  لم تحصل على حصتها في 
منذ  السلطة  في  وشركاؤها  ألنها  فوراً،  تهديدها 
مرافق  كّل  في  الحصص  يتقاسمون  سنة   30
الدولة وأموالها ومواقع السلطة فيها وقد أوصلوا 
لبنان  اقتصاد  إنهيار  إلى  االقتصادي  بنهجهم 
أّن هذه السلطة مصّرة  وإفالسه المالي«، معتبراً 

على استمرار سياسة المحاصصة والفساد.
الحكومة  إج���راءات  »أّن  تصريح  ف��ي  ورأى 
على  تكن  ل��م  واجتماعياً،  وم��ال��ي��اً  اق��ت��ص��ادي��اً 
المستوى المطلوب في مرحلة استثنائية صعبة 
خلفته  ومعقداً  ثقيالً  عبئاً  ورثت  أنها  إدراكنا  مع 
الحكومات السابقة ومن تداعياته اإلفالس المالي 

غير المسبوق«.
إط��ار  ف��ي  الحكومية  اإلج����راءات  »إّن  وق���ال 
مواردها الضعيفة، ليست كافية خصوصاً إقرارها 
 400 مساعدات تقّدم للفقراء والمحتاجين بقيمة 
ألف ليرة، وكان األجدى لو أنها اتخذت إجراءات 
المال  وحيتان  الجشعين  التجار  ض��ّد  قاسية 
وارت��ف��اع  الفاحش  ال��غ��الء  لضبط  وال��م��ص��ارف 
ما  أنواعها  على  الغذائية  والمواد  السلع  أسعار 
للفلتان  ح��ّد  ووض��ع  المئة  في  الستين  يقارب 
إق��رار  من  ب��دالً  ال���دوالر،  ص��رف  لسعر  المجنون 

مساعدة مالية أو حصة غذائية للمحتاجين تحّدد 
ألحزاب  التابعون  والمخاتير  البلديات  توزيعها 
إلع��ادة  ستستغلها  التي  السياسية  السلطة 

بيئاتها الحاضنة إليها من أموال الخزينة«.
خصوصاً  خطير،  مفترق  على  لبنان  »أّن  وأكد 
ما  حقهم،  من  وه��ذا  المغتربين  آالف  ع��ودة  مع 
للحكومة  واألفضل  الدولة  على  األعباء  سيزيد 

إعادة األموال المنهوبة من الطبقة السياسية«.
وأشار إلى »تصريح السفير األميركي السابق 
كورونا  تفشي  على  يراهن  وال��ذي  البحرين  في 
موقوتة  قنبلة  بنظره  وهي  لبنان  منها  دول  في 
برسم  ونضعها  لبنان،  بينها  دوالً  ستضرب 
يزال يعارض  الذي ال  اللبناني  السياسي  الفريق 
دون  من  ديارهم  إلى  السوريين  النازحين  إعادة 
على  بقوة  داه��م  »الخطر  وق��ال  ش��رط«.  أو  قيد 
شعارات  خلف  يتلطى  ي��زال  ال  والبعض  لبنان 
»ال  ال��ذي  الفريق  ه��ذا  داع��ي��اً  اإلن��س��ان«،  حقوق 
رهانه  فك  إل��ى  خارجية  بأجندة  مرتبطاً  ي��زال 
القانون  دولة  قيام  أجل  من  الوطن  إلى  والعودة 

والمؤسسات«.
اإلسرائيلي  العدو  »استباحة  أّن  إل��ى  ولفت 
لسيادة لبنان براً وبحراً وجواً وآخرها استعمال 
تؤكد  سورية،  على  لإلعتداء  اللبنانية  األج��واء 
والشعب  الجيش  ثالثية  لمنظومة  الحاجة 

والمقاومة ألّن هذا العدو ال يفهم إالّ لغة القوة«.

بإحراق  صيدا  مدينة  في  األشخاص  أحد  هّدد 
في  النجمة  ساحة  في  سيارته  داخل  في  نفسه 
المدينة، احتجاجاً على األوضاع المعيشية التي 

يعانيها .
األمنية  واألجهزة  الجيش  من  عناصر  وعملت 

على منعه من فعل هذا األمر.
اإلعالمي  المكتب  أعلن  الحادث،  على  وتعليقاً 
لبلدية صيدا في بيان، أّن »أزمة المواطن س.ع. 
ه��ّدد  ك��ان  بعدما  انتهت  س��ي��ارات(  )كهربائي 
عليها  صّب  التي  سيارته  داخل  نفسه  بإحراق 
النجمة، قبالة القصر  البنزين وسط ساحة  مادة 
البلدي في المدينة، إحتجاجاً على تحرير محضر 
في  الكائن  محله  فتح  خلفية  على  بحقه  مخالفة 
حضر  الفور  وعلى  صيدا.  ش��رق   - الدلب  عين 
صيدا  بلدية  مجلس  في  الطوارئ  لجنة  رئيس 
تدخل  كما  الموضوع.  لمتابعة  الشماس  حسن 
قائد شرطة بلدية صيدا المفوض ثالث بدر قوام 
محاولته  عن  ثنيه  وحاولوا  الشرطة  عناصر  مع 

إحراق نفسه.
كما تدخل قائد فوج إطفاء بلدية صيدا المالزم 
لعناصر  أوعز  الذي  الغضبان  سليم  إطفائي  أول 
الفوج التأهب للتدخل فيما لو أضرم النار بنفسه 

األمنية  والقوى  الجيش  ق��ام  كما  بسيارته.  أو 
باإلنتشار في المكان للغاية نفسها، وأيضا تدخل 
تنفيذ  عن  لثنيه  وأصدقائه  عائلته  أفراد  من  عدد 

تهديده«.
هاتفياً  اتصاالً  ق��وام  القائد  »وأج��رى  أض��اف 
الذي  السعودي  محمد  المهندس  البلدية  برئيس 
طلب المواطن أن يتحدث معه، فنقل له معاناته، 
ضيق  يتحّمل  أن  بإمكانه  يعد  لم  أسرة  رب  وهو 
االوضاع المعيشية بسبب اإلقفال، وفاقم وضعه 
اإلنساني تحرير محضر المخالفة له بسبب فتح 

محله الكائن في عين الدلب لتأمين قوت يومه«.
»السعودي  أّن  إل��ى  اإلعالمي  المكتب  ولفت 
المواطن س.ع، واعداً  لما يعانيه  أبدى تحّسسه 
اإلدارات  م��ع  ومتابعته  موضوعه  بمعالجة 
أوض���اع  م��راع��اة  عليها  وال��ت��م��ّن��ي  المختصة 
وإلتزامهم  كورنا  أزمة  فاقمت  الذين  المواطنين 

المنازل وإنقطاع رزقهم من معاناتهم«.
واشار الى اّن »المواطن أدخل إلى باحة البلدية 
ألخذ قسط من الراحة، بعدما بدت عليه عالمات 
وتّم  مالبسه،  على  البنزين  مادة  بسبب  اإلعياء 
األحمر  للصليب  تابعة  إسعاف  سيارة  استدعاء 

اللبناني لنقله إلى المستشفى«.

نّظمت اللجنة الوطنية للدفاع عن األسرى 
الصهيوني،  اإلحتالل  سجون  في  والمعتقلين 
في ذكرى تأسيسها، وفي ظّل الظروف المتصلة 
اعتصاماً  المستجد،  كورونا  فيروس  بانتشار 
مع  تضامناً  األس��رى«  »خميس  في  افتراضياً 
السجون،  في  الوباء  يتهّددهم  الذين  األسرى 
ومن أجل إطالق اللبناني جورج إبراهيم عبد 

الله من السجون الفرنسية.
وق��د ش���ارك ف��ي اإلع��ت��ص��ام اإلف��ت��راض��ي، 
األحزاب  وممثلي  الشخصيات  من  كبير  عدد 

اللبنانية  وال��ه��ي��ئ��ات  وال��ف��ص��ائ��ل  وال��ق��وى 
والفلسطينية والعربية، الذين حّملوا سلطات 
اإلحتالل المسؤولية الكاملة عن حياة األسرى 
والمعتقلين وسالمتهم بعد اإلعالن عن إصابة 
كورونا،  بفيروس  المحررين  األسرى  من  عدد 

داعين إلى تحريرهم فوراً.
الدولية  »الهيئات  المشاركون  وط��ال��ب 
بحماية األسرى وتأمين كل مستلزمات الصمود 
لهم«، مشددين على أن »الدفاع عنهم اليوم هو 

دفاع عن قيم الحق والعدالة واإلنسانية«.
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»التنمية  كتلة  عضو  رح��ب   }
فادي  د.  النائب  النيابية  والتحرير« 
رئيس  عن  الصادر  »بالكالم  عالمة 
تقديم  نيتها  بخصوص  الحكومة 
الرواتب  لتخفيض  قانون  مشروع 

العالية نسبياً«.
الطرح  أن »يكون هذا  وأمل عالمة 
واضحة  أسس  على  ُيبنى  وأن  جدياً 
وتابع  أح��دا«،  تستثني  ال  وشفافة 
وإدارية  مالية  مصلحة  ذلك  »في  اّن 
اإلصالح  طريق  على  خطوة  وُيعتبر 

المنشود«.
التنمية  كتلة  ع��ض��و  اع��ت��ب��ر   }

والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم 
هموم  األهّم  يبقى  اليوم،  بالتعيينات  مهتّمة  الحكومة  كانت  »إذا  أنه  تصريح،  في 
إلذالل  والنفاق  التكاذب  اعتماد  في  المصارف  واستمرار  الحياتية  وقضاياهم  الناس 
طاولة  على  أساسياً  بنداً  يكون  أن  يجب  ما  وهذا  المودعين،  أموال  وسرقة  الناس 
المصرفي،  القطاع  وتفلت  لجشع  حّد  لوضع  التعيينات  أهمية  على  الوزراء  مجلس 
الرواتب  أو دفع  المودع جزءاً من حقه  ألنه ليس هناك من ذريعة للتهرب من إعطاء 

ألصحابها عندما تكون بالعمالت األخرى«.
{ غّرد عضو »اللقاء الديمقراطي« النائب فيصل الصايغ على حسابه عبر »تويتر« 
قائالً »صراع محاصصة على التعيينات في المراكز المالية، وخالف يعطل التشكيالت 
القضائية المستقلة، وغياب الحلول المتعلقة بأداء المصارف تجاه المودعين، وخطة 
مجهولة معلومة لن توقف النزف في قطاع الكهرباء، وعجز عن التفاهم على برنامج 
كله  ذلك  إلى  أضف  الدولي،  النقد  صندوق  فيه  يشارك  واقتصادي  مالي  إص��الح 
تداعيات فيروس كورونا وما يخطط له من مساعدات لن يكون توزيعها أقل كيدية. 

لألسف أن لبنان على موعد قريب مع انفجار اجتماعي كبير«.
{ أعلن النانب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على »تويتر«، أنه » في ظّل رفضهم 
العتماد آلية قانونية واضحة في التعيينات لن نقبل أن يحتكرها فريق واحد ويعزل 

اآلخرين بدافع الجشع والكيدية«.
عضو  بيان،  في  الخازن  وديع  السابق  الوزير  الماروني  المجلس  رئيس  نعى   }
الهيئة التنفيذية في المجلس الدكتور جورج سليم الحايك، وقال »تلقيت في الصباح 
الباكر الخبر المفجع بوفاة حبيبنا عضو الهيئة التنفيذية في المجلس الدكتور جورج 
سليم الحايك. برحيله سنفتقد صديقاً وفياً وأخاً عزيزاً وأباً حنوناً، وإنسانياً بامتياز 
وأشقائه  وشقيقته،  ولديه،  ومن  منكم  أتقّدم  إني  مؤمناً.  ومارونياً  مخلصاً  ووطنياً 

وعائالتهم، بأحّر عبارات التعازي«.

لماذا يخالف البع�ض التعبئة العامة؟

{ إيمان شويخ
من السهل أن تحّذر أحدهم من خطر ما لسبب ملموس أو محسوس يمكن رؤيته أو الشعور به، 
كأن تقول ألحدهم ال تقرب النار لئال تحرق نفسك، لكن ذلك ال ينطبق على خطر غير محسوس وال ُيرى 
بالعين المجردة، ال بل جاء من حيث ال يعلم أحد بطريقة فجائية عجز عن معرفة مصدرها أهم العلماء، 
وصعب على أكبر أطباء العالم إيجاد حّد له إلبعاده ولكنه بالنسبة للبعض غير موجود حقاً، ولم 
يسمعوا به من قبل، وهم لن يشعروا به اآلن إال إذا أحرقتهم ناره، اما إذا بقيت ناره بعيدة عنهم فهم 
سيعملون جاهدين إلشعال هذه النار وسيرمون لها كّل ما يمتلكون من وقود لتكبر فتبتلعهم قبل أن 

تبتلع دائرتهم الصغيرة ومن ثم الكبيرة فالبالد بأكملها.
هذا التوصيف أقرب ما يكون لجماعة »المش فارقة معن كورونا« و »اللي بدو يصير يصير« و »شو 
وقفت علّيي«... وغيرها من الحجج التافهة التي تحمل نتائج كارثية ال تقع على الفرد وحده بل على 

كل من هو على احتكاك معه.
فلماذا يجرؤ البعض على أذية نفسه، وإذا كان يمتلك هذه الجرأة فكيف يجرؤ على أذية من يحب 
وهو فعالً يحبه؟ ولماذا يهرب من مسؤوليته التي إذا تنّصل منها لن يتحّمل أحد مسؤوليته حتى أقرب 
األقربين لضعف العدة والعديد؟ وتبرز هنا الخروقات المتفاوتة مناطقياً وزمانياً منذ إعالن التعبئة 
العامة في الخامس عشر من آذار وحتى اليوم، فبين من يجلس في بيته وال يخاطر بفتح باب المنزل 
ألّي كان، يتفلت آخرون ويسرحون ويمرحون وكأن ال كورونا وال من يحزنون. لدرجة أّن الملتزم في 
البيت والذي يحرم نفسه من مجرد النزول إلى الشارع لدقيقة واحدة  صار يشعر بالغبن عندما يسمع 
ويرى أّن غيره يعيش حياة طبيعية وهو يستقّل سيارته أو دراجته النارية أو الهوائية لسبب أو بدون 
سبب، يذهب لممارسة الرياضة في الهواء الطلق، يقوم بالتسليم على غيره كما حصل مع النائب وليد 
البعريني الذي ظهر في فيديو نشر على وسائل التواصل االجتماعي وهو يصافح عدداً من المواطنين 
من دون التقّيد باإلجراءات الوقائية، او مجموعة من الشبان في عدد من المناطق حاولت خرق قرار 
التعبئة العامة والنزول إلى مظاهرة في الشوارع، كذلك وفي مشاهد أخرى تحمل في ظاهرها حاجة 
ملحة للخروج من المنزل كالذهاب إلى محال السوبرماركت أو الصيدلية أو المصارف وأسباب أخرى، 
يمكن أن يقرأ في باطنها التذرع بضرورة الخروج من المنزل لداعي الخروج وليس للحاجات الملحة.

قد ال تفهم الفئة الملتزمة بالتعبئة العامة وبالتالي البقاء في البيت الدواعي التي تجعل فئة غير 
ملتزمة أن تخرق التعبئة العامة ضاربة بعرض الحائط كّل المحظورات ما كبر منها وما صغر، لكن 
التي  السلوكيات وتجعل من صاحبها يتصّرف على مزاجه. فاألزمة  أسباباً نفسية تقف وراء تلك 
وعدم  بالقلق  الشعور  أّي  والذاتي  النفسي  الالتوازن  من  حالة  إلى  أّدت  إنذار  سابق  دون  حصلت 
استيعاب ما يحصل، حيث أّن مجموعة من المخاوف أتت دفعة واحدة بدءاً من الخوف من الجوع 
وفقاً  آلخر  شخص  من  تختلف  األزمة  هذه  إدارة  طريقة  فإّن  وبالتالي  الموت،  من  بالخوف  وانتهاء 
لحالته النفسية على ما تشرح أخصائية علم النفس العيادي الدكتورة سالم قنديل، حيث يتعامل 
البعض مع ما يحصل بحالة من النكران وعدم قبول ما يجري ويتعاطى مع الموضوع وكأنه سوف 
لن يطاله وهذا يشبه إلى حّد ما البعض المتطرف في الخوف والذي يصل إلى درجة الهوس والقلق 
الشديد فيقوم مثالً بغسل يديه كّل خمس دقائق، واستعمال المعقمات بشكل مفرط، واالختباء في 

مكان منعزل كليا، وغيرها من التصرفات التي تظهر مبالغة في التقّيد بشروط الوقاية من الفيروس.
من  الخروج  على  ق��ادرة  بأنها  نفسها  لتقنع  التبريرات  تختلق  الناس  من  أخ��رى  فئة  وهناك 
المنزل، كالذي يتذرع بحاجته للذهاب والتبّضع من السوبرماركت، وشراء االحتياجات األساسية، 

والدواء...
المخالف لم يصل بعد  أّن الشخص  أّي  المعلومات حسب قنديل  األسباب في ذلك قد تكون قلة 
إلى الحقيقة التي تقول بأّن الوباء فعالً خطر وقد يؤدي إلى الوفاة، والسبب أنه يستقي المعلومات 
من الوسائل اإلعالمية كالتلفاز واإلذاعة والسوشال ميديا، وهي لم تقع عليه أّي أنه لم يصب بعد 
بالفيروس ولم يصب أّي من أفراد عائلته أو محيطه وبالتالي فهو يستبعد أن يصيبه لذا فهو يتصرف 
بنوع من عدم التصديق للخطر ويخرج بشكل شبه طبيعي. جانب آخر ألسباب التعاطي مع التعبئة 
العامة باالستهتار هو عدم قدرة الشخص على إدارة األزمات حيث يتعاطى تارة مع الفيروس بحزم 
إلى  فيذهب  ذلك  من  مّل  قد  بأنه  ويشعر  الحجر  يفك  ذلك  وبعد  مثالً  أيام  لعشرة  الحجر  إلى  فيلجأ 
الالمباالة ويمارس حياته بشكل طبيعي، اّي أنه يعيش في حالة من اإلرباك، وهذا ربما ما حصل مع 
نسبة كبيرة من المواطنين الذين التزموا في األيام األولى ولكنهم قّرروا فجأة أن يلغوا هذا االلتزام 
دون أن يسمح لهم من قبل وزارة الصحة التي حذرت وما زالت، وال حتى من قبل الجهات األمنية التي 

ال تزال تمارس دورها في فرض الرقابة.
سبب آخر من أسباب خرق التعبئة العامة هو تضارب المصالح لدى المواطن الذي يشعر بأنه 
يقع بين ناري الخطر الصحي والخطر االقتصادي، فيرى االقتصادي في يومياته من جوع أوالده 
توقفه  بسبب  لهم  األساسية  المستلزمات  تأمين  عن  وعجزه  والمشرب،  والمأكل  للدواء  وحاجتهم 
القسري عن العمل، وشاهدنا كيف عمد أحد سائقي التاكسي في األيام الماضية إلى حرق سيارته بعد 
أن قامت القوى األمنية بتسطير محضر ضبط بحقه، وبالتالي فإّن الخطر البعيد بنظره وهو إمكانية 

اإلصابة هو أقّل وطأة من خطر الجوع الذي يدق بابه ويهّدد حياته وحياة أوالده بشكل مباشر.
وقد يلجأ البعض إلى التمّرد على كّل القوانين واألنظمة بسبب عدم وثوقه بالسياسيين حتى لو 
كان األمر متعلقاً بصحته فيعتبر أنه بخروجه من المنزل هو يثور على المنظومة السياسية وكّل ما 
يأتي على لسان أّي من األطراف العتقاده بأّن ذلك سيزعج السياسيين مثالً ويضّرهم. إضافة إلى تلك 
األسباب فإّن حالة اليأس واإلحباط التي يعيشها المواطن اللبناني بسبب تراكم األزمات وعدم قدرته 
على تحقيق أهدافه تدفعه إلى فعل أّي شيء ألنه »خسران خسران«، وبالتالي فإّن هذا األمر يخلق 
عدوانية لدى المواطن تجاه نفسه وتجاه الغير، أما ظروف البيت فهي أيضاً من الدوافع التي تسّبب 
حاالت التفلت وعدم االلتزام فإذا كان الحجر في منزل مؤلف من غرفة لعدد كبير من األشخاص دون 
توافر أدنى مقومات الراحة سيؤدي ذلك إلى انفجار داخل البيت ومشاكل عائلية سببها تغّير العادات 
العائلية التي فرضت على الوالدين المكوث لوقت طويل مع أوالدهم بعد إقفال المدارس واالحتكاك 
الدائم معهم أو حتى التواصل المباشر لوقت طويل بين الزوجين بعد أن كان أحدهما أو كالهما يغادر 

المنزل للعمل، ما قد يؤدي إلى حاالت طالق قد تتضح نسبتها بعد انتهاء وجود الفيروس.
من هنا فإّن الرأي النفسي يعتبر أن المرونة النفسية أساس في التعامل مع أزمة جائحة كورونا 
وكيفية إدارتها على المستوى الفردي من خالل وضع خطة يومية لكيفية البقاء في المنزل ألطول وقت 

ممكن دون ملل أو اضطرابات قد تؤدي إلى اإلنفجار النفسي والخروج من المنزل.
ولكن من ينبه المواطن إلى صحته النفسية التي ال تقّل أهمية عن صحته الجسدية، في بلد يعتبر 
فيه البعض أّن الحديث عن الحالة النفسية يعني الخلل في العقل وبالتالي فإّن السلوكيات التي 
تعّبر أصالً عن خلل في العقل مقبولة و«بتقطع« أما االعتراف بأّن نفسية الشخص »ما بتقطع« يبقى 
من التابوهات التي تحتاج إلماطة اللثام عن الكثير من األمور الجوهرية التي أتى وقت الحديث عنها 

ومعالجتها بكّل جرأة ووضوح قبل أن تخسرنا نفسيتنا صحتنا ووقتها الينفع الندم.

النائب عالمة



الوطن 4

الوطني  للصندوق  ال��ع��ام  ال��م��دي��ر  أص���در 
رقم  كركي  المذكرة  محمد  االجتماعي  للضمان 
ب�«معالجة  تتعلق   2020 نيسان   2 تاريخ   24
معامالت األدوية المتعلقة باألمراض السرطانية 

والمستعصية«.
الضرورة  ان  ال��ى  المذكرة  في  كركي  ولفت 
تقتضي التوفيق بين مصلحة المضمونين الذين 
يحتاجون الى شراء أدوية األمراض السرطانية 

والمستعصية وأقصى تدابير الوقاية.
تمر  التي  االستثنائية  الظروف  إلى  واستناداً 

بها البالد، 
المحلية  المكاتب  جميع  الى  المذكرة  طلبت 
المضمونين  معامالت  استقبال  واإلقليمية 
حصرا،  التالية  باألمراض  المتعلقة  للعالجات 

بناء على موعد مسبق :
 Rheumatoid Arthritis –  1-
الحمى    Ankylosing Spondilitis

الراسوانية � تصلب العمود الفقري
-Transplant patients 2  مرضى الزرع

-Cancer 3  السرطان
التصلب    Multiple Sclerosis  4-

اللويحي
 Dialysis (Peritoneal and  5-

Haemo(  غسل الكلى البيريتواني والدموي
 -Hepatitis 6 التهاب الكبد الفيروسي

 -Congenital Blood disease 7  أمراض 
الدم الوراثية

 Degenerative Neurological  8-
disease  المرض العصبي التنكسي

-Chronic Hepatitis 9  االلتهاب الكبدي 
الفيروسي المزمن

  Pulmonary Hypertension  10-
الضغط الرئوي

التليف    Pulmonary Fibrosis  11-
الرئوي

ودعا  جميع المضمونين الذين يعالجون من 
هذه األمراض االتصال هاتفًيا بمكتب التبعية بين 
الساعة الثامنة صباحا والرابعة عشر ظهرا على 

األرقام الواردة في الالئحة المرفقة.
اإلقليمية  المكاتب  جميع  على  ان  الى  وأشار   
للرد  المكاتب  في  المناوبة  تأمين  والمحلية 
مواعيد  وتحديد  المضمونين  ات��ص��االت  على 
لتقديم  ال��ص��ن��دوق  مكاتب  ال��ى  لحضورهم 
ان يتولى مصفو االستعالمات  المعامالت، على 
استقبال المعاملة، بما فيها الغالفات واالحتفاظ 

بها بعد تعطيلها.
المركز  في  اإلداري  المراقب  ان  ال��ى  ولفتت   
يتوجب  )ال��ت��ي  المعامالت  إرس���ال  سيتولى  
إرسالها الى المراقبة الطبية المركزية في بيروت( 
مع غالفات األدوية للمعالجة لدى رئيسة األطباء 
والمديرية المالية وفقا لمسلك العمل المعتاد، على 
ان يتولى المعنيون في المركز إنجاز المعامالت 
المضمون  ال��ى  الشك  وتسليم  ل��أص��ول  وفقا 
رؤساء  يتولى  .كما  مسبقا  المحدد  للموعد  وفقا 
المعنيين  المستخدمين  مناوبة  تحديد  المراكز 
مع  بالتعاون  الوقاية  تدابير  على  واإلش���راف 
المرض  ضمان  مدير  اإلدارية. ويتولى  المديرية 
اإلقليمية  المكاتب  ش��ؤون  متابعة  واألم��وم��ة 
والمحلية وإصدار المذكرات والقرارات والتعاميم 
العمل  انتظام  لحين  األعمال  لتسهيل  الضرورية 
في مكاتب الصندوق. ليعمل بهذا المذكرة اعتباراً 

من 6 نيسان 2020 وتبلغ الى من يلزم.

15 إصابة جديدة بفيروس  لت أمس  ُسجِّ
حالة   494 على  العداد  ليقفل  »ك��ورون��ا«، 
الوفيات  حصيلة  أم��ا  رسمياً،  عنها  أُعلن 
عن  معلومات  إلى  اضافة   16 إلى  فارتفعت 
الصحة.  وزارة  إعالن  اعقبت  إضافية  وفاة 
خالل  الضعفين  اإلصابات  عدد  بلوغ  ومع 
هذه  تسجيل  على  األمل  يبقى  أيام،  عشرة 
الخطة  أثبتت  ما  إذا  يوما،   20 كل  األع��داد 

فعاليتها. الحكومية 
 وب��ح��س��ب ال��ت��ق��ري��ر ال��ي��وم��ي ال��ص��ادر 
آخر  ع��ن  ال��ح��ري��ري  رف��ي��ق  مستشفى  ع��ن 
ال��م��س��ت��ج��دات ح���ول ف��ي��روس ال��ك��ورون��ا 
الحاالت  مجموع  وصل  فقد   Covid-19
بفيروس  إصابتها  مخبرياً  ثبتت  ال��ت��ي 
العزل  منطقة  في  عزلت  والتي  الكورونا 
وتم  إصابة.   54 المستشفى  في  الصحي 
بإصابتها  مشتبه  ح���االت   10 استقبال 
مستشفيات  م��ن  نقلت  ك��ورون��ا  بفيروس 
3 إص��اب��ات  أخ����رى. ف��ي ح��ي��ن ت��م��اث��ل��ت 
جاءت  أن  بعد  للشفاء  الكورونا  بفيروس 
المرتين  في  سلبية   PCR ال�  فحص  نتيحة 
وقد  المرض.  عوارض  كافة  من  وتخلصها 
تماماً  شفيت  التي  ال��ح��االت  مجموع  بلغ 
حالة   46 البداية  منذ  الكورونا  فيروس  من 

شفاء.
الصحة  م��ن��ظ��م��ة  ل��ت��وج��ي��ه��ات  وب��ن��اء 
إخراج  تّم  العامة  الصحة  ووزارة  العالمية 
ح��ال��ة م��ص��اب��ة ب��ف��ي��روس ال��ك��ورون��ا من 
وذلك  المنزلي،  الحجر  إل��ى  المست��شفى 
ش���فاء  على  المعالج  الطبيب  تأكيد  بعد 
التدابير  بكاف���ة  وإبالغه  سريرياً  المريض 
المن��زلي  بالحجر  المتعلقة  واإلرش���ادات 
والنظافة  اآلخ��ري��ن  م��ع  التعامل  لجهة 
وكيفية  الطعام  تناول  وكيفية  الشخصية 
ال��ح��رارة  ومراقبة  القمامة  م��ن  التخلص 

يومياً.
المصابين  جميع  ان  الى  التقرير  وأشار   
الالزمة  العناية  يتلقون  الكورونا  بفيروس 
عدا  ما  مستقر  ووضعهم  العزل  وحدة  في 

إصاباتين وضعهما حرج.
حتى  أنه  العامة  الصحة  وزارة  وأعلنت 
ال��ح��االت  ع��دد  بلغ   2020/4/2 ت��اري��خ 
الحريري  مستشفى  في  مخبرياً  المثبتة 
المستشفيات  وم��خ��ت��ب��رات  ال��ج��ام��ع��ي 
ال��ج��ام��ع��ي��ة ال��م��ع��ت��م��دة ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
حالة   15 بزيادة   494 الخاصة  المختبرات 
التي  الفحوصات  عدد  أن  علماً  أم��س،  عن 

والعشرين  األرب��ع  الساعات  في  أجريت 
.539 الماضية بلغ 

وتم تسجيل 4 وفيات جديدة بالفيروس، 
ست  تاريخه  حتى  اإلجمالي  العدد  ليصبح 

عشرة وفية.
وأصدرت غرفة العمليات الوطنية الدارة 
الكوارث تقريرها اليومي حول وباء كورونا 
حين  في  الخميس،  ام��س  ليوم  المستجد 
لرجل  أخ��رى  وف��اة  عن  المعلومات  كشفت 
مستشفى  في  العمر  من  السادس  العقد  في 
الحريري من سكان المتن ونفوسه في بلدة 

رجمة في قضاء عاليه.
لدى  الفيليبين  سفيرة  توفيت  ك��ذل��ك، 
بعد  عاًما   62 عن  كاتاال  برناديتا  لبنان 
أنها  علًما  »ك��ورون��ا«،  بفيروس  إصابتها 
الجهاز  في  مزمنة  مشاكل  من  تعاني  كانت 
التنفسي وكانت تتلقى العالج في مستشفى 

قلب يسوع.
بش��ري  مستش���فى  ادارة  وأع��ل��ن��ت 
 24 »اج��راء  بعد  انه  ب���يان  في  الحكومي 
إيجابية  نتائج  أرب��ع  ب��رزت   PCR فحص 
وبذلك  سلبية.  نتيجة  وعشرين  إضافية، 
من  األول  لغاية  اإلج��م��ال��ي  ال��ع��دد  ي��ك��ون 
مدينة  ف��ي  إي��ج��اب��ي��ة  ح��ال��ة   11 ن��ي��س��ان 
بلدة  في  سجلت  التي  الحاالت  عدا  بشري 

برحليون«.
واب��ت��داًء  أعلنت  الصحة  وزارة  وكانت 
ساخن  بخط  العمل  بدء  عن  اليوم  ظهر  من 
كورونا  فيروس  حاالت  عن  للتبليغ  جديد 
التالي:  ال��رق��م  على  ال��س��اع��ة  م���دار  على 
استقبال  يتوقف  أن  على   01594459
االتصاالت على الرقم الذي اعتمد في الفترة 

السابقة 76592699 .
دو  دي��و  أوت���يل  مستش���فى  وأع��ل��ن 
لإلج���ابة  ساخن  خط  »إط���الق  فرانس 
ومخ���اوفهم،  المواطنين  أسئلة  على 
للتش���خيص،  أو  للوقاية  نصائح  وإعطاء 
أو  الفحوصات  إلج��راء  الحاجة  وتحديد 
إلى  مش���يراً  االنفلونزا«،  مركز  إلى  اإلحالة 
الدعم  خلية  مع  أيضا  التواصل  »يمكن  أنه 
هذه  خالل  للمساندة  المتخصصة  النفسي 

األزمة«.
غّرد  فكان  حسن  حمد  الصحة  وزير  أما 
إنو  البارحة  وصلو  حبّيت  اللي  »باختصار 
غدر  من  الدهر  أمان  بهاأليام  العيش  فتات 

الفيروس وطمِع إنسان«.
#بكّفي_ بهاشتاغ  تغريدته  وأرف���ق 

طيش_شبعنا_بطر.
بتكليف  وعسكري،  مدني  طبي  وفد  وقام 
للدفاع  األعلى  للمجلس  العام  األمين  من 
واإلج��راءات  التدابير  متابعة  لجنة  رئيس 
الركن  اللواء  »كورونا«  لفيروس  الوقائية 
م��ح��م��ود االس��م��ر ب��ج��ول��ة ع��ل��ى »م��وت��ي��ل 

الصحي،  للحجر  مقترح  كمركز  القموعة« 
للمعايير  مالءمته  ومدى  حاجاته  ودرس 
األم��ر  تفاقم  ح��ال  ف��ي  العتماده  الصحية 

وتفشي الوباء.
بلدية  في  الصحة  لجنة  الوفد  وراف��ق   

فنيدق وعدد من اطباء البلدة.

لخلية  التابعة  الصحة  لجنة  واعلنت 
الحاالت  ع��دد  ان  برجا  بلدية  ف��ي  األزم���ة 
واحدة،  حالة  هي  مخبريا  المثبتة  الجديدة 
هذه  حتى  الحاالت  مجموع  ان  الى  وأش��ار 

12 حالة )حالة بعاصير ضمناً(. اللحظة، 
حالة  نتائج  ننتظر  »اننا  اللجنة  واكدت 

المخبري«،  الفحص  لها  أج���ري  واح���دة 
ولفتت الى انها »تتابع اللجنة المحجورين 
بالحجر  التزامهم  من  التأكد  لناحية  سابقاً، 
مع  ب��دق��ة،  الصحية  أوضاعهم  ومتابعة 
لما  بالحجر  الجاد  االلتزام  عليهم  التمني 

فيه مصلحة الجميع«.

مذّكرة لل�ضمان حول معالجة معامالت

 

اأدوية الأمرا�ض ال�ضرطانّية والم�ضتع�ضّية

التر�ضي�ضي: غالء اأ�ضعار الخ�ضار

�ضببه اإقفال الأردن حدودها مع �ضورّية
{ أحمد موسى

في  معاناته  اللبناني  المواطن  يكفي  ال  وكأنه 
معاناٍة  من  سبقها  وما  كورونا،  فيروس  مواجهة 
أشبه  حياتية  أزم��ة  تحت  وضعته  اقتصادية 
األسعار  غالء  مع  معاناته  أتته  حتى  بالكارثية، 
حيث  المواطنين،  جيب  يضرب  ال��ذي  الفاحش 
المواد الغذائية التي يستهلكها المواطنون بشكل 
عشر  م��ت��ج��اوزًة  مخيف  بشكٍل  ارتفعت  يومي 
أضعاف، أما الخضار فحّدث وال حرج، فاألسعار ال 
تخضع للرقابة وال لرأفة التجار مع المواطن رغم 

الضائقة المعيشية الصعبة.
ابراهيم  البقاع  وفالحي  مزارعي  تجمع  رئيس 
الترشيشي رأى في ارتفاع األسعار بسبب الطقس 
الذي سّبب تأخر في اإلنتاج اللبناني، فضالً على 
أنه في مثل هذه األيام كانت تدخل البضاعة إلى 
سورية  مع  الحدود  إقفال  لكن  األردن،  من  لبنان 
من الجانب األردني جعل عملية االستيراد صعبة 
للغاية، لتأتي أزمة فيروس كورونا وتقفل الحدود 

كلياً.
ال��زراع��ي��ة  ال��ن��ق��اب��ات  وب��ل��س��ان  الترشيشي 
عالية  صرخًة  أطلق  والصناعيين،  والمصّدرين 
مجازر  »ترتكب  بانها  واتهمها  المصارف  ضد 
القطاع االقتصادي في لبنان وال تلتزم بأّي  بحق 
مناشداً  اللبنانية،  والحكومة  الدولة  مع  اتفاق 
وزير المالية ممارسة دوره »الصالح هذا الوضع 
الوزراء  مجلس  بمقّررات  التقّيد  المصارف  وإلزام 

القرارات  وفق  المودعين  حقوق  بدفع  واالستمرار 
الحكومية الصادرة خالل التعبئة العامة«.

بتنفيذ  ال��م��ص��ارف  الترشيشي  اتهم  وفيما 
الى  »تحّولت  أنها  رأى  دولية،  خارجية  أجندات 
فيروس حقيقي ال يقّل خطراً عن فيروس كورونا«، 
من  اليوم  محرومون  المودعين  آالف  أّن  سيما  ال 
فقط  األميركي  بالدوالر  ليس  المالية  مستحقاتهم 
حيث  شهر،  من  أكثر  منذ  اللبنانية  وبالليرة  بل 
اّي دوالر واحد   يمتنعون )المصارف( من تسليم 
جديدة  حسابات  من  كانت  وإْن  واح��دة  ليرة  او 
المودعين  صغار  ُيصيب  الذي  األمر  للمودعين، 
المصالح،  وأصحاب  والصناعيين  المزارعين  من 
من  تصل  االميركي  الدوالر  شحنات  اّن  الوقت  في 

الخارج بالشكل االعتيادي.
بلّة  ال��ط��ي��ن  ي��زي��د  »م���ا  الترشيشي  اض���اف 
بالعملة  الشيكات  صرف  عن  المصارف  امتناع 
المؤونة  وج��ود  من  بالرغم  اللبنانية  لحامليها 
مالمسة  وسط  أصحابها،  حسابات  في  الكافية 
سعر صرف الدوالر مقابل الليرة الثالثة آالف ليرة 

عند الصرافين.
ق��رارات  تحّولت  كيف  الترشيشي  واستغرب 
امتنعت  ان  بعد  ورق،  على  حبراً  ال��وزراء  مجلس 
المصارف والمصارف وسط  عن تطبيقها جمعية 

تأمين حاكم مصرف لبنان الحماية للمصارف.
بأجوبة  مطالباً  الترشيشي  ابراهيم  وختم 
بها  تقوم  التي  العربدة  لهذه  حدٍّ  ووضع  سريعة 

المصارف.

16 وفاة بـ»كورونا« وعّداد الإ�ضابات ي�ضل 494.. و46 حالة �ضفاء 
خط �ضاخن جديد لـ »ال�ضحة« واآخر لـ »اأوتيل ديو«

جمعية ال�ضناعّيين تطالب 

بدعم م�ضروع حب اهلل للدولر ال�ضناعي
اللبنانيين  الصناعيين  جمعية  أعلنت 
ودعمها  تأييدها  الجمّيل،  ف��ادي  برئاسة 
عماد  الصناعة  وزي��ر  لمشروع  الكاملين 
ال��وزراء  مجلس  إلى  رفعه  ال��ذي  الله  حب 
الى  الهادف  الصناعي  بالدوالر  والمتمثل 
ثبات  يؤّمن  بما  اإلنتاجي  القطاع  خدمة 
الصناعية  الحركة  ل��زوم  ال��ص��رف  سعر 
المحّدد  وذاك  الرسمي  السعر  الى  استناداً 
صرف  لسعر  لبنان  مصرف  حاكم  بتعميم 

الدوالر لدى الصيارفة.
المشروع  أهمية  بيان:  في  الجمّيل  وقال 
وهي:  متكاملة،  إجراءات  سلة  يتضمن  أنه 
إعادة جدولة الديون المصرفية للصناعيين 
الفوائد  نسب  خفض  اإليفاء،  مهل  بتمديد 
على القروض المصرفية بأسرع وقت، إقرار 
ليرة   2000 بسعر  صناعي  دوالر  وتشريع 

وفقا لمعايير محددة.
القطاع  ب��ه  م��ّر  م��ا  ك��ل  »إزاء  وأض���اف 
على  وم��ش��اك��ل  ص��ع��وب��ات  م��ن  الصناعي 
الماضية  ال��س��ن��وات  ف��ي  الصعد  مختلف 
أصابته  والتي  كورونا،  أزم��ة  الى  وص��والً 
نطالب  فإننا  فادحة،  بأضرار  مباشر  بشكل 

أكثر  لتكون  االج���راءات  ه��ذه  تتوسع  ب��أن 
المرجوة  األه��داف  وتحقق  وتأثيرا  فعالية 

منها«.
الديون،  جدولة  إل��ى  »بالنسبة  وتابع 
الى  المصارف  الصناعيين  جمعية  فدعت 
االستجابة لمقتضيات تعميم مصرف لبنان 
واإلسراع في تنفيذه. كما طالبت بإعداد آلية 
بعد  خصوصا  المتراكمة  الديون  لمعالجة 
في  والمالية  االقتصادية  االزمة  استفحال 

البلد وان يتم تمديد آجالها لفترة طويلة.
الفوائد  نسب  خفض  ال��ى  بالنسبة  أم��ا 
إلى  الجميل  أشار  المصرفية،  القروض  على 
أن جمعية الصناعيين كانت أول المرحبين 
سالمه،  رياض  الحاكم  بتعميم  والمنوهين 
فإن  التعميم  ه��ذا  ص��دور  رغ��م  على  ان  إال 
ما  وهي  به  تلتزم  لم  المصارف  من  الكثير 
زالت تتعامل على أساس الفوائد المرتفعة، 
اليها  خفضت  التي  النسبة  ان  حين  ف��ي 
المصارف  جمعية  أعلنتها  والتي  الفوائد 
الفوائد  معدالت  الى  نسبة  مرتفعة  تزال  ال 
نطالب  لذلك  المودعون،  يتقاضاها  التي 
وكذلك  التدبير،  بهذا  المصارف  كل  بإلزام 

على  الفوائد  لمع��دالت  إض��اف��ي  بخفض 
التسليفات بما يتن���اسب مع المعدالت على 

الودائع«.
ائتمان  الى ان »توفير خط  الجميل  ولفت 
الرسمي  بالسعر  بالدوالر  السيولة  لتأمين 
الصناعية  األول��ي��ة  ال��م��واد  استيراد  ل��زوم 
الصيارفة  إلزام  ان  كما  اآلن،  حتى  ينّفذ  لم 
 2000 عند  ال���دوالر  ص��رف  سعر  بتحديد 
للعملة  فقدان  عنه  ونتج  يطبق  لم  ليرة 
بات  الصناعي  القطاع  فإن  لذلك  الصعبة، 
بالتوقف  بطويلة  ليست  فترة  بعد  مهدداً 
عن االنتاج جراء فقدان الدوالر وعدم القدرة 

على استيراد المواد األولية«.
مجلس  خصوصاً  المعنيين  كل  وطالب 
حب  الوزير  مشروع  وتأييد  بدعم  ال��وزراء 
للصناعة  النجاة  حبل  يشكل  لكونه  الله، 
األمامية  الصفوف  في  تقف  التي  الوطنية، 
لتداعيات وباء كورونا عبر توفير  للتصدي 
والوقائية  والطبية  الغذائية  االحتياجات 
واالستهالكية للبنانيين، كما تشكل األرضية 
الوطني  االقتصاد  عن  الدفاع  في  االساسية 

وإعادته الى طريق التعافي والنهوض«.

دعم  ضرورة  على  تأكيده  الجميل  وأعاد 
بالدوالر  المتمثل  الصناعة  وزي��ر  مشروع 
حلول  وضع  ضرورة  جانب  الى  الصناعي، 
القيود  من  المؤسسات  لمشكالت  مجدية 
األسعار  وفرق  الصرف  بأسعار  الدفترية 

الوهمية.
الجمهورية  رؤس��اء  الجمعية  وناشدت 
النيابي  وال��م��ج��ل��س  ال�����وزراء  وم��ج��ل��س 
المصرف  وح��اك��م  المعنيين  وال�����وزراء 
وقت  بأسرع  »التحرك  والمصارف  المركزي 
استنهاض  اجل  من  هذه  مطالبنا  لتأمين 
الذي زادت صعوباته في  القطاع الصناعي 
تتواَن  لم  ذلك  رغم  وعلى  األخيرة،  الفترة 
التعبئة  مقررات  لها  سمحت  التي  المصانع 
التحدي  قبول  عن  عملها  باستكمال  العامة 
تتطلع  حين  في  القصوى،  بطاقتها  والعمل 
باستئناف  لها  للسماح  المصانع  بقية 
معايير  ضمن  ممكن  وقت  أقرب  في  العمل 
االمن  مقوّمات  أوال  لتأمين  العامة  السالمة 
إنتاج  ثم  وم��ن  العمل  وف��رص  االجتماعي 
الجزء األكبر من حاجة األسواق المحلية في 
ظل هذه الظروف الضاغطة التي نمر بها«.  
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تعميم لحب �هلل لعدم �صرف �أي عامل لبنانّي

وجاء  اللبنانيين  الصناعيين  جميع  إلى  تعميماً  الله  حب  عماد  الصناعة  وزير  أصدر 
فيه: لما كان لبنان يرزح تحت عبء األزمات االقتصادية والمالية والنقدية واالجتماعية 
معدالت  الى  ووصولها  اللبنانيين  بين  البطالة  نسبة  ارتفاع  الى  أّدت  التي  المزمنة 

مرتفعة،
ولما كنا نواجه وباء كورونا كما العالم أجمع الذي اّدى الى تفاقم أزماتنا كافة في لبنان؛ 
من  بعمال  الستبدالهم  اللبنانيين  العمال  صرف  الى  لجأ  قد  الصناعيين  بعض  ان  علمنا  لقد 
جنسيات أخرى مستغلين اوضاعهم لخفض األكالف، األمر الذي يؤدي الى تداعيات خطيرة 

تهّدد االمن الصناعي واالقتصادي واالجتماعي وأهمها:
-ازدياد نسبة البطالة بين العمال اللبنانيين.

-امكانية حصول انفجار اجتماعي بين السكان.
-خروج العمالت الصعبة وااليرادات المالية الى خارج المنظومة االقتصادية اللبنانية.

-حرمان الخزينة اللبنانية من ايرادات كبيرة.
- تفاقم االزمات االقتصادية واالجتماعية واالمنية والسياسية والصحية...

وشدد التعميم على ضرورة االلتزام بالقوانين اللبنانية المرعية االجراء وعدم صرف اي 
عامل لبناني واستبداله بعامل من جنسيات اخرى فقط لغايات مصلحية كائناً ما كانت وذلك 
تحت طائلة المسؤولية، ألن الوزارة بصدد أخذ اجراءات قاسية بحق المخالفين لهذا التعميم، 

تبدأ بالتنبيه والتحذير وتصل الى حّد اإلقفال.

م�صروع قانون حماية �لم�صتهلك 

مشروع  على  تصلنا  التي  البناّءة  المالحظات  »أتابع  نعمة  راول  االقتصاد  وزير  غّرد 
البريد االلكتروني:  cplaw@economy.gov.lb«.وأضاف  قانون حماية المستهلك عبر 
اللبناني أكبر دافع لنتمكن من التغلب على األزمات.  »بالفعل الطاقات الفكرية عند الشعب 
لحماية  قانون  افضل  عنا  ليصير  األحد  قبل  القانون  مشروع  على  مالحظاتكم  شاركونا 

المستهلك«.

نجار يعد نقابة �لمقاولين بحل قريب لمطالبهم

إدارة نقابة  العامة والنقل ميشال نجار مع وفد من أعضاء مجلس   اجتمع وزير األشغال 
مقاولي األشغال العامة والبناء اللبنانية برئاسة مارون الحلو الذي عرض لمطالب المقاولين، 

وأهمها: 
من  المستحقات  تسديد  حتى  كافًة،  والخاص  العام  القطاع  مشاريع  عمل  توقيف   -
سابق  دون  من  المتخذة  التعسفية  قراراتها  عن  المصارف  وعودة  العمل  وأرباب  الدولة 

إنذار.
- مطالبة الدولة وأصحاب العمل بتوقيف مهل المشاريع وسداد المستحقات. كما تحتفظ 
الحقوق  تسديد  يتم  حتى  كافة  القضائية  المراجعات  في  المقاولين  دعم  في  بحقها  النقابة 

العائدة لهم والتعويض عن الضرر الالحق بهم.
وصرف  التسهيالت  بإلغاء  قراراتهما  عن  المركزي  والبنك  المصارف  جمعية  عودة   -
الشيكات المرتجعة بعد عرضها، وعودة العمل الى ما كان عليه قبل 17 تشرين األول 2019.

وأبدى نّجار تفهمه لتلك المطالب، مؤكداً أّن »المستحقات يتم البحث فيها حالياً مع رئيس 
الحكومة على أمل الوصول الى حّل قريب يرضي المقاولين«. ووعد بأنه سيكلّ�ف مكتبه إجراء 

جردة على كل المشاريع وترتيبها بحسب األهمية:
- المشاريع غير القابلة للتأجيل.

- المشاريع القابلة لتأجيل موقت.
- المشاريع القابلة لتأجيل طويل األمد.

وشدد التعميم على ضرورة االلتزام بالقوانين اللبنانية المرعية االجراء وعدم صرف اي ّهلل لعدم �صرف �أي عامل لبنانّيهلل لعدم �صرف �أي عامل لبناني

ن�صاطات اقت�صادية

نجار خالل لقائه وفد نقابة مقاولي األشغال العامة
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�سهيدان واإ�سابة 4 بجروح نتيجة عدوان تركّي في ريف الح�سكة

�سورية تتو�ّسع في اإجراءات مواجهة فيرو�س كورونا وتعزل منطقة ال�سيدة زينب.. 

وال�سّحة العالمّية تحّذر من خطورة الأو�ساع 

القوات الأميركّية تختبر منظومة دفاعّية جديدة في العراق

وكتائب حزب اهلل العراقّية تحّذر اإدارة ترامب من اأّي عمل عدوانّي

حظر تجوال كامل في الأردن مع ارتفاع الإ�سابات..

وا�ستقالة وزير الزراعة ب�سبب »اأخطاء« ارتكبها على خلفية اأزمة كورونا

إجراءات  أمس،  السورية،  الحكومة  أعلنت 
جديدة في مواجهة فيروس كورونا تزامناً مع 

اإلعالن عن تسجيل 6 إصابات جديدة.
إلى  بالفيروس  اإلصابات  عدد  ارتفاع  ومع 
الحكومي  الفريق  أعلن  وفاة،  حالتا  بينها   16
كورونا  لوباء  التصدي  باستراتيجية  المعني 
التجّمعات  لمناطق  ت��دري��ج��ي��ة  ع���زل  آل��ي��ة 
السيدة  منطقة  عزل  وقّرر  المكتظة،  السكانية 
ثاني  لتكون  دمشق،  ريف  محافظة  في  زينب 
المناطق التي تشهد حالة عزل بعد بلدة منين.

كذلك قرر الفريق الحكومي التوسع في فرض 
حظر التجول يومي الجمعة والسبت ليمتد من 
اليوم  صباح  من  السادسة  حتى   12 الساعة 

التالي، وحتى إشعار آخر.
زالت  ما  عامة  أماكن  الكلي  الحظر  وشمل 
التجول  منع  تم  طرطوس  ففي  زحاماً،  تشهد 
ظهر  الثانية  من  بدءاً  البحري  الكورنيش  على 

أمس وحتى إشعار آخر. 
أن  بعد  جاء  »القرار  أن  المحافظة  وذك��رت 
لوحظ في اآلونة األخيرة أن الكورنيش البحري 
المرتادين  كثرة  لجهة  الحديقة  دور  يأخذ 
اإلج���راءات  م��ع  يتعارض  بشكل  وتجمعهم 

االحترازية للتصدي لفيروس كورونا«.
واتخذت محافظة حلب قراراً مماثالً ومنعت 
في  اإلذاع����ة  ك��ورن��ي��ش  منطقة  ف��ي  ال��ت��ج��ول 

المدينة.
تعميماً  أص��درت  الداخلية  وزارة  وكانت 
مّددت بموجبه وقف الزيارات إلى السجون من 

الحالي وحتى إشعار آخر. 16 الشهر 
قرر  االقتصادية  المنعكسات  صعيد  وعلى 
من  ع��دد  تصدير  »إي��ق��اف  الحكومي  الفريق 
المواد األساسية كالبقوليات واأللبان واألجبان 
والبيض والكلور وماء الجافيل لمدة شهر بدءاً 

من تاريخه لتوفير حاجة السوق المحلية منها 
وتخفيض أسعارها«.

وحماية  الداخلية  التجارة  وزارة  كلف  كما 
األساسية  المواد  تكاليف  لدراسة  المستهلك 

وأسباب ارتفاع أسعارها.
اإلنشائية  الشركات  كذلك قرر حصر نشاط 
المشاريع  بتنفيذ  الفترة  ه��ذه  خ��الل  العامة 
التي  األول��وي��ات  وف��ق  األساسية  اإلنتاجية 
يفرضها استمرار العملية اإلنتاجية خالل هذه 

الفترة.
منظمة  ح����ذرت  ن��ف��س��ه،  ال��س��ي��اق  ف��ي 
الصحة العالمية من أن »األوضاع المتعلقة 
في  المستجد  ك��ورون��ا  ف��ي��روس  بانتشار 
لزيارة  وجهة  تمثل  لكونها  خطيرة  سورية 

الدينية«. المراقد 
في  العالمية  الصحة  منظمة  ممثل  وأش��ار 
عبد  سعيد  نعمة  الدكتور  باإلنابة  سورية 
قناة  على  »نيوزميكر«  لبرنامج  حديث  في 
»روسيا اليوم« إلى أنه »تم حتى اآلن تسجيل 
عدوى  جراء  وفاة  حالتا  بينها  قليلة  إصابات 
في   )19 )كوفيد  المستجد  كورونا  فيروس 
نقّيم  لكننا  ع��ام  بشكل  ال��س��وري��ة  األراض���ي 
يتمثل  األول  لسببين  نظراً  خطير  بأنه  الوضع 
تقريباً  كلها  رصدت  حيث  اإلصابات  بطبيعة 
لدى مواطنين عائدين من الخارج ما يعني أن 

عددها قد يكون أكبر«.
الثاني  »السبب  أن  إل��ى  عبد  سعيد  ولفت 
مهمة  بخصوصية  تتميز  سورية  أن  في  يكمن 
جداً كونها تحتضن مرقدين شريفين هما مقام 
دمشق  في  رقية  السيدة  ومرقد  زينب  السيدة 
وهما وجهة لعديد من الزوار من دول المنطقة 
وال  واس��ع  نطاق  على  الوباء  فيها  ظهر  التي 

سيما إيران والعراق ولبنان وباكستان«.

وقال إن »دخول الفيروس إلى سورية وارد 
ج��داً وه��ذا األم��ر ح��دث ف��ع��الً«، م��ح��ذراً من أن 
»تأثيرات الوباء ستكون عالية نتيجة للظروف 
االستثنائية التي يعاني منها البلد منذ أكثر من 

تسع سنوات«.
شخصان  استشهد  ميداني،  صعيد  على 
وأص��ي��ب 4 آخ���رون ب��ج��روح ووق��ع��ت أض��رار 
قوات  ع��دوان  نتيجة  العامة  بالمرافق  مادية 
على  بالقذائف  ومرتزقته  التركي  االح��ت��الل 
القرى اآلمنة في ناحية تل تمر بريف الحسكة 

الشمالي الغربي.
»قوات  أن  الحسكة  في  محلي  مصدر  وذكر 
االحتالل التركي اعتدت بالقذائف الصاروخية 
في  المدنيين  منازل  على  أم��س،  والمدفعية 
قريتي قبر صغير والعبوش التابعتين لناحية 

تل تمر نحو 40 كم شمال غرب مدينة الحسكة 
وإص��اب��ة  شخصين  استشهاد  إل��ى  أدى  م��ا 
منازل  في  أض��رار  ووق��وع  بجروح  آخرين   4

األهالي وممتلكاتهم«.
على  التركي  »االع��ت��داء  أّن  المصدر  وبّين 
محيط تل تمر أدى إلى خروج خط نقل المياه 
في  الخدمة  من  تمر  تل  إلى  علوك  من  الواصل 
الظروف  هذه  في  للمياه  الماسة  الحاجة  ظل 
المياه  من  كافية  كميات  توافر  تستدعي  التي 

لمواجهة فيروس كورونا«.
بجروح  مدنيين   3 أم���س،  أول  وأص��ي��ب 
بينهم امرأة في اعتداء لقوات االحتالل التركي 
جنوب  الواقعة  ربيعات  قرية  على  بالقذائف 
بلدة أبو راسين وقرية أم حرملة بريف الحسكة 

الشمالي.

محلية  مصادر  أشارت  متصل،  سياق  وفي 
إلى أن »قوات االحتالل التركي أدخلت قبل ظهر 
11 آلية عسكرية عبر مدينة رأس العين  أمس 
واتجهت  متنوعة  ذخيرة  بصناديق  محملة 
جنوباً نحو القرى التابعة لبلدتي تل تمر وأبو 

راسين«.
ومنذ بداية عدوانها على األراضي السورية 
قامت  الماضي  األول  تشرين  من  التاسع  في 
قوات االحتالل التركي ومرتزقتها من االرهابيين 
باالعتداء على القرى والبلدات اآلمنة في أرياف 
المدفعية  بالقذائف  وحلب  والرقة  الحسكة 
بدمار  تسبب  ما  المختلفة  الثقيلة  واألسلحة 
هذه  في  الحيوية  والمنشآت  السكنية  المنازل 
القرى  هذه  سكان  تهجير  إلى  إضافة  البلدات 

والبلدات من منازلهم.

األميركي  الرئيس  إدارة  العراق  الله«  »حزب  كتائب  حّذرت 
الشعب  تجاه  عدواني  عمل  بأي  »التورط  من  ترامب  دونالد 

العراقي وفصائله«.
ترامب  إدارة  طبيعة  »تدرك  أنها  بيان  في  الكتائب  وأضافت 
واجب  على  بناء  بالقتال  »تقوم  أنها  إلى  مشيرة  اإلجرامية«، 
مؤكدة  البسيطة«،  وجه  على  طرف  أي  من  بطلب  وليس  ديني 
أنه »ال قتل للقوات األميركية إذا استمر انسحابها بعنوان مغادرة 
العراق مغادرة كاملة«، معتبرًة أّن »ما ال يفهمه هؤالء األوباش 
أن فروسية المجاهدين والتزامهم الديني ال يجيزان قتل المدبر 
األميركية،  تايمز«  »نيويورك  صحيفة  أن  ويذكر  والمسعف«. 
عسكرية  قيادات  أمر  »البنتاغون  إن  الماضي،  السبت  قالت 

بالتخطيط لتصعيد القتال األميركي في العراق«.
توجيهاً  أصدر  »البنتاغون  أن  األميركية،  الصحيفة  وذكرت 

الله  لكتائب حزب  الماضي لإلعداد لحملة تدمير كلي  األسبوع 
العراق«، مشيرة إلى أنه »خالل اجتماع في البيت األبيض في 
في  للحملة  التخطيط  بمواصلة  ترامب  سمح  الحالي  آذار   19

العراق«.
عن  العراق  الله«  »ح��زب  كتائب  أعلنت  سابق،  وق��ٍت  وفي 
»إجراء مناورات عسكرية في منطقة جرف الصخر جنوب غرب 

بغداد تأهباً لمواجهة أي طارئ«.
)صيد  عنوان  حملت  التي  »المناورات  أن  أك��دت  الكتائب 
تعبوي  تمرين  ضمن  المجاهدين  آالف  نفذها  ال��غ��رب��ان(، 
في  معركة  خوض  وحاكت  متطورة،  أسلحة  فيه  استخدمت 

الغابات والتدرب على حرب المدن بفعالّية«.
بحوزتها  أن  كشفت  ال��ع��راق  الله«  »ح��زب  كتائب  وكانت 
تحركات  رص��د  عن  المعلومة  مستوى  إل��ى  ترقى  »معطيات 

أميركية مريبة لتحقيق أهداف مشبوهة، بمشاركة جهاز أمني 
عراقي«.

من جهة أخرى، كشفت تقارير صحافية أن »القوات األميركية 
لحماية  العراق  في  جديدة  دفاعية  منظومة  اختبار  في  بدأت 
قواتها في قاعدة عين األسد العراقية«. أشارت التقارير إلى أن 
منظومة  اختبار  في  بدأت  األميركية  للقوات  المركزية  »القيادة 
)سي رام( الدفاعية في قاعدة عين األسد العراقية، بعد ساعات 

من نشر منظومة باتريوت األميركية بالقاعدة«.
وأفادت مصادر عراقية بأن »القوات األميركية في قاعدة عين 
األسد أجرت اختبارات لمنظومة )سي رام( الدفاعية على طائرة 

مسيرة مفترضة«.
كما تمت مالحظة تحليق طائرات مروحية أميركية من طراز 

»شينوك« في أجواء بغداد لنقل المنظومات الدفاعية الجديدة.

وأتى ذلك بعد ساعات على نشر هذه القوات منظومة باتريوت 
للدفاع الجوي األميركية في الجناح األميركي في القاعدة الواقعة 
في األنبار غربي العراق، وذلك من دون موافقة السلطات الرسمية 

العراقية على ذلك.
وكان الرئيس األميركي دونالد ترامب قد قال إن لديه معلومات 
تشير إلى أن »إيران أو وكالءها يخططون لتنفيذ هجمات على 
»طهران  أن  مهدداً  العراق«،  في  األميركية  والممتلكات  القوات 

ستدفع ثمنا باهظا إن وقعت هذه الهجمات«.
أول  »تويتر«  عبر  حسابه  على  تغريدة  في  ترامب  وكتب 
يخططون  وكالءها  أو  إي��ران  فإن  معلومات،  على  »بناء  أمس 
األميركية  والممتلكات  القوات  على  متسلسلة  هجمات  لتنفيذ 
باهظاً  ثمناً  ستدفع  إيران  ذلك،  حدث  »إذا  مضيفاً  العراق«،  في 

للغاية«.

ساعة   24 مدته  تجول  حظر  األردن  فرض 
أمس، اعتباراً من منتصف الليل، للمساعدة في 

الحد من تفشي فيروس كورونا.
وال يشمل الحظر الكوادر الطبية.

 5 »تسجيل  عن  األردنية  السلطات  وأعلنت 
المستجد  كورونا  بفيروس  إصابات  أضعاف 

في المملكة أول أمس األربعاء«.
جابر،  سعد  األردن��ي،  الصحة  وزي��ر  وأف��اد 
ب�«تسجيل  أم��س،  عقده  صحافي  مؤتمر  في 
21 إصابة جديدة بالفيروس في األردن خالل 
أن  إل��ى  مشيراً  ال��م��اض��ي«،  ال�24  الساعات 
»الحصيلة العامة للمصابين الذين تم رصدهم 
عدد  ارتفع  أن  بعد  وذل��ك  حالة،   299 بلغت 
الحاالت المؤكدة في اإلحصائية السابقة بواقع 

4 حاالت«.
المعنية  الطبية  »الجهات  أن  جابر  وأضاف 
س��ج��ل��ت 9 ح����االت ش��ف��اء ج��دي��دة غ���ادرت 

المستشفى أمس«.
وم��ن ج��ان��ب��ه، أك��د وزي���ر ال��دول��ة لشؤون 
المؤتمر  في  العضايلة،  أمجد  األردني،  اإلعالم 

اليومية  اإلصابات  »عدد  أن  نفسه،  الصحافي 
مع  م��ق��ارن��ة  أض��ع��اف  ب�5  ارت��ف��ع  المسجلة 

حصيلة أول أمس األربعاء«.
أع��داد  انخفاض  أن  من  »حذرنا  وأوض��ح: 
المصابين ال يعني بالضرورة زوال الخطر، وال 
انتهاء الوباء، وأشرنا إلى دول انخفضت فيها 
أعداد اإلصابات بشكل كبير، ثم انفجرت بشكل 
أفرادها  واعتقاد  االلتزام،  عدم  بسبب  فجائي 

بأن الخطر قد زال«.
أسف،  وبكل  »اليوم،  العضايلة:  وأض��اف 
نأمل  كنا  فقد  مشابهة،  حالة  أمام  أنفسنا  نجد 
لنصل  اإلص��اب��ات،  ع��دد  انخفاض  يستمر  أن 

خالل أيام إلى عدم تسجيل أي إصابة«.
المسؤولية  انعدام  ونتيجة  »لكن،  وتابع: 
ل���دى ال��ب��ع��ض، وإه��م��ال��ه��م ك��ل ال��ت��ح��ذي��رات 
المختصة،  الجهات  وجهتها  التي  والتعليمات 
وخرقهم لكل اإلجراءات التي اتخذناها من أجل 
أمام  اليوم  أنفسنا  نجد  وصحتكم،  سالمتكم 
الذي  اإلصابات  عدد  أضعاف  خمسة  من  أكثر 

سجلناه أمس«.

إص��اب��ة  ح��ال��ة   278 األردن  وس��ج��ل 
أول  حتى  وف��اة  ح��االت  وخمس  بالفيروس 

نيسان.
ال��زراع��ة  وزي��ر  ق��دم  متصل،  سياق  ف��ي 
استقالته  الشحاحدة،  إبراهيم  األردن���ي، 
التعامل  في  ارتكبها  التي  األخطاء  بسبب 
البالد،  في  كورونا  فيروس  تفشي  أزمة  مع 
األردن��ي��ة  األن��ب��اء  وك��ال��ة  أوردت  حسبما 

الرسمية »بترا«.
قرر  »الوزير  بأن  أمس،  الوكالة،  وأفادت 
السياسية  بالمسؤولية  التزاماً  االستقالة 
التي  اإلداري���ة  األخ��ط��اء  ونتيجة  واألدب��ي��ة 
ح��دث��ت ف���ي ب��ع��ض م��دي��ري��ات ال���زراع���ة 

بالمحافظات«.
وضع  »الشحاحدة  أن  »ب��ت��را«  وذك��رت 
عمر  ال���وزراء،  رئيس  ي��دي  بين  استقالته 
مسيرة  استمرار  ب��ض��رورة  إيماناً  ال���رزاز، 

اإلصالح، والعمل الجاد في مواجهة الظروف 
الصعبة التي يمّر بها األردن، شأنه شأن غالبية 

دول العالم، بسبب انتشار وباء كورونا«.

الحكومة  »رئيس  أن  إلى  الوكالة  وأش��ارت 
العاهل  إل��ى  ال��وزي��ر  استقالة  ب���دوره،  رف��ع 
له  منّسباً  الثاني،  الله  عبد  الملك  األردن���ي، 

»شكره  عن  أعرب  أنه  كما  عليها«،  بالموافقة 
خالل  الشحاحدة  بذلها  التي  للجهود  وتقديره 

الفترة الماضية«.

غزة  قطاع  في  حماس  حركة  رئيس  حّذر 
»إذا وجدنا  الصهيوني، وقال:  الحرب  وزير 
أّن مصابي كورونا في قطاع غزة ال يقدرون 
مليون   6 عن  النفس  سنقطع  التنفس  على 
خاوة،  منكم  نريده  ما  وسنأخذ  صهيوني، 

أي )بالقوة(«.
الوقت  أن��ه »ف��ي  إل��ى  ال��س��ن��وار  وأش���ار 
أجهزة  إل��ى  مضطرين  فيه  ن��ك��ون  ال���ذي 
فإننا  لشعبنا،  طعام  أو  لمرضانا  تنفس 
وس��تجد  ذلك،  على  نرغمك  أن  مستعدون 

أننا قادرون«.
المحاصرة،  غ��زة  أوض��اع  من  وبالرغم 
لكيان  مساعدات  المتحدة  اإلم��ارات  قّدمت 
تحت  جديدة،  تطبيعية  خطوة  في  العدو، 
»رويترز«  نقلت  حيث  »اإلنسانية«،  عنوان 
معلومة  العدو  إعالم  وسائل  عن  أيام  قبل 
على  حصل  اإلسرائيلي  »الموساد  إن  تقول 
كورونا  فيروس  عن  للكشف  جهاز  ألف  مئة 
أن  بعد  فيما  ليتبين  خليجية«،  دول��ة  من 

هذه الدولة هي االمارات.
»أجهزة  أن  إلى  المعلومات  تشير  وفيما 
الكشف التي اشتراها الكيان اإلسرائيلي من 

العديد  تثار  الصنع«،  صينية  هي  اإلمارات 
الشراء  عملية  أبعاد  حول  التساؤالت  من 
من  بشرائها  الكيان  يقم  ل��م  ول��م��اذا  ه��ذه 
العملية  هذه  تنصب  وهل  مباشرة  الصين 
تطبيع  تستهدف  التي  الموساد  خطة  ضمن 
وغيرها  الخليجية؟  ال��دول  مع  العالقات 

الكثير من األسئلة.
إذ لم يعد ُيخفى على الجميع أن اإلمارات 
حملة  تقود  كانت  األخيرة  السنوات  وخالل 
الصهيوني  الكيان  مع  الخليجي  التطبيع 
مع  بالتنسيق  وذل��ك  سعودية  بمباركة 
الماضية  السنوات  خالل  بدا  الذي  الموساد 
ال��دول  في  مضى  وق��ت  أي  من  أكثر  نشطاً 
السعودية  إل��ى  البحرين  م��ن  الخليجية 

واإلمارات وغيرها.
لإلمارات  الموساد  اختيار  أن  في  شك  ال 
يعكس  األجهزة  هذه  لشراء  خاص  بشكل 
البلد  وه��ذا  الموساد  بين  التعاون  م��دى 
يسخر  أن  األقل  وعلى  المفترض  من  الذي 
ل��ل��ض��غ��ط على  إم��ك��ان��ات��ه ون���ف���وذه  م���ن 
»اإلسرائيليين« للحد من الصرفات الهمجية 
انتشار  ظل  في  الفلسطيني  الشعب  ض��ّد 

المواطنين  حياة  من  صّعب  ال��ذي  الوباء 
قطاع  في  وخصوصاً  االحتالل  وطأة  تحت 

غزة المحاصر.
األجهزة  لهذه  العالمي  النقص  ظل  ففي 
وعلى  اإلمارات  تفضل  العالم  مستوى  على 
من  الرغم  على  لالحتالل  تقدمها  أن  يبدو  ما 
أزمة  الفلسطينيين في ظل  كل ممارسته مع 
حملّت  الذي  غزة  قطاع  وخصوصاً  كورونا 
»حماس«،  اإلسالمية  المقاومة  حركة  فيه 
االحتالل، المسؤولية عن تداعيات أّي تفٍشّ 

لفيروس كورونا.
حازم  الحركة،  باسم  المتحدث  وق��ال   
ق��اس��م، ف��ي ت��ص��ري��ح م��ك��ت��وب، أم���س: إن 
الذي يفرض حصاره  »االحتالل اإلسرائيلي 
على غزة، للعام ال�13 على التوالي، يتحمل 
لفيروس  تفٍشّ  أي  تداعيات  عن  المسؤولية 

كورونا في القطاع«.
وه��ن��ا ي��ج��در ال��س��ؤال، ل��م��اذا ل��م تحرك 
إلى  األجهزة  هذه  تقديم  في  ساكناً  اإلمارات 
أو  عربي  بلد  أي  أو  المحاصر  القطاع  هذا 
مسلم آخر محتاج له في ظل انتشار الوباء 

في العالم؟..
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قالت مصادر أوروبية إنها ال 
تتوقع تصعيداً في الموقف 
بين واشنطن وطهران ألن 

التصريحات التصعيدية 
المبتادلة تشبه تلك التي 

يتبادلها حزب الله و«إسرائيل« 
وتشترط التهديد بمبادرة 

الطرف اآلخر لعمل عسكري 
فيما الطرفان يبدوان غير 

مستعدين للمبادرة بهذا العمل؛ 
ولم تستبعد المصادر أن 

يشمل هذا الوضع العراق حيث 
التصعيد بين األميركيين وقوى 

المقاومة الحليفة إليران.

كوالي�سكوالي�س

حما�س تهّدد بقطع النف�س عن 6 مليون �سهيونّي

والإمارات تقّدم اأجهزة طبّية اإلى الحتالل!

العراق والغزو 

الأميركّي الذي 

ل ينتهي...

{ ربى يوسف شاهين

الشامل  ال��دم��ار  أسلحة  ذري��ع��ة  منذ 
في  االب��ن  ب��وش  ج��ورج  ابتدعها  التي 
في  قواعد  لُينشئ  العراق،  لغزو   2003
استكمال  يتّم  حيث  الخصيب،  الهالل 
الكيان  لصالح  الغربية  الهيمنة  مخطط 
»الشرق  يسّمى  ما  وإقامة  اإلسرائيلي، 
االوس����ط ال��ج��دي��د«، ال���ذي ب��ّش��رت به 
ك��ون��دال��ي��زا راي���س، وال���ذي ي��ق��وم على 
واقتصادياً  واجتماعياً  سياسياً  التبعية 

للغرب.
الغرب  آلة  أحدثتها  كثيرة  تغييرات 
الشرق  منطقة  في  ووكالئها  األميركي 
قائمة  آث��اره��ا  ت��زال  ال  والتي  العربي، 
العمق  في  تدخالت  عبر  اللحظة،  حتى 
وب��ك��ّل  ال��غ��رب  آل��ة  فرضتها  ال��ع��رب��ي 
يحصل  م��ا  أخ��ذن��ا  م��ا  وإذا  ال��م��ج��االت. 
ما  أّن  ُنالحظ  اليوم،  حتى  العراق  في 
الحكم  سياسة  على  هيمنة  من  يجري 
بنيته  على  القضاء  بعد  ال��ع��راق،  في 
على  والسيطرة  اقتصادياً،  األساسية 
الجيواستراتيجية  الحيوية  المناطق 
كقاعدة  عسكرية  قواعد  إقامة  عبر  فيه، 
المركز األساسي  ُتعتبر  التي  عين األسد 

األميركية. للقوات 
األميركي  االحتالل  عودة  ُتعتبر  حيث 
أكبر   ،2011 عام  خروجه  بعد  للعراق 
كانت  السابقة  الذريعة  أّن  على  دليل 
ما  على  وعطفا  الحقاً،  سيأتي  لما  تمهيًدا 
واليمنية  السورية  الساحتين  في  يجري 
في  يجري  عما  ينفصل  ال  ح���روب،  م��ن 
إلى  ت���ؤّدي  وال��ت��ي  العراقية،  الساحة 
في  وجعلها  العربية  الشعوب  تفكيك 
التقاط  تستطيع  ال  كي  الحروب،  فوضى 
بجانب  للوقوف  وال��ن��ه��وض  أنفاسها 

بعضها البعض.
العصيبة،  المرحلة  يمّيز هذه  ما  وأهم 
هو صعود قوى المقاومة في هذه الدول، 
لقوى  الرئيسي  ال��ع��دو  تعتبر  وال��ت��ي 
لكونها  الصهيوني،  األميركي  العدوان 
تشكيل  تحديداً  العراق  وفي  استطاعت 
أمنية،  اتفاقية  عبر  لها  مؤيدة  جماعات 

جعلت من العراق رهينة ل� واشنطن.
اإلدارة  ب��ه  ت��ق��وم  م��ا  ف���إّن  وع��ل��ي��ه، 
األميركية في العراق، يندرج في إطار أّن 
وسورية  إيران  بين  الفاصل  ُيعّد  العراق 
جغرافياً، وبالتالي فإّن خط المقاومة من 
طهران إلى بغداد مروراً بدمشق ووصوالً 
إلى بيروت، ال بّد أن يتّم قطعه عبر إحداث 
والعسكري  السياسي  اإلرب��اك  من  حالة 

في عموم العراق.
تضخها  ال��ت��ي  األح��ق��اد  ه��ي  كثيرة 
أم��ي��رك��ا ض���ّد ال��ج��م��ه��وري��ة اإلس��الم��ي��ة 
سورية  على  ال��ح��رب  ومنذ  اإلي��ران��ي��ة، 
أخ���ذت األم����ور ب��ال��ت��ب��ل��ور وال��ن��ض��وج 
كثيرة  واألمثلة  وواض��ح.  جلي  بشكل 
على  االق��ت��ص��ادي  الحصار  أهّمها  م��ن 
كورونا  فيروس  انتشار  وانتهاز  إيران، 
رفض  عبر  أكثر  اإليراني  الشعب  لخنق 
العام  األمين  ن��داء  المتحدة  ال��والي��ات 
بأن  غويتريش  انطونيو  المتحدة  لألمم 
كّل  ووقف  إيران،  عن  الحصار  رفع  يتّم 
الوباء  لهذا  للتصدي  الحروب  أشكال 

القاتل.
وب��ال��ع��ودة ال���ى ال��م��ل��ف ال��ع��راق��ي، 
هامة  جزئية  في  تترابط  األح��داث  فكّل 
يعانيه  ما  استغالل  يتّم  أن  وأساسية، 
اهتمام  من  عام  بشكل  الدولي  المجتمع 
محور  على  والتركيز  مواطنيه  بإنقاذ 
أص��درت  حيث  ال��ع��راق،  عبر  المقاومة 
ك��ت��ائ��ب ح���زب ال��ل��ه ب��ب��ي��ان ت��ؤك��د فيه 
للقوات  م��ري��ب��ة  ل��ت��ح��رك��ات  »رص��ده��ا 
الظروف  مستغلة  وعمالئها  األميركية 
أه��داف  لتحقيق  محاولة  في  العصيبة 
سعت  طالما  مخططات  وتنفيذ  مشبوهة 

للوصول إليها من قبل«.
أميركي  مخطط  »ع��ل��ى  أك���دت  حيث 
يرافقه  جوي  بإنزال  القيام  على  يرتكز 
طيرانه  من  ن��اري  وإس��ن��اد  أرض��ي  دع��م 
األمنية  لألجهزة  م��واق��ع  على  الحربي 
اإلسالمية  والمقاومة  الشعبي  والحشد 
وآخر  عراقي  عسكري  جهاز  وبمشاركة 
للدولة  األساسية  البنى  سيعّرض  أمني 

العراقية للخطر«.
للبنتاغون  تصريحات  ذلك  يؤكد  وما 
في  ت��اي��م��ز«  »ن��ي��وي��ورك  صحيفة  عبر 
أصدر  »البنتاغون  ب��أّن   2020/3/28
توجيهاً األسبوع الماضي لإلعداد لحملة 
العراق«،  الله  حزب  لكتائب  كلي  تدمير 
الله  حزب  كتائب  ضّد  »الحملة  وأضافت 
تشمل رداً عدوانياً ضّد أّي قوات عسكرية 

إيرانية قد تتدخل«.
مسؤولين  فإّن  الصحيفة  أوردت  وكما 
إيران  انشغال  في  يرون  كباراً  أميركيين 
بأزمة كورونا فرصة لتدمير حلفائها في 

العراق.
يحدث  لما  بسيطة  ق��راءة  خالل  ومن 
قبل  من  إعالنه  يتّم  وم��ا  األرض،  على 
اإلدارة  لسان  عبر  األميركية  الصحف 
المتحدة عازمة  الواليات  بأّن  األميركية، 
وأّن  المنطقة،  على استكمال حروبها في 
األميركي  المحتّل  يقاوم  ال��ذي  العراق 
العقبة  ُيشكل  المقاومة  فصائل  عبر 
الحقيقية على االرض منذ 2003، ولذلك 
جديدة  عسكرية  لحملة  التحضير  يتّم 
صحيفة  نشرته  وال���ذي  ال��ع��راق،  ف��ي 
»وزي��ر  لسان  على  تايمز«  »نيويورك 
بالتخطيط  أذن  الذي  إسبر  مارك  الدفاع 
العراق«،  في  جديدة  عسكرية  لحملة 
في  األميركي  الُمخطط  على  دليل  أكبر 

العراق.
في المحصلة، على الرغم مما ُيذاع من 
تصريحات أميركية عن استهداف مواقع 
الله  ح��زب  وكتائب  الشعبي  للحشد 
والمقاومة  الصمود  فسنوات  ال��ع��راق، 
وال��م��ق��اوم��ة  ال��ش��ع��ب  انتهجها  ال��ت��ي 
الذي  المنيع  السّد  ستبقى  العراقية، 
األميركية،  الغطرسة  وجه  في  سيقف 
شرقنا  في  وخ��راب��اً  فساداً  عاثت  التي 
من  عقداً  يقارب  ما  م��دار  على  العربي 

الزمن.

تقرير �إخباريتقرير �إخباري
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قالت مصادر أوروبية إنها ال تتوقع تصعيداً في الموقف بين 
واشنطن وطهران ألن التصريحات التصعيدية المبتادلة تشبه 

تلك التي يتبادلها حزب الله و«إسرائيل« وتشترط التهديد 
بمبادرة الطرف اآلخر لعمل عسكري فيما الطرفان يبدوان 
غير مستعدين للمبادرة بهذا العمل؛ ولم تستبعد المصادر 

أن يشمل هذا الوضع العراق حيث التصعيد بين األميركيين 
وقوى المقاومة الحليفة إليران.

كوالي�سكوالي�س

 كورونا وحرب الإ�شاعات...

 بين الحقيقة والت�ضليل

{ أمجد إسماعيل اآلغا
لطالما كانت الحقائق الموضوعية الُمتعلقة بأّي حدث عالمي، تبدو أقّل تأثيراً في بلورة 
ثنائيات  الشخصية، حتى أصبحت  والمعتقدات  العاطفي  الشحن  العام، في مقابل  الرأي 
الصدق والكذب، والحقيقة والوهم، والتحليل المنطقي والشخصي، والرأي الواحد واآلراء 
المتعّددة، بوابة لتساؤالت كثيرة تؤطر أّي حدث، لتغدو ضمن ذلك معركة الوعي واإلدراك 
المنطلق  هذا  من  متعددة؛  وتساؤالت  وسيناريوات  أراء  رحاها  في  تدور  كبيرة،  معضلة 
الوعي  بين  التمييز  األكبر  الهّم  ويبقى  ُجزئياتها،  تفنيد  ما  مكان  في  يصعب  معادلة  تبرز 

والوهم...
وواضحة  جلية  تبدو  الوباء،  لهذا  المرافقة  المعطيات  فإّن  كورونا  فيروس  زمن  ففي 
في إطار مواجهته والحّد من انتشاره، لكن في مقابل هذا الزمن الذي طغى عليه فيروس 
فـ  الفيروس،  هذا  لمواجهة  ومانعاً  حقيقياً  تهديداً  ُتشكل  باتت  أخطر  حرب  هناك  كورونا، 
حرب اإلشاعات التي تمحورت حول فيروس كورونا، طغت بمجملها على الكثير من آليات 
ال  بنتائج  وربطها  منطقية،  غير  تحليالت  من  تداوله  يتّم  ما  أّن  خاصة  الوباء،  مواجهة 
كورونا،  فيروس  لـ  الخارقة  اإليمانية  التفسيرات  حالة  عن  فضالً  الصحة،  من  لها  أساس 
حتى أصبح واضحاً أن ال شيء ُيعادل سرعة انتشار الوباء، سوى سرعة انتشار اإلشاعات 
واألخبار المزيفة، التي تحيد بمتابعي يوميات كورونا، عن بلوغ الوعي المطلوب بمخاطر 
تلك األوبئة وطريقة التعامل معها، فأصحبت بذلك وسائل التواصل االجتماعي التي تعتمد 
على القّص واللصق واالستعانة بفيديوات وتصريحات قديمة، وربطها في سياق تطورات 

فيروس كورونا وانتشاره، صورة ُمحكمة لخلق نظريات يسهل تصديقها لدى لكثيرين.
الدولية بمواكبة فيروس  أن تقوم وسائل اإلعالم  الضروري  اليوم من  في شأن كورونا 
الوقت  في  اإلعالم  أجندة  ُيحّدد  من  هو  الفيروس  هذ  إّن  أّي  موضوعي،  نحو  على  كورونا 
الراهن وليس العكس. فالحقائق التي فرضها كورونا ترتبط بمدى قّوته وسرعة انتشاره، 
لكن العديد من وسائل اإلعالم أظهرت األمر ضمن إطار الخطر الُمرعب والُمحبط في آن معاً، 
فهي بشكل أو بآخر ترتبط بالقرارات السياسية التي ُتفرض عليها من النظام السياسي، 
في وقت من المفترض أن تقوم هذه الوسائل بإنقاذ األرواح عبر عدم تضخيم هذا الفيروس، 
ووقف العبث السياسي وأصحاب المصالح، فهما يقفان حجر عثرة في قيام اإلعالم بدوره 
الرئيسي،  العنوان  هو  األوبئة  بمخاطر  العام  الوعي  يكون  أن  الضروري  من  إذ  اإليجابي، 
مع االبتعاد عن التهويل واالستفادة من تجارب سابقة في التعامل مع األوبئة، عطفاً على 
التركيز حيال تبسيط وإيصال المفاهيم العلمية والحقائق الموضوعية المرافقة لـ فيروس 
المعلومات  مواجهة  في  العام  الوعي  لديهم  يتشكل  وبذلك  الُمتابعين،  عموم  إلى  كورونا، 
الُمضللة في زمن كورونا، ليكون خط الدفاع األول ضّد أّي شائعات تواكب انتشار الفيروس، 
هو وعي المتلقي وقدرته على تلقي المعلومات الصحيحة والتمييز بين اإلشاعة والحقيقة، 

في وقت بات فيه خطر اإلشاعات ال يقّل خطورة عن الفيروسات.
طغى  أنه  حتى  الكثيرين،  لدى  أساسية  قضية  أصبح  كورونا  وباء  أّن  إنكار  ُيمكننا  ال 
األساسية  القضية  وبات  واالقتصادية،  السياسية  العناوين  ُمجمل  على  كامل  وبشكل 
يجري  لما  تفسيرات  وإبداء  مالحظات  طرح  الممكن  من  أنه  بيد  الدولية،  اإلعالم  لوسائل 
ويدور بشأن تفاعل وسائل اإلعالم مع هذا الوباء، فضخامة الحدث وانتشار الوباء شّكال 
تحدياً لمجمل النظريات اإلعالمية، فاإلعالم باعتباره أهّم أدوات الصراعات الدولية، بات 
يسير في نسق التضليل وبث الشائعات تنفيذاً لسياسة بعض الدول، فوفقاً لنظرية دوامة 
لوسائل  منفلتاً  سياسياً  توظيفاً  هناك  فــإّن   ،Spiral of Silence Theory الصمت 
اإلعالم في إطار هذه النظرية، التي تنطلق من فكرة أّن وسائل اإلعالم تمثل المصدر األول 
الناس  يتصوره  ما  أّي  عليه،  الُمجمع  أو  الشائع  الرأي  وتعكس  المجتمع،  في  للمعلومات 

على أنه »الرأي السائد« في زمن معين تجاه قضية معينة.
وتشير ُمعطيات هذه النظرية إلى أنه كلما تبّنت وسائل اإلعالم اتجاهاً ثابتاً ومتسقاً من 
إحدى القضايا لبعض الوقت، فإّن الرأي العام يتحرك في اتجاه وسائل اإلعالم نفسها. أّي 
الرأي العام ربما  الفعلية للحدث ال تضع أجندة وسائل اإلعالم بل يتّم توجيه  إّن األهمية 

قسراً نحو وجهة بعينها تقف من ورائها مصالح سياسية واقتصادية.
في  وتحديداً  وُمضلل،  حقيقي  هو  ما  بين  التمييز  السهولة  من  ليس  آخر،  جانب  في 
عالمنا العربي حيث الكثيرين ال يجيدون التعامل مع اللغات األجنبية، نتيجة لذلك ُيصبح 
معظم  أّن  المرّوجون  وُيدرك  لإلشاعات.  المروجين  لتسلل  مصدراً  الترجمة  على  االعتماد 
االستعانة  يتعّمدون  فهم  لذلك  مصدرها،  من  للتحقق  الحافز  أو  القدرة  يملكون  ال  الناس 
بكثافة بالمصادر األجنبية، لإليهام بأهمية ما ُيطرح ويتّم تسويقه، وال يوجد شيء يمنعهم 

من فبركة الترجمات وقول ما لم يرد على لسان المتحدثين.
إلى  اللجوء  كورونا،  بفيروس  تتعلق  إشاعة  تصله  شخص  أّي  بإمكان  اإلطار،  هذا  في 
الشّك والترّيث قبل أن يقوم بإرسالها إلى غيره أو الترويج لها بأية طريقة كانت. بمعنى 
آخر يستطيع أّي شخص أن يأخذ ما يشاء من االحتياطات قبل أن يجعل من نفسه فريسة 

سهلة لمروجي اإلشاعات.
انتشار وسائل التواصل االجتماعي ساهمت في رفع درجة الوعي الصحي إلى حّد كبير 
باألمراض المنتشرة عالمياً، وكيفية الوقاية منها، والتعامل معها، إال أنها في الجانب اآلخر 
سرعة  أو  بالوفيات،  يتعلق  ما  في  سواء  تتوقف  ال  التي  اإلشاعات  وحرب  البلبلة،  أثارت 

انتشار المرض ومدى خطورته، حتى أصبح اإلنسان ال يأمن حتى في بيته ومع أسرته.
وصلت  والتي  منه  الشفاء  نسبة  تجاهل  يتّم  المرض،  هذا  من  الناس  هلع  زيادة  ومع 
السن  كبار  من  هم  الصحية  حالتهم  تتدهور  الذين  معظم  وأّن   ،80% من  أكثر  إلى  عالمياً 
ال  العالم  في  المصابة  الحاالت  من   85% وأّن  مزمنة،  أمراضاً  األصل  في  يعانون  الذين 
أمراض  هناك  وإحصائياً  العالمية،  الصحة  منظمة  ذلك  أعلنت  كما  مستشفى  إلى  تحتاج 

أكثر فتكاً باإلنسان من هذا المرض الغامض، مثل أمراض السرطان والقلب.
الفيروس، طريقة  الكثيرين يدخلون في دوامة الخوف والهلع جراء هذا  ولعّل ما جعل 
التركيز اإلعالمي وهوس وسائل التواصل االجتماعي، بنقل أرقام المصابين به، دون التأكد 
من حقيقة األرقام، حتى أّن البعض قام بترويج أخبار وفيديوات عن كورونا، تنقلها شبكات 
الترويج  على  الشبكات  هذه  مثل  دأبت  وقد  خاصة،  دولية  بسياسات  مرتبطة  إعالمية 
لفيديوات ونشرها بكثافة، ُبغية إيصال ما يريدون ايصاله، لزيادة الخوف والهلع ضمن 

صفوف الُمتلقين.
الشائعات  هذه  وأّن  خطيراً،  أمراً  ليس  اإلشاعات،  من  النوع  هذا  أّن  البعض  يعتبر  قد 
توثق  الحقائق  لكن  الحدث.  غمرة  في  نسيانها  يتّم  أن  أو  دعابة،  إلى  تتحّول  ما  ُسرعان 
خالف ذلك. ففي تقرير نشرته »بلومبيرغ«، أوضحت فيه أّن هناك مخاوف جدية من أّن ما 

ينشر حول فيروس كورونا قد يؤّدي إلى حدوث انقسام بين المجتمعات.
المتحدة ضّد  الواليات  الكراهية في  التي تفيد بتزايد جرائم  األنباء  إلى  التقرير  وتطّرق 
كورونا  فيروس  ربط  بسبب  عامة،  بصورة  واآلسيويين  آسيوي  أصل  من  األميركيين 

بالصين أو تسميته بالفيروس الصيني.
ضّد  الكراهية  جرائم  برصد  ُتعنى  مؤسسة  في  المسؤولين  أحد  عن  التقرير  وينقل 
كانت  كورونا  انتشار  قبل  إنه  قوله  جاستيس«  أدفانسينغ  أميركان  »إيشيان  اآلسيويين 
تصل المؤسسة شكوى واحدة تقريباً كّل أسبوع، بينما وصل الرقم حالياً إلى ثالث أو أربع 

شكاوى في األسبوع.
هناك  بريطانيا  ففي  فقط.  المتحدة  الواليات  على  يقتصر  ال  األمر  أّن  التقرير  يؤكد  كما 
ارتفاع حاد لجرائم الكراهية ضّد اآلسيويين. وكذلك األمر في أثيوبيا، حيث طالبت الحكومة 

مواطنيها بالكّف عن مهاجمة األجانب البيض واآلسيويين.
والمزاح،  الدعابة  بدافع  يتّم  وهو  اإلشاعات،  لنشر  بريء  جانب  هناك  اإلطار،  ذات  في 
لخلق أجواء تخفف عن الناس وطأة الوباء واآلثار المترتبة عليه. لكن هناك جانباً آخر ال 
يتعلق بالدعابة، وإنما هو امتداد لتصفية الحسابات السياسية بين الدول والحكومات. فهو 
يتّم بتنظيم وتمويل من أجهزة الدعاية والمخابرات في هذه الدول بهدف االبتزاز أو تشويه 
أو تحقيق أغراض سياسية معينة. ولعّل من يتابع ما ينشر على بعض وسائل  السمعة 
أّن  األيام، يدرك بوضوح  اإلعالم الصينية والروسية واإليرانية واألميركية والعربية هذه 
فيروس  وأّن  أخرى،  بوسائل  ولكن  التقليدية،  للحرب  استمرار  إال  هي  ما  اإلشاعات  حرب 
المواقف  حشد  أجل  من  الناس،  مخاوف  موجة  لركوب  كوسيلة،  هنا  يستخدم  كورونا 

وتوجيه الرأي العام وممارسة الضغوط وأحياناً التضليل والحط من شأن الخصوم.
في المحصلة، دائماً ما كانت اإلشاعات تتراوح في أطر الحقيقة والتضليل، وبالتالي فإّن 
هذا األمر لن ولم يتوقف عن فيروس كورونا، فحرب اإلشاعات كانت وستظّل موجودة، ألنها 
أساساً جزء مهم من وسائل التأثير على وعي الناس. من هنا؛ من الضروري العناية بنشر 
الوعي العام وتحديداً في زمن األوبئة، لتشكيل جبهة قوامها الوعي واإلدراك، في مواجهة 
الشائعات الُمضللة والبعيدة كّل البعد عن الحقيقة، بهذا فقط ُيمكن تجاوز مرحلة كورونا، 

مع االستفادة الحتمية في المستقبل من ظهور أّي أوبئة أخرى.

وال  حروباً  تبدأ  »ال  أنها  أمس،  إيران  أكدت 
على  رداً  وذلك  النفس«،  عن  دفاعاً  إال  تتحرك 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  تحذيرات 
القوات  على  الهجوم  مــن  وحلفائها  إليـــران 
العراق في حرب كالمية جديدة  األميركية في 

رغم انتشار وباء كوفيد19-.
وتصاعد التوتر بين البلدين بعد أن نشرت 
الواليات المتحدة بطاريات صواريخ باتريوت 
للدفاع الجوي، ما دفع بإيران إلى التحذير من 

عواقب ذلك ومطالبتها واشنطن باالنسحاب.
فيما يشهد البلدان انتشاراً واسعاً لفيروس 
من  أكثر  بحياة  أودى  الذي  المستجد  كورونا 
5000 شخص في الواليات المتحدة وأكثر من 

3000 في إيران.
وكتب وزير الخارجية اإليراني محمد جواد 
ظريف في تغريدة على تويتر »خالفاً للواليات 
المتحدة - التي تكذب خفية وتغش وتغتال - 

إيران ال تتحرك إال دفاعاً عن النفس«.
الــحــرب  لــدعــاة  تــســمــحــوا  »ال  وأضــــاف 
ال  ــران  »إي أن  مؤكداً  ــرى«،  أخ مرة  بتضليلكم 
يبدأون  للذين  الدروس  تلقن  بل  حروباً،  تبدأ 

الحروب«.
من  أمس،  أول  إيــران  ترامب  حذر  قد  وكان 
القوات  هاجمت  إذا  باهظاً  ثمناً  »ستدفع  أنها 

األميركية«.
معلومات  على  »بناء  تويتر  على  وكتب 
لهجوم  وكــالؤهــا  أو  ــران  إي تخطط  واعتقاد، 
مباغت يستهدف قوات أميركية و/أو منشآت 

في العراق«.
»إيــران  إن  فيها  قال  بتغريدة  ظريف  ورد 
لديه  يكون  أن  يمكن  أحــد  ال  أصــدقــاء:  لديها 

ماليين )الوكالء(«.
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  قال  فيما 
جيدة  معلومات  تمتلك  المتحدة  »الواليات  إن 

باستعداد مجموعة مدعومة من إيران لعملية 
في العراق، وأنها ُتعّد ذلك هجوماً إيرانياً«.

»رّدنا  أن  علق  صحافي  مؤتمر  وفي  ترامب 
وسيكون  أكبر،  سيكون  إيران  على  المرة  هذه 
جوية  قوات  نمتلك  نحن  اآلخر.  للطرف  مؤلماً 
كبيرة هناك، وقاعدتنا الجوية ما زالت عاملة«. 
المشاكل،  من  الكثير  ــران  إي »لــدى  وأضـــاف: 

وليست بحاجة إلى مشكلة إضافية«.
وفي السياق نفسه، قال وزير الدفاع األميركي 
اإليرانية  القيادة  على  »ينبغي  أسبر:  مــارك 
االهتمام بحاجة شعبها بدالً من االستمرار في 

نشر نفوذها المضر في المنطقة«.
بطاريات  نشر  على  بغضب  ــران  إي وردت 
أن  يمكن  »واشنطن  أن  من  وحذرت  باتريوت، 
انتشار  وسط  كارثة  إلى  األوسط  الشرق  تقود 

وباء كوفيد19-«.
هيئة  رئيس  باقري،  محمد  الجنرال  وصّرح 
على  األخيرة  »الهجمات  أن  اإليرانية،  األركان 
فعل  رد  كانت  العراق  في  األميركية  القواعد 
طبيعياً للشعب العراقي على استمرار التمركز 

العسكري األميركي«.
وأضاف »ال عالقة لبالدنا بالهجمات. أحياناً 
ينسب األميركيون مثل هذه األمور لنا، وهو ما 
عالقة  ال  »إيران  متابعاً:  اللوم«،  تحويل  يعني 
قوات  مهاجمة  تنوي  وال  األعــمــال،  بهذه  لها 
أجنبية«، ملمحاً إلى أن »إيران سترد بقوة على 

أي هجوم تتعرض له«.
كما دعت إيران إدارة ترامب مراراً إلى »إلغاء 
العقوبات« التي عارضها حتى حلفاء الواليات 

المتحدة ، خاصة منذ انتشار »كوفيد- 19«.
كورونا  تفشي  بمسألة  يتعلق  ما  في  أمــا 
اآلن  »يقومون  أنهم  ترامب  فأعلن  أميركا،  في 
الصناعي،  التنفس  أجهزة  من  اآلالف  بصناعة 

وربما نستطيع بيع الفائض منها«.

سفينتين  بــنــاء  إلـــى  »نتطلع  ــــاف:  وأض
جديدتين تعمالن كمستشفيين«، الفتاً إلى أنهم 
»يستعدون لألسوأ في ما يتعلق بالفيروس«. 
»يطلبوا  أن  إلى  الواليات  حكام  ترامب  ووّجه 
المحلية  الصناعات  من  الطبية  المستلزمات 

الموجودة في والياتهم«.
خالل  صعبة  أيــام  »تنتظرنا  قــال:  ترامب 
جاهزون  األميركيين  لكن  المقبلة،  الفترة 
»هناك  أن  إلى  مشيراً  الفيروس«،  هذا  لتخطي 
مناطق تفشى فيها الفيروس سريعاً مثل والية 
لويزيانا، وهذا أمر لم نكن نتوقع أن يكون بهذا 

الحجم«.
ـــى األنــشــطــة  ــب تـــرامـــب الـــعـــودة إل ــل وط
أن  ونأمل  مــجــدداً،  تزدهر  »لكي  االقتصادية 
عن  معلناً  قريباً«،  سيكون  لعودتها  الوقت 
تقديمه »مقترح قانون لتحديث البنية التحتية 

ليكون  دوالر،  ترليون   2 بقيمة  األميركية 
يبحثها  التي  االقتصادي  الدعم  حزمة  ضمن 

الكونغرس«.
منفصل  سياق  في  تطرق  األميركي  الرئيس 
وقال  الروسي،  السعودي  الخالف  مسألة  إلى 
السعودية  العربية  والمملكة  »روســيــا  إن 
ستحالن خالفاتهما بشأن قضية أسعار النفط 

في األيام القليلة المقبلة«.
)فالديمير(  الرئيس  مع  »تحدثت  وأضاف: 
أنهما  وأعتقد  السعودي،  العهد  وولي  بوتين 
سيتوصالن إلى اتفاق«. ولفت إلى أن »أسعار 
الصناعة  مظاهر  من  الكثير  على  قضت  النفط 

النفطية واألعمال تراجعت بنسبة 40%«.
»روسيا  أن  يعتقد  أنه  إلى  ترامب  وخلص 
لم  وإذا  الــحــل،  ــى  إل ستصالن  والــســعــوديــة 

تتوصال إلى اتفاق فسأتدخل حينها«.

األسترالية،  الوطنية  العلوم  وكالة  قالت 
اختبار  من  األولــى  المرحلة  »بــدأت  إنها  أمس، 
لقاحات لمرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس 

كورونا المستجد«.
العلمية  للبحوث  الكومنولث  منظمة  وبدأت 
السريرية،  المرحلة  قبل  ما  تجارب  والصناعية 
بلقاحين محتملين،  والتي تشمل حقن قوارض 
من  بالقرب  البيولوجي  لألمن  منشأتها  فــي 

ملبورن.
وقال روب غرينفيل مدير الصحة في المنظمة، 
 3 إن »اختبار المرحلة األولى سيستغرق نحو 
هذه  بعد  ينتج  لقاح  »أي  أن  مضيفاً  أشهر«، 
المرحلة لن يكون متاحاً للعامة قبل أواخر العام 

المقبل«.
وأضاف غرينفيل »ما زال يحدونا األمل في أننا 
سنطرح لقاحاً للمستهلكين خالل 18 شهرا.. قد 
التحديات  الكثير من  يتغير هذا بالطبع.. هناك 

التقنية التي يتعين علينا التغلب عليها«.
أحد  تجربة  تبدأ  أن  »يتوقع  أنــه  ــح  وأوض
هذا  من  الحــق  وقــت  في  البشر  على  اللقاحين 

الشهر أو أوائل شهر أيار المقبل«.
مذهلة،  بوتيرة  يعملون  »العلماء  أن  وذكر 
ووصلوا إلى تجارب ما قبل المرحلة السريرية 
خالل نحو 8 أسابيع، في عملية تستغرق عادة 

ما يصل إلى عامين«.
عن  إيطالية  صحية  مــصــادر  كشفت  فيما 
المصابين  بين  شفاء  ــاالت  ح أول  »تسجيل 

COVID- بعدوى فيروس كورونا المستجد
محملة  دم  بــالزمــا  استخدام  طريق  عــن   19
من  تعافوا  ألشــخــاص  الــمــضــادة  بــاألجــســام 

الوباء«.
بأن  أمس،  اإليطالية،  »آكــي«  وكالة  وأفــادت 
»تجربة عالج البالزما تمت في مستشفى سان 
ماتيو التعليمي في مدينة بافيا، جنوب ميالنو 
األكثر  المنطقة  تعتبر  التي  لومبارديا،  بإقليم 

تضررا من فيروس كورونا في إيطاليا«.
)زوج  األطــبــاء  مــن  »اثنين  أن  وأوضــحــت 
وكانا  بالدم،  المتبرعين  أول  من  كانا  وزوجته( 
في  كــورونــا  بفيروس  المصابين  أول  ضمن 

محافظة بافيا«.
 »Repubblica« صحيفة  أفادت  أن  وسبق 
مدينتي  في  متخصصين  »أطباء  بأن  اإليطالية 
لومبارديا  إقليم  في  الواقعتين  وبافيا  مانتوفا 
في  الدم  بالزما  استخدام  دراسة  على  يعكفون 

عالج المصابين بفيروس كورونا المستجد«.
وذكرت الصحيفة أن »األطباء بدأوا التجارب 
ببالزما  بحقنهم  وذلك  مريضا،   20 تشمل  التي 
على  وتغلبوا  تعافوا  الــذيــن  أولــئــك  مــن  ــدم  ال

الفيروس«.
وتعرف البالزما بأنها أحد مكونات الدم، وهي 
مادة سائلة شفافة تميل إلى االصفرار، وتحتوي 
تشكلت  التي  المضادة  األجسام  من  نسبة  على 

بعد اإلصابة بالمرض.
فريق  من  انطلقت  »الفكرة  أن  التقرير  وذكــر 

بقيادة  بافيا،  في  ماتيو  ســان  لعيادات  تابع 
بدء  قــرر  الــذي  بيروتي،  سيزار  البروفيسور، 

تجارب العالج بالبالزما«.
وتعتبر إيطاليا الدولة األولى عالمياً من حيث 
بأكثر  المستجد  كورونا  بفيروس  الوفيات  عدد 
الحصيلة  13100 حالة، والثاني من حيث  من 

العامة للمصابين بأكثر من 110 آالف حالة.
إيطاليا  في  الصحية  السلطات  أعلنت  كما 
بكورونا  جديدة  وفاة   760 »تسجيل  عن  أمس، 

بذلك  لترتفع  الماضية،  الـ24  الساعات  خالل 
حصيلة ضحايا الوباء إلى 13915 شخصاً«.

لإلصابات  اإلجمالية  »الحصيلة  أن  وذكرت 
بـ4667  ارتفعت  البالد  في  بكورونا  المسجلة 
حالة وبلغت 115241 بعد أن كانت 110574 
أن  بالذكر  وجدير  األربــعــاء«.  أمس  أول  مساء 

18278 شخصاً تماثلوا للشفاء.
وأصيب قرابة مليون شخص بالفيروس، كما 

أسفر عن وفاة أكثر من 50 ألفاً، حول العالم.

ت�شاعد الحرب الكالمّية بين طهران ووا�شنطن

ترامب يحّذر وظريف ي�ؤكد ال نتحرك اإال دفاعًا عن النف�س

ت�شجيل اأول حاالت ال�شفاء من ك�رونا عبر عالج البالزما في اإيطاليا

والبدء بتجارب ما قبل المرحلة ال�شريرّية للقاح م�شاد في اأ�شتراليا

 »كوفيد- 19«

ك�ضف ال�ضعف الأوروبي!

صّرح المرشح السابق لالنتخابات الرئاسية الفرنسية، رئيس 
إينيان، أمس، بأن »أزمة  حزب »انهضي فرنسا«، نيكوال دوبو- 
الفيروس التاجي التي اجتاحت العالم، أظهرت أن أوروبا عمالق 

ضخم بأقدام من طين وينبغي أال ُتدرس الدروس لروسيا«.
وقال دوبو - إنيان إنه »في زمن الجائحة، عندما ينبغي على 
كل بلد أن يتخذ جميع التدابير الالزمة للمحافظة على االقتصاد 
تستمر  أن  الخطأ  مــن  سيكون  لشعبه،  الصحية  والسالمة 

االعتبارات الجيوسياسية في الهيمنة«.
العقوبات  دائــمــاً  »يــعــارض  ــان  ك ــه  أن السياسي  وأضـــاف 

المفروضة على روسيا بسبب مسألة أوكرانيا«.
باتساق  أبـــداً  تشرق  لــم  التي  ـــا،  أوروب أن  »أعتقد  وتــابــع: 
األخالقية  ـــدروس  ال تــدريــس  يمكنها  ال  الــدولــيــة،  سياساتها 
إدارة  كانت  ــواء  س بوتين.  فالديمير  ــي(،  ــروس ال لـ)الرئيس 
المهاجرين أو جائحة الفيروس التاجي، فإن أوروبا تبدو وكأنها 
على  ركزت  إذا  األفضل،  من  وسيكون  الطين.  من  بأقدام  عمالق 

حماية سكانها«.

بوتين يعلن �ضهر ني�ضان عطلة 

مدفوعة الراتب في رو�ضيا

نيسان  »شهر  أمس،  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  أعلن 
فيروس  تفشي  إلبطاء  وذلك  روسيا«،  في  الراتب  مدفوعة  عطلة 

كورونا المستجد.
أيام العطل  وقال بوتين في خطاب متلفز »قّررت تمديد نظام 
حتى 30 نيسان ضمناً«، مضيفاً أن »هذا التدبير المعمول به منذ 

الوقت«. آذار سمح بكسب   28
التي  المؤسسات  تحديد  الروسية  المناطق  على  وسيتعين 

سُيسمح لها بالعمل وسبل العزل التي ستفرضها على سكانها.
كورونا،  فيروس  خلفية  على  له  متلفز  خطاب  ثاني  وفــي 
الرغم من  إلى حد اآلن قلب األوضاع على  إنه »تعّذر  قال بوتين 
التدابير التي اّتخذتها السلطات الفدرالية والبلدية في موسكو«.

12 مليون نسمة وقد سّجلت فيها  الروسية  العاصمة  وتضم 
غالبية اإلصابات المؤكدة بكوفيد19-.

بيع  محال  يستثني  تام  إلغالق  موسكو  تخضع  اإلثنين  ومنذ 
المواد األساسية وقد أمرت السلطات السكان بمالزمة بيوتهم.

وقال بوتين إن »الخطر ال يزال قائماً، وإن الجائحة لم تبلغ بعد 
ذروتها في روسيا والعالم«.

وأكد بوتين أنه »يتعّين على السلطات اإلقليمية اّتخاذ قرارات 
بشأن ما يجب إغالقه وضمان سالمة السكان«.

الممكن  من  وإنه  التدابير  من  مزيداً  سّتتخذ  »روسيا  إن  وقال 
تقليص أيام العطلة إذا ما تحّسنت األوضاع«.

بكوفيد- مؤكدة  إصابة   3.548 اآلن  حد  إلى  روسيا  وسّجلت 
19 و30 وفاة.

األزمات  صناعة  في  مكانته  عن  األسود  الذهب  يتخّل  لم 
كورونا  ڤيروس  أن  من  الرغم  على  الــدول،  بين  والحروب 
العالم،  دول  من  للكثير  األولــى  األولوية  احتل  المستجّد 
%90 من اهتمامات جميع  حيث بات الفيروس يشكل نحو 

قطاعات هذه الدول. 
والتي  وروسيا  السعودية  بين  النفط  أسعار  أزمة  أن  إال 
اشتعلت بعد انقضاء صفقة »أوبك+« وعدم تمديدها بسبب 
على  األزمة  هذه  وطغت  المذكورين،  البلدين  بين  خالفات 
أدنى  إلى  النفط  بأسعار  هبطت  أن  بعد  الصحية  األزمــة 
متأثراً  األســود  الذهب  على  الطلب  قلة  بفعل  مستوياته، 

بڤيروس كورونا.
الّصدد، دعت المملكة العربية السعودية، أمس،  في هذا 
التفاق  للتوصل   )+ )أوبــك  لدول  عاجل  اجتماع  »عقد  إلى 

يعيد التوازن إلى سوق النفط«.
وبحسب وكالة )واس(، »أشارت السعودية إلى ما بذلته 
في  اتفاق  إلى  للتوصل  جهود  من  الماضية  الفترة  خالل 
حيث  النفط،  سوق  في  التوازن  إلعادة   )+ )أوبك  مجموعة 
قامت بحشد التأييد لذلك من 22 دولة من دول )أوبك +( إال 

أنه تعذر الوصول إلى اتفاق لعدم الحصول على إجماع«.
»أوبك+«  لدول  عاجل  اجتماع  عقد  إلى  المملكة  وتدعو 
إلى  للوصول  السعي  بهدف  األخرى،  الدول  من  ومجموعة 

اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود لألسواق البترولية.
الدعوة في إطار  الوكالة السعودية، تأتي هذه  وبحسب 
هذا  في  العالمي  االقتصاد  دعم  في  الدائم  المملكة  سعي 
المتحدة  الواليات  رئيس  لطلب  وتقديراً  االستثنائي  الظرف 

األميركية دونالد ترامب. 
اتصاالً  السعودي محمد بن سلمان  العهد  كما تلقى ولي 
أوضاع  لبحث  ترامب،  دونالد  األميركي  الرئيس  من  هاتفياً 

سوق الطاقة في العالم.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، فشلت منظمة »أوبك« 
المستقلين، على  المنتجين  التوصل التفاق مع عدد من  في 
وضبط  اإلمــدادات  لكبح  جديد  اتفاق  حول  روسيا،  رأسهم 

األسعار.
حيث  حاد،  بشكل  النفط  أسعار  انهيار  في  ذلك  وتسبب 
نزلت 45 % منذ بداية الشهر الحالي مع تزايد المخاوف من 

عودة فائض المعروض العالمي وتراجع الطلب.
وكان ترامب قد أجرى اتصاالً هاتفياً مع الرئيس الروسي 
31 آذار، واتفقا على أن »أسعار النفط  فالديمير بوتين يوم 

الحالية في سوق النفط ليست في مصلحة البلدين«.
إن  فيها  قــال  األميركي  للرئيس  تصريحات  وأعقبها 
خالفاتهما  ستحالن  السعودية  العربية  والمملكة  »روسيا 

بشأن قضية أسعار النفط في األيام القليلة المقبلة«.
موسكو  بين  يجري  »مــا  أن  إلــى  البعض  ذهــب  وفيما 
والرياض إنما هو تنسيق من شأنه دفع قطاع النفط في كال 
النفط  سوق  تنشيط  خالل  من  وذلك  االفضل،  إلى  البلدين 
األسبق،  القطري  الــوزراء  رئيس  رؤية  حسب  الصخري«، 

حمد بن جاسم آل ثاني.
العالمي،  الطاقة  لسوق  زعزعة  األميركي  فيها  رأى  فيما 

وتهديد لمصالحه العليا في العالم.
وفي البداية اعتبر ترامب األزمة خدمة لحملته االنتخابية، 
أجل  من  للتدخل  استعداده  عن  ليعلن  مؤخراً  سارع  لكنه 

إيجاد حل لألزمة يمكن من خاللها إعادة رفع أسعار النفط.
هذا الكرم األميركي ليس بسبب خوف ترامب على السوق 
العالمية. أو حزناً على الحليف السعودي. وإنما خوفاً من 
انهيار شركات النفط األميركية. وإزالة التهديد لسوق النفط 
النفطية  شركاته  خسارة  يريد  ال  لترامب،  فوفقاً  األميركي. 
يفكر  أن  المحتمل  غير  فمن  أخرى  شركات  أما  »العظيمة«، 

بها أصالً.
كما أعلن ترامب عن خيار آخر لم يكشف تفاصيله، لكنه 
شدد على أنه »ال يريد اللجوء إليه وال يرغب في دفعه إليه«. 

فماذا يمكن أن يكون هذا الخيار؟!  
محاولة  إلى  يهدف  هذا  ترامب  استعداد  أن  يبدو  فيما 
تلميع جديدة لصورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 
التي بدأت تتصّدع لدى حلفائه الجمهوريين حتى في البيت 

االبيض.
هذه البرودة في العالقة بين الحلفاء تبدو جلية من خالل 
بإعادة  الجمهوريين  الشيوخ  مجلس  أعضاء  بعض  دعوة 
والرياض.  واشنطن  بين  االستراتيجية  العالقات  في  النظر 
بل ذهب بعض األعضاء إلى أكثر من ذلك بتقديم طلب سحب 
ومنظومات  الباتريوت  ومنظومات  األميركية  القوات  جميع 
الرياض بأي  الدفاع الجوي من السعودية في حال لم تقم 

خطوة لرفع أسعار النفط.
إنما اتهام بعض االعضاء الجمهوريون للرياض بالتآمر 
ما  فهذا  المدى،  طويلة  األميركية  االستثمارات  بعض  على 

يهدد بشكل جدي العالقات السعودية األميركية. 
فيما ال تزال األزمة بين البلدين في أوجها وبين من يعتبر 
النفط  بسوق  يذهب  أن  يمكن  واتفاق  تنسيق  ــة  األزم أن 
أسعار  حرب  يراها  َمن  وبين  أوسع،  مجاالت  إلى  العالمي 
بوادر  وال  العالمي،  الطاقة  سوق  تهدد  وباتت  استعرت 
لحلول في األفق. حتى وإن لجأ ترامب الى خياره السري.. 

ربما.

تقرير �إخبارّي

�ش�ق النفط ما بين دع�ات �شع�دّية وخ�ف اأميركّي 
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منفذّية طرابل�س في »القومي« و»الرعاية ال�سحّية االجتماعّية« نفذتا اأو�سع حملة تعقيم في طرابل�س

محمد مهدي االأيوبي: ال�سكر الكبير للمتطّوعين.. وقريبًا افتتاح م�ستو�سف في طرابل�س

طرابلس  منفذية  قامت  متواصلة،  أيام  عشرة  مدى  على 
الرعاية  القومي اإلجتماعي ومؤسسة  السوري  الحزب  في 
الصحية االجتماعية بحملة تعقيم هي األوسع في طرابلس 
فيروس  انتشار  من  الحّد  في  للمساهمة  والمنية،  وقضائها 

كورونا. 
والـــرّش،  التعقيم  فــرق  فــي  المتطّوعين  إلــى  وبــاإلضــافــة 
شارك في الحملة فريق تمريض مزّوَد بكّل األدوات الالزمة 
وقام بقياس الحرارة والضغط الدموي للمواطنين الراغبين 

باالطمئنان إلى صّحتهم.

مدينة طرابلس 
الحملة غّطت جميع أنحاء مدينة طرابلس، وكان االنطالق 
يومياً من مكتب منفذية طرابلس في شارع الجميّزات. ومن 
الروكسي،  المصارف،  شــارع  تعقيمها،  تم  التي  الشوارع 

المطران ومار مارون وصوالً إلى منطقة المعرض.
سيّما  ال  القبة  منطقة  وتعقيم  بــرش  المتطّوعون  وقــام 
ومحيط  الراهبات  المغر،  ضهر  سينا،  إبن  الجديد،  شوارع 
والمنكوبين  محسن  وجبل  البقار  إلى  إضافة  الجيش  ثكنة 

وباب التبانة والزاهرية ومنطقة التل.
جولة شاملة شهدتها منطقة أبي سمراء أيضاً حيث دخل 
المتطّوعون إلى مستشفى الزهراء ومستشفى الشفاء بطلٍب 

من إدارَتي المستشفيَين، وجرى تعقيمهما.
كذلك، قام متطّوعو مؤسسة الرعاية الصحية االجتماعية 
إدارة  تلبيًة لطلب  أبي سمراء  العجزة في  بتعقيم ورش دار 

الدار. 
التربيعة،  الــحــديــد،  بــاب  مناطق  أيــضــاً  الحملة  وشملت 
منها  المتفّرعة  والشوارع  النجمة  ساحة  العتيقة،  السراي 

وساحة الكيّال والشوارع المتفّرعة منها.

الميناء 
الــمــيــنــاء، حــيــث جال  مــديــنــة  فــي  أيــضــاً  جــولــٌة تفصيلية 
المتطّوعون على مدى يومين متتاليين. وقاموا برش وتعقيم 
حارَتي الجديدة والتنك في اليوم األّول. أما في اليوم الثاني 
فاستكملوا جولتهم في المساكن الشعبية، حي الرملة، مار 
الياس، الشاطئ الفضي، شارع بور سعيد، اللوابة ومنطقة 

الخراب.

المنية ومركبتا
الرعاية  مؤسسة  متطّوعو  انتقل  والميناء  طرابلس  من 
من  للوقاية  حملتهم  ضمن  المنية  إلى  االجتماعية  الصحية 

انتشار فيروس كورونا.
وعلى مدى سبع ساعات متواصلة جالت فرق المؤسسة 
في المنية وطالت عملية الرش والتعقيم جميع أزقة المنطقة 
الشرقية  يوشع  النبي  منها  وُيــذكــُر  الرئيسية،  وشوارعها 

والغربية، النبي كزيبر، المخاضة، حي الجميزة وغيرها. 
ــادر عـــوض شكره  ــق ال عــبــد  الــمــخــتــار  أبـــدى  المنية  وفـــي 
صحة  عــلــى  للحفاظ  الــمــيــدانــيــة  جــهــودهــا  عــلــى  للمؤسسة 

المواطنين وسالمتهم.
جرى  حيث  مركبتا  بلدة  إلى  المؤسسة  متطّوعو  وتوّجه 

المباني  ومـــداخـــل  واألزقـــــة  األحـــيـــاء  جميع  ورش  تعقيم 
والمنازل. وواكب عملية التعقيم رئيس بلدية مركبتا وشرطة 

البلدية. 

مخّيم البداوي
القومي  السوري  الحزب  في  طرابلس  منفذية  واختتمت 
االجتماعي ومؤسسة الرعاية الصحية االجتماعية المرحلة 
طرابلس  شملت  التي  الــواســعــة  التعقيم  حملة  مــن  األولـــى 

والميناء والمنية في مخيم البداوي.
وجالت فرق المتطّوعين حيث قامت برش األحياء بالمواد 

الُمعّقمة لحماية المواطنين من فيروس كورونا.
تحالف  مــع  بالتنسيق  جــرت  المخيم  فــي  التعقيم  حملة 

القوى الفلسطينية.
في  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  مسؤول  وقــال 
المخيم  في  الجولة  هــذه  إّن  علي  العم  وليد  الــبــداوي  مخيم 
تأتي تجسيداً لمبادئ الحزب التي ال تقبل أّي نوع من أنواع 
التمييز بين أبناء شعبنا. وأشار إلى أّن المواطنين في مخيم 
هناك  وكــان  الحزب  مبادرة  تجاه  بالراحة  شعروا  البداوي 
على  الفلسطينية  القوى  تحالف  شاكراً  معها،  واسٌع  تفاعٌل 

تنسيقه الدائم مع الحزب.

الرعاية الصحية االجتماعية 
مسؤول  وصف  الحملة  من  األولــى  المرحلة  ختام  وفي 
مؤسسة الرعاية الصحية االجتماعية في طرابلس وقضائها 
والمنية محمد مهدي األيوبي المبادرة بالناجحة جداً، وقال 
العامة  المصلحة  خدمة  ولكن  جسدي  تعٌب  هناك  »صحيح 

كفيلٌة باإلبقاء على معنوياتنا في أعلى مستوياتها«.
وأكد األيوبي أّن »هذه المبادرة هي واجٌب علينا تجاه أّمتنا 
وتجاه شعبنا في طرابلس والمنية والميناء ومخيم البداوي«. 
في  بذل جهداً  لكّل متطّوع  الكبير  بالشكر  »أتقدم  وأضــاف: 

الحملة من أجل بالده ولم يأبه ألي خطر قد يواجهه«.
الحملة  مع  تجاوبت  التي  الفعاليات  األيوبي  شكر  كذلك 
وسهلت عمل المؤسسة ال سيّما المخاتير والبلديات، مؤكداً 
أّن »الرعاية الصحية اإلجتماعية« مستمرة بخدمة المصلحة 

العامة. 
االجتماعية  الصحية  الرعاية  مؤسسة  أّن  األيوبي  وأعلن 
اآلن في مرحلة تحضير إقامة مستوصف في طرابلس إيماناً 
المستوصف  يضّم  أن  على  للجميع،  حٌق  الطبابة  بأّن  منها 

مجموعة أطباء من كل االختصاصات.
طرابلس  في  الفقيرة  لألُسر  إحصاء  تنظيم  عن  أعلن  كما 
الشؤون  وزارة  وتــحــديــداً  الـــدولـــة  مــع  لــلــتــعــاون  والــمــنــيــة 
حقوقها  أبــســط  األُســـر  هــذه  إعــطــاء  سبيل  فــي  اإلجتماعية 

المعيشية.
وختم األيوبي بالقول: »نعد شعبنا أننا سنكون إلى جانبه 
نداء  تلبية  عــن  نتوقف  ولــن  الصعبة  المرحلة  هــذه  كــل  فــي 

الواجب«.

ن���ف���ذت م��دي��ري��ة 
ال��ش��ي��اح  ال��ت��اب��ع��ة 
ل��م��ن��ف��ذي��ة ال��م��ت��ن 
الحزب  في  الجنوبي 
ال����س����وري ال��ق��وم��ي 
حملة  االج��ت��م��اع��ي 
مناطق  شملت  تعقيم 
ال��ش��ي��اح، م��ع��وض، 
وحي  المعلم،  صفير، 
ماضي، وذلك في اطار 
الوقائية  االج���راءات 
ب���م���واج���ه���ة ت��ف��ش��ي 
فايروس كورونا. 

مديرية ال�سّياح  في »القومي« نفذت حملة تعقيم �سملت

 

ال�سياح ومعو�س و�سفير والمعلم وحي ما�سي
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 ”ËdOH�« l� q�UF��« s� ‰u�I� Èu��� w� ‰«e� ô Íc�« ÊUM��
 ÊuOK� qJ� W�U�≈ 72  ‰bF� o�Ë ¨r�UF�«  ‰Ëœ sO�  …bO� W�UJL�
 ¨ÊuOKLK�  W??�U??�≈  125  ???�  wL�U�  w??D??�Ë  ‰b??F??�  q�UI�  ¨WL��
 ¨ U�U�ù«  œb�  YO�  s�  74  ?�«  u� ‰Ëb�«  sO� wK�K�� r�d�Ë
 r�  «c�  sJ�  ¨WL��  ÊuOK�  qJ�   U�U�ù«  œb�  YO�  s�  88  ?�«Ë
 ‰Ë_« ¨W�UJL�« Ác� …—U�� vK� oKIK� s�—bB� qO��� s� lML�
 ¨W�UF�« W��F��« W�U� oO�D� w� U�b�— Òr� w��« XKH��« W�—œ u�
 u�  w�U��«Ë  ¨‰eF�«   «¡«d�S�  …b�b�   U��  ◊U�C�«  Âb�  V���
 W�d��L�«  ’u�H�«  ¡«d�≈  d��  sO�d�GL�«  …œu�  WO�¬  oO�D�  d�F�
 U� ¨V??O??�d??�??�« «c??N??� ‰Ëb????�« s??� œb???� i???�— V??�??�??� ¨d??H??�??�« q??�??�
 «b�F�  dB�  w�  f�√  UN��K�   bI�  w��«  W�uJ��«  s�  v�b��«
 gO��«  nOKJ�  ¨Êu�  ‰UAO�  œULF�«  W�—uNL��«  fOz—  W�Uzd�
 `�uK�Ë ¨ «¡«d�ù« oO�D� w� œbA��« s� b�eL�« WOM�_« ÈuI�«Ë
 s�  b�eL�U�  »U�œ  ÊU��  —u��b�«  UN�Oz—  ÊU��  vK�  W�uJ��«
 ¨fK�«d�  WM�b�  w�  gO�K�  —UA��«  f??�√  q��  b??�Ë  ¨œbA��«
 WO�¬ oO�D� ¡b� s� s�� bL�� —u��b�« W�B�« d�“Ë sK�√ ULMO�
 …b��L�« WO�dF�«  «—U�ù« W�ËœË W�œuF��« s� sO�d�GLK� …œuF�«
 w�   U�u�H�«  ¡«d�≈  bF�  ZzU�M�«  W��«d�Ë  ¨sO�OI�d�√  sO��ËœË

ÆU�bF� ‰eF�«  «¡«d�≈ oO�D�Ë ÊUM��
  UMOOF�  W??�“√  X�U�  w�uJ��«  —U�L�«  vK�  “d???�_«  WOCI�«
 ÷dF�  œU???� w??�??�« ¨W??O??�U??L??�« ‚«u????�_« W??�??O??�Ë ÊU??M??�??� ·d??B??�
 s�  »U���ôU�  …œdL�«  —UO�  `�uK�  l�  WO�UO�  W�“_  W�uJ��«
 ¨ UMOOF��«  s�  tL��  V�UM�  WB�  —UO��«  qM�  r�  U�  ¨W�uJ��«
 —UO��«  sO�  tK�«  »e??�  UN�  ÂU??�  w��«  W�U�u�«   ôËU??�??�  qA�Ë
 ÊU�Ë ¨ UMOOF��« ‰u� Ÿ«eM�« W�u��� …œdL�« —UO�Ë d��« wM�u�«
 t�ö� sK�√ ¨W�uJ��« fOzd� n�u� WO�uJ��« W�K��« W�«b� w�
  cI�√ò ÎözU� ¨‰UL�_« ‰Ëb� s�  UMOOF��U� ’U��« bM��« V��
 …d�“Ë  XKI�Ë  ÆåwMN�A�  ô  UN�_   UMOOF��«  X���Ë  ÍdOL{
 `{«u�«  s�ò  ¨t�u�  »U�œ  fOzd�«  s�  bLB�«  b��  ‰UM�  Âö??�ù«
 sOO�UM�K�«  œÒbN�Ë  ¨d�J�Ë  b�«e��  bK��«  t�«u�  w��«  V�UBL�«  Ê√
 qL��  Ê√  W�uJ��«  Ác�  —b�  ÆrN�AOF�Ë  rN���Ë  rNK�I��L�
 Ã«u??�_« Ác??� ÷u??�??� Ê√Ë ¨…b???�«Ë W??F??�œ  U??�Òb??�??�??�« Ác??� ¡U??�??�√
 nOH��  q�√  s�  WO�ËR�L�«  qÒL���  Ê√Ë  ¨ öJAL�«  s�  WO�UF�«
 ÷d�H�  ¨WOM�u�«   U�b���«  Ác�  ÆsOO�UM�K�«Ë  ÊUM��  s�  —«d{_«
 vB�√  Î « Òb??�  ¨WO�UO��«  ÈuI�«  s�  Î U�uB�Ë  ¨sO�ËR�L�«  s�
 Ê_  ¨ «b�«eL�«Ë   U�U���«Ë  `�UBL�«  vK�  w�B�«  d���«  s�
 s�  Î «b??�e??�  qL���  ô  ¨ U�u��L�«  q??�  vK�Ë  ¨bK��«  w??�  l??{u??�«
 „UM� bF� r� t�√ Î U�uB� ¨hB��« g�UM�Ë w�UO��« d�UM��«

ÆåtA�UM� sJL� bK��« w� ¡w�
 r� ¨n???�√ q??J??�ò t??�u??� »U???�œ s??� ö??I??� b??L??B??�« b??�??� X??�U??{√Ë
 Íc�«  o�U��«  „uK��«  s�  >q��  Ë√  Î UOM�Ë  Î UO�Ë  „UM�  Ê√  dFA�
 Ë√ ¨tAOF� Íc�« —UON�ô« w� WO�U�√Ë WO�Oz— WO�ËR�� qÒL���
 UÎ�O�  Ê√  bI�F�  s�  „UM�  ÆWOM�u�«  d�U�L�«  Èu���  v�≈  Î¡UI�—«
 ¨XN��« ‰Ë_« s�dA� 17  w� sOO�UM�K�« W{UH��« Ê√Ë ¨qB�� r�
  U�UO��«  q�   UO�«b�  gOF�  bK��«  Ê√  WIOI�  fL�  Êu�ËU��Ë
 w�  b�√  W��UM�  b�d�  ô  UM�√  U??�œ Òœ—Ë  UMK�  UL�UD�  s��  ÆWO{UL�«
 qLF�« b�d� UM�√Ë ¨WO�UO�  U�uL� UM�b� X�O� t�√Ë ¨W�UO��«
 „UM� ¨n�√ qJ�Ë ¨sJ� Æq�UA�« —UON�ô« s� bK��« cIM� w� XLB�
 Ê√  bI�F�  t�_  ¨…—U���U�  UNO�—Ë  W�uJ��«  WK�d�  vK�  ÒdB�  s�
 bK��«  Ê√Ë  ¨WI�U��«   U�UO��«   «—u�  nA�  v�≈  ÍœR�  UN�U��
 ¨‰«u�_« q� w� ÆrNJK� w� Ê«—Ëb�« ÊËœ s� gOF� Ê√ tMJL� ô
 q�UH� nK��� w� Î «dA�M� Î U{d� ÊU� U�Ë—u� ”ËdO� Ê√ Ëb��
 Òk� ÆW�B�« w� w{d� ¡U�Ë v�≈ ‰ Òu��� Ê√ q�� ÊUM�� w� …UO��«
 WN�«u�  vK�  ÊËÒdB�  W�uJ��«  Ác�  w�  UM�√  sOK�U��L�«  ¡ôR�
 W��Ë√  w�Ë  ÆWOAOFL�«Ë  WO�UL��ô«Ë  WO�B�«Ë  WO�UL�«  W��Ë_«
 ÆU�—Òc��Ë  UNIL�  V���  ¨WOBF���  Êu??J??�  UN���UJ�  œU??J??�
 Ê√Ë  qÒL���  Ê√Ë  UM�LN�  w�  dL���  Ê√  UMOK�  rÒ���  UM�O�ËR��Ë
 WN�«u� W�uJ� rF� ÆÆÆ U�b���« WN�«u� W�uJ� s�M� ÆÆÆd�B�

åÆ U�b���«

 WO�dBL�«Ë  WO�UL�«   UMOOF��«  WK�  d�dL��  ¡«—“u�«  fK��  `�M�  r�
 —UO��«  sO�  ULO�  ô  ¡UL�_«Ë  hB��«  vK�  w�UO��«  ·ö��«  V���
 f�√   bI�  w��«  W�K��«  s�  tz«—“Ë  »UOG�  …œdL�«  —UO�Ë  d��«  wM�u�«
 fOzd�«  i�d�  ULO�  ÆÊu�  ‰UAO�  W�—uNL��«  fOz—  W�Uzd�  «b�F�  w�
 sOOF�  w�  tK�U��  Ë«  wM��«  r�U��«  VzU�  dOOG�  ÎUC�«  Íd�d��«  bF�

Æd�¬ `�d�
 v�«  q�u�K�  W�ËU��  w�  W�K��«  q��  U�  v�«   ôUB�ô«   ÒdL��«  b�Ë
 v�«  œuN��«  XK�Ë  sJ�  ¨…œdL�«Ë  d��«  s�—UO��«  sO�  WOI�«u�  WGO�
 rNC�— s� Î«dO�F� W�K��« WF�UIL� ÁœdL�« ¡«—“u� l�œ U� œËb�� o�d�
 n�uL�«  –UI�«  v�«  »U??�œ  ÊU��  W�uJ��«  fOzd�  l�œ  U�   UMOOF�K�
 bM�  nK�  V��  v�«  —œU�  ¨lCFC�Ë  ÂU�I�«  Í«  s�  W�uJ��«  W�UL�Ë
 œ—Ë  W�K��«  qN���  w�  ÎôuD�  Àb��Ë  ¨‰UL�_«  ‰Ëb�  s�   UMOOF��«
 oDML�  tC�—  «Îb�R�   UMOOF��«Ë  W�uJ��«  X�bN��«  w��«  WKL��«  vK�
 W�uJ�  ÒÊ√  vK�  »U??�œ  œb??�Ë  Æ UMOOF��«  w�  WO�UO��«  WB�U�L�«
 sK�√Ë  Æ…¡UHJ�«  dO�UF�  bL�F�  ô   UMOOF��  q�I�  Ê√  UNMJL�  ô  ◊«d�uMJ��«

ÆW�K��« s�  UMOOF��« bM� V��
 W�O�Ë ÊUM�� ·dB� r�U� »«u� V�«Ë— iOH�� ¡«—“u�« fK�� VK�Ë
 Ê«   U�uKFL�«   œU�«Ë  ÆWO�UL�«  ‚«u�_«  W�O�Ë  ·—UBL�«  vK�  W�U�d�«
 —«d�«  q�  w�   UMOOF��«  ÂU�«   U�IF�«  qO�c�  s�  sÒJL��  r�   ôUB�ô«ò
 U�« ¨d�ô« d��« —UO��« i�— ULMO� s�bFI� vK� ‰uB��« vK� …œdL�« —UO�
 ¨åÍd�d��« l� q�UJ�« ÂœUB��U� W��— Âb� l� WOM� wN� WO�U��« …bIF�«
 bF�  W�ËdDL�«  ¡UL�ôU�  lM�I�  r�  »U�œ  Ê√  å¡UM��«ò  —œUB�   œU�«  ULO�
 W�uKDL�«  …¡UHJ�U�  ÊuFL�L��  ô  rN�«  sO��  WO�«c�«  r�dO�  vK�  Ÿö�«
 bM�  Ã«—œ≈   U�uKFL�«  V���  ¡«—“u??�«  fK��  —dI�  r�Ë  Æl�«uL�«  ÁcN�

ÆWK�IL�« W�K��« ‰UL�« ‰Ëb� vK�  UMOOF��«
 v�«  œuFB�U�  …œuF�U�  sO��«ÒdK�  ÕUL��«ò  ¡«—“u???�«  fK��  —d??�Ë
 —ÒdJ�Ë ÊUM�� w�  «—U���ô« qB�� Ê√ vK� WO�� j�«u{ l�  «dzUD�«

 r�«uD�« ‰U�I��« …b�b� ‰Ëœ i�— V��� p�–Ë ÆårN�œu� s� Ÿu��√ bF�
 Ê«  bO�√Ë  ÆUN�«—UD�  w�  —U���ô«  ¡«d�≈Ë  s�_«  ‰U�—Ë  WO�UM�K�«  WO�D�«
 UN�«  WO�UM�K�«  WO�—U��«  …—«“Ë  XGK�«  w�œË  W�œuF��«Ë  U��d�Ë  U�dO�«
 ÆWO�UM�K�«  fO�Ë  W�U��«  UNL�«u�  WD�«u�   «—U���ô«  ¡«d�«  v�u���
 s�  UNM�  2   «dzU�  4   ËdO�  v�«  q�IL�«  b�ô«  qB�  Ê√  l�u�L�«  s�Ë

ÆsO�d�GL�« qI� ÷U�d�« s� …b�«ËË UOI�d�«
 W�uJ��« fOz— l� ŸUL��« bF� ¨f�« s�� bL� W�B�« d�“Ë sK�«Ë
 ¨v�Ë√  WK�d�  w�  q�IL�«  b�_«   ö�d�«  dOO���  ¡b��«  ¡«—“u�«  s�  œb�Ë
 q�√  « Î—U??A??�??�«  bNA�  w��«  WOI�d�_«  …—U??I??�«Ë  ZOK��«  ‰Ëœ  qLA��Ë
 PCR antigen ´  W�U��«  W�d��L�«  ’u�H�«  ¡«d�≈  ◊d�  ¨¡U�uK�
 ¨p�–  —cF�  «–≈Ë  Æ…dzUD�«  v�≈  œuFB�«  s�  W�U�  72  q��  antibody
 sO�� W�U� 24 —UE��«Ë ‚bMH�« w� W�U�ù« …œuF�U� sO��«d�« vK� wG�M�
 rOOI��« r�� ¨W�U� 24 bF�ò ∫·U{√Ë ¨å ËdO� w� PCR ?�« h�� ¡«d�≈
 s�  Î¡«b��«  W�ÓbFL�«  …œuF�«  WD�  oKDM�  U�bF�Ë  v�Ë_«  WK�dLK�  wzU�u�«
 o�Ë  ‰Ëb�«  s�  U�dO�Ë  WO�Ë—Ë_«  UNML{  s�Ë  ‰Ëb�«  W�U�  s�  ÊU�O�  7
 W�UL��   «¡«d�ù«  Ác�  q�  W�uJ��«   c��«  b�Ë  …œuFK�  W�bFL�«  WD��«

ÆåÊUM�� w� rNFL���Ë rNK�√Ë  «dzUD�« s�� vK� s�b�«u�« sOO�UM�K�«
 Ã—U��«  s�  sOO�UM�K�«  …œu�ò  Ê«  W�K��«  ‰ö�  Êu�  fOzd�«  sK�√Ë
  «¡«d??�≈  ÷dH�  œ«b�ú�  œdDCL�«  b�«e��«  Ê_  ÎUIO�œ  ÎULOEM�  VKD��
 …d�“Ë  XKI�Ë  ÆårNDO��  W�ö�  UL�  s�bzUF�«  W�ö�  s�R�  WOzUM���«
 ‰ö�  t�u�  »U�œ  ÊU��  W�uJ��«  fOz—  s�  bLB�«  b��  ‰UM�  Âö??�ô«
 Âe�K� ô o�UM�Ë W�UF�« W��F��« Êö�ù dOD�Ë dO�� ‚d� „UM�ò W�K��«
  «¡«d�ù« oÒ�D� r� «–«Ë ¡U�u�« —UA��ô W�{U� …dG� V��� U� dO�«b��U�

ÆåWO�U� dO�«b�Ë Î «œbA� d��«  «—«d� –U��« v�« dDC� b� W�«dB�
Æ»U�œË Êu� sO�Ozd�« sO� ¡UI� W�K��« o��Ë

 W���L�«  ôU��« œb� ⁄uK� W�UF�« W�B�« …—«“Ë XMK�√ ¨p�– ÊuC� w�
 WOF�U��«   UOHA��L�«   «d����Ë  w�uJ��«  vHA��L�«  w�  ÎU�d���
 W�U� 15  …œU�e� W�U� 494  W�U��«  «d���L�« v�≈ W�U{ùU� …bL�FL�«
  U�U��«  w�  X�d�√  w��«   U�u�H�«  œb�  Ê«  ÎULK�  ¡UF�—ô«  Âu�  s�
 …b�b�  UO�Ë 4 qO��� r�Ë ÆÎUB�� 539 mK� WO{UL�« s�dAF�«Ë l�—_«

ÆWO�Ë …dA� X� t��—U� v��  UO�u�« œb� `�BO� ¨”ËdOH�U�
 W�«b�  cM�  t�U�  vK�  W�UF�«  W��F��«  —«d�  ‚d�  dL��«  q�UIL�«  w�
 sOM�«uLK�  ÂU�œ“«Ë   U�dD�«  vK�  W��ô  dO�  WL�“  XK��Ë  ¨Ÿu��ô«

Æ·—UBL�« ÂU�«
 q�I��L�«  WK��  uC�  dN�  ¨fK�«d�  w�   d�  w��«   ôUJ�ù«  bF�Ë
 t�d�UM�  W��UB�  v�«  bL�Ë  —UJ�  w�  Îôu���  wM�dF��«  bO�Ë  WO�UOM�«
 U�  W�UF�«  W��F��«  —«dI�  `{U�  ‚d�  w�  WO��   «¡«d�≈  Í√  »UO�  w�
 o�UM�  w�  lI�  UNLEF�  WO�UL�  o�UM�  w�   U�Ëd��«  b�«e�  v�«  d�R�
  «œU�—≈  ¨åd��u�ò  vK�  gO��«  …œUO�   dA�Ë  Æq�I��L�«  —UO�  œu�Ë
 ¨ ULOKF��U�  bÒOI�ò  ∫UNO�  ¡U�  W�UF�«  W��F��«  …d�H�  ÎôULJ��«  sOM�«uLK�

 ÆåÈuBI�« …—ËdC�«  ôU� w� Òô≈ ‰ Òu���« s� lM��« ¨p�eM� Âe��«
 w�uO�«  U�d�dI�  w�  À—«uJ�«  …—«œô  WOM�u�«   UOKLF�«  W�d�  XMK�√Ë
 Æ104  v�≈  XFH�—«  s�L�«  w�  åU�Ë—u�ò  ”ËdOH�   U�U�ù«ò  Ê√  ‰u�
 48  «b�F�  w�Ë  64  Ê«Ëd��  w�Ë  93   ôU��«  XGK�  bI�   ËdO�  w�  U�√
 …—«“Ë q�� s� oO�b��« bO� X�«“ U�  ôU� 7  „UM�Ë W�U� 41  qO�� w�Ë
 w�eML�«  d���U�  Â«e��ô«  W���  ÕË«d��ò  ¨d�dI��«  V���Ë  ÆåW�B�«
 WD�U�  dO�  W�d�  qO���  j�Ë  ¨ UE�U�L�«  w�  W�L�U�  80Ë  70  sO�
 ‰U��  `��Ë  WO�KD�   «d�UE�Ë  ·—UBL�«Ë  ATM?�«  ÂU�√   UFL��Ë

Æås�b�« r�«d�Ë W�—U��

 (1¢U áªàJ) ... ≈ q£îJ ºdÉ©dG

 wKJ�«  rO�Q��«  r??�  W??O??�Ë—Ë_«Ë  WO�dO�_«  W�U��«  w??�  ≠
 …—dI�  V�M�  sO�«u�  t�{d�  Íd��  ¡«d�  d��  wze��«Ë
 q�UI�  ¨U??�—«d??�  vK�  …dDO��«  `O��  ·—UBL�«  rN�√  s�
 l�u� s� UN�—«œ≈ WI�d� vK� œuO� ÷d�Ë ¨UNO� ‰«u�√ a{
 ÊUM��  w�Ë  ÆÊu�UI�«  V�uL�  rO�Q��«  tML{  U�Ë  ¨Êu�UI�«
 ¨·—UBL�« UN�KD� w��« Êu�b�« W��U� w� W�Ëb�« Ê√ UL�U�
 ¨‰«u�_«  a{  s�  sO�HK���  sO�eO�—  vK�  ÂuI�  rO�Q��U�
 WO�dB� W�O� d�� W�Ëb�« ÂUO� w� v�Ë_« Î̈ U�u�U� ÊU�eK���
 —UF�√  b�b���  ¨Êu�UI�«  V�uL�  UNKOJA��  ÂuI�  WKI���
 —UF�√  b�b��Ë  ¨Èd�J�«  „uM��«  w??�  …—d??I??�  rN�√  ¡«d??�
 ¨w�  WO�U��«Ë  ¨UN�  UN��b�  UNM�  dG�ú�  „uM��«  Ác�  ¡«d�
 UNBB� …«d�AL�« „uM��« WKL�— r�� ‰«u�_« a{ s� Îôb�
 w�  rN�_  WOJK�  W��� »U���«  d��  ¨W�Ëb�«  s�  WO�Ozd�«
 œbL� WO�U��ù« WFO�D�«  «– W�Ëb�«  UOJK� dL����  U�d�
 —UDL�«  —UL���«  ‚uI�  q��  ¨WM�  49Ë  25  sO�  ÕË«d??�??�
 X��≈  ‰bOL�«Ë  uM�“UJ�«Ë   ôU??B??�ô«   U�d�Ë  Q�dL�«Ë
 W�ËbK�  WL�U�L�  ¨¡U�dNJ�«Ë  W�dNM�«Ë  W�d���«  „ö??�_«Ë
 lz«œË  s�  W���  »U���«Ë  ¨·—UBL�«  Ác??�  ‰UL�√—  w�
 WOJK�  s�  rN�Q�  ¨W�ON�«  Á— ÒdI�  nI�  bM�  sO�œuL�«  —U��
  «œu�uL�  rNFz«œË  s�  Èd??�√  V�M�  rN��œU��Ë  „uM��«
 b�b��«  ‰U??L??�√d??�«  WLO�  »—UI��  YO��  ¨W�—UIF�«  „uM��«
 ¡«d�  WOKL�  r��Ë  ¨l??z«œu??�«  s??�  Î U�—UOF�  …bO�  W���  s??�
 bF�  UN�H�  W??�Ëb??�«  q��  s??�  W??�Ëb??�«  vK�  W��d�L�«  Êu??�b??�«
 X�U� U�bF�Ë ÆW�ON�«  U�—dI� —UF�Q� WJ�U� Î U�u�œ U�—U���«
 »U��_  kH��  ¨„uM�K�  WO�Ozd�«  rN�_«  V�U�  W�Ëb�«
 dO� …b�b� V�M� Î ULN�√ ‰œUF� ‰«u�√ s� rN� U� UN�UL�√—
 œUB��ô«  w�  rN�uI�  nI�  u�  «c�Ë  ¨„uM��«  w�  …—dI�

ÆtIO�D� w� WO�U�L�« ‰Ëb�« W�d�� ‰uI� UL� ¨d��«
 W�Ëb�« ÂuI� ¨ «uM� Àö� Ë√ sO�M�� rO�Q��« «c� bF� ≠
  dOG�Ë  U??�œb??�  hKI�  w??�??�«  „u??M??�??�«  w??�  UNLN�√  lO��
 W�Ëb�«   U??�d??�  w??�  r??N??�_  WJ�U�  vI��  w??�??�«Ë  ¨U??N??�—«œ≈
 W�Ëb�«   «Ëd???�  w??�  ‰u???�_«  WOJK�  ULMO�  ¨W??�—U??L??�??�??�ô«
 s�  q�√  W�Ëb�«  vK�  s�b�«  ÊuJ�Ë  ¨W�ËbK�  WO�U�  W�œUO��«
 qL�d�  q�UI�  ¨UNHB�  s??�  q??�√  l??z«œu??�«Ë  ¨Âu??O??�«  tHB�

Ælz«œuK� wIOI� ÊUL{Ë „uM��« w� wIOI�

 (1¢U áªàJ) ... ±QÉ°üªdG º«eCÉJ

Eleventh year / Friday / 3  April 2020 / Issue No. 3201
3201  œb??F�«  Ø  2020  ÊU�O�  3  Ø  WFL'«  Ø  …dA�  W�œU(«  WM��«

 »U��√ vK� `�HM� Ê« »U�œ fOzdK� w��OB�
 …—œUB�«   U??�«d??�??�ô«  vK�  UL�  w??�U??�??�ù«  bIM�«
 ÁdN�  d??�b??�  Ê√Ë  sO{dG�  dO�  sO{d�F�  s??�
 vÒM��� t�√ t��uJ� nO�Q� bM� sK�√ uN� ¨sO{dGLK�
 v�≈ ÌŸU� t�«Ë ¨WO�FA�« W{UH��ö� WI�L�« V�UDL�«
 ¨Ê–≈ ¨W{UH��ô« q�_ ôË t� W�KB� ö� ¨UNIOI��
 …U�F�« ÂuB��« v�« ŸUL��ô« w� X�u�« lOOC��

ÆrN�U�«d�Ë
 v�«  Î «dDC� »U�œ ÊU�� fO�√  ∫qzU� ‰uI� b�
 q�J�«Ë  »«e???�_«  ¡UL�“  …U�«dL�  t��uJ�  W�UL�
 fK��  w??�  t??�  W??�U??�  W??�d??�??�√  ô  Ê_  WO�UL�d��«
 WDK��« v�« »U�œ ÊU��� ¡U� s Ó� ∫»«u��« ø»«uM�«
 ◊uG{  q�  –uHM�«  »U��√Ë  ¡UL�e�«  ¡ôR�  fO�
 fOz—  tHK�  XKL�  w??�??�«  WO�FA�«  W??{U??H??�??�ô«
 ¨W�UI��ô«  vK�  Íd�d��«  bF�  WI�U��«  W�uJ��«
 vK� WL�U��« WO�UO��« WJ�A�« ÊU�—√ X�d�√ UL�
 ÆWO�UL�d��«  q�J�«  ¡UC�√  dO� s� ÌW�uJ�� ÊUO�ù«
 »U��√  Òq??�  ÒÊ«  W��«d�«  WIOI��«  ∫p??�–  s�  d��√
 »«e�_« ¡UL�“ s� r�¡«—Ë nI� s�Ë tOK�  öL��«
 t��uJ�  ◊UI�≈  s�  Êu�Òu���  WO�UL�d��«  q�J�«Ë
 s� r�e�� u� jO�� V��� p�– s� Êu�“U� q�
 vK� «uIH�« u� v�� ÆWK�b� W�uJ�� ÊUO�û� ‚UH�ô«
 v�≈ ÍÒœRO� W�uJ��« ◊UI�≈ vK� rN�«b�≈ ÒÊS� ¨p�–

 sOD�U��«Ë sOFzU��«Ë ¡«dIH�« ”UM�« d�UA� »UN�≈
 vK� UNz«uI��«Ë WO�FA�« W{UH��ô« e�eF� v�« UL�
 q�b�« ÍË–Ë ¡«dIH�« sOM�«uL�« ¡«b�√Ë UNz«b�√ Òq�

ÆW�OBF�« WK�dL�« Ác� w� œËb�L�«
 ÒÊ_ VÓN� ôË Âb�√ ∫»U�œ ÊU�� fOzd�« UN�√ UO�
 W{UH��ô«  rNDI�Ô�  ö��  „uDI�Ô�  s�  p�uB�
 ”UM�«  V�UDL�  W�U���ô«  vK�  ’d??�«  ÆWO�FA�«
 W{UH��ô« V�UDL� UL� v{dL�«Ë v�u��«Ë ¡«dIH�«

ÆdB�ML�«Ë —uBML�« X�√ ÊuJ��Ë
 W{UH��ô«  …œU??I??�  U??N??�b??�√  W??O??�U??�??�«  W�OBM�«  
 ås�dA�  17   U�uL��ò  ?�  Èd�_U�  Ë√  ¨WO�FA�«
 17  WO�U� ¨œU�H�«  W�—U�L� w�FA�«  b�dL�«  ∫ ÒÍ√
 ·dBL�« »U�� ¨dOOG�K� WO�U�A�« W�d��« ¨s�dA�
 q�I� ô UL� WÒI�� w�Ë rJ��UD� Ô √d� ÆåUM� «uÒK�åË
 ÊuFC�� ô ’U��√ sOOF�ò VKD� ULO� ô ¨pA�«
 s�—œU� ¨·—UBL�« »U��√Ë sOO�UO��«  «¡ö�ù
 dO�  «“ËU??�??�??� ÂU??O??I??�«  s??� ·—U??B??L??�«  lM� vK�
 Ã—U��« v�« t�«u�√ »Òd� s� nA� Î UF��Ë WO�u�U�

ÆåsOO�dB�Ë s�c�U�Ë sOO�UO� s�
 rJ��UD�  oOI���  …u??I??�  r??J??L??�œ  V??�??�  ¨r??F??�
 «b�  U�  W�U�L�«  qzU�u�«  ÒqJ�Ë  w�FA�«  jGC�U�
 ÍÒœR???� Ìu??�??� v??K??� ·d??B??�??�« —«c????� s??J??� Æn??M??F??�«
 W�u�� ¨ÊËb�d� ô YO� s� ¨¡UI��ô« v�« rJ�uG{

 U�  v??�«  bK��«  ‰UB�≈  s�  sO�ËR�L�«  sOO�UO��«
 WIzU{Ë  ÍœUB��«Ë  w�U�  —UON�«  s�  tO�≈  q??�Ë
 ¡«dI�  sOM�«u�Ë  WKzU�  W�U�  WO�u�b�Ë  WOAOF�

Æv{d�Ë v�u�Ë
 s�“«u�Ë  l??�«u??�«  rN�  vMFL�  ¨sOOF�«Ë  «u�u�
 ¨UNK�bF�  Ë√  U�dOOG�  w??�  ÕU�M�«  ÊULC�  Èu??I??�«
 …—œU�  w??�  U??�  oOI���  W�uJ��«  vK�  «u??D??G??{«Ë
 …Q�Ë X�� XDI�Ë  QÒJK� «–≈Ë ¨tIOI�� vK� ÎöF�
 q� UN�uI�� Î UF�� «u�e�� sK� ¨WO�FA�« ◊uGC�«
 s�—œUI�«  ¡U�dA�«  sOÒ�œUOI�«  WFOK� w� Êu�uJ��
 ÂUE�  ◊UI�≈  ∫Òr???�_«Ë  vK�_«  ·bN�«  oOI��  vK�
 WO�bL�« W�Ëb�« ¡UM� w� ¡b��«Ë WOHz«uD�« WB�U�L�«

ÆWO�«dIL�b�«
 vI��  œuAML�«  v??K??�_«  ·b??N??�«  oOI��  ÒÊ√  dO�
 s�UC��«Ë œU��ô« w� rJ�U��Ë rJ�«b�S� Î U�ËdA�
 …—œU�Ë WK�U� W�uN�� WGO� Õ«d��« v�« q Ò�u��«Ë
 ZO�Q�  ∫sO�O�O�«d��«  sO� ÒLNL�  ÷uNM�«  vK�
 WB�U�L�«  ÂU??E??�  q???�√  Òb???{  w�FA�«  ‰U??C??M??�«
 ÂUEM�«  ¡UM� ÂUN� vK� eO�d��«Ë ¨b�UH�«  WOHz«uD�«

ÆWO�«dIL�b�« WO�bL�« W�Ëb�« ∫q�b��«
  UO�«b�Ë  ÂuB��«  œUM�  ÂU??�√  R�U��K�  X�Ë  ô

ÆU�Ë—u� W�zU�
Æo�U� d�“Ë*

 (1¢U áªàJ) ... ÜÉjO ¿É q°ùM ≈dEG

WO�uL� WB�UM� s� Êö�≈
  2020Ø4Ø29 a�—U�  ©12∫00® W�U��«
 s??�_«  Èu??I??�  W�UF�«  W�d�bL�«  Íd���
 ÂUF�«  dIL�«  ≠  r�eK��«  V�J�  w�  wK�«b�«
 »öJK� WOz«c� œ«u� r�eK�� WO�uL� WB�UM�
 Ÿö�ù«  sO��«dK�  Æ©VKD�«  V�®  WO�O�u��«
 l�uL�«  vK�  ’U��«  ◊ËdA�«  d��œ  vK�
 W�UG� ÷ËdF�« r�bI�Ë wwwÆisfÆgovÆlb

Æ2020Ø4Ø28 a�—U� ©13∫00® W�U��«
2020Ø4Ø2 w�  ËdO�

W�e�dL�« …—«œù« fOz—
“«u� bOF� bOLF�«
398 ∫nOKJ��«

WO�uL� WB�UM� s� Êö�≈
  2020Ø5Ø6  a�—U�   ©12∫00®  W�U��«
 s??�_«  Èu??I??�  W�UF�«  W�d�bL�«  Íd���
 ÂUF�«  dIL�«  ≠  r�eK��«  V�J�  w�  wK�«b�«
 UN�ULL��Ë  W�K�√  r�eK��  WO�uL�  WB�UM�
 Ÿö�ù«  sO��«dK�  ÆWOKO�  dO�UM�Ë  dzU�–Ë
 l�uL�«  vK�  ’U��«  ◊ËdA�«  d��œ  vK�
 W�UG� ÷ËdF�« r�bI�Ë wwwÆisfÆgovÆlb

Æ2020Ø5Ø5 a�—U� ©13∫00® W�U��«
2020Ø4Ø2 w�  ËdO�

W�e�dL�« …—«œù« fOz—
“«u� bOF� bOLF�«
398 ∫nOKJ��«

WO�uL� WB�UM� s� Êö�≈
  2020Ø5Ø5  a�—U�   ©12∫00®  W�U��«
 s??�_«  Èu??I??�  W�UF�«  W�d�bL�«  Íd���
 ÂUF�«  dIL�«  ≠  r�eK��«  V�J�  w�  wK�«b�«
 ÆWHK���   UO�¬  r�eK��  WO�uL�  WB�UM�
 ◊Ëd??A??�«  d??�??�œ  vK�  Ÿö???�ù«  sO��«dK�
 wwwÆisfÆgovÆlb  l�uL�«  vK�  ’U��«
 ©13∫00®  W�U��«  W�UG�  ÷ËdF�«  r�bI�Ë

Æ2020Ø5Ø4 a�—U�
2020Ø4Ø2 w�  ËdO�

W�e�dL�« …—«œù« fOz—
“«u� bOF� bOLF�«
398 ∫nOKJ��«

WO�uL� WB�UM� s� Êö�≈
  2020Ø6Ø2  a�—U�   ©9∫30®  W�U��«
 s??�_«  Èu??I??�  W�UF�«  W�d�bL�«  Íd���
 ÂUF�«  dIL�«  ≠  r�eK��«  V�J�  w�  wK�«b�«
 W��F�Ë  r�bI�  r�eK��  WO�uL�  WB�UM�
 s���«  w��DL�  bzUF�«  “U??G??�«   U??�«e??�
 V�®  WK�“  s��Ë  W??O??�Ë—  w??�  Íe�dL�«
 d��œ  vK�  Ÿö???�ù«  sO��«dK�  Æ©V??K??D??�«
wwwÆisfÆ  l�uL�«  vK�  ’U��«  ◊ËdA�«

 W�U��«  W�UG�  ÷ËdF�«  r�bI�Ë  govÆlb
Æ2020Ø6Ø1 a�—U� ©14∫30®

2020Ø4Ø2 w�  ËdO�
W�e�dL�« …—«œù« fOz—
“«u� bOF� bOLF�«
398 ∫nOKJ��«

WO�uL� WB�UM� s� Êö�≈
  2020Ø4Ø28 a�—U�  ©12∫00® W�U��«

 s??�_«  Èu??I??�  W�UF�«  W�d�bL�«  Íd���
 ÂUF�«  dIL�«  ≠  r�eK��«  V�J�  w�  wK�«b�«
 s�eM��« …œU� ¡«d� r�eK�� WO�uL� WB�UM�
 wK�«b�« s�_« ÈuI� W�UF�« W�d�bL�« `�UB�
 d��œ  vK�  Ÿö�ù«  sO��«dK�  Æ©VKD�«  V�®
wwwÆisfÆ  l�uL�«  vK�  ’U��«  ◊ËdA�«

 W�U��«  W�UG�  ÷ËdF�«  r�bI�Ë  govÆlb
Æ2020Ø4Ø27 a�—U� ©13∫00®

2020Ø4Ø2 w�  ËdO�
W�e�dL�« …—«œù« fOz—
“«u� bOF� bOLF�«
398 ∫nOKJ��«

WO�uL� WB�UM� s� Êö�≈
  2020Ø5Ø13 a�—U�  ©11∫00® W�U��«
 s??�_«  Èu??I??�  W�UF�«  W�d�bL�«  Íd���
 ÂUF�«  dIL�«  ≠  r�eK��«  V�J�  w�  wK�«b�«
 ÆW??O??�U??�d??� r??�e??K??�??� W??O??�u??L??� W??B??�U??M??�
 ◊Ëd??A??�«  d??�??�œ  vK�  Ÿö???�ù«  sO��«dK�
 wwwÆisfÆgovÆlb  l�uL�«  vK�  ’U��«
 ©13∫00®  W�U��«  W�UG�  ÷ËdF�«  r�bI�Ë

Æ2020Ø5Ø12 a�—U�
2020Ø4Ø2 w�  ËdO�

W�e�dL�« …—«œù« fOz—
“«u� bOF� bOLF�«
398 ∫nOKJ��«

WO�uL� WB�UM� s� Êö�≈
  2020Ø5Ø12 a�—U�  ©11∫00® W�U��«
 s??�_«  Èu??I??�  W�UF�«  W�d�bL�«  Íd���
 ÂUF�«  dIL�«  ≠  r�eK��«  V�J�  w�  wK�«b�«
 WOz«c�  œ«u???�  r�eK��  WO�uL�  WB�UM�
 V�®  2020  ÂU�  ‰ö�  ¡UM���«  W�U�ù
 d��œ  vK�  Ÿö???�ù«  sO��«dK�  Æ©V??K??D??�«
wwwÆisfÆ  l�uL�«  vK�  ’U��«  ◊ËdA�«

 W�U��«  W�UG�  ÷ËdF�«  r�bI�Ë  govÆlb
Æ2020Ø5Ø11 a�—U� ©13∫00®

2020Ø4Ø2 w�  ËdO�
W�e�dL�« …—«œù« fOz—
“«u� bOF� bOLF�«
398 ∫nOKJ��«

 vHA��� …—«œù W�UF�« W��RL�« Íd��
 WO�uL�   UB�UM�  w�uJ��«  q���«  fO�

∫sO�Q��  ÆWO�U��« …dLK�
 ÆrOIF� œ«u�Ë ‰UB�√Ë WO�� Â“«u� ≠ 1

Æ UOKL� Â“«u� ≠ 2
ÆWF�√ Â“«u� ≠ 3

Æa�D� œ«u�Ë Â“«u� ≠ 4
Æ Ë“UL�«  …œU� ≠ 5
Æd���� Â“«u� ≠ 6

Æ UHOEM��«  ‰UL�√ r�eK� ≠ 7
ÆWO�bOB�« r�I� W�Ëœ√  ≠ 8

 —UN�  s�  «—U���«  ◊ËdA�«  d�U�œ  rK��
 Âu�  W�UG�Ë  2020Ø  3  Ø4  ∫w??�  X���«
 vM��  w??�  2020Ø3Ø10  ∫w??�  WFL��«

ÆwL�d�« Â«Ëb�« ‰ö� vHA��L�«
vHA��L�« …—«œ≈ fK�� fOz— 

á«eƒªY á°übÉæe

»∏NGódG øeC’G iƒ≤d áeÉ©dG ájôjóªdG

á«ª°SQ äÉfÓYEG

á°UÉN äÉfÓYEG

á«eƒªY äÉ°übÉæe

IQGOE’ áeÉ©dG á°ù°SDƒªdG

»eƒµëdG πÑédG ¢ù«e ≈Ø°ûà°ùe

áªîàe ¿ƒ£H

áîØàæe ¿ƒ£Hh

 s�b�« —b� wK� ˝
 tD�  b�UB�Ë  …u�I�  r�U��«  U�Ë—u�  dD�
 v�«  Á—UA��«  …d??z«œ   UF�u�Ë  ÎUO�u�  w�UO��«
 v�≈  d�R�  q�«u�  ÎUO���  WM�¬  ‰«e�  ô  o�UM�
 r�d�¬Ë U�U�C�«Ë  U�U�ù« s� b�eL�« bB�
 o�Ë  w??�ü«  UL�—  Æ ËdO�  w�  sO�KH�«  …dOH�
 v��√  ÊuJO�   UO�UJ�ù«  WK�Ë   «d�bI��«
 WOzU�u�«   «¡«d??�ù«  r�—  Î «dD�Ë  …Q�Ë  Òb??�√Ë
 UN�UO�UJ�≈  sL{  W�B�«  …—«“Ë  U�c���  w��«
 Î «dO��  w??�U??F??�  b??K??�??�«  ÒÊ«  W??�U??�  ¨W??�U??�??L??�«
 WO�UL��ô«Ë  WO�UL�«Ë  W�œUB��ù«  t�U{Ë√Ë
 ”ö??�ù«Ë  —UON�ô«  Òb??�  mK�  wIOI�  ÂÒ“Q??�  w�
 v�«  t�ôe�«  ÊËœ  ‰ËR��«  vK�  …—bI�«  Âb??�Ë

ÆÂuKFL�« ‰uN�L�«
 r� Ÿu��«Ë W�UD��«Ë dIH�« ÒÊ√ s� r�d�« vK�
 W�L�« w� sO�L��« »—UI� U� »«u�√ jI� «u�dD�
 W�ö��  ¡«dIH�«   uO�  «uK�œ  q�  VFA�«  s�
 r�dN�Ë  rN�U�UF�  s�  «Ëœ«“Ë  UNO�  «uAA�Ë
  UO�«b�Ë  «dD�  ÒqI�  ô  ¡U�u�  «u�uJ�  U�  t��√

ÆwAH�L�« U�Ë—u� ¡U�Ë s�
 WOAOFL�«Ë WOzU�u�« ÷«d�_«Ë ‰«u�_« Ác�
 d�R�  r�  …u��  ÒqJ�  sOO�UM�K�U�  p�H�  w��«
 UN�œd�  r??�Ë  WL�U��«  WO�UO��«  WI�D�U�
 œU�H�«  ÃU??N??�??�«  W??�U??O??�  s??�  U??N??�d??�??�  Ë«
 ô  U�Ë—u�  ÒÊ«  ÎU�UL�  „—b�  w�Ë  WB�U�L�«Ë
 sO�  ôË  wM�Ë  dOI�  sO�  eÒOL�  ôË  Î «b??�«  r�d�
 ¨s??�«u??�Ë  ‰ËR??�??�  sO�  Ë√  ”Ëƒd???�Ë  fOz—
  öOH�«Ë —uBI�« r��I� b�Ë t� ·b� lOL��U�
 –uHM�«Ë  WDK��«Ë  ”d��U�  W� Ò�bL�«  Ã«d�_«Ë
 ‰uBH�« Òq�Ë nOB�«Ë ¡U�A�« W�u�Ë ‰«u�_«Ë
 ¡«dIH�« ·dF� ô w��« WLF�_« s� »U�Ë c� U�Ë
 ¨rN�ö�Q�  v��  U�u� ÒËc��  r�Ë  UNL�«  v��
 tF�u�  ÊU�  ULN�  b�√  ”√—  ‚u�  WLO�ô  Ê√Ë
 Áœ«b���«Ë tDK�� s� œ«“Ë t�Ëd� XGK� ULN�Ë
 ¨…œÒbF��  U�UB��« s� ¡U��Q� t�H� vL�Ë
 ÊuFKL�«  ¡U??�u??�«  ÂU??�√  WO�«u�  lOL��«  Ê_
 ‚ÒeL�Ë  WH�UF�«  »u��  bM�  b�«Ë  V�d�  w�Ë

Æb�√ tM� «u�M� s�Ë lOL��« ‚dGO� „U�A�«
 W�d�F�L�«  WO�UO��«  WI�D�«  s�  »uKDL�«
 l{«u�� Ê√ UNOK�Ë ÊU�Q� X�O� UN�√ „—b� Ê«
 U�dzUL{  v??�«Ë  …œuIHL�«  UN�O�U��ù  ÎöOK�
 UNzöF��«Ë  UN�ON�M�  s�  vK���Ë  WKDFL�«
 qB�� UL� tKN�Ë t�«u�Q� Íc�« VFA�« vK�
  «—«œ≈ w� …eM� b�d� t� s Ò�R� s� v�« t��U�Ë
 r����√  o�  ÊËœ  s�  ¨UN�U� Ò�R�Ë  W�Ëb�«
 ¨UNI����  ô  r�d��√  l�«u�  w�  ¡«—“ËË  U�«u�
 W�Ëb�« ‰«u�√ r��N� qOL��« Òœ—Ë ¡U�u�« s� Îôb�Ë
 r�—b�√Ë  t�uI�  Òq�  s�  ÁuL��d�Ë  VFA�«Ë
 W�UI� v�≈ ‰ Òu�� Íc�« œU�H�« r�OD�Ë  U�«dJ�«
 ·—UBL�« l� r��—UA�Ë ¨iF��« UNO� d�UH��
 vK�  uD�K�  sOFA��«  —U���«Ë  ‰UL�«  ÊU�O�Ë
 dF��  rJ���«  vK�Ë  rN�ô–≈Ë  sO�œuL�«  ‰«u�√
 …dO�  ·ô¬  W�ö�  u��  mK�  Íc�«  —ôËb�«  ·d�
 œ«uL�«Ë  lK�K�  ‚u���  dO�Ë  w�uM�  ¡ö??�Ë
 s� W�U�u�«   U�eK��� —UF�√ p�c�Ë WOz«cG�«

ÆVO�� Ë√ VO�— ÊËœ s� U�Ë—u�
 UNOK� U�Ë—u� l�Ë Ê« WI�D�« Ác� ÒÊ« Ëb��Ë
 UN�√  U�œUI��ô  U�bM�  ‚d�  ô  tOK�  XF�Ë  Ë«
 vK�  …—œU�  UN�«Ë  tJK�L�  UL�  WM ÒB��Ë  WOL��
 t�u�  l�—  U�bM�  UN�F�  X�e�  UL�  t�L�e�
 f�_U� UL� ÂuO�« w� U� Æt�uI� v�œQ� ÎU��UD�
 ”UM�«ò ‰uI� Íc�« w�FA�« q�L�« UNOK� o�DM�
 Íc??�« ”U??M??�« ¨å”U??H??M??�U??� W??D??I??�«Ë ”U??M??�U??�
 Ÿu��«Ë  ÊU�d��«Ë  WKI�«  s�  rN�uD�  X�H��«
 XKDF�Ë U�Ë—u� s� rN�“UM� w� «uL��« Ê√ bF�
  U��RL�«Ë   U??�d??A??�«  X??K??H??�√Ë  rN�UL�√
 s� Ÿ—«u??A??�«  d??H??�√Ë s??N??L??�«Ë l??�U??B??L??�«Ë
 ÷dL�«Ë  Ÿu��«Ë  dIH�«  UNMC�  Íc�«  UN�U�
 WO�UO��«  WI�D�«  ÒÊ«  sO�  w�  Æ Ò‰c??�«Ë  dNI�«Ë
 ÎU���  q�UI�  W{—UF�Ë  …ô«u??�  UN�ö��«  vK�
 ¡U{—≈  …œu�uL�«   UMOOF��«  w�  UN�B�  s�
 w�bI�Ë  ¨¡U??�b??�_«Ë  »—U??�_«  s�  sOOE�LK�
 ¨WOL�— l�«u� w� rNK�I��� sO�Q��  U�b��«
 r��  q�Q�  Ê«  q��  Î «dO�Ë  ÎôU�Ë  ÎU��–  rNOK�  Ò—b�
 Wzd�� q�√ s�Ë rN�O�ö� wN�M�Ë UNM� dO�J�«
 Èu�  rNKGA�  r�  ôË  Ê«Ë_«   «u�  q��  rNL�–
  «Ëd��U�  ÎU??�U??�√  WL��L�«  rN�uD�  ŸU��≈
 X�M�  ô  r�bF�  s�Ë   UMOOF��«Ë   «—UIF�«Ë

ÆÊU�uD�« qB�O�Ë gOA�
 VOKG�  vK�  ¨…Òd??B??L??�«  WI�D�«  Ác??�  ÒÊ«
 s�  VFA�«Ë  s�u�«  `�UB�  vK�  UN��UB�
 UN��UO� w� W�uJ��« r�I� t�Ëœ s� Ë√ bB�
 …e�U�  U�—UN�≈Ë  WM�  sO�ö�  cM�  …bL�FL�«
 —Ëœ  ôË  … Òu??�  ôË  UN�  ‰u�  ô  …bÒOI�Ë  WK�U�Ë
 UN�_  W�U�  gH�  U�  b�U�  v??�≈  UNK�u��Ë
 ÊËR�  …—«œù  WO�UJ�«  …d���«  pKL�  U�b�Ë
 qAH�«  W�UO�  XMN��«  UN�«Ë  œU�F�«Ë  œö��«
 UNOK�  XL�«—Ë  W�Ëb�«  X�K�√Ë  q�_«   U�O�Ë
 Ÿu��«Ë dIH�« »u� sOO�UM�K�« X���√Ë Êu�b�«
 W�uJ��« fOz— vI�� Ê« wMF� ô «c� ÆÊU�d��«Ë
 ÎU�«e��«  ÁUH�Ë  qB��  UL�  ‰U��  dO�Ë  ÎU��U�
  uJ��U�  WC�  s�  ÂöJ�«  ÊU??�  «–≈ò  W�uIL�
 v�≈  t��uJ�  w�  ¡«—“Ë  tI��  b�Ë  ¨åV�–  s�
 WN��  W�U�Ë  qB��  Íc�«  s�  n�u�  Êö�≈
 —u��L�«  nAJ�  rNCF�  œÒb�  b�Ë   UMOOF��«

ÆW�UI��ô« Ë«
 Èu�  s�  d�U�L�«  W�uJ��«  fOz—  vK�
 ‰uI�Ë —Òd�L�« dO� t�L� s� vK��� Ê« WO�UO�
 ÒÊ«  W�U�  ¨…—œU�L�«  bOF���Ë  qBH�«  t�LK�
 qO�L�  ¡UI�Ë  Î̈ «d�  fO�  «c�Ë  ¨…œÒbN�  t��uJ�
 w� t�B� c�Q� ◊ËdA� W�uJ��« Ác� iF�
 w� wzUM���« n�u� –U��« s� Òb� ôË  UMOOF��«
 qOJA�Ë  œu�u�«  wHJ�  ôË  ¨WOzUM���«  ·Ëd�
 œÒbN� qN� ¨sOO�UM�K�« W�QLD�  U�ON�«Ë ÊU�K�«
 VKI�Ë  lOL��«  UNO�  T�UH�  W�UI��U�  Á—Ëb??�
 WM�  v�«  sOI�U��L�«  q�«d�  qDF�Ë  W�ËUD�«
 q�� —UM�« …d� Ãd�b� n�u�Ë hB��« r�UI�
 qB��  ô  b�  ÆbK��«  «c�  s�  vI��  U�  ‚d��  Ê«
 Òb���L�«Ë  l{u�«  …—uD��  u�—UMO��«  «c�
 s� »Ëd� t�√ vK� d Ò�H� b�Ë ¨q�UI�« w�Ë—uJ�«
 bK��«  w�  ÒÊ_Ë  ¨T�U��«  X�u�«  w�  WO�ËR�L�«
 –UI�ù«Ë  WN�«uL�«Ë  œuLB�«  vK�  Î «b�  ¡U�d�
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9حديث اجلمعة
نا�صر قنديل

حديث الجمعة هذا األسبوع يجمع مشاركات تنّوعت بين قراءة في كتاب وقراءة 
لفلسطين  الصباحات  بينما  لفنان  ونعياً  مناسبات  ف��ي  ك��ام��اً  ونقل  ظ��واه��ر  ف��ي 

من  الخوف  زمن  في  والخيال  الحب  عن  له  وقالت  والحياة  للموت  والرياضيات 
كورونا وبقي المختصر المفيد في عقاب الطبيعة على عبث اإلنسان.

�صباحات
فيه  سطر  الذي  األرض  يوم  في  فلسطين  تستحق  ما  كمثل  الصباح  يستحق  من  ليس 
المحتلة  األراضي  أبناء  وعنوانها  والقضية  والهوية  باألرض  التمسك  روح  الحي  الشعب 
العام 48، فتشرق الشمس عليهم ويطل الصباح لهم، ذلك أن الشمس والحق صنوان، فحيث 

الحق الناصع يكون النور الساطع، وال أسطع من نور الشمس، وال أنصع من حق فلسطين.

قالت له
قالت له: أشعر الموت قريباً منا ولو أنني ال أراه.

قال لها: أراه قريباً وال أشعر به.
قالت: وما الفارق؟

قال: تشعرين أّي تحسين بوطأته وال ترينه؛ أي تستبعدين كونه قريباً وهذا يعني أن العقل يرفض 
االعتراف والقلب من الشعور يخاف.

قالت: وأنت؟
قال: لست خائفاً فال أشعر به قريباً، لكنني أراه يحوم من حولنا ويتنقل.

قالت: وهل عدم الخوف فضيلة؟
قال: ال أفاضل بل أحاول.

قالت: وماذا تحاول؟
قال لها: أحاول أن أقول إن عقلي الذي يرى الموت يحتاج إلى قلبك الذي يحسه، وقلبك الخائف يحتاج 

عقلي المطمئن.
قالت: لكن االختالط ممنوع في زمن الكورونا فكيف سنتبادل حرارة القلب وبرودة العقل؟

قال لها: بأن يدفعك القلق من الموت إلى تقدير جمال الحياة التي تجمعنا ويدفعني يقين االطمئنان 
إلى جعلك تشعرين مداه طويال.

قالت له: في زمن الكورونا والحب االفتراضي نتبادل بالخيال.
قال: الحب يبدأ بالخيال والشعر خيال والفن خيال والعلم خيال ومقاييس الجمال نصنعها ونطبقها 

في الخيال.
قالت: لكن الحياة ال تطاق كلها في الخيال فما أحوجنا إلى عناق حار في زمن التضاؤل امام األخطار. 

ففي الحرب كنا نلوذ بأحضان أمهاتنا فنشعر باألمان وما أحوج اإلنسان في هذا الزمن لإلنسان.
قال لها: والعناق الممنوع اشتياق وجوع.

قالت: وإن طالت بنا األيام هل من عناق في األحالم؟
قال لها: لقد استعملت الخيال ووجدت عناقا من وحي هذا الجدال.

قالت: وكيف يكون؟
على  بعضنا  ونشّد  خصورنا  على  متعاكسة  أيدينا  ونمسك  ظهورنا  تتالقى  حتى  سنستدير  قال: 

بعضنا
قالت: أحتاج إلى عناقك اآلن.

قال: وأحتاج منك إلى لمسة حنان.

قالت: فليكن أول العناق ونستدير.
قال: وبالخيال نحسن التدبير.

قالت: أنا األميرة وأنت األمير.
قال: أغمض عينيَّ وأحلم وشعرك المسدل على كتفي.

قالت: وهدير أمعائك على كفي.
فضحكا ومشيا متعاكسين يتمتمان... في زمن الكورنا كل شيء يتغّير.

 ريا�ضيات في الكالم
العزلة. الكورونا معياره  الملجأ وفي زمن  الحياة معياره في زمن الحرب  · حب 

العزلة. التقشف مدرسة نتعلم دروسها في زمن  · تعلم 
التفقد عن بعد لكن بانتظام. · التعلق باألحبة نشعر تعابيره في 

طواحين ال�ضّر!!

ورد و�ضوك 

نهايات عجولة

اإلى اأحالم م�ضتغانمي

الفنان الت�ضكيلّي محمد �ضم�س الدين في ذمة اهلل

اأخرجني

اأمّي

من عالمات التمّيز بالخصال القيادية أن يكون المرء محاطاً بنخبة من النابغين الذين يكونون خير 
بطانة وراشد وناصح للقائد، فضالً عن اإلشارة بمكامن الخطأ والعمل على تصحيح المسار كلما تطلّب 

األمر ذلك..
ما يحصل اليوم وتشهد له العين أنهم أدركوا والمقصود حاشية القائد أنه في البلدان الديمقراطية يمكن 

السيطرة على الشعوب وسوقها من خالل الكثير من األنظمة الدعائية واالجتماعية وحتى السياسية.
يعترف المفكرون الغربيون أنفسهم وخاصة المفكر األميركي الشهير )نعوم تشومسكي( بأّن األنظمة 
مصالحها  حسب  وتبديله  وتعديله  تحريكه  وتستطيع  تماماً  كالقطيع  شعوبها  مع  تتعامل  الغربية 
التجارية والسياسية واالقتصادية!! فما بالك يا قارئي باألنظمة العربية والتي ال تحتفي بشيء سوى 

بتقليد الغرب وتجارب الغرب !!
كل ما يقومون به هو تحويل انتباه الرأي العام بعيداً عن المشاكل االجتماعية الحقيقية من عيش 
مشغولين  األفاضل  المواطنين  إبقاء  األساس  شغلهم  بل  الفكرية،  المنظومة  وتحسين  رفاهية  بطرق 
بمسائل تافهة بالنسبة لغيرهم من الدول مثل: تأمين الغاز والبنزين والكهرباء والتي تعد حقوقاً في دول 
أخرى مستفيدين مما جاء في كتاب )فن التالعب بالعقول( للكاتب هيربرت شيلر، وهذه نقطة إيجابية 

تسجل لصالحهم فقد أثبتوا للجميع أنهم يعرفون الكتب ويقرؤنها في أوقات الفراغ !!
بتنا على يقين أّن هناك ما يسمى بالحكومات الخفية التي تتحكم بكل تصرفات الناس، ال بل تحدد 

أنواع مأكلهم ومشربهم وملبوساتهم، فما بالكم باألفكار والعقائد!!
إذا خطر لهم تجربة شيء جديد سواء أكان نوع طعام أو اختفاء سلعة من السوق أو مثالً أن ريش 
النعام يعمل على تخليصك من المزاج السيئ في حال وضع بضع ريشات من النعام على سريرك، ما 
هي إاّل ساعات وينتشر الخبر كالنار الهشيم فتقرأ عن فوائد ريش النعام وأّن أكثر من ألفي تجربة على 
المرضى أبدت نتائجها اإليجابية. كم يفيد اقتناء ريش النعام؛ بل وأّنه يضفي على البشرة رونقاً وجماالً 
حّتى إّن إبن جّني هناك من شاهده في ليالي الوصل الجميل يتدّثر بريش النعام فيقبل هذا الشعب لشراء 
الريش من كّل حدب وصوب ولكأنه الفردوس المنتظر متناسين ارتفاع ثمن الخضار واللحم وحتى عدم 

وجود الكهرباء! ال بأس ال بّد لريش النعام أن يعوضهم عن األرق كلّه!!
إّن هذه األنظمة ما زالت قادرة على التالعب بالشعوب كعجينة يمكن أن تصنع منها كل أنواع الكعك 

المرغوب !! 
المجهود الضائع يضيف سبباً جديداً لخيبة األمل بهم ويزيد الهوة الكامنة بين الشعب والمتنفذين 

عمقاً وخوفاً!! فزارع الشوك يحصد الريح...

صباح برجس العلي 

اعتدنا القول إن الشدائد تظهر معادن الرجال واليوم نقول والنساء... 
لَم ال...

وهّن العضد يشد أزر األب واألخ والحبيب في أحرج األوقات...
والحق يقال... ال خير في معدن عاله الصدأ وصار عرضة لالهتراء...

هي الدنيا بكل ميادينها ساحات ابتالء، 
فطوبى لمن كان شريكه في الحياة صاحب معدن ثمين مطلي بطالء الحب والحنان...

مقّوى بحرصه على ضمان الدفء والسكينة في بيوت تحظى ببركة الرحمن 
في وقت اتضحت فيه من جديد صور لمبدأ تصارع الطبقات:

قادر مقتدر وضعيف محتاج والوسط بينهما في حيرة من أمره تتنازعه مثله واألخالق وعمله لحساب 
يوم مقبل ال يدري ما يحمل من مفاجآت....

صدق َمن قال: تعب كلها الحياة فما أعجب إال من راغب بازدياد 
هو من خاض ابتالء وباء الجدري وصار من بعده رهين المحبسين )العمى واالنعزال( أبو العالء 
المعري من عصر الدولة العباسية. ما أشبه األمس باليوم وكأن التاريخ يعيد نفسه ولو لبس أثواب 
الحداثة والحضارة في زمن التكنولوجيا والحروب البيولوجية وتسلط األشرار في عصر األمعري وحتى 
الزمان والمكان واألدوات. وكأننا صرنا بحاجة الستحداث كتاب رسالة  في عصرنا هذا رغم اختالف 
الغفران مع استبدال شعراء الجاهلية فيه بجهلة زمان انتشر فيه حكام جل همهم المناصب واستغالل 
األزمات لخدمتهم في مجال السياسة وحصد األصوات تبايعهم في االنتخابات الستمرارهم قادة لقطعان 
إذا ما اعترضوا على أمر تحصدهم الفاقة واألوبئة وتعيدهم سنوات ضوئية للوراء إلى عصر الجاهلية 

بما له وماعليه من انتقادات...
ما زلنا نخوض غمار حرب أشعلها عدو جبار ما استطعنا رؤيته وال معرفة سره ومبناه ومعناه.

سالحنا في هذه الحرب تقوية المناعة في بحثنا عن الذات الكتشاف خير المعادن والتخلص من كل ما 
شابه من صدأ وإصالح ما انتابها من اعوجاج.

رشا المارديني 

قبل أن نبدأ 
أكتُب لَك رسالًة... وال أنهيها

أبدأُ بمهاتفتَك
ثّم أغلُق الّسّماعَة قبل انتهائي من األرقام
أتخّيُل بداية ارتشافي لفنجان قهوة معَك

ثّم أسكُب قهوتي على الّطاولِة
أركُب الحافلَة آتيًة للقائِك

ألتنّزه  ال��ّط��ري��ِق  منتصِف  ف��ي  ف��أت��رّج��ُل 
بمفردي

فأنا
ال أحّب إنهاَء أّي شيٍء

االستعداِد  أه��ب��ِة  على  دائ��م��اً  فنهايتي 
للمثوِل أمامي بكامِل أناقتها

فإنهاء أشيائنا معناُه انتهاؤنا
ولهذا الّسبب

أنهيُت قّصتنا قبل أْن تبدأَ  
***

في  مكاٍن  كّل  في  منتشرة  الجثُث  كانِت 
الحّي،

خرجِت الّنسوُة ليبحثَن عن جّثِة زوٍج أو 
أخ أو عاشق

إليجاد  ليست  بالّذات  هذه  البحِث  عملّيُة 
الجّثة التي يبحثَن عنها،

بل ...
لعدِم إيجادها

يحصُل هذا كثيراً في حياتنا
نبحُث عن األشياِء ال لنتأّكَد من وجودها

بل
لنتأّكَد من عدِم وجودها

فاليقين قد يكون الّنهاية
وفي الّشّك عزاء لنا !!

ريم رباط

على الرغم من أنني قمت بشراء إصدارك األخير »شهياً كفراق« 
منذ اليوم األول الذي صدر فيه، لكنني كنت غالباً ما أهرب من قراءته 
من  خائفة  كنت  ألنني  رّبما  منه،  الخامسة  للصفحة  وصلت  كلّما 
تذّوق طعم الفراق المّر والذي ال يمكن أن يكون شهّياً مهما رششنا 
يكتبون  لمن  فقط  شهياً  الفراق  كان  فربما  والبهارات،  الملح  عليه 
عنه وليس لمن يقرأونه.. نكتب عن أوجاعنا لنهرب منها ويقع فيها 
اآلخرون.. غالباً ما نختبئ خلف االستعارات والمجازات كي نجّمل 
انكساراتنا ونستقطب من هم يشبهوننا.. ننصب لهم الفخاخ كي ال 

نقع وحدنا في حفرة األلم..
وكان  أمس،  ليلة  قلقي  وجبَة  هذا  كتاُبك  كان  أن  وبعد  اليوم    ..
مّدت  أن  بعد  وغامرت  تجّرأت  قصيدة،  ُبعد  عن  لي  يلّوح  الفراق 
كلماُتك يَدها لتشّدني إلى عمق تلك الصفحات.. ال أنكر أنني في كل 
مرة كنت أشتري لك فيها كتاباً كنت أبحث عن خالد بن طوبال وعن 
حالة أعيشها كالتي عشتها في روايتك »ذاكرة الجسد« وعلى الرغم 
من أن خالد بن طوبال نفسه قد رافقك في روايتين أخريين لكن ل� 
»ذاكرة الجسد« امتداد خرافي في شرايين مخيلتي، تماماً كإصرار 
خالد بن طوبال على تقّمص جميع كائناتك الورقية.. ألم تعترفي 
أنك اكتشفت بأن ذلك الكائن الحبري ليس إال »أنت«؟ بالطبع، وأنا 
أجزم أنني قرأُت مالمحك في كل الشخصيات التي خلقِتها من ضلع 
ذاتك، حتى في كاميليا.. نعم تلك الصديقة التي تمسح الصمت عن 
مرآتك.. فليس ما كان ينقصك هو قصة تسمعينها من كاميليا كي 
تكتبي »نسيان. كوم«، وحده األلم من استنزف حبرك... أستطيع 
أن أتخّيلك وأنت تنظرين إلى عيني قّطتك لتري كاميليا في بريقهما 

هكسلي:  ألدوس  اإلنكليزي  الكاتب  قول  تتذكرين  حين  وتتبّسمي 
اقتناء  إلى  دفعك  ما  وهذا  قططاً«،  فامتلك  كاتباً  تكون  أن  أردت  إن 
لحظة  قطتي  من  الهروب  أح��اول  ما  فغالباً  تماماً،  عكسي  قطة.. 
هبوط الوحي وذلك خوفاً على جن اإللهام الذي يهرب حين تتأهب 
قطتي اللتقاطه، تستطيع أن تتحّسَس دبيَب حضوره قبل أن تلمع 
الفكرة في ظلمتي.. كما أستطيع أن أراك وأنت تمسحين عن مكتبك 
أيضاً، فأنا ال  رماد كل فكرة تحرقينها بعد كل خيبة، عكسي تماماً 
إال كلّما قضم من  إال بالرماد وذلك ألن االحتراق ال يزيد لهيباً  أكتب 
ذاته، ورماده... ال داعي ألن تشعلي البخور لتطردي أشباح كتبك 
السابقة، فصدقيني لن نجد أنيساً لنا غيرها وال ملهماً أصدق منها.. 
دعيها تتُل عليِك ما شاءت مما رأتُه في بواطن الحيوات التي تهربين 
منها، وال تقلقي فلن تسرَق منِك التماعة فكرة جديدة بل ستضرمها.. 
ال داعي أن تتبعي طقوس إيزابيل أللندي فحتى إيزابيل نفسها تطرد 
ألم تستحضر روَحي  الكتب لُتعيد استحضارها من جديد..  أرواح 
جّدها وابنتها »باوال« اللذين كانا سّر إلهامها لتحولهما إلى كائنين 

ورقيين؟
وأبيِك  والقصيبي  قباني  روح  تستدعين  حين  تفعلين  وكذلك 

وخالد و...
تغسلين  وأن��ت  كريستي«  »أغاتا  همس  تسمعي  أن  داع��ي  ال 
هاروكي  يرافقك  أن  وال  جديد،  بكتاب  البدء  على  لتحثك  الصحون 
موراكامي إلى البراد في منتصف الليل ليواسيِك إذا خانتك الفكرة.. أو 
هل تعلمين أن جورج صاند التي قالت »عندما تتقن شيئاً فأنت تتقن 

كل شيء«، قد فشلت في أن تكره.. هكذا قال لها فلوبير جوستاف:

» لو أنك أيتها األستاذة العزيزة الطيبة تستطيعين أن تكرهي إنه 
� الكره � هو ما ينقصك..«

وهل عليها أن تتقن الكراهية كي تكون كاملة بنظره؟
الزجاج  تنظيف  وال  الصحون  غسل  يوماً  أُتقن  لم  أتعلمين؟ 
ما  جيداً  أتقن  لكنني  الطبخ..  حتى  وال  والكي  الغسيل  وال  واألرض 

أحبه.. يكفي أن تحبي ما تقومين به كي تتقنيه..
أنا اآلن ال أعلم لماذا أكتب إليك وأخالفك الرأي، على الرغم من أنك 

كنِت سبباً في إشعال الغيرة في قلمي مئات المرات.. وأقولها دائماً:
»أنا ال أغار من امرأٍة سرقت مني رجال كان على حجم أحالمي، 
يحمل  وال  معتقداتي  حجم  على  فكرة  يحمل  كتاب  من  أغار  لكنني 

توقيعي أنا«..
وأعترف إليك أيضاً أن »ذاكرة الجسد« أدرجته في قائمة الكتب 

التي أغار منها..
المهم، ما أردت قوله لك اآلن وأنا أبحث معك عن فكرتك الضائعة 
والجملة األولى التي تفّضين بها بياض أوراقك، إّن هذه الفكرة تموت 
حين تتلّبسها المادة وحين نتخذ الكتابة مهنة.. تهرب الفكرة حين 
تدرك أننا نريد أن نتاجر بها ال أن ندفع من حواسنا لنمتلكها ونقبض 
على معانيها بكل ما فينا من مشاعر.. لذلك ال تستمعي بعد اآلن إلى 
في  رصيده  إلى  يضيفه  جديداً  كتاباً  منك  يطلب  حين  الناشر  نداء 
توقظك  التي  الدافئة  الوشوشات  تلك  إلى  فقط  استمعي  بل  البنك، 
من النعاس، وإلى ذلك الضجيج الذي ينخر في عظام حرفك حتى 

يحّوله إلى كائن من حبر وورق....
ناريمان علوش

شمس  محمد  التشكيلي  الفنان  ..غ��ادر 
ال��دي��ن إل���ى ع��ي��ن ال��ش��م��س م��ح��اوال رس��م 

جداريته األخيرة على هضاب الغيم.
المتخرج من معهد  الدين،  الفنان شمس 
اللبنانية  الجامعة  في  الجميلة  الفنون 
الفرنسية  العاصمة  في  دراس��ت��ه  وتابع 
متخصصا بفن الجداريات، ثم عاد ليدرس 

مادة الرسم في كلية الفنون الجميلة.
لوحاتك  ستبقى  ال��دي��ن،  شمس  محمد 

ولن  المعهودة  بضحكتك  ملونة  وريشتك 
تغيب.

ترافق  اعماله  وتبقى  الفنان  يرحل   ..
شمس  محمد  للفنان  ج��داري��ة  اي��ام��ن��ا.. 
دون  منزلنا  في  كروحه  حرة  بقيت  الدين 
الحروب  غياهب  في  معنا  وتنقلت  إط��ار 

والتهجير.
لروحك السالم.

 دالل قنديل ياغي

أخرجني من فمك... ألف أحتاجك 
أَخِرْجني من فمك

قشة نحيلة
أم حمامة من دون جناح

أخرجني من فمك
قد أكلت النيران أطرافي
واستوى كالرماد قلبي

)هذا الريق يثقلني(
أخرجني من فمك

كلمة
من برد وماء 

***
لماذا أخاف من أي عتم

ونجمتك مضاءة قرب ستارتي
أمّد يدي

أتلّمسها ببطء
فيسقط ألف قلق

ويولد ألف أحتاجك
وما بينهما

حبك الطويل جداً
وشعري

شعري الذي يصل فقط
أسفل خاصرتي.

لوال رينولدز

 حلم... انت حلم
كسرة خبز، فنجان قهوة

جّو كله ضو...
سهران بنورك العتم

ضحكة صبية انت
صباحك صالة...

أول ما يشقشق الفجر
وتدندن فيروز عالنغم

ايديِك طهر...
باقة عروس ملونة

شالك االبيض
غيمة...

نسمة بالسما بيلوح

بيفلفش وراق الشجر
بيعطي للثمرة طعم

مالمح وجك
اللي بتسافر معي

كل ما عالمدينة رحت
و كل ما عاالرض تنفست

بصير مأكدة....
وبعرف بوقتا

انه وحدك
انت الحقيقة يا أمي

وكل الخليقة ال غيرك
وهم... بوهم

ميساء الحافظ

أيدي  أفلتت من  إذا كان فيروس كورونا ثمرة لعبة مخابراتية  النقاش حول ما  - بعيداً عن 
صناعها أو كان تطوراً غير محسوب لسياق جيني في تركيبة فيروسات قديمة بطفرة تحدث بين 
حين وآخر، فقد شكل تفشي هذا الفيروس في زمن انكشاف العالم على بعضه بفعل وفضل ثورة 

االتصاالت والمعلومات قضية اإلنسانية.
- تكشفت حقائق كثيرة كانت مخبأة فظهر العالم عارياً بال قناع، قوة الدول وعظمتها فضحتها 
حقائق هشاشة نظامها الصحي، وكشفها ضعف قدراتها االقتصادية على تحمل أيام من التوقف 
المسؤولية،  الثقافي بظهور االستهتار والتفلت وانعدام حس  العمل، وتعرفنا على عجزها  عن 
النظري  التطور  سلم  في  ال��دول  مكانة  مع  ط��رداً  تتناسب  التفشي  نسبة  معها  بدت  بصورة 
االفتراضي الذي سقط بالضربة القاضية. فالدولة األولى في العالم، ولو بعد حين هي الدولة 
األولى في الضعف والهشاشة والعجز. وهذا لن يمر دون تبعات وتداعيات، ستنكشف بعد نهاية 

المحنة، وتحمل معها تصنيفاً جديداً للقوة ومعياراً جديداً للتطور.
- ال يمكن إغفال حقيقة أن هذا الفيروس وما سبقه من أمراض تنتقل بالعدوى وتشغل بال 
العالم، تأتي في سياق ضعف الطبيعة والجسم البشري، عن تحمل سرعة التحوالت الجارية 

التقنيات والتطور الصناعي، ففي قرن واحد رزحت األرض والبشر،  فيهما ومن حولهما، بفعل 
تحت ثقل حضور الكهرباء وشبكاتها، والمفاعالت النووية وإشعاعاتها، والمصانع وانبعاثاتها، 
واستهالك النفط المفرط ومعادالت السموم في غازاته، وتكنولوجيا القمار الصناعية واالتصاالت 
وموجاتها الكهرومغناطيسية، وفيها جميعاً لم يكن الحساب األول لقدرة تحمل الطبيعة وأجسام 

البشر بل للكلفة والمردود، وها هي الطبيعة تنتقم، والجسم البشري يعلن اإلضراب.
- رد االعتبار لقيمة اإلنسان ال تعني اإلضراب عن التكنولوجيا فهي حاجة حضارية لتقدم 
البشر، بل تعني ربط االستخدام المفرط للتقنيات بضوابط الوقاية والحماية والتشدد في تطبيق 

معايير تخفيض السموم وتفادي اآلثار الجانبية.
- رأس النظام العالمّي كان يتباهى بأنه ألغى اتفاقية المناخ التي تلزم المصانع بضوابط 
كل  فليتوقف  الجواب،  هو  وها  االقتصاد،  تحريك  يريد  ألنه  التسممية،  انبعاثاتها  لتخفيض 
االقتصاد عن الحركة، فقد ُمنحتم نعمة لم تعرفوا قيمتها ولم تقدروا أهميتها، ولم تتقنوا الحفاظ 

عليها، فاستحققتم العقاب.
ناصر قنديل

مخت�ضر مفيد

الكورونا وعقاب الطبيعة على العبث
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ثقافة وفنون10

»ت�صفيق مالح«... 

تبّرئ كاتبها من اإثم حرب البالد!

{ محمد رستم*
الكلمة ما  إن  أقول،  القصصّية  المجموعة  الحديث عن  قبل 

كانت يوماً إالّ رسالة. 
»في  بقول:  المقدس  الكتاب  يبدأ  أن  معنى  نفهم  هنا  من 
البدء كان الكلمة« وفي القرآن الكريم وفي سورة الرحمن ورد 
قوله تعالى »علّمه البيان«، لذا أقول منذ أن علّم الخالق آدم 
األسماء كلّها كانت الكلمة رسالة موّجهة نحو اآلخر وتتبّدى 
والمواربة  التخّفي  خالل  من  األدب  في  الرسالة  هذه  جمالّية 
أيدينا  بين  التي  المجموعة  من  أقصوصة  فكل  والتشفير 
من  بالكثير  مفعمة  وبرسالة  طازج  فكري  بمؤّدى  لنا  تومئ 

األحالم..
ومن العنونة نبدأ.. ألّن العنونة هي العتبة األولى لولوج 

المنجز وكثيراً ما تكون تكثيفاً حاداً لمجمله.
علوياً  وسماً  أقاصيصه  إحدى  عنوان  الكاتب  اختار  لقد 
أن  بعد  الموصوف  الخبر  فقّدم  مالح«،  »تصفيق  للمنجز 
التقدير.  حرية  للقارئ  ليترك  الكتمان  طي  المبتدأ   أودع 
تراسل  يسّمى  ما  على  مركبة  العنونة  بنية  جاءت  وقد  هذا 
كيف  ونلمح  التذوق  وحاسة  السمع  حاسة  بين  الحواس 
أقاصيصه  معظم  في  الغاوي  العنوان  فّخ  نحو  الكاتب  ذهب 
أول اليك«، »شاعر  إيديولوجي«، »حب من  السابقة »صقيع 
ومنخفض  أنثوي  »حطب  السيليكون«،  »عائلة  عقاري«، 
قصص  الفتة  تحت  بعد  في  المجموعة  لتنضوي  وطني«، 
ال  بالكامل  إنها  إذ  المناسبات.  قصائد  غرار  على  المناسبات 
السوري  المجتمع  دائرة تصوير جوانب من واقع  تخرج عن 
بعد المؤامرة الكونّية عليه وكيف أتت الحرب على تطور هذا 
المجتمع وأحالته رماداً فمضى الكاتب يرسم التيه الالنهائي 

في المدارات الجمالّية العائمة من حوله.
يهز  وبدأ  خياالته  صّرة  في  النازف  الوطن  الكاتب  لّف  لقد 
فتّساقط  الحارات  أغصان  في  المعّرش  األل��م  بجذع  إلينا 

والحسرات.. الخيبات 
ترّقب  الترّقب.  أش��واك  صبره  أدم��ت  قد  الكاتب  وك��أّن 
المرفأ األخير ولم يعد لديه متسع ليأخذ نفساً  إلى  الوصول 

من أوكسجين االرتياح وهدوء البال..
والوصول  واإلثم  الردى  عصور  من  الخروج  هّمه  كل  فغدا 
إلى الوعي والذي به وحده يخرج الوطن من غرفة اإلنعاش 

معافى.. سليماً 
النفعّية  مثل  من  هاّمة  موضوعات  أقاصيصه  فتناولت 
عقاري«  »شاعر  أقصوصة  في  اجتماعي  مرض  واالنتهازّية 
المسؤولّية  من  بسيط  رداء  بطرف  ولو  تغّطى  من  محاباة 
في »تصفيق مالح« التشّبث باألفكار المحّنطة في »هوالكو« 
العالقات  على  النت  مضار  رس��م��ي«  »مغص  ف��ي  الفساد 
سبيل  في  ضحى  من  مأساة  الي��ك«  أول  من  »ح��ّب  األسرّية 

الوطن ووضع في قائمة النسيان »حضن الوطن«..
سيزيف..  صخرة  لديه  الوطن  هم  وك��أّن  الكاتب  فيبدو   
كيف ال وهو يرى بعيني زرقاء اليمامة فيبدو وطنه مكشوف 
ولفظت  واليابس  األخضر  أحرقت  مؤامرة  عصف  بعد  الظهر 
بسبب  ذلك  كل  المنافي  إلى  أبنائه  من  الكثير  الخوف  بأقدام 

جهالة كاملة الدسم تغلّف عقول الكثير من أبنائه..
للوجع  سفيرة  تكون  أن  هذه  لمجموعته  الكاتب  أراد  لقد 
والهم اإلنساني الذي يقض مضجع الوطن فجاءت المجموعة 
رماد  تحت  من  تّواً  الخارج  السوري  المجتمع  هوّية  وكأّنها 

المؤامرة..
معظم  تظلل  الكئيبة  والمناخات  السوداوّية  فالمسارب 

جوانب القصص..
بتغيير  وشغفه  لإلصالح  الملّحة  الكاتب  شهوة  ولعّل 
تلك  بعض  في  المباشرة  صهوة  اعتالء  إلى  دفعه  الواقع 
لحظة  كل  في  بالحياة  مشتعالً  الكاتب  يبدو  إذ  األقاصيص. 
لذا فإّن عينه دائماً تتطلّع نحو اإلمساك باللحظة التي تضّج 

بهموم الناس وشواغلهم الضاغطة.
 ومن هذا االمتداد المحزن آلالم الناس يصوغ الكاتب بهائّية 

جمالية وكأّنه يرسل غمامة من سحر تغمر كل اليباب.
من  وبالكثير  واإلخفاق  بالظلمة  محاصرة  فشخصّياته 
أن  بعد  الحياة  قطار  عجالت  تحت  وقعوا  وكأّنهم  الخيبات 

قّدموا لوطنهم كّل ما لديهم وكانوا وقود انتصاره.
الحكائّية  متونه  لبناء  السوري  الواقع  الكاتب  وّظف  لقد 
واقعاً مفخخاً بشراك الحرب الموت، الفقر، التخلّف، اإلعاقة، 

هي من اآلخر، حياة منقوصة النبض..
والتأثير  العمق  بالغة  داللّية  صور  خالل  من  ذلك  عرض 
اإلرض��اء  حقق  وقد  هذا  الكاتب.  وأح��زان  هواجس  تختزن 
الفني  ال��ب��ن��اء  ال��ف��ك��رة م��ع  ال��ج��م��ال��ي م��ن خ���الل ت��س��اوق 
على  األحداث  دّفة  وإدارة  التناول  في  معتمداً  لألقصوصات 
له  أتاح  ما  وهذا  الغائب  الضمير  منظور  من  العليم  السارد 
حرّية الحركة وقد وّظف الكاتب إمكاناته الفكرّية والتخييلّية 
سياق  في  الشخصّيات  فجاءت  والثقافي  المعرفي  وخزينه 
فني متخّيل ال يبتعد كثيراً عن الواقع الموضوعي بل إّن هناك 
الواقع والخيال.  تداخالً مدروساً بحرفّية عالية الجودة بين 
في  الصراعات  وتنوعت  فنّياً  صدقاً  المنجز  يمنح  ما  وهذا 
أضفى  مما  المعّقد  والنفسّي  البسيط  الظاهر  بين  المجموعة 
مدار  على  نفسّية  وإث��ارة  درام��ّي��ة  ديناميكّية  العمل  على 
خالل  من  الفكرة  قلب  في  يضعك  ويسر  وبتلقائّية  األحداث 
التي  القفلة  ترقب  الترقب  بمتعة  يطوحك  بينما  متقنة  حبكة 

كثيراً ما تأتي مباغتة مناوئة مدهشة..
ولما كانت اللغة هي طين اإلبداع فقد اعتمد الكاتب رشاقة 
وبذا  القارئ  ويشّد  االنتباه  يسترعي  ما  الروح  وخّفة  السرد 
يجعل من لغته السردّية جزرة غواية فكثيراً ما يعتمد صهيل 
الحبر الجامح والمتماهي مع الشعر )لملمت القرية أطفالها من 
الطرقات ودّست كّل عصافيرها في عباءات الشجر الخضراء.. 
القمر..(  بانتظار  وتكحلت  بالهدوء  والتالل  البيوت  تدثرت 
الدين  ص��الح  مع  األن��خ��اب  )ق��رع  ذكّية  بلغة  الفكرة  ونجد 
فكنسها  والنكسات  للنكبات  وصل  حتى  دابق..  مرج  وخوزق 
بالكامل  فالمجموعة  البيضاء(،  التاريخ  عتبة  على  جميعاً 
تنم عن نضج األدوات الفنّية للكاتب إذ تشّكل معادالً تعبيرياً 

وجمالياً وفكرياً عن واقع اكتوى الكاتب بنار مأساته.. 
ويشّكل هذا المنجز إضافة جميلة إلى عالم القصة القصيرة 

مما يؤكد انتساب كاتبه ألسرة األدب الراقي الموضوعي.

*كاتب سوري.

�إ�ضاءة
»البروكار«... حبكة للبيئة الدم�شقّية على وقع التجربة 

واالنتداب وال�شناعة ال�شامّية

اإطالق جائزة اأف�شل رواية 

عـن التكافـل االإن�شـانّي

اإلغاء »مهرجان بايروت« في األمانيا 

ب�شبب االأو�شاع الحالّية

مروان خوري يطرح اأغنية جديدة 

بعنـوان »مـ�ش غنّيـة« 

عر�ش الفيلم الم�شرّي »ليل خارجّي« 

على �شبكة »نتفليك�ش«

{ شذى حمود
الدراما  أعمال  عن  ومختلفة  مشّوقة  رؤية  في 
سيعرض  الذي  »بروكار«  مسلسل  يطّل  الشامية 
من بين ثالثة أعمال سورية درامية فقط لرمضان 
هذا العام بعد توقيف تصوير أعمال عدة استجابة 
ف��اي��روس  م��ن  للوقاية  االح��ت��رازي��ة  ل��إلج��راءات 

كورونا.
رجب  زه��ي��ر  محمد  يخرجه  ال��ذي  »ب��روك��ار« 
الفني« يقّدم بيئة  وتنتجه شركة »قبنض لإلنتاج 
دمشق القديمة بطريقة مختلفة انطالقاً من صناعة 

العريقة. الدمشقية  البروكار 
مسلسل  أن  بّين  هزيم  سمير  السيناريو  كاتب 
القليلة  األعمال  بين  من  سيكون  الذي  »بروكار« 
عن  مختلفاً  العام  هذا  رمضان  في  ستعرض  التي 
باقي األعمال الشامية السابقة من حيث الموضوع 

والمعالجة.
عام  خالل  مؤلفه  بحسب  العمل  أحداث  وتدور 
ويتحدث  لسورية  الفرنسي  االحتالل  إبان   1942
سرقة  الفرنسيين  المهندسين  أحد  محاولة  عن 

في  السورية  المرأة  ودور  البروكار  صناعة  أسرار 
مشوقة  قصص  إلى  باإلضافة  االحتالل،  مواجهة 
عن  ينتج  وما  الحارة  في  تقع  قتل  بجريمة  تتعلق 

ذلك من أحداث.
وأعرب هزيم عن يقينه أن »بروكار« سيكون أكثر 
من  واحدة  اختار  باعتباره  مشاهدة  المسلسالت 
وأك��ثرها  الدمش���قّية  التقلي���دية  الصناعات  أهم 
حيث  التاريخ،  من  مستمدة  حكايات  عبر  عراقة 
نجد في المسلسل أن أميرة هولندية اختارت لثوب 
البريطانية  الملكة  من  بدالً  البروكار  قماش  زفافها 

اليزابيث الثانية، كما هو معروف تاريخياً.
حسب  البروكار،  الختياره  اآلخ��ر  الجانب  أما 
هزيم، فيكمن في أن هذا القماش بخيوطه الثالثية 
للنسيج  انعكاس  هو  والفضة  والذهب  الحرير 
محاولة  محور  يشغل  بينما  السوري  المجتمعي 
حيزاً  القماش  هذا  سر  سرقة  الفرنسي  المهندس 

أصغر.
في  الفرنسي  لالحتالل  السوريين  مقاومة 
ينتقد  المؤلف فهو  لها مقاربة مختلفة عند  بروكار 
الفردية والعفوية، ويؤّكد على أن تكون  البطوالت 

سيما  وال  ومنظماً  ومنسقاً  جماعياً  عمالً  المقاومة 
عندما يحاول جنود االحتالل االعتداء على الفتيات 

اللواتي يعملن في مشغل البروكار.
المسل��سل  كات��ب  بّين  بالمراجع  يتعلق  وفيما 
حدث  البروك��ار  صنعة  س��ّر  سرقة  مسألة  أن 
االحت��الل  حق���بة  ف��ي  وق��ع  بالمئة  مئة  موثق 
فضالً  حدوثه  بتاريخ  يتقيد  لم  لكنه  الفرنسي 
أن  دون  م��ن  لها  التطرق  وت��م  ج��رت  وق��ائ��ع  ع��ن 
لتثبيت  أوردها  لكنه  المسلسل،  محور  هي  تك���ون 
جملة  عبر  رسائل  توجيه  بغرض  األحداث  تاريخ 

إسقاطات.
 4 النّص حسب هزيم  ما بين  واستغرق تأليف 
أنه  إلى  الفتاً  نهاراً،  ليالً  يكتب  فكان  أشهر   5 إلى 
الرئيسي  الخط  بينما  جماعية  بطولة  على  يقوم 

يتمحور في قصة حب.
ويبين هزيم أنه ابتعد في »بروكار« عن الغوص 
ومونة  وطبخ  موائد  من  الشامية  العادات  ببعض 
وقابلة الحارة والحمام والعكيد وحفالت األعراس 
غير  من  المجانية  بالمشاهد  يصفها  التي  وغيرها 

أن تقدم للعمل إي إضافة.

رجب  زهير  العمل  مخرج  مع  تعاونه  وح��ول 
بالمزيج  المخرج  هذا  ع���مل  طريقة  هزيم  يصف 
ال  فهو  المهنية  والديكتات��ورية  الحرفية  بين 
يتساهل أبداً مع األخطاء، إضاف���ة إلى خلو عدسة 
العام،  المش��هد  على  تؤثر  شائبة  أي  من  كاميراه 
ومتم��كن  ج��داً  جميلة  رؤي��ة  صاحب  أن��ه  مؤكداً 
مهما  العمل  على  ودؤوب  أدوات��ه  من  كامل  بشكل 

كانت الظروف.
تفعيل  »ب��روك��ار«  مسلسله  في  هزيم  ويعيد 
إسقاطات  لها  قصصاً  يروي  الذي  الحكواتي  دور 
الحكايات  م��ن  اآلخ��ر  والبعض  خيالي  بعضها 

الموروثة. الشعبية 
إسماعيل  سمير  السيناريو  كاتب  أن  إلى  يشار 
هزيم محام وكاتب قصة قصيرة وسيناريست من 
1954 أقام فترة من الزمن في أميركا حيث  مواليد 

كتب قصصاً
قصيرة تم تحويل قسم منها لمسلسالت كما أن 
إضافة  للتصوير  جاه��زين  معاصرين  عملين  له 
قيد  الجاسوسية  درام���ا  نمط  م��ن  مسلسل  إل��ى 

الكتابة.

{ ميس العاني
تعزيز  على  الكلمة  وقدرة  الثقافة  بأهمية  إيماناً 
الروابط اإلنسانية القائمة على المحبة لتجاوز المحن 
من  للوقاية  المنازل  في  البقاء  فترة  استثمار  وبهدف 
جائزة  شخصية  بمبادرة  انطلقت  كورونا  فيروس 
وتعزيز  اإلنساني  التكافل  عن  تتحّدث  رواية  أفضل 

ثقافة المحبة في الظروف الصعبة.
تقّدم جائزة المبادرة التي أطلقها الباحث الدكتور 
وإه��داء  طباعتها  الفائزة  للرواية  الحوراني  محمد 
مئة  قيمتها  مالية  مكافأة  مع  نسخة   100 صاحبها 

ألف ليرة سورية.

دمشق  فرع  رئيس  منصب  يشغل  الذي  الحوراني 
التحاد الكتاب العرب أكد في تصريح صحافي له أن 
الرواية  أهمية  على  التركيز  هو  الجائزة  من  الهدف 
على  منها  كبير  قسم  في  تعتمد  والتي  أدب��ي  كنوع 
واألمم  المجتمعات  بها  تمّر  التي  لألحداث  تأريخ 
مشيراً إلى أن االشتغال على رواية في جائحة كهذه 

يمكن أن يكون تأريخاً لها بشكل أو بآخر.
فاتحة  المبادرة  هذه  تكون  أن  الحوراني  ويأمل 
لمبادرات ثقافية يمكن أن تكون أهم منها وأن يتحول 
المؤسسات  عليها  تقوم  تظاهرة  إل��ى  الفعل  ه��ذا 
المؤثر  الثقافي  المعنيين بالفعل  األفراد  الثقافية قبل 

والفاعل.

الفعاليات  أه��م  ألح��د  المنّظمة  الجهة  أعلنت 
بايروت«  »مهرجان  إلغاء  ألمانيا،  في  الثقافية 
فيروس  من  الوقائية  اإلج��راءات  بسبب  األوبرالي 

»كورونا«.
أعمال  يعرض  الذي  المهرجان  إلغاء  أن  ورغم 
متوقعاً،  كان   )1883  -  1813( فاغنر  ريتشارد 
صدمة«،  »بمثابة  للبعض  بالنسبة  يزال  ال  فإنه 
فاغنر،  كاترينا  المهرجان  لمديرة  تصريح  بحسب 
التي أضافت: بالطبع نشعر بالحزن. لكن أعتقد أن 

الناس ستتفهم الظروف التي تقف خلف هذا القرار، 
وهي حماية صحة الجميع«.

ويفتتح المهرجان عادة في 25 تموز من كل عام 
ويستمر حتى نهاية آب.  

ويعتبر »مهرجان بايروت« بمثابة حدث ثقافي 
السياسة  عالمي  م��ن  المشاهير  يجذب  سنوي 
أنجيال  المستشارة  الزوار  يشاهد  ما  وغالباً  والفّن، 
تسلمها  قبل  حتى  الحضور  تشاركهم  وهي  ميركل 

منصبها.

طرح الفنان اللبناني مروان خوري، أغنية جديدة 
الفيديوهات  موقع  عبر  غنية«  »م��ش  اس��م  تحمل 
والمسعفين  والممرضين  األطباء  لكل  »يوتيوب« 
وَمن يخاطرون بحياتهم من أجل إنقاذ البشرّية من 

فيروس كورونا.
مروان  وألحان  كلمات  من  غنية«  »مش  أغنية 

خوري، توزيع داني خوري.

اعتباًرا  أن��ه  ق��ّرر  ال���وزراء  مجلس  أن  إل��ى  ُيشار 
أسبوعين،  ولمدة  الماضي،  آذار  من   21 ي��وم  من 
على  التحّرك  أو  االنتقال  المواطنين  على  يحظر 
الساعة  من  الجمهورية  أنحاء  بكافة  الطرق  جميع 
السابعة مساًء حتى السادسة صباًحا، ضمن خطة 
فيروس  انتشار  من  للحّد  االحترازية  اإلج���راءات 

كورونا.

على  العالمية   »NETFLIX« شركة  تعاقدت 
بطولة  خ��ارج��ي«  »ليل  المصري  الفيلم  ع��رض 
من  ب��دءاً  اإللكترونية  منصتها  على  قاسم  كريم 
بعيدة  عوالم  من  ثالثة  عن  الفيلم  ويحكي  أمس، 
القاهرة  شوارع  في  سوياً  ليلة  لقضاء  ُيضطرون 

ويقوم كريم قاسم بدور »مو«.
ويشاركة  قاسم  كريم  بطولة  خارجي«  »ليل 
البطولة منى هال وشريف الدسوقي وإخراج أحمد 

عبد الله السيد.

الثاني  الفيلم  هو  خارجي«  »ليل  فيلم  وُيعتبر 
 ،«  NETFLIX« على  يعرض  الذي  قاسم  لكريم 
 The First«  حيث يعرض له أيضاً الفيلم العالم

.»Line
دوره  تصوير  في  قاس���م  كري���م  يس���تمر  كما 
عرضه  المنتظر  صغ���يرين«  كنا  »لما  مسلسل  في 
أعماله  أحدث  ومن  المق���بل،  رمضان  موسم  في 
منصة  اآلن  يعرض  الذي  إبليس  مملكة  مسلسل 

شاهد.
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11ريا�سة / ت�سلية
ع�ضام عّمار ... اأّول حار�س للأن�ضار تحت الأ�ضواء

الألمانّي فرودينو يتحّدى الحجر المنزلّي

�ضيقطع 200 كلم في منزله الإ�ضبانّي

بر�ضلونة يعمل ل�ضّم الكندّي ديفيد

مهاجم نادي غينيت البلجيكّي

كلوب مر�ّضحًا لتدريب المان�ضافت

خلفًا لمواطنه يواخيم لوف

خطة مدرو�ضة ل�ضتئناف »الليغا«

في الأول من حزيران المقبل

{ ابراهيم وزنه
عندما ُطلب منه في منتصف الستينيات أن 
يمانع  لم  الكروي،  عائلته  فريق  مرمى  يحرس 
منه  المطلوب  بالدور  القيام  من  عمار  عصام 
الطائرة  الكرة  للعبة  اختياره  من  الرغم  على 
ليشق فيها طريقه الرياضي الى جانب زمالئه 

في المدرسة والحي. 
المهمة  أداء  في  براعته  ضوء  وعلى  يومها، 
وتمّيزه  رحال،  آل  فريق  بمواجهة  »العائلية« 
لتسديدات  تصّديه  أثناء  والشجاعة  بالطيران 
الذائعي  رح���ال  وسهيل  ع��ب��اس  الشقيقين 
الصيت، لفت االنظار الى موهبته، وهذا ما أّهله 
في  تأسيسه  عند  البرج  نادي  مرمى  ليحرس 
االنصار  الى  انتقل  البرج  ومن   ،1967 العام 
مصاف  الى  صعوده  بعد  األول  حارسه  فكان 
ومع   ،1968 العام  في  األول��ى  الدرجة  أندية 
في  األهلية  الحرب  اندالع  عند  ال��دوري  توقف 
الكويت  دولة  الى  للسفر  إضطر   1975 العام 
في  وعمل  كاظمة  ن��ادي  مرمى  ح��رس  حيث 
أحد  ف��ي  عمله  ج��ان��ب  ال��ى  ال��ت��دري��ب  م��ج��ال 
المصارف قبل أن يعود الى لبنان بشكل نهائي 
المالعب  في  مسيرته  ليكمل   1985 العام  في 

مدرباً ومشرفاً وادارياً. 
ال شّك أن االختصار في الحديث عن نجم من 
فلفشة  أرتأيت  لذا  محبب،  غير  الجميل  الزمن 
وّدع  ال��ذي  العصامي  »عصامنا«  صفحات 
المالعب باكراً وبصمت، فلم ُيسّجل في تاريخه 
عابر،  اشكال  حتى  أو  طرد  حالة  أو  ان��ذار  أي 
باخالقه وفي تعامله مع اآلخرين،  فكان نجماً 

اليكم تفاصيل رحلته الكروية.

مسيرة تألق ... تصاعدية
ب��دأ ع��ص��ام ع��م��ار م��ش��واره ال��ك��روي إثر 
تم  الذي  العائلة  فريق  في  لالنخراط  دعوته 
رحال،  بآل  الخاص  الفريق  على   رّداً  تشكيله 
وري��اض  ون��واف  وج��ودت  حافظ  مع  فلعب 
الرمل  ملعب  كان  فيما  وغيرهم،  عمار  وعلي 
المباريات،  لخوض  وحيداً  مسرحاً  العالي 
وف��ي ت��ل��ك ال��ف��ت��رة ب��رز ع��ص��ام ف��ي ح��راس��ة 
على  البرج  ن��ادي  استحصال  ومع  المرمى، 
صفوفه  ال���ى  ان��ض��م  ال��رس��م��ي  ال��ت��رخ��ي��ص 
نّبوه  ابراهيم  الكروي  مرشده  لرغبة  تلبية 
إحدى  في  تألقه  وإث��ر  ب�«فاخر«،  المعروف 
عليه  عرض  البلدي  الملعب  على  المباريات 
محمد  االنصار  ن��ادي  من  المقّرب  الصحافي 
بعدما  االنصار  ن��ادي  الى  االنتقال  الجندي 
ال��م��دّرب والالعب  ال��ض��وء األخ��ض��ر م��ن  أخ��ذ 
صعد  قد  االنصار  كان  يومها  الشرقي،  عدنان 
لتّوه الى مصاف أندية الدرجة األولى، فوافق 
العرض بمباركة ودعم زميله في  عصام على 
نادي البرج رفعت علوان السبع، وفور إنتهاء 
رحاله  حط  البرج  مع  والوحيد  األول  موسمه 

مرماه  ليحرس    1968 العام  مع االنصار في 
إصابة  ومع  عرقجي،  وفا  محمد  جانب  الى 
األخير وإضطراره الى السفر وجد عمار نفسه 
وهنا  االنصاري،  المرمى  عن  الذود  في  وحيداً 
الزائد  انشغالي  فكرة  أهلي  »رف��ض  يتذكر: 
العلمي،  تحصيلي  حساب  على  القدم  بكرة 
مع  مبارياتي  خ��الل  يواكبونني  ل��م  ل��ذل��ك 
من  نفسي  على  أتعب  كنت  بالمقابل  االنصار، 
اليومية  التمارين  اداء  على  المواظبة  خالل 
أمل  على  وهبي  وعبدالله  جلول  حافظ  مع 
عبد  العمالقين  يقارب  بمستوى  أصبح  أن 
بأن  شك  وال  شاتيال،  وسميح  شبارو  الرحمن 
ألقوم  تساعدني  كانت  الجسمانية  بنيتي 
قادم  وأني  خصوصاً  وجه  أكمل  على  بدوري 

من لعبة الكرة الطائرة«. 
كانت  االن��ص��ار  م��ع  خاضها  م��ب��اراة  أول 
المدينة  ملعب  على  الهومنتمن  بمواجهة 
الرياضية وآلت نتيجتها الى التعادل السلبي، 
الى  سفرتين  أي��ض��اً  االن��ص��اري  سجله  وف��ي 
تركيا وسوريا حيث أبرزت الصحف نجوميته 
مستواه  ارت��ق��اء  عّمار  وع��زا  واع��د،  كحارس 
الى توجيهات وتدريبات  الفترة  الفني في تلك 
»أسلوبه  ليصفه:  الشرقي،  عدنان  الكابتن 
االلتزام  يعشق  فهو  ج��داً  ج��دي  التدريب  في 
وعند  مستهتر،  لكل  جاهز  وعقابه  بالمواعيد 
هطول االمطار على أرض الملعب كان يستبدل 
البدنية  بالتمارين  المنتظرة  »التقسيمة« 
منطقته  ابناء  تفاعل  عن  أما  المدرجات«،  على 

وجيرانه مع مسيرته االنصارية، فيقول: 
»وجودي مع نادي االنصار دفع بعدد كبير 
وتشجيع  مواكبة  الى  البراجنة  برج  أبناء  من 

من  أكثر  أمام  الطريق  تمّهدت  والحقاً  الفريق 
أبرزهم  المدرسة  الفريق  ال��ى  لينضم  الع��ب 
رحلته  أن  قلبه  في  ويحز  ف��رح��ات«،  حسين 
اندالع  بسبب  باكرا  توقفت  لبنان  في  الكروية 
الحرب. وعلى صعيد التدريب، فقد شارك عمار 
لكرة  اللبناني  االتحاد  نّظمها  دورات  اربع  في 
القدم بالتعاون مع االتحاد الدولي »الفيفا« ما 
مّكنه ليعمل كمدير فني لنادي البرج اثناء فوزه 

بكأس لبنان.

من دفتر الذكريات
يروي عصام عّمار بعض المحطات الكروية 

التي عاشها، فيقول:
� »في العام 1993 وعند التقاء فريقي البرج 
لمسابقة  النهائي  نصف  ال��دور  في  واالنصار 
كأس لبنان فاز البرج بالمباراة بنتيجة )3 � 2( 
نحوي  الشرقي  عدنان  تقّدم  يومها  وأذكر    ...
عصام  يا  عنك  بعيدة  »مش  وخاطبني:  مهّنئاً 
... انت تلميذ نجيب ورّب تلميذ غلب استاذه«، 
النهائي على  البرج فاز في  أن  الى  مع االشارة 
األولى  للمرة  المسابقة  كأس  ليرفع  الهومنمن 

في تاريخه.
� »في ضوء التعادل الذي أسفرت عنه مباراة 
 1974 الشبيبة المزرعة مع االنصار في العام 
مهاجم  تظهر  ص��ورة  السفير  جريدة  نشرت 
الشبيبة حافظ عمار بمواجهتي وذّيلت بعبارة 
االنصار  ع��ّم��ار  على  يسدد  الشبيبة  »ع��ّم��ار 

والعّماران يتصارعان في الملعب«.
 1975  �  1974 موسم  وخالل  يوم،  »ذات    �
، وقبل مباراة الراسينغ مع االنصار حضر الى 
يرافقه  رحال  سهيل  الكابتن  البرج  في  منزلنا 

مني  فطلبا  مراد،  ابو  جوزيف  الراسينغ  عّراب 
لكنني  فريقي،  على  الفوز  يمنحهم  هدف  إمرار 
بواجبي  وقمت  اساسها  من  الفكرة  رفضت 
وزيادة لتنتهي المباراة تعادلية )1 � 1(، سّجل 

للراسينغ عمر طه ولالنصار عدنان الشرقي«.
� »خالل حراستي لمرمى االنصار كنت أفرح 
يعطي  الشرقي  عدنان  الكابتن  ك��ان  عندما 
الحاج  نور  االحتياطيين  للحارسين  الفرصة 
الشعور  وهذا  للمشاركة،  حسن  علي  وعفيف 
وفا  محمد  ال��ح��ارس  نفس  في  أيضاً  لمسته 

عرقجي عندما كنت احتياطيا له«.

الرأي والرأي اآلخر
الى  م���رّده  المالعب  ف��ي  القصير  »ع��م��ري 
كرمى  العملي  بمستقبلي  االهتمام  آثرت  أنني 
أكسبتك  م��اذا  فسألته  الصغيرة«،  لعائلتي 
»كرة  قال:  ومعنوياً  مادياً  الكروية  مسيرتك 
والخصم  اآلخرين  أحترم  أن  علّمتني  القدم 
تحديداً، وعلّمتني تقّبل الخسارة والربح بروح 
المالعب  من  حصدت  أنني  الحمدلله  رياضية، 
والتقدير  والشهرة  الطيبة  والعالقات  الجوائز 
مستواي  بفرض  ونجحت  ان��ج��ازات��ي،  على 

الفني في زمن الكبار«. 

بطاقة تعريف
االسم: عصام محمود عمار

تاريخ ومحل الوالدة: برج البراجنة 1949
الوضع العائلي: متأهل من انعام السباعي 

وله منها 3 صبيان وبنت
االنصار  ال��ب��رج،  معها:  لعب  التي  الفرق 

وكاظمة الكويتي

يخطط األلماني يان فرودينو بطل العالم ثالث 
مرات في رياضة الترايثلون )السباق الثالثي(، 
بمسابقات  المسماة  اللعبة  سباقات  إلكمال 
»الرجل الحديدي«، أثناء خضوعه للعزل الذاتي 

في منزله بإسبانيا. 
وتعتبر رياضة الترايثلون أشبه بالماراثون، 
حيث تبدأ بالسباحة ثم ركوب الدراجات وتنتهي 
بالركض، وهناك عدة أنواع منه: الشتوي الذي 
ال  الذي  والجبلي  الجليد،  على  التزلج  يتضمن 

يتضمن السباحة. 
إنستغرام  في  حسابه  على  فرودينو  وكتب 
في  بذلك  القيام  تحاول  ال  فضلك  من  »يقولون: 
مسافة  السباحة  أري��د  أق��ول:  ولكنني  المنزل! 
 180 مسافة  الدراجة  وقيادة  كيلومترات،   3.8

كيلومترا، وسباق الركض، كل شيء في المنزل. 
كل شيء بين شروق الشمس وغروبها«.

المسافة  عاماً(   38( فرودينو  يقطع  وسوف 
بجيرونا  منزله  في  كلم   200 نحو  تبلغ  التي 

بالقرب من مدينة برشلونة اإلسبانية، وذلك في 
على  يحتوي  الذي  به  الخاص  السباحة  حمام 
تيار مدمج، وعلى دراجته ذات الوضعية ثابتة، 
المشي  جهاز  على  الركض  منافسات  وسيؤدي 

الخاص به. 
وقال فرودينو لوكالة األنباء األلمانية »ال، هذه 

ليست مزحة كذبة نيسان«. 
عادي،  غير  األم��ر  »يبدو  فرودينو:  وأض��اف 
غير  تكون  ما  دائماً  الحديدي  الرجل  فمنافسات 

معتادة بشكل عام. 
وهناك شيء مميز للغاية هو ما يفعله الناس 
هنا في إسبانيا، وفي ألمانيا أيضاً وجميع أنحاء 
العالم، وخاصة العاملين في الرعاية الصحية«.

الصحي  الحجر  حالة  استمرار  إلى  وبالنظر   
المفروض على إسبانيا حالياً، باعتبارها من أكثر 
الدول تضرراً بجائحة فيروس كورونا المستجد، 
في  ممكن  غير  الطلق  الهواء  في  التدريب  ف��إن 

الوقت الراهن بالنسبة لفرودينو.

كشف تقرير صحفي إسباني عن رغبة نادي  برشلونة  االسباني بتعزيز خطه الهجومي بصفقة 
جديدة. 

وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو اإلسبانية، فإن نادي برشلونة يرغب في الحصول على 
خدمات مهاجم نادي غينت البلجيكي، الكندي  جوناثان ديفيد . وأشار تقرير الصحيفة الكتالونية، 
ب�25  السوقية  قيمته  تقدر  والذي  عاماً،   20 العمر  من  البالغ  الشاب  المهاجم  انتقال  احتمال  إلى 
مليون يورو، إلى برشلونة مقابل 16 مليون يورو بسبب تأثر سوق االنتقاالت باألزمة المالية التي 

أحدثها فيروس كورونا المتفشي في معظم دول العالم. 
وأوضحت الصحيفة أنه يتم مقارنة جوناثان حالياً بالنرويجي إيرلينغ هاالند مهاجم بوروسيا 

دورتموند، حيث سجل الالعب الكندي 18 هدفا وقّدم 8 تمريرات حاسمة مع فريقه هذا الموسم. 
لفت  مما  فقط،  مباراة   12 خالل  هدفاً   11 تسجيل  في  جوناثان  نجح  الدولي،  المستوى  وعلى 
وآرسنال  من آيندهوفن  أبرزها  العروض  من  العديد  تلقى  حيث  أوروبا،  في  الكبرى  األندية  أنظار 

وبايرن ميونخ وإيفرتون.

بات المدير الفني األلماني لنادي ليفربول، يورغن كلوب، مرشحاً بارزاً لتولي مسؤولية تدريب 
منتخب ألمانيا، خلفا لمواطنه، يواخيم لوف. وذكرت صحيفة »The Mirror« البريطانية، أن 

كلوب، ُينظر إليه كبديل مباشر للوف.
الفنية  اإلدارة  رأس  على  تعيينه  يتّم  قد  عاماً،   52 البالغ  المدرب  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت   
لمنتخب »المانشافت«، كتطور منطقي في مسيرته الحافلة. وكان كلوب تسلم مسؤولية تدريب 
والسوبر  أوروب��ا،  أبطال  دوري  بلقب  الماضي  العام  في  معه  وتّوج   ،2015 العام  في  ليفربول 
الممتاز  اإلنكليزي  الدوري  العالم لألندية، كما يتصدر »الريدز« حالياً، مسابقة  األوروبي، وكأس 
لكرة القدم، برصيد 82 نقطة، وبفارق مريح عن أقرب منافسيه، مانشستر سيتي صاحب المركز 

الثاني ب�57 نقطة. 
ويرتبط كلوب مع ليفربول بعقد يمتد حتى العام 2024. تجدر اإلشارة إلى أن منتخب ألمانيا 
هذا  مقررة  كانت  التي  أوروبا،  أمم  كأس  مسابقة  تأجيل  بعد  العام  هذا  بطولة  أي  في  يشارك  لن 

الصيف، إلى العام المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.

منافسات  الستئناف  المؤكدة  شبه  بالخطة  سمته  عما  اإلسبانية  سيرو«  »أوندا  إذاعة  كشفت 
الدوري اإلسباني من جديد بعدما توقف بسبب تفشي فيروس كورونا. وتقضي الخطة أن يستأنف 
الدوري اإلسباني بتاريخ 1 حزيران المقبل، على أن ينتهي بتاريخ 31 تموز، كما يقام نهائي كأس 

الملك في الخامس من آب المقبل.
 وأشارت إلى أنه بعد انتهاء المنافسات ستحصل األندية على راحة عدة أسابيع قبل انطالق 
الدوري  مسابقة  استئناف  في  جديداً  أمالً  بّثت  قد  »ماركا«  صحيفة  وكانت  الجديد.  الموسم 

اإلسباني لكرة القدم. 
وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته األربعاء الماضي، أن رابطة الدوري اإلسباني، الليغا، بعثت 
خطابات إلى أندية الدوري، تتضمن بروتوكوالً يتعين على جميع األندية اتباعه لعودة التدريبات 

مرة أخرى، تمهيداً الستئناف المسابقة، حال النجاح في السيطرة على تفشي وباء »كورونا«. 
وأكدت »ماركا« أن بروتوكول استئناف التدريبات يتضمن 3 مراحل: األولى تتم حالياً بالفعل، 
وهي التدريبات البدنية التي يمارسها الالعبون في العزل الصحي اإلجباري لكل منهم، والثانية 
التدريبات  إلى  العودة  8 العبين، والثالثة  التدريبات على مجموعات صغيرة ال تتجاوز  هي بدء 

بصورة طبيعية.
 وتابعت:«ينص البروتوكول على إجراء اختبار فيروس »كورونا« على جميع الالعبين وأعضاء 
األجهزة الفنية، إضافة إلى عائالت الالعبين والمدربين وكل أفراد الجهاز، وذلك قبل 72 ساعة على 

األقل من العودة إلى التدريبات بشكل طبيعي«. 
من  األقل  على  يوماً   15 قبل  ستكون  الكاملة  الجماعية  التدريبات  إلى  العودة  أن  إلى  وأشارت 

استئناف المباريات مرة أخرى.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
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يسر، يضعا شيئاً مقابل المال، حرف أبجدي مخفف 7 .
من الطيور، أبناء 8 .
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مدينة في باكستان، خالف إستقبل 4 .
متشابهان، شهر مصري، طلب فعل األمر 5 .

نثق بالشخص، دولة آسيوية 6 .
يهذبه، أرشدك إلى الطريق 7 .

سارعت إلى األمر، رقد، خاصتي 8 .
أحبا، قائد السفينة، ظهر من بعيد 9 .

الماء  خلطت  لإلنارة،  يستعمل  نادر  غاز  10 .
بالتراب

عملة آسيوية، إله النور عند الفرس 11 .
رحلت من دولة إلى أخرى، النهر الصغير 12 .

Su
do

ku

589

1943

271

615

6987

975

4193

715

362

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

الصغير )3*3(.

123456789101112

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

:Sudoku حل
 ،581432679  ،637918245  ،429576813
 ،752689431  ،816345792  ،394721568

248163957  ،963257184  ،175894326
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
1 ( رينهار كايزر 2 ( فالوغا، لم، سا 3 ( عل، ينم، ابل 4 ( 
قربنا، جيبوتي 5 ( عن، دلماتيا 6 ( ليماسول، سنين 7 ( ينق، 
واستا، نا 8 ( تجدل، انسان 9 ( حمانا، بم، ي ي 10 ( اسم 

موصول، رنمت، الري 11 ( دينا، درافا 12 ( نبلله، النبي. 

عموديا:
1 ( رفيق علي احمد 2 ( يا، رنين، ماين 3 ( نلعب، مقتا، 
نب 4 ( هولندا، جنرال 5 ( اغ، السودان 6 ( راي، موال، مده 
7 ( نجالس، بتر 8 ( الميت، تام، اا 9 ( يم، بيسان، افل 10 ( 

اوان، سيالن 11 ( رسبت، يناير 12 ( اليونان، يلي.

حلول العدد ال�سابق

Eleventh year / Friday / 3  April 2020 / Issue No. 3201
3201 العــدد   /  2020 نيسان   3  / اجلمعة   / عشرة  احلادية  السنة 
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∫t� XK�

 ÂU�d�«  ©1890®   U??�  U�bM�  ÆdB��«  fO�Ë  ‰U�L�«  qO��  vK�  Ód���«  «c??�  pO�≈  ?
 r�  p�c�  ¨’U��√  WF��  Èu�  t�“UM�  w�  gL�  r�  ¨åŒu�  ÊU�ò  dONA�«  ÍbM�uN�«
 UNM� …b�«Ë W�u� XFO� sO� w� Î̈ «—ôËœ 150 t�UO� ‰«u� t�U�u� s� tK�œ “ËU���
 p�– Òq� ÆÆÆ—ôËœ ÊuOK� 16 ??� Èd�√ …b�«Ë XFO� jI� dN� cM�Ë ¨—ôËœ n�√ 85 ??�

Æt�u� bF� Àb�
 kF�� Ê√ v�� ¨”ËdOç�« s� ŸuM�« «c� ¨wI�b� U� ¨o���� dA��« s� ŸuM�« «c�
 ¨wK�� Ïb�√ ö� ì ∫w�M�L�« t�U� U� œ«œd� s� «uÒHJ�Ë ¨W�H�ML�«Ë …dO�J�«  U�UI�« ËË–

 °ÍbF� b�√ ôË

…ó©H  óMCG  ’h  ,»∏Ñb  lóMCG  Óa

á«MÉÑ°U á°TOQO

áæWGƒªdGh øWƒdG ...AÉªàf’G

*‚œU� bL�� «e�«—  
 WLE�√Ë rO�UH�Ë sO�«u� UNK�Q� tD�d� ÊU��ù« UNOK� UO�� w��« ÷—_« WFI� u� s�u�«
 pK� w�U��U� ªrN�U�ËQ� ”UM�«   U�ö� r ÒEM� WLE�_«Ë sO�«uI�«  W�uL�L� Æ„uK� b�«u�Ë

Æp�– s� r�dO�F� ‚b�Ë tzUM�√ ¡UL��« W�—œ œÒb��Ë s�u�« —«dI��« sLC�  U�öF�«
 UN� tD�d� W�uL�� v�≈ ÂULC�ô« v�≈ ÊU��ù« —uF� W�U� uN� ¨¡UL��ô« v�≈ W��M�U� U�√
 …—u� rOEM��« «c� Ë√ W�uL�L�« Ác� sL{ œdH�« b�O� ÆWO�u�u�b�≈Ë WOH�K� WO�UO� W�ö�

Æt�H�K� d�F�
 W�u� W�ö� s�uJ�Ë s�uK� ÂULC�ôU� W�U��« pK� u� s�uK� ¡UL��ô« ÂuNHL� W��M�U�
 VÒKD�� tzUL��ô w�«u�« s�«uL�« œ«b�≈ ÒÊS� p�c� Æ’ö�ù«  U�—œ vK�√ v�≈ ÍœR� t� UMD�d�

ÆW�uM��Ë WHK��� ÎU�Ëd�
 rÒ��� rNM�u� ¡UL��ô« q�U� sOL�M� sOM�«u� v�≈ W��UM�« ‰UO�_« q�u�� ÒÊ≈ ¨UM� s�
 s�u�«Ë WO�UL��ô« W�AM��«  ôU�ËË WF�U��«Ë W�—bL�«Ë …d�_« s� W�d�A� œuN� ‰c�
 sOI� vK�Ë w�Ë vK� «u�uJ� Ê√Ë «u�—b� Ê√ WO�d��« vK� sOLÒOI�« vK� d�_« ∆œU� w� ÆW�Ëb�«Ë
 sLJ� w�Ozd�« ·bN�« oOI�� ÒÊ≈ Æs�«uL�«Ë s�u�« sO� W�öF�« WFO�D� `O�� rN�Ë q�U�

Æs�«uL�«Ë s�u�« j�d� w��« WOK�UJ��« W�öF�« W�dF� w�
 ÂuI� W�Ëb�U� ÆÁ—U�œ“«Ë t�OLM� vK� qLF�«Ë tM�u� hK�� Ê√ s�«uL�« vK� d�¬ vMFL�
 œd� q� ÂuI� Ê√ Í—ËdC�« s� p�c� Æ U�b�Ë  «dO�Ë ‚uI� s� UNOM�«u�  U�ÒKD�� cOHM��
 WOK�UJ��« W�öF�« ÈÒcG�� p�c�� ¨lL��L�« ÁU�� UN�U��«u� W��R� q�Ë tM�Ë ÁU�� Á—Ëb�

ÆwIOI��« ¡UL��ôU� —uFA�« w�U��U� “ÒeF��Ë
 WO�UL��ô« W�AM��«  ôU�ËË  U��RL�«Ë sO�u�d��«Ë …d�_« Èb� „«—œù« «c� ÒÊ« ¨Ê–«
 œ«b�ù ’ö�ù« f�√ vK� WOM�� WO�d� W��UM�« ‰UO�_« WO�d� WOKL� q ÒN�� Ê√ t�Q� s�

ÆwM�u�« ¡UL��ô« W�d� w� sO�dGM� sOM�«u�
 WO�d��« f�√ Òr�√ t�ö� s� œ ÒËe�� Íc�« jO�L�«Ë qHD�« W�AM�� v�Ë_« W�O��« …d�_« ÒbF�
 b�UB�« qO��« œ«b�≈ w� …d�_« WO�ËR�� sLJ� Æt�OB�� ÊÒuJ��Ë „uK� Ÿ«u�√ V��J�Ë
 p�– Òr��Ë rNzUM�√ ”uH� w� ¡UL��ô« V� Ÿ—“ vK� q�_« qLF� ÆÎUO�UL��«Ë ÎU�b��Ë ÎUO�H�

∫…b� qzU�ËË oz«dD�
Æs�uK� ’ö�ù«  U�ÒuI� ‰u� d�U�L�« Y�b��« ≠

ÆWOM�u�«  «“U��ù« Òr�√ sÒLC�� Âu�— w� ¡UM�_« l� W�—UAL�« ≠
Æs�u�« V� vK� …eÒH�L�« hBI�«Ë V�J�« …¡«d� ≠

ÆWO�«dG��« WO�UM�« s� s�u�U� n�dF��« ≠
ÆW�d�_«Ë WO��—U��« s�U�ú� WO�«bO�  «—U�“ oO�M� ≠

Æs�uK� ‚dAL�« a�—U��« vK� WO�u��« ≠
 ÒV��« p�– WOLM�Ë W�KD�« »uK� w� s�u�« ÒV� ”d� s� W�ËR�� W�u�d��« W��RL�« ÒbF�
 w�  U�U��«Ë „uK� ◊UL�√Ë  «—UN�Ë  UO�ËR�� s� tKL�� U�Ë rKFL�« WMN� ÒÊ≈ Æ¡UL��ù«Ë

ÆWO�«u�« WM�«uL�« ÂuNHL� f�R� q�U� t�√ b�R� UMKF�� ¡UL��ô« vK� WO�d��«
∫WO�U��«  UIO�D��«Ë  U�—ULL�« ‰ö� s� ÂuNHL�« «c� e�eF� Òr��

ÆWOLOKF��« œ«uL�« lOL� w� wKLF�« V�U��« ‰ö� s� ¡UL��ô« ÕË— WOLM� ≠
ÆW�dFL�« s�uJ� w� W�—UAL�« vK� WLzUI�« W��b��« f�—b��« oz«d� œUL��« ≠

Æ¡UL��ô« d�UA� WOLM� ‰ö� s� WDA�_« lO�A� ≠
Æt� W�KD�« Íb�IO� tO�≈ ¡UL��ô«Ë s�u�« ÒV� —UN�≈ ≠

Æw�bL�« lL��L�«Ë wK�_« lL��LK� WF�U�  ULEM� w� ◊«d��ô« vK� »öD�« lO�A� ≠
 w�  WO�C�K�  ÒbF���Ë  WO�UL��ô«  t�U��R�Ë  tFL��L�Ë  tM�u�  e�F�   qO�  œ«b�≈  ?

ÆtM� ŸU�b�« qO��
 o�UML�«Ë s�U�_«Ë  rNM�Ë w� Ÿ—«uA�« W�UE� vK� »öD�« WO�u� ÒrNL�« s� t�√ d�c�Ë
 W�UL� UN�b� WO�uD�  öL�Ë ‰UL�√ w� W�—UAL�« vK� rNÒ�� ‰ö� s� W�UF�« o�«dL�«Ë

ÆW�O��«
 WO�ö�_« rOI�«Ë ◊U�C�ô«Ë …bzU��« WLE�_«Ë sO�«uI�U� Â«e��ô« vK� W�KD�« rOKF� ÒÊ√ UL�
 ÒÊ√  U�«—b�« iF�  dN�√ Æ¡UL��ô« w�«Ë s�«u� ¡UA�≈ v�≈ ÍœR� w��« q���« Òr�√ s� d��F�
 Êu�O� ‰uO� t�b� `�B� t�J�—« U� vK� V�UF� Ê√ ÊËœ  U�U���ô« w� ÒgG� Íc�« V�UD�«

Æq�I��L�« w� Áœö�
 lI�  w��«   öJAL�«  Òq�  w�  w�«u�«  —«u��«  »uK�√  e�eF�  sOB��L�«  sO�u�d��«  vK�
 ÒUO�UL��« sOHK��� sOM�«uL� WOFL��L�« rN�UO� wK� ÎU�U��« fJFMO� Íc�« d�_« ¨rNMO�

ÆÒUOM�Ë ÊuN�UA�� rNMJ� ÒUO�O�Ë
  U�uIL�« v�« dI�H� uN� W�KD�« Èb� ¡UL��ô« ÕË— WOLM� w� Á—ËœË ZNML�« WO�U� s� U�√

∫WO�U��«  U�ÒKD�L�« o�Ë W�UO� …œU�≈ VÒKD�� uN� ÆWO�U�_«
 ¡UL��ô«  “ÒeF�  w��«  WO�«—b�«   «—dIL�«  w�   UO�U��ù«Ë   UO�K��«  t??�Ë√  b�b��  ≠

ÆwM�u�«
 s� T�UM�«  qO��«  sÒJL�O�  WO�U�  WN� s� sOLKFL�«Ë WN� s� »öD�«  sO� q�«u��«  ≠

ÆwM�u�« ¡UL��ô« d�UA� s�uJ� v�≈ ÍœR� Íc�«Ë tO�« Êu�u�� Íc�« vK�_« q�L�« —ÒuB�
Æ¡UL��ô« ÕË— ¡UO�≈ ·bN� WOLOKF��« W��RL�« l� Òw�bL�« lL��L�«  U��R� ÊËUF� ≠

 ·«d�√Ë   «œU??�Ë  bO�UI�  Â«d��«  tOK�  ÒÍ«  d�ü«  qÒ�I��Ë  Âd���  s�«u�  œ«b�≈  UMOK�  «c�
  U��R� —Ëœ “d�� UM�Ë ÆrN�«d�√Ë rN�«e�√ rN��—UA�Ë ¨b�«u�« s�u�« ¡UM�√ s� s�d�ü«
 WOM�u�« …b�u�« √b�� s�uJ� —U�« w� p�– ÒVB�Ë ÆÂuNHL�« «c� e�eF� w� WO�UL��ô« W�AM��«
 w� r�U�� WLOK��« WO�d��« ÊS� p�c� ÆsOM�«uL�« sO� …bF�_« lOL� vK� W�U ÒFH�« W�—UAL�«Ë
 r�—uF� “«e��« s� qO��« «c� sOB�� WOG� b�b��« qO��« ¡UM�√ sO� WOM�u�« W�UI��« dA�
 ‰UH�_« Z�œ vK�  U��RL�«Ë ·UAJ�«Ë  UOFL��« —Ëœ w� WL�U�L�« pK� “ÒeF�� Æ¡UL��ôU�

Æs�u�« Âb�� WHK���  U�UA� w� rN��—UA� ‰ö� s� UNO� «ËQA� W�� Í_ »U�A�«Ë
  U��RL�«Ë W�—bL�«   UO�ËR�� l� …d�_«  UO�ËR�� q�UJ�� sO� ¨‰uI�«  W�ö�
 vK� ÂuI� W�ö� rNM�u� rND�d� sOM�«u� œ«b�≈Ë W�ÒbI�� W�Ëœ ¡UM� lOD��� WO�UL��ô«

Æ÷—_«Ë s�uK� ¡UL��ô« —Ëc� ”d� v�≈ ÎUOzUIK� ÍœR� WO�UHA�«Ë WO�«bBL�«Ë ÃU��ù«
—u� W�cHM� w� »U�A�«Ë WO�d��« d�U�Ë W�u�d� WOzUB�√*
w�UL��ô« w�uI�« Í—u��« »e��« w� 
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