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 YO� s� s??�b�« v�≈ U??M�dE� w??�
 WO??�UO��« ô W??O�Ëd�« t??�O�U�
 …U??O�K�  s??�b�«  ÒÊ≈  ∫‰u??I�  s??��
 …UO��« X�O�Ë …UO��« n�dA��Ë

Æs�bK�
ÁœUF�

 WGOB�«  Ê√  Êü«  v??�??�  …d??�«u??�??L??�«   U??O??D??F??L??�«  ≠
 ¨…œuF�U�  sO��«d�«  sO�d�GL�«  …œuF�  W�U�L�«  WOKLF�«
 ô≈  V�UM��  ô  W�œU�  Î U�ö�√  ¡ôR�  qÒL���  W�ËdA�
 W�UD� WHK� YO� ¨‚u� U�Ë rNM� vD�u�« WI�D�« l�
 w� wFO�D�« U�dF� ·UF{√ W�L� s� b�e� dH��«
 d���«  …d�H�  WO�bMH�«  W�U�ù«  WHK�Ë  ¨W�œU�  ·Ëd�
 W�UD�  dF�  ÊuJ�  U�bMF�  ¨r??�«u??L??�«  —U??F??�√  t�A�
 dF�Ë ¨§ 1800 s� d��√ UOI�d�√ s� Õd�IL�« dH��«
 1200  Í√ ¨…b�«u�«  WKOK� Î «—ôËœ 80  Õd�IL�«  W�U�ù«
 bzUF�« œdH�« WHK� Ê√ wMF� «cN� Î̈ U�u� dA� W�L�� §
 t�  vÒM����  UNMO�Q��  u�  ÂuI�  Ê√  V��  §  3000  w�
 d�_«  ÊuJ�  U�bM�Ë  ¨WO�uJ��«  WD��«  sL{  …œuF�«
 »uKDL�« mK�L�« dOB� œ«d�√ W�L� s� WKzUF� Î UIKF��
 ÊUM��  w�  iF��«  Ê√  wMF�  «cN�  Æ—ôËœ  15000  u�
 ¨»«d��ô«  s�  Y�b��«  bM�  t�√  œUI��ô«  r�Ë  gOF�
 ¡ôR�  sO�  fO�  ÊQ??�Ë  ¨‰U??�  ”UO�Q�  oKF��  d�_U�
 v�≈  Î UHO�  ¡w�L�«  s�  lM�L�  rN�O�K�√  ULMO�  ¨¡«dI�
 W�œUF�«  dH��«  W�UD�  sL�  ÊuJKL�  ô  r??N??�_  ÊUM��
 …UO��«  q��  Ê_  «Ëd??�U??�  rN�√Ë  ¨ «—ôËb???�«   U�L�
 nE� Êu??C??�d??� «u????�«—Ë ¨r??�b??K??� w??� rN� X??�U??{
 Ê√ sJL� U� qOB��� qLF�« ◊Ëd� V�UB�Ë gOF�«

ÆrN�özUF� gOF�« s� r�dJ�« b��« s�R�
 j�Ë_«  ‚dA�«  Ê«dO�  W�d�  WA�UM�  b�d�  ô  ≠
 ¨dH��«  W�UD��  U�dOF��  XLJ�  w��«   U�U���«Ë
 WO�uJ�   U??N??�  U??�—U??F??�√  vM���  w??�??�«  ‚œU??M??H??�«  ôË
 ‚œUM�  w�  W�U�ù«  —UO�  s�bzUFK�   d??�Ë  UN�≈  ‰uI�
 b�d�  q�  ¨«u��—  Ê≈  …b�«u�«  WKOK�  Î «—ôËœ  80  dF��
 WOMFL�«  WO�ËR�L�«   U�u���  qJ�  W�uJ�K�  t�u��«
 sO�d�GLK�  …œu???F???�«  »U???�  `??�??�  —«d????�  W??L??�d??�??�  U??N??O??�
 w�  ‚œUMH�«Ë  r�UF�«  w�  Ê«dOD�«  ‚u��  ¨sO��«d�«
 ¨U�œUL��« r� w��«  «—UO��U� …—uB�� X�O� ÊUM��
  U�d�Ë  Î̈ö�U�Ë  ÎözU�  Î «œu�—  bNA�  Ê«dOD�«  ‚u�
 l�  W�U���  sJL�Ë  ¨qL�  ’d�  s�  Y���  Ê«dOD�«
 Î UO���  rNF�“u�Ë  s�bzUFK�  Òw??�U??L??�≈  ÒÍd??�b??I??�  r??�—
  U�d�  s�  ÷Ëd??�  Ã«—b??�??�«  ¨…œu??F??�«   UN�  vK�
 »—UI�  ÷Ëd???F???L???�«Ë  ¨W??�??�U??M??L??K??�  …e???�U???�  W??O??L??�U??�
 W�«d�  qIM�  ¨—uN�  W�ö�  vK�  W??� Ò“u??�  WK�—  n??�_«
 —UF�_«  q??C??�√  v??K??�  ‰uB�K�  ¨V????�«—  n???�√  W??�??L??�«
 v�≈  iH�M��  WHKJ�«  Ê√  nA�JM�Ë  ¨◊Ëd??A??�«Ë
 sO��«dK�  »U??�??�«  `�HMK�  UNK��Ë  ¨d??�??�√  U??L??�—Ë  l??�d??�«
 w�  …dA�ML�«  WD�u�L�«Ë  …dOGB�«  ‚œU??M??H??�«  s??�
 …œÒbF��   «—UO��  UNKC�√  —U���Ë  ¨·U�—_«Ë  ‰U���«
 „d��Ë  U�œUL��«  r��   UE�U�L�«  q??�  w??�  …dA�M�
 s�  q�L�«  nA�JM�Ë  ¨rN��UM�  U�  —UO��«  s�bzUFK�
 U�bM�Ë  ÆWHKJ�«  iOH��  Èu���  vK�  p??�–  ZzU��
 ¨«u��—  «–≈  X��≈  ‰bOL�«   «dzUD�  Êu��«d�«  bFOK�
 «c�  ·d??�  ÊuJKL�  ô  s??�c??�«  sOO�UM�K�«  ÂU??�√  sJO�Ë
 UNF�u� s� W�Ëb�« t�bI� Î UMJL� Î UOF�«Ë Îö�b� —UO��ô«

ÆWO�UL��ô«  UN�O�ËR��
 nK� w??� w??�U??M??�??K??�« ÂU??F??�« s???�_« W??�d??�??� ‰u??I??� ≠
rOLF�K� q�u��« ÊU� Á—Ëœ W�O�M� Íc�«Ë ·—UBL�«
©8’ WL���«®

 ó©ÑdGh ø«Hôà¨ªdG IOƒY

 ádhódG á q«dhDƒ°ùe »YÉªàL’G

 q�bM� d�U� 

±hôëdG ≈∏Y •É≤f

 ÉfhQƒc QÉ°ûàfG QÉ°ùe ójóëàd áHÉ°UEG »fƒ«∏ªdG ºdÉ©dG Æƒ∏H óYƒe Ö qbôàd ƒYóJ á q«ªdÉ©dG áë°üdG

 º«gGôHEG »YÉ°ùeh ˆGô°üf ÜÉ£N ...ø«YOƒªdG QÉ¨°U äÉHÉ°ùM ôjôëàd ¿É q«aô°üe ¿Éª«ª©J

 ¢VhôY êGQóà°SÉH áÑdÉ£eh ...É¡MÉéf ∫ƒM ä’DhÉ°ùJ º°SôJ øjóFÉ©∏d ôØ°ùdG äÉbÉ£H ô«©°ùJ
 Òw�UO��« —Òd�L�« V��

 W�œUF�  XO���  s??�  UNIK�  WOL�UF�«  W�B�«  WLEM�  XK��
 l� sO�dL� X��� U�bF� ¨Ÿu��√ q� …d�  U�U�ù« œb� n�UC�
 ÊuOK�  nB�  v�≈  —«–¬  20  w�  »UB�  ÊuOK�  l�—  s�  ‰UI��ô«
 V�d�� WLEML�« ¡«d�� U�œË ¨ÊU�O� 3 w� ÊuOK� v�≈ tM� 27 w�
 wÓ�uOK� v�≈ ‰UI��ô« Òr� «–S� ÊU�O� 10 w� l�«d�« Ÿu��_« W�UN�
 —UA��«Ë  wAH��  rO��  d??D??�  ÂU???�√  r??�U??F??�«  Êu??J??O??�  »U??B??�
 Î «bOF�  »UB�  sO�ö�  …dAF�«  r??�—  ÊuJ�  s�  YO��  ”ËdOH�«
 v�≈  nFC�«  s�  …œU�e�«  ‰bF�  l�«d�  «–≈  U�√  ¨ÊU�O�  W�UN�  s�
 …dDO��«  X��  ”ËdOH�«  ¡UI�  ÊuJO��  jI�  Î UO�u��√  %  50
 sJ� Î̈ôËe� W��M�« w� l�«d��« ¡b� —UE��U� ÁuL� w� —«dI��ô«Ë
 W��M�«  ¡U� «–≈ U�√ ¨ÊU�O� W�UN� l� sO�ö� W�ö��« r�— ÊuJO�
 w�  ÊuJM��  Î UO�u��√  20  ?�  30  ?�  40  v�≈ %  50  s�  WÒO�“UM�
 f�√  ÂU�—√  ‰ö� s�Ë ¨Á—UA��«Ë ”ËdOH�«  s� ÃËd��«  …dz«œ
 Î̈ UMJL� Ÿu��_« «cN� 50% ?�« WO{d� vK� rzUI�« u�—UMO��« «b�
 vK�  —«dI��ôU�  —U�L�«  q�I���  tOK�  Íc??�«  Ÿu??�??�_«  —dIO�

ÆWI�d�  U�UH�—« qO���� …œuF�« Â√ UNM� ‰ËeM�« Â√ W��M�«
 UO�UD�d�Ë UO�UL�√Ë U��d�Ë UO�UD�≈Ë U�dO�√ XK�� ¨f�√ Âu�
 ‰Ëb�« Ác� w� ”ËdOH�« uL� ‰ö� s�Ë ¨…b�b� W�U�≈ n�√ 50

 ¨r�UF�«  w�  ”ËdOH�«  dOB�  —ÒdI�O�  …dDO��«  vK�  UN�—b�Ë
 ŸUAI�« —UE��U� r�UF�« w� Íd�� U� l� rK�Q�K� vF�� ÊUM�� ULMO�
 `�M� ‰«e� ô u�Ë ¨dD��« …dz«œ Ã—U� ¡UI��« ‰ö� s� ¨W�“_«
 vK� q��� w��«  …dOD��«  U�«d��ô« r�— ·bN�« «c� oOI���
 WOK�«b�«  d�“u�  l�œ  U�  u�Ë  Æw�eML�«  ‰eF�U�  Â«e��ô«  Èu���
 l� ”UM�« »ËU��� r� «–≈ Î «—UN�Ë ÎöO� ‰u���« dE�� `�uK��« v�≈
 vK�  U�U�≈ 508 l� ÊUM�� k�U� ULO� ¨‰eFK� W�uJ��«  «u�œ
 œb� vK�  U�U�ù« œb� ”UOI� Î UOL�U� iH�M� wD�Ë ‰bF�

ÆÎUOL�U� 138 q�UI� ÊuOKL�U� W�U�≈ 74 qO��� l� ¨ÊUJ��«
 s�  —b� w��« rO�UF��« “d�_« —uD��« ÊU� w�UL�« ÊQA�« w�
 dF�K�  Ì“«u??�  ·d�  dF�  œUL��«  vK�  XB�Ë  ¨ÊUM��  ·dB�
 sO�«dB�«Ë ·—UBL�«Ë ÊUM�� ·dB� sO� ÁbO�u� r�� ¨wL�d�«
 qI� w��« lz«œu�« »U��_ `O��Ë ¨WO�u� WO�Ëd�J�≈ WBM� d��
 WO�UM�K�« …dOK�U� rN�«u�√ V�� —ôËœ ·ô¬ 3 Ë√ …dO� sO�ö� 5 s�
 5 ?�« V�UB� …dOK�« q�UI� —ôËbK� Í“«uL�« dF��« ”U�√ vK�
 tK��Ë ¨sO�ö� 8 ‰œUF� U� vK� qB�� Ê√ ÷d�H� …dO� sO�ö�
 nB�Ë sO�ö� WF�� vK� qB�O� —ôËœ ·ô¬ 3  ?�«  V�U�
¨WOKLF�« Ác� rOEM��  —b� w��« rO�UF��«Ë ¨WO�UM�� …dO� ÊuOK�
©8’ WL���«® ÆÆÆŸu��√ q� sO�UBL�« œb� n�UC� s� ·u��� WOL�UF�« W�B�« WLEM�

 WOLKF�«  ÀU��_«  oA�œ   √b�
 w??� W???�—u???� Èu??�??�??� v??K??�
 WOB�A��«Ë  WO�öF�«  w�«uM�«
 ¨U�Ë—u�  ”ËdO�  s�  WOzU�u�«Ë
 W�U�L�«   U�UJ�ù«  s�  ÎU�öD�«

Æp�c�
 WOKJ� wLKF�« VzUM�« p�– b�√Ë
 åoA�œ WF�U�å?� ÍdA��« VD�«
 ¡b�ò  Ê√  ¨w�K�  Ê«Ëd??�  —u��b�«
 d�“Ë  s�  tO�u��  ¡U�  ÀU��_«
 wLKF�«  Y���«Ë  w�UF�«  rOKF��«
 q�   √b??�  YO�  ¨rO�«d�«  ÂU��
 l{u�  W??�—u??�??�«   U??F??�U??�??�«
  ôU??�??� w???� W??O??�??�??� ◊u??D??�

ÆåÃöF�«Ë hO�A��«Ë W�U�u�«
 VK�  WF�U�ò  Ê√  v??�≈  Á Òu??�Ë
 Â«b���«  `O��  Îôu??K??�  X??�b??�
 …b�«u�«  W�HMLK�  …œbF��  c�P�
 v{d�  W??F??�—√  UNM�  bOH��O�
 rOLB�  v�≈  W�U{≈  ¨b�«Ë  X�u�
 wzb��  w�UMD�«  fHM�  “UN�
 w�  WO�B�«  W�bMN�«  o�d�  d��
 tFOMB�  sJL�  ¨oA�œ  WF�U�

ÆåÎUOK��
 W�B�«  …—«“Ëò  Ê√  v�≈  —U�√Ë
 w�U��≈  j??�  ‚ö??�S??�  X??N??�Ë
 sO�Ë—uK� w��Ë—bON�« lOMB��

 Èb???�≈  √b????� Y??O??� Î̈U??O??K??�??�
 wHJ�  UL�  tFOMB�   U??�d??A??�«

ÆåW�U��«
 œu???�Ë Âb????�ò w??�??K??� b????�√Ë

 Êü«  v??�??�  X??�??�??�  Ãö????�  Í√
 U�  lOL�  Ê√Ë  ¨÷dLK�  100%
  U�ö�  u??�  tM�  Êö???�ù«  r��
 …b�  qOKI��  b�U��Ë  WO��d��

 UNML{  s�Ë  ¨vHAL�«  w�  ¡UI��«
 l� s??O??�Ë—u??K??� w??�??�Ë—b??O??N??�«

ÆåsO��U�Ëd��“ü«

 á q«FÉbhh áq«°ü«î°ûJh áq«LÓY kÉKÉëHCG CGóÑJ ájQƒ°S

áMÉàªdG äÉfÉµeE’G øe kÉbÓ£fG ÉfhQƒµd

zâ«ÑdÉH ∂«∏N{ Gôà°ùcQhCG
z¿ÉæÑd Éj ∂ÑëH{ »qæ¨Jh ±õ©J

 ‰ö�  s�  WÒ�u�u�  WÒOM�UC�  W�u�  ÃU��«  Á—b�«  Ëd���UL�«  ÂÒb�
 UN�Fz«—Ë ¨“ËdO� …bO��« ¨ÊUM�� e�— vK� Á—UO� l�u� ¨vIO�uL�«

ÆWM�U�d�« s�u�_« WLB� qL�� w��« åÊUM�� U� p���ò
 …—UA��� l� q�«u��« bF� Òw�uM�« qLF�« «c� w� ÃU��« oKD�«
 w�UF�«  wM�u�«  bNFL�«  f??O??z—Ë  wMO��  sO�  W�UI��«  d??�“Ë
 WOM�_« Òb�√ t�≈ ‰U�Ë ¨W�d���« ÷u� —ÒdI� ¨U�U� ÂU�� vIO�uLK�
 Òq�  s�  VK�Ë  ¨d�U��  qH�  ¡UO�ù  U�e ÒN��  t�Q�Ë  l�“u��«  WN��
 WI�d�  vK�  p�–  oO�u�Ë  W�U��«  t��P�  Òq�  UN� ÒœR�  Ê√  ·“U??�
 U�bF�ò  ∫t�eM�  w�  Òq�  ÎU�“U�  30  l�  —ÒdJ�  U�  u�Ë  ¨u�bO�  d�uB�
 ¨«d���—Ëô«  w�  sO�“U�  s�  u�bO�  lDI�  30  lL�  w�  X�K�√
 sÒOF�  wIO�u�  ŸUI�S�  ¡UMG�«  tM�  X�K�Ë  ‰«—uJ�«  l�  XK�«u�
 h ÒB��L�« ”bMNL�« …b�U�L� XMÒJL� U�bF� ¨ «u�bOH�« ‰U�—≈Ë
  «u�bOH�« lL� s� «dN� bO�Ë W��b��«  UOMI��«Ë WO�c�« Z�«d��U�
 —ÒdJM�ò ∫ÎUHOC� ¨å‰eML�« s� …d�U�� WO�ü« W�uK�« ÁcN� ÃËd��«Ë
 q�«œË UMK�«œ w� œu�uL�« r�_« d�JM� WK�IL�« ÂU�_« w� W�d���«

Æåh�� Òq�

:±QÉ°üªdG º«eCÉJ ìGôàbG ≈∏Y äÉ¶MÓe

...ø«fGƒ≤dG ≥«Ñ£J ΩóY »a á∏µ°ûªdG π°UCG

...¿ƒ q«fÉæÑ∏dG ¿ƒHôà¨ªdG É¡jCG

?!á q«dÉ«N ...ôØ°ùdG ôcGòJ QÉ©°SCG GhQòMG

 W�HB�«  vK�  ¡«d??G??�«  å¡U??M??�??�«ò  WHO��  w??�  wM�H�
 —u��bK�  rÒO�  ‰UI�  XzUH�«  ¡U�ö��«  Âu�  œb�  s�  v�Ë_«
  U�ö�≈ ¡«d??�≈  …—Ëd??{ v�≈  tO� ‚ÒdD� k�U� œU??�“
 iF�  Õd��«Ë  ¨w�UM�K�«  w�dBL�«  ŸUDI�«  w�  W�—c�
 w�   √d??�  w�U��«  ÂuO�«  w??�Ë  Æ‚UO��«  «c??�  w�  —U??J??�_«
 o��_« VzUM�«Ë d�“uK� Î U�UO� WHO�B�« s� t�H� ÊUJL�«
 ¡«—“Ë  l�  o�«u�  t�√  tO�  sKF�  VOD��«  d??�«“  –U��_«
 —u��b�«  t??�d??�  U??�  wÒM��  vK�   UOB��Ë  sOI�U�

   Æt�UI� w� k�U�
 UNO�  n�U�√  w��«   UE�öL�«  iF�  q��√  Ê√  q��
 –U��_«  w�UF�  Í√—Ë  k�U�  œU�“  —u��b�«  V�UJ�«  Í√—
 sO�OB�A�  ULN�  dO�J�«  Â«d��ô«  l�  ¨VOD��«  d�«“
 ‚ö�_«Ë  rKF�U�  ULN�  œuNA�Ë  Íœö�  s�  sO��u�d�
 ÒÊQ�  hO�A��«  l�  Î U�UL�  oH�√  wM�√  b??�ƒ√  ¨W??�«e??M??�«Ë
 wL�d�« ¨w??�d??B??L??�« ŸU??D??I??�« w??� Î «d??O??�??� Îö??K??� „U??M??�
 ÒÊ√Ë ¨W�U��« ·—UBL�«Ë ÊUM�� ·dB� ÒÍ√ ¨’U��«Ë
  U�UL��ô« …—«b� w� ÊuJ� Ê√ V�� Õö�ù« WOKL�
 `z«d�  »U??�√  —u�cL�«  qK��«  ÒÊ√  v�≈  Î «dE�  WÒO�uJ��«
ÆÎ «b�√ rNM� s���� r� UL�—Ë ¨sOO�UM�K�« s� Î «b� WF�«Ë

 dO� …e�u� W�L� t{d� bF� V�UJ�«  t Ó�d��«  U� U�√
¨WO�dBL�«Ë  WO�UL�«  ŸU???{Ë_«  tO�≈  X??�¬  UL�  WKL�J�
©8’ WL���«®

 w� W�uJ��« RJK� vK� ÊUM�� w� bF� W�UOI�« bFI� r�
 ÊuM�«u�  rN�√  —U���U�  ¨Ã—U��«  s�  sOO�UM�K�«  …œU�≈
 —UD�_«  s� rN��UL�Ë rN�œU�≈  rN��Ëœ vK� rNI�Ë

ÆÆÆU�Ë—u� ¡U�Ë UNO� UL� ¨UNFOL�
 …d���  W�uJ��«  XI�«Ë  UL�   «b�bN��«  ôu�  ¨UL�—Ë
 ¨W��UFL�« Ác� ÒÊ√ dO� ÆW�“ú� WF�d��« W��UFL�« vK�
 vB�√  v??�≈  …œu??F??�«  Ác??�  rO����  W�ËU��  s�   dÒ��
 …œU�≈  u�  ·bN�«  ÒÊQ??�Ë  Æd�U��  dO�  qJA�  sJLL�«
 —UF�√  V���  ¨r??�d??O??�  ÊËœ  jI�  ‰U??�??�«  Í—u??�??O??�
 ÆUNM�  U�uKFL�« iF� »Òd��� √b� w��« dH��« d�«c�
 ÊU� ¨WI�U��«  …œu??�??L??�«  —«d??�  ÒÊS??�  p??�–  v??�≈  W??�U??{≈
 rN�d��Ë  ¨”Ëd??O??H??�U??�  sOO�UM�K�«  sO�UBL�«  Âd??�??�

 ÆÆUN�«—UD�Ë r�UF�« œö� w� sOI�U�Ë sOIKF�
 ÆÆÆd��√ —u�_« `{uM�
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حزب اهلل هو حزب اهلل!
{ صادق النابلسي

العام  األمين  تناول   ،2020-3-20 في  ألقاها  التي  كلمته  في 
عامر  العميل  قضية  الله  نصر  حسن  السيد  سماحة  الله  لحزب 
بعض  أخذت  التي   - للمغالطات  وناقضاً  ومحلالً  مفككاً  الفاخوري 
ببياٍن  االرت��ي��اب،  في  لالسترسال  حلفائه  وبعض  الحزب  جمهور 
الحجة  وتقلب  ضّده  تعكسه  بل  تدليله،  المغاِلط  على  تقطع  واضح،ٍ 
عليه. وهو المعروف عنه، أّنه يمتلك قدرات تحليلية وتقويمية تمّكنه 
لغوية  بضوابط  واالعتراض  العرض  آليات  مختلف  مع  التعامل  من 

وأخالقية مبهرة. 
في العادة، ال غرابة من تهّجم الخصوم سواء تبّينوا القضية التي 
ُتثار المحاّجات حولها أم لم يبدوا أّي فهم لطبيعتها الحقيقية. فحزب 
والتشويهات  التحريضية  الدعايات  من  دائم  لسيل  يتعّرض  الله 
في  موقف  أو  مبادرة  أّي  قبال  في  المقصودة  والعدائية  المتعّمدة 
نهضت  الغرابة  أّن  بيد  الخارج.  وأزم��ات  وتحّوالت  الداخل  قضايا 
من  والتشكيكات  واالتهامات  االنتقادات  من  سلسلة  أتت  عندما  بقوة 
»صفقة«  على  احتجاج  واألصدقاء.  البيئة  من  أّي  متوقع،  غير  مكان 
وعلى  البتة،  فيها  يتهاون  لم  »مبادئ«  وعلى  الحزب.  يعقدها  لم 

»تقصير« كانت الحكمة فيه أن ال ينقلب إلى تهّور! 
لم  الله  حزب  أّن  أّكد  حين  موجزة،  بجمل  حاسماً،  سماحته  كان 
يكن على علم من األساس بوجود صفقة خلف إطالق سراح العميل 
غّض  وال  فيها،  طرفاً  ليس  فالحزب  حقاً،  ُوجدت  وإن  الفاخوري، 
بالمساومة  اتهامه  أّما  غّطاها.  وال  عليها،  سكت  وال  عنها،  الّطرف 
نبتسم  »لم  أيضاً:  ومباشراً  صارماً  الجواب  فكان  المبادئ  على 
على  رضى  أو  تفّهم  حتى  أو  قبول  عالمة  أّي  ُنظهر  ولم  أحد...  أمام 
نحن  ال��دم،  أهل  نحن  ألّننا...  هذا،  من  شيء  يحصل  لم  اإلط��الق، 

أولياء الدم«!
من  بشيء  جاء  عليها  ال��رّد  فإّن  »التقصير«  قضية  طرح  وعندما 
جمهور  يعرفها  حدود  ثمة  إذ  األولين.  االتهامين  خالف  على  التفنيد 
التجربة  وبحسب  القيادة،  ب��أّن  أصدقائه  بعض  وربما  الحزب 
التجاري  المنطق  أس��اس  على  الصفقات  تمتهن  ال  التاريخية، 
في  مختلفة  أح��زاب  إليها  ع��ادة  تلجأ  التي  الحزبية  والمساومات 
تعظيم  أجل  من  أو  لديها،  ما  حماية  سياق  في  جاءت  سواء  العالم، 
من  الخوف  بدافع  عنها  الخسائر  تقليل  أو  بها،  الخاصة  المكاسب 
الجمهور  هذا  يعرفه  الذي  اآلخر  األمر  والمحتملة.  الحالية  األضرار 
مبدئيته.  على  قائمة  الحزب  شرعية  أّن  المباشرة،  المعاينة  بحكم 
هو  ما  بين  وتخلط  والباطل،  الحّق  بين  تمزج  أن  يمكنها  ال  فالقيادة 

أجله  من  ما  أّن  أخالقها  معايير  في  وال  مشروع،  غير  هو  وما  مشروع 
تتفاوض  أن  عقيدتها  في  وال  محّرمة،  بوسيلة  مبّرراً  يكون  قد  الفعل 

على البديهيات استجابة لظروف متغّيرة. 
تحقيق  على  محرجة  قيود  المبادئ  أّن  يوماً  القيادة  تشعر  فلم 
نقاط  من  ذلك  أّن  تعتبر  فهي  ذلك  من  العكس  على  أهدافها،  بعض 
على  واالنتصارات  النجاحات  كّل  إلى  أّدت  التي  وفرادتها  قّوتها 

الداخلي والخارجي. الصعيدين 
لذلك انصرف الجدل )المشاغبي( على وسائل التواصل االجتماعي 
وال  الصفقات  بمنطق  يقبل  ال  الحزب  كان  إذا  التالية:  القضية  إلى 
عن  اإلف��راج  ق��رار  يعطل  لم  فلماذا  المبادئ،  بديهيات  عن  التنازل 
العميل الفاخوري؟ لماذا لم يمنعه من الخروج من السجن؟ لماذا لم 
يقم ب� )٧ أيار( جديد، أم أّن عزل مدير جهاز أمن عام المطار أهّم عنده 
الحزب  يعمد  لم  لماذا  سراحه  إطالق  وعند  عميل؟  سراح  إطالق  من 
إلى السفارة األميركية في »عوكر«؟ ثم  إلى منع نقله من المستشفى 
السالح  أقلّته وهو يمتلك  التي  الطائرة  أن ُيسقط  الحزب  أَما كان بيد 
أعاد  لكان  فعله  لو  ال��ذي  العمل  لهذا  الكافية  والخبرة  المناسب 
الذين  ولألسرى  صورة،  بأبشع  اُنتهكت  التي  لبنان  لسيادة  االعتبار 
ُطرح  ما  رّد فعل يخّفف بعض عذاباتهم؟ ومن جملة  كانوا ينتظرون 
وعلى  )علّي  المثل  من  األولى  بالكلمة  ينحصر  مازوشي  سؤال  أيضاً 
هذه  الله  حزب  ُيسقط  لم  لماذا  الناشطين،  بعض  فتساءل  أعدائي(. 
الحكومة الجبانة بعد اإلهانة القاسية التي ُوّجهت للبنانيين، أو على 

أقّل تقدير لماذا لم ينسحب منها؟ 
ال شيء ِجّد مألوف وِجّد عادي أيضاً أكثر من الصراحة التي يواجه 
بمرارة  قالها  توّجهاتهم.  اختالف  على  متابعيه  العام  األمين  بها 
على  وال  االنفعال  وال  على  المزاج  على  نعمل  ال  »نحن  المرة:  هذه 
ولدينا  قضية  له  سياسي  وحزب  للمقاومة  حزب  نحن  اإلحراجات، 
ودراسة،  نقاش  ولدينا  أولويات  نظام  ولدينا  ومبادئ  ورؤية  أصول 
وحيث  نناقش  حقيقية،  مؤسسة  حزب  هذا  يقوده  فرد،  ال  حزب  هذا 
هذه  مع  وتنسجم  وللمقاومة  وللناس  وللشعب  للبلد  مصلحة  هناك 
يفترض  الذي  ت��رّدد،  أي  شجاعة  وبدون  وبكّل  عليها  نقدم  األصول 
وبالشتائم  وباالتهام  وباإلحراج  وبالتخوين  اإلعالمية  بالهجمة  أّنه 
فضالً عن النصح الموضوعي والهادئ  يمكن أن يحرجنا فيأخذنا إلى 
والمسؤولية  والرؤية  واألولويات  القضية  مع  متناسبة  غير  خيارات 

التي نحن نلتزم بها هو مشتبه ».
في  العلمية  ال��روح  على  اآلن��ف  النّص  في  العام  األمين  يؤكد  ال 
تستحّق  ونسقية  منهجية  بطريقة  ذلك  واستخدامه  الجدل  تأسيس 
إلى ما حّل بأحزاب قومية وأممية  ُيلفت  اإلعجاب فحسب، وإّنما كان 

وحتى دينية اكتسبت شرعية ثورية وما لبثت تحت وطأة الضغوط 
ببعض  مثاالً  نضرب  أن  يمكن  الرغبوية«.  »النزعة  إلى  انتقلت  أن 
بدايات  في  تبّنت  التي  التحّررية  الفلسطينية  الوطنية  الحركات 
مع  لكّنها  البحر«  إلى  النهر  من  فلسطين  »تحرير  شعار  انطالقتها 
 1967 العام  هزيمة  بعد  وطرحت  الهدف،  هذا  عن  تراجعت  الوقت 
الخطورة  أن تستقّر على فكرة شديدة  العدوان« قبل  آثار  مبدأ »إزالة 
هذا  تكّرس  وقد  الوطني«.  »االستقالل  و  الفلسطينية«  »الكيانية  هي 
1973. فتخلت  التحّول في العقل الفلسطيني نهائياً بعد حرب العام 
هذه الحركات عن كونها »حركة تحرير« إلى »حركة استقالل«. وحتى 
من مطلب كيان على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة إلى كيان على 
أّي منطقة ُتعطى للفلسطينيين في إطار ما ُيعرف ب� »حّل الدولتين«. 
بالتفاوض  القبول  البداية  ف��ي  رفضت  التي  الحركات  ه��ذه  إّن 
»اتفاقات  وقاومت  اإلسرائيلي  العدو  كيان  مع  والصلح  واالعتراف 
اإلذعان« العربية، هي نفسها التي بذريعة الواقعية وانعدام البدائل 
واإلقليمية  العربية  ومدخالته  الصراع  وتعقيدات  القوى  وموازين 
التنازالت  تكن  ولم  متغّير،  هو  ما  كّل  إلى  ثابت  هو  ما  كّل  من  انسلّت 
عن  االغتراب  طريق  في  خطوة  إال  العمالنية  والتكتيكات  الجزئية 
المبادئ والتنازل الكلي عن الحقوق األساسية التي ُيفترض أنها غير 
قابلة للتصرف. بناء عليه كان سماحته يريد أّن يؤكد على أّن عوامل 
الراحل  المصري  الرئيس  يوماً  يذهب  كان  كما  نفسية  ليست  الصراع 
»الشيطان  هي  الحزب  قاموس  في  األميركية  اإلدارة  السادات.  أنور 
مفاهيمه  تغيير  الحزب  على  تفرض  الواقعية  مقتضيات  وال  األكبر«. 
متغّيرات  مع  تتسق  القيم  من  منظومة  تبني  إلى  وصوالً  وقناعاته 
إقليمية أو دولية. في األساس ال مقارنة بين الضغوط والحروب التي 
تعّرض لها الحزب منذ تأسيسه بقضية عامر الفاخوري ومع ذلك لم 
يبّدل تبديالً! أيبّدل اليوم بذريعة الواقعية والخوف من العقوبات أو 
وانكفاء  تراجع  حالة  في  أميركا  أّن  يعلم  وهو  آٍت  محظور  من  خوفاً 

وهزيمة على مستوى المنطقة والعالم!
هو  الله  حزب  أّن  كلمته  في  إيصالها  أراد  التي  الرسالة  خالصة 
على  »إسرائيل«  وجه  في  الءات��ه  لتكرار  بحاجة  ليس  الله.  حزب 
ال  قطعاً  وهو  العالم«،  في  المصائب  »أّم  مع  عدائه  وال  المثال،  سبيل 
يبحث عن اعتراف دولي وشرعية أميركية في زمن »كورونا« و«غرق 

الحضارات«!
والكتاب  الناشطين  من  جمع  وافتراضات  فرضيات  كانت  ربما 
وسوريالية،  غائمة  أفكار  على  بالتأكيد  ومدفوعة  عجولة  واألصدقاء 
الناس وهذا ما قام به  لكن شأن الحقيقة أن تظّل باقية مستمرة بين 

بمنتهى الكمال السيد نصر الله!

العرب في زمن الكورونا 

غافلون داخل الكهف

{ د. وفيق إبراهيم
هذا  عن  العرب  ابتعاد  مدى  الكورونا  جائحة  تكشف 
المعاينة  بعد  يتبين  توّكلّي  بفكر  والتصاقهم  العصر 
الدقيقة ان عالقته بالدين الفعلي سطحية ال يريد منها، اال 
فرض االنصياع على الناس لصالح ما يسميه زوراً »ولي 
األمر« الى ان يتبين ان هذا »الولي« هو السلطات الحاكمة 

الفاسدة في الملكّيات والجمهورّيات.
ففيما  المميتة،  الجائحة  تطور  خالل  من  واضح  وهذا 
عالجات  إلنتاج  العالم  في  الطبية  المختبرات  تتسارع 
ال  واالصابة،  االنتشار  مستوى  على  له  مضادة  ولقاحات 
أي  لفعل  العربية  الدول  في  المختبرات  عشرات  تتحرك 
االعالم  عن  مقتبسة  إعالمية  إرشادات  اطالق  سوى  شيء 
الى  ترقى  المختبرات  هذه  انشاء  كلفة  ان  علماً  الدولي 
الفاسدين  جيوب  الى  معظمها  ذهب  ال��دوالرات  مليارات 
ظروف  ألن  طبية،  مهام  ألداء  حتى  صالحة  غير  وه��ي 
التوظيف  إلى  االنظمة.  لحاجات  فقط  استجابت  تشكيلها 
مستوى  على  للعلم  المؤيدة  ال���دول  صفات  وانتحال 
وعشرين  واحداً  ان  المتابعون  يصدق  كيف  واال  تشكالت 
افريقيا  وشمال  االوسط  الشرق  في  ينتشرون  عربياً  بلداً 
والرقي  الحضارة  مستوى  على  العصر  هذا  عن  منفصلون 
الزمني  االنتساب  في  منه  جزءاً  يشكلون  لكنهم  والعلم، 
القرون  من  بعقليات  انما  والعشرين  الحادي  القرن  الى 
الوسطى وسلطات تعتقد أن البالد ملك صرف لها باألرض 

والنفط والسياسة والناس.
انه  جهوري  بصوت  ايضاً  تعلن  إضافية  أدل��ة  هناك 
كلها  التعقيم  ومواد  الكف  والبسة  الواقية  االقنعة  حتى 
كحول  فيها  بما  لها،  منتج  عربي  بلد  يوجد  وال  مستوردة 

التعقيم. التطهير وسائل 
وتكشف  العربي  الزمن  هذا  تصفع  التي  الفضيحة  اما 
مشتركة  منظمات  العربية  الدول  تأسيس  هو  عوراته  عن 
للتعاون فيما بينها االولى هي جامعة الدول العربية التي 
بين  التنسيق  ألغراض  سنة  وسبعين  خمس  منذ  تشكلت 
البلدان العربية وتوحيد جهودها السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية.
بعد  االميركيون  عليها  استولى  التي  الجامعة  ه��ذه 
ادارة  الى  حّولوها   1989 في  السوفياتي  االتحاد  انهيار 
تخضع للنفوذين السعودي والقطري بتعليمات اميركية.

الكورونا  لمجابهة  جهد  أدنى  تبذل  لم  الجامعة  هذه 
الفارغة  ال��رؤوس  ودف��ن  التجاهل  بسياسات  فاكتشفت 
سورية  بطرد  نفسها  الجامعة  هذه  قامت  فيما  الرمال،  في 
من عضويتها فيها، وهي من البلدان التاريخية المؤسسة 
تدمير  اراد  دولياً  إرهاباً  تقاتل  كانت  ألنها  الجامعة،  لهذه 
– قطري تركي اميركي وتشكل من  سورية بدعم سعودي 
والنصرة  وداعش  وحواملها  السعودية  الوهابية  القاعدة 
ومنظمات  المسلمين  واالخ���وان  ال��ش��ام  تحرير  وهيئة 

التركمان وااليغور وحراس الدين.
فلماذا ال تدعو جامعة الدول العربية الى اجتماع عاجل 
باألوبئة  المعنية  والمختبرات  العرب  الصحة  ل��وزراء 
يقول  التي  الخطيرة  الجائحة  هذه  مجابهة  في  لالشتراك 

الخبراء انها على وشك االنتشار في العالم العربي.
فيها  يعملون  غربية  دول  في  عرب  أطباء  يبرع  ولماذا 
في مختبرات لمكافحة الكورونا وترفضهم دولهم العربية 
بأي  عيباً  ليس  وه��ذا  الخارج؛  لخدمة  مواهبهم  وتترك 

حال.
الخليجي وليد سبعينيات  التعاون  ايضاً مجلس  هناك 
العراق  من  الخوف  ضغط  تحت  متشكالً  الماضي،  القرن 
الجمهورية اإلسالمية في  المرحلة وايران  البعثي في تلك 

مراحل الحقة.
عقود  خمسة  وبعد  المجلس  ه��ذا  أن  المفاجأة  لكن 
ومدى  واحد  قبلي  نسب  يجمعها  دول  بين  تأسيسه  على 
المجلس  هذا  هائلة،  نفطية  وإمكانات  متقارب  جغرافي 
من  نوع  أي  بين  ينسف  واحد  قرار  على  االتفاق  عن  عجز 
الجهود المعروفة كان يجتمع إلصدار بيان ضد العراق او 
ايران، لكنه لم يلتئم أبداً لالتفاق على مشروع واحد إلنتاج 
موحد او مشاريع علمية وصحية واقتصادية حتى انه لم 
وأجهزة  الجيوش  بين  تقارب  او  موحدة،  عملة  على  يتفق 

االستخبارات واي حدود دنيا من التنسيق.
التعاون  الكورونا لم يتبين لمجلس  اآلن ايضاً في زمن 
الخليجي اي ضرورة للقاء لربما يعتقد ان رعاته الدوليين 
في الواليات المتحدة االميركية يعملون بكّد واصلين الليل 

المناسبة. اللقاءاحات  بالنهار الكتشاف 
لشرائها  الخليجية  ال��دول  تسارع  ينتجونها  وعندما 

بأثمان عالية كما يجري دائماً.
عربية  انظمة  تحكم  التي  الريعية  العقلية  هي  ه��ذه 
نشراً  يتطلب  إنتاجي  نظام  الى  دولها  انتقال  ان  تعرف 
هذه  تخشاه  ما  وهذا  الوعي،  نشر  الى  يؤدي  فعلياً  علمياً 
الى إسقاط بنى سياسية  المنطلق  انه  االنظمة النها تدرك 
الفكر  انهيار  حساب  على  ديموقراطية  انظمة  وتأييد 

القرون أوسطي.
العرب  انظمة  فيه  تضع  الذي  المتخلف  الكهف  هو  هذا 
والحداثة.  والتطور  التنور  من  بعيداً  وتسجنها  شعوبها 
النفطي  انتاجه  يرفع  العالم  في  بلد  ايجاد  يمكن  فأين 
منافسته  الى  األخرى  البلدان  دافعاً  المئة  في   40 بمعدل 
 45 من  البرميل  أسعار  انهيار  الى  ادى  ما  اإلنتاج  برفع 

دوالراً الى 23 فقط؟
انه  وتبين  ع��دة  اشهر  منذ  السعودية  فعلته  ما  ه��ذا 
له  التجديد  في  ترامب  االميركي  الرئيس  مساعي  لخدمة 
مشتقات  تقديم  فأراد  المقبلة،  الرئاسية  االنتخابات  في 
االميركية  الشعبية  للطبقات  السعر  رخيصة  نفطية 
على  بإجبارهم  ال��روس  مضايقة  أراد  انه  كما  فتنتخبه 

خفض أسعار نفطهم.
مصلحة  من  واصبح  األطراف  كل  فاجأت  الكورونا  لكن 
لكسب  محاولة  في  البترول  اسعار  رفع  يعاود  ان  ترامب 
القرار  في  تؤثر  التي  االميركي  الصخري  النفط  شركات 
إلرج��اء  م��ح��اوالت  وه��ن��اك  االم��ي��رك��ي،  ال��ع��ام  السياسي 
رئيساً  ترامب  ابقاء  اس��اس  على  االميركية  االنتخابات 
السعودية  فعادت  انتخابات.  دون  ومن  جديدة  لمرحلة 

لخدمته بالموافقة على خفض االنتاج.
خمسة  نحو  فقط  شهرين  في  السعودية  تخسر  بذلك 
مليارات دوالر تكفي لتأسيس عشرات المختبرات الصحية 
التنسيق  اطار من  األوبئة وذلك في  انواع  للتعامل مع كل 

بين االمكانات الطبية العربية.
بما يدل على ان االنظمة السياسية هي التي تضع العرب 
في سبات أهل الكهف، وتسجنهم، لكنهم لن يمكثوا طويالً 
في هذا الوضع ويتهيأوا لتفجير الكهف على اصحابه من 

األميركيين. األنظمة وحماتها 

دياب عر�ش وكوبيت�ش اآلية عودة المغتربين

حّتي: عدد كبير �سّجلوا اأ�سماءهم في ال�سفارات

قوى �سيا�سية اأثنت على موقف رئي�س الحكومة من التعيينات 

{ فرنجّية: الرجوع عن الخطاأ ف�سيلة {الخازن: نقلة نوعّية

عرض رئيس مجلس الوزراء حسان دياب أمس 
لألمم  الخاص  المنسق  مع  الحكومية  السرايا  في 
المتحدة في لبنان يان كوبيتش للتطورات المتعلقة 
بفيروس كورونا، ال سيما آلية عودة اللبنانيين من 

الخارج.
وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل، أك���د وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة 
والمغتربين  ناصيف حّتي  أن »فريقاً طبياً سيرافق 
أي  من  اللبنانيين  إلع��ادة  تتوجه  كل  طائرة   على 
أن  يريد  من  كل  أن  على  االتفاق  وتم  كانت،  دول��ة 
يركب الطائرة عليه أن ُيجري فحصاً في البلد الذي 
بيروت   إلى  مطار  يصل  من  وكل  فيه  موجود  هو 

سنجري له فحصاً آخر وعلى أثر هذا الفحص، هناك 
من سيذهب إلى المستشفى وهناك من سيذهب إلى 

الحجر الصحي«.
ولفت حّتي في حديث إذاعي، إلى أن »هناك عدداً 
في  أسماءهم  وسجلوا  بالعودة  الراغبين  من  كبيراً 
السفارات لكن هناك معايير معينة للعودة، وسنبدأ 
ب�4 طائرات يوم األحد ألننا ال نستطيع استقبال أكثر 
أن  موضحاً  الواحد«،  اليوم  في  شخص   400 من 
»البداية ستكون مع  السعودية  و اإلمارات  ودولتين 

إفريقيتين هما  نيجيريا  وساحل العاج «.
وأوضح أن »التأخير الحاصل ليس من لبنان بل 

يجب  معينة  ترتيبات  هناك  ألن  األخرى  الدول  من 
مصاب  كله  أن  العالم   ننسى  أالّ  وعلينا  بها،  القيام 
هذه  في  والعملي  اإلداري  والوضع  الفيروس  بهذا 

الدول ال يسير بشكل جيد«.
وأشار إلى  أن  »فحص ال� PCR لم يعد متوافراً 
يمكن  لكن  الضرورية  للحاالت  إال  الدول  بعض  في 
األشخاص  إصابة  تظهر  معينة  فحوصات  إج��راء 
إلى  يصل  اللبنانيون   وعندما  العوارض،  ببعض 
PCR لهم«، متمنياً  ال�  بيروت سيتم إجراء فحص 
السن  بكبار  نبدأ  أن  علينا  لكن  الجميع  »يعود  أن 

ومن لديهم أوضاع صحية معينة«.

أثنت قوى وشخصيات سياسية وحزبية على موقف 
التعيينات  من  دي��اب  حسان  الدكتور  الحكومة   رئيس 

المالية.
النائب  المردة«  »تيار  رئيس  كتب   السياق،  هذا  وفي 
السابق سليمان فرنجية، على »تويتر«: »قلنا في السابق 
تبيان  نريده  ما  وجّل  التعيينات  من  حصة  نريد  ال  إننا 
الحقيقة وها قد ظهرت. ونشكر رئيس الحكومة على عودته 
لضميره واعترافه بأن هذه التعيينات كانت ستجري على 
الخطأ  عن  والرجوع  عنها.  وتراجع  المحاصصة  أساس 

فضيلة«.
آلية  عبر  الكفاءة  يغلّب  دي���اب«أن  على  تمنى  وإذ 
أكد  أكاديمية مدروسة وشفافة في أي تعيينات مقبلة«، 
فرنجية أنه »في جميع األحوال، لن نتدخل بعد اآلن في 

بازارات التعيينات بل سنبارك للفائزين«.
بدوره، أشاد النائب أنور الخليل بموقف دياب  معتبراً 
أنه »يعكس رفضه التام الخضوع إلى بازار المحاصصة 
ب�«اإلنتفاضة  الموقف  ه��ذا  ووص��ف  التعيينات«.  في 

المباركة«.
وقال »انتفاضتكم المباركة البارحة في مجلس الوزراء 
وعليه، نقدرها بأعلى درجات التقدير، إذ تمثلكم وتشبهكم 
كما يتمناها أكثرية اللبنانيين. نشد على يدكم ونساندكم 
لتغيير نمط العمل المسيء في اعتماد جشع المحاصصة 
والمنافع الذاتية بدالّ من مثالية ودستورية اعتماد الكفاءة 
بالتعيينات  عالقة  له  ما  بكّل  الكف،  ونظافة  والجدارة 

الوظيفية، أينما كانت«.
كما أثنى رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق 

وديع الخازن على خطوة دياب في سحب ملف التعيينات 
المالية من جدول أعمال مجلس الوزراء أول من أمس.

وقال في تصريح »عندما شعر رئيس الحكومة الدكتور 
المالية  التعيينات  ملف  سحب  بضرورة  دي��اب  حسان 
من جدول أعمال مجلس الوزراء األخير إنما عكس موقفه 
المستقل داخل حكومته المتهمة باإلنحياز الواحد لفريق، 
وأثبت حرصاً ضميرياً على إتزانه بقواعد المعايير البعيدة 
ال  داخلية  ل�«نقزات«  العميق  وتفهمه  المحاصصة،  عن 

تراعي مفهوم الجدارة المهنية والتوازنات الوطنية«.
دياب  للرئيس  تسجل  مميزة  لخطوة  »إنها  أض��اف 

مشاعر  بمراعاة  متعهدا  وأطلقها  سبق  التي  والمواقف 
الشعب اللبناني بكافة فئاته بعيدا عن أي إرضاء لخواطر 
سياسة المحاصصة التي ورث أثقالها وتبعاتها من تركة 

متراكمة وعهود سابقة«.
العربي«  اللبناني  النضال  »حركة  عام  أمين  وق��ال 
ظل  »ف��ي  تصريح  ف��ي  ال���داود  فيصل  السابق  النائب 
من  الوطن،  بها  يمر  التي  الصعبة  المصيرية  الظروف 
يهدد  وباء  إلى  العمل،  وفرص  العيش  لقمة  تأمين  أزمة 
األرواح واألعمار، إلى أزمة مصارف وحرمان المواطن من 
مدخراته، إن ُوجدت، يعلو صوت أمراء الطوائف واألحزاب 

بالمطالبة بحصصهم في التعيينات اإلدارية في مصرف 
لبنان، الذي كان من أهم مسببات األزمة اإلقتصادية في 

البلد«.
ألم  المواطنين؟  ع��ذاب  من  يخجلوا  »أل��م  وت��س��اءل 
تبقى  البالء؟هل  سبب  زالوا  وما  كانوا  أنهم  بعد  يحسوا 
؟  وأمنه  اللبناني  وصحة  لقمة  من  أهم  المحاصصات 
وفقدان  المستقبل  على  وخوف  ونكبات  ويالت  يكفه  ألم 

الضمانات؟«.
وأكد أنه يبقى األمل بدياب »بعدم الرضوخ للضغوطات 
إلى  »، الفتاً  الكفاءات  في بناء دولة  تغييرياً  ويبقى رمزاً 
أن  اإلدراك  الشعب  على   تحّتم  مصيرية  مرحلة  »أنها 
القابضة  الفاسدة  الطغمة  هذه  إزاحة  في  يكون  خالصه 
على مقدرات لبنان ومستقبله«. ودعا الجميع إلى »وقفة 

ضمير لخالص الوطن«.
عبر  حبيقة  جو  »وعد«  حزب  رئيس  تساءل   بدوره، 
المادي،  والحجر  المنزلي  الحجر  »بعد  أنه  »تويتر«، 
أقر  »إذا  وقال  السياسي؟«.  الحجر  تعميم  يتم  ال  لماذا 
تقليديا تتم عن طريق  التعيينات كانت  أن  السياسيون 
عاد  دياب  الرئيس  أن  وبما  النفوذ  وتقاسم  التحاصص 
يحدد  قانون  مشروع  بتقديم  ووعد  المنحى  هذا  ورفض 
فإننا  ب��ه،  المناداة  على  دأبنا  ما  وه��و  التعيين،  آلية 
الخدمة  مجلس  عبر  التعيين  يتم  أن  دولته  على  نقترح 
منصب،  لكل  واحد  إسم  رفع  يتم  وأن  حصراً،  المدنية 
ذلك الستبعاد االستنسابية والضغوط والتدخالت. من 
اإلصالح  يبدأ  هنا  ومن  السلطات،  بين  الفصل  يبدأ  هنا 

المنشود«.

)داالتي ونهرا( دياب مستقبالً كوبيتش في السراي أمس  

الخازن فرنجية
خفاياخفايا

قالت مصادر متابعة للتعيينات المالية أن الملف الذي انتهى 
بتأجيل قد يطول جاء بحصيلة خاسر خاسر للفريقين 

المتنافسين وعدم خسارة لفريق المستقبل بعدم تعيين بدائل 
لمن يتمّسك ببقائهم وعدم خسارة لرئيس مجلس النواب 

غير المتحمس للتغيير وغير الممانع له وجاء الربح المعنوي 
لرئيس الحكومة بإعالن رفضه للمحاصصة أما الربح الفعلي 

فلحاكم مصرف لبنان الذي بقي قابضاً على صالحيات 
المجلس المركزي.
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لتكن الكفاءة والعلم 

والنزاهة هي معيار 

التعيينات ولي�س 

المحا�س�سة ال�سيا�سّية

{ عمر عبد القادر غندور*
بحرارة  صفقوا  الذين  ال��وزراء  وحدهم  ليس 
من  االنتهاء  بعد  دياب  حسان  الحكومة  لرئيس 
غالبية  بل  الحكومة،  جلسة  افتتاح  في  كلمته 
الشعب اللبناني مع إصرار رئيس الحكومة على 
لبنان  أفلست  التي  المحاصصة  جائحة  رفض 

حتى قبل الكورونا.
أوردت��ه  كما  دي��اب  حسان  الرئيس  قال  م��اذا 

وزيرة اإلعالم:
مختلف  في  ينتشر  مرض  الكورونا  اّن  »يبدو 
حجراً  يتطلب  م��ا  اللبنانيين  ح��ي��اة  م��ج��االت 
التناقش  من  المزيد  يتحّمل  ال  والوضع  أوسع، 
السياسي وال نشعر اّن هنالك تخلياً من السلوك 
السابق في إدارة الدولة واّن التعيينات الحالية 
المحاصصة  وليس  للكفاءة  وفقاً  تكون  ان  يجب 
ان  يجب  لبنان  مصرف  وتعيينات  السياسية، 
مرحلة  أم��ام  أننا  خصوصاً  الخبرة  على  ُتبنى 
للتعيينات  محّدداً  إط��اراً  وضعت  وقد  جديدة، 
استثنائية  لحكومة  رؤيتنا  مع  تنسجم  المالية 
في ظروف استثنائية والتحديات التي تواجهها 
ناقصة،  دع��س��ة  واّي  تحتمل،  ال  ال��ح��ك��وم��ة 
وعلى  تشبهنا  ال  الغير  يريدها  التي  والتعيينات 
هذه  ولكّل  بالمتغّيرات.  يعترف  ان  الجميع 

األسباب أسحب التعيينات من جدول األعمال«.
أنه  دياب  حسان  الرئيس  يثبت  جديدة  ومرة 
ليس من طينة السياسيين، وهو أكد أكثر من مرة 
وقد  سياسية  مطامح  لهم  ليس  وحكومته  أنه 
إنقاذ  المسؤولية بجرأة لهدف واحد وهو  حملوا 

البلد.
وضغوط  مصاعب  دياب  الرئيس  ُيواجه  وقد 
حتى  متخاصمة  كانت  قيادات  من  وتحالفات 
دياب  الرئيس  يصمد  أن  المهّم  ويبقى  األم��س، 
والنزاهة  والعلم  الكفاءة  معيار  على  وحكومته 
هنا  م��ن  ص��داق��ات  يخسر  وق��د  تعييناته  ف��ي 
العظمى  الغالبية  حتماً  سيربح  ولكنه  وهناك، 

من اللبنانيين وهي التي ُيعّول عليها.
*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي
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النائب  الوطني«  »الحوار  حزب  رئيس  ثّمن 
فؤاد مخزومي »اإلجراءات والتدابير التي تتخذها 
وزارة الداخلية للحّد من انتشار فيروس كورونا.

المستشارة  ترافقه  أم��س  زيارته  بعد  ودع��ا 
السياسية الدكتورة كارول زوين، وزير الداخلية 
من  »المزيد  إلى  فهمي،  محمد  العميد  والبلديات 
اللتين  واالكتظاظ  التجمعات  من  للحّد  التشّدد 

شهدناهما في األيام األخيرة«.
المغتربين  ع���ودة  بملف  يتعلق  م��ا  وف���ي 
مع  بحث  أن��ه  إل��ى  مخزومي  أش��ار  اللبنانيين، 
في  اتخاذها  سيتّم  التي  اإلج��راءات  »في  فهمي 
مطار بيروت«، وشّدد على »ضرورة االلتفات إلى 
للمواطنين«،  واالقتصادية  المعيشية  األوضاع 
مثّمناً »قرار الحكومة الرامي إلى تقديم مساعدات 
إعفاء  »ضرورة  إلى  ودعا  المحتاجة«،  للعائالت 
الرسوم  من  المناطق  وكّل  بيروت  في  المواطنين 
التأخير في  3 أشهر وإلغاء غرامات  لمدة  البلدية 

ظّل األزمة الراهنة«.
ودع����ا أي���ض���اً إل���ى »م��س��اع��دة ال��س��ائ��ق��ي��ن 
تشملهم  وأن  األزمة  من  المتضررين  العموميين 
المساعدة المالية، إضافة إلى تزويدهم بالبنزين 

المدعوم«.
أموال  من  جزء  بتحرير  معاليه  »قرار  ثّمن  كما 
ال  السابقة،  الحكومات  إبان  المتراكمة  البلديات 
كانت  السابقة  قبل  ما  الداخلية  وزارة  أن  سيما 
تقف ضد المواطنين في حين أن الوزارة السابقة 

كانت مشلولة بسبب التدخالت السياسية«.
األول  الدفاع  خط  هي  »البلديات  أّن  أكد  وإذ 
ال��ي��وم ف��ي وج���ه ف��ي��روس ك���ورون���ا«، أس���ف ل� 

أغنى  تعتبر  التي  بيروت  لبلدية  الالفت  »الغياب 
البلدي  »المجلس  أّن  معتبراً  لبنان«،  في  بلدية 
االلتفات  دون  من  الحزبية  السياسات  على  قائم 
المدينة وأهلها«، متمنياً على »وزير  إلى مصلحة 

الداخلية النظر إلى هذا الملف«.
األنابيب  »هبة  إل��ى  لفت  ال��ص��دد،  ه��ذا  وف��ي 
الرملة  مجرور  فيضان  بعد  للبلدية  قّدمها  التي 
سياسية  ألسباب  عرقلتها  تّمت  والتي  البيضاء، 
مخزومي  »مؤسسة  أّن  على  مشّدداً  وحزبية«، 
اليوم  الناس،  جانب  إلى  الوقوف  في  مستمرة 

أكثر من أّي وقت مضى«.
لبنان  وفي ملف تعيينات نواب حاكم مصرف 
مخزومي  قال  المصارف،  على  الرقابة  ولجنة 
لبنان  عن  صحيحة  جديدة  صورة  إعطاء  »علينا 
سياسة  في  نستمر  أن  ال  الدولي  المجتمع  أمام 
 30 استمرت  التي  المغانم  واقتسام  المحاصصة 

عاماً«.
على  والحكومة  دياب  حسان  »الرئيس  وهّنأ 
ومنع  الملف  ه��ذا  ف��ي  النظر  ب��إع��ادة  ق��راره��م��ا 
أن  شأنه  من  ذل��ك  ألن  الطائفية  المحاصصات 
جذب  ف��ي  ويساهم  بلبنان  ال��خ��ارج  ثقة  يعيد 
لمصرف  األخير  القرار  »إن  وقال  االستثمارات«، 
لتصنيف  سقفاً  ماليين   5 مبلغ  جعل  الذي  لبنان 
صغار المودعين يضرب بعرض الحائط مصالح 
جموع الناس التي تحول المصارف دونها ودون 
نهاية  وتعويضات  أعمارها  وجنى  مدخراتها 

الخدمة لكثير من المودعين في البنوك«.
الشرق  ط��ي��ران  دور  ح��ول  س��ؤال  على  ورداً 
من  وال��ط��الب  المغتربين  إع���ادة  ف��ي  األوس���ط 

نحن  لنا  الشركة  مخزومي«هذه  قال  الخارج، 
إجالء،  عملية  تعد  المغتربين  وإعادة  اللبنانيين، 
جميع  إعادة  والدولة  ايست  الميدل  واجب  ومن 

اللبنانيين«.
الواحدة بين  التذكرة  أن »يتراوح ثمن  ورفض 
الخيالية  األرب��اح  ظل  في  دوالر،  و1800   700
التعتيم عليها«، وقال  الشركة ويتم  التي تجنيها 

لبنان،  لمصرف  تابع  إيست  الميدل  رئيس  »إن 
آلية  حول  استفهام  عالمة  مئة  لدينا  بأن  علما 
العمل في المصرف، ونحيي الحكومة على قرارها 
الرامي إلى التدقيق في ميزانية البنك المركزي«.

يعاَملون  المغتربين  »بعض  أن  إلى  وأش��ار 
كأنهم لبنانيون من الدرجة الثانية«، متمنياً على 

فهمي »نقل هذه الصورة إلى رئيس الحكومة«.

جوزيف  اللبنانية  الصحافة  محرري  نقيب  تمّنى 
فهمي  محمد  والبديات  الداخلية  وزيري  على  القصيفي  
واإلعالم الدكتورة منال عبد الصمد نجد، استصدار قرار 
التجّول  منع  من  والمكتبات  الصحف  موزعي  يستثني 
وإغالق مؤسساتهم، مبدياً خشيته  من أن تؤدي أي عرقلة 
بمصالح  اإلضرار  إلى  والمطبوعات  الصحف  توزيع  في 

الصحافيين.
إتخاذ  إثر  على  »أن��ه  أمس  بيان  في  القصيفي  وق��ال 
مجلس الوزراء القرار رقم 1 تاريخ 2020/3/5 بإعالن 
ولما  كورونا،  فيروس  انتشار  لمواجهة  العامة  التعبئة 
والمجالت  الصحف  توزيع  ومؤسسات  شركات  تكن  لم 
أتى  التي  باإلستثناءات  مشمولة  والمكتبات  والموزعين 
الصحف  أصحاب  من  عدد  بي  إتصل  ذكرها،  على  القرار 
سر  أمين  ال��ى  إضافة  التوزيع،  وش��رك��ات  والمجالت 
المعنية  المراجع  لدى  التدخل  طالبين  المكتبات،  نقابة 
وإغ��الق  التجول  منع  من  يستثنيهم  ق��رار  إلستصدار 

مؤسساتهم«. 
يتصل  الحيوي  الموضوع  هذا  ألن  »ونظراً  أضاف 
في  العاملين  ال��زم��الء  ع��ش��رات  ومعيشة  بمصالح 
التقنيين  وع��ش��رات  ال��ورق��ي��ة  وال��م��ج��الت  الصحف 
العمل  عن  للتوقف  ويعّرضهم  واإلداريين  والمصورين 
ال  مطبوعاتهم  أن  بذريعة  الصعبة  األح��وال  هذه  في 
تعاني  التي  الخانقة  لألزمة  ونظراً  ُتباع،  وال  ت��وزَّع 
غياب  في  فيها  والعاملون  الورقية  الصحافة  منها 
رعاية  عليها  يتوجب  التي  الدولة  قبل  من  جاد  اهتمام 
هذا  لحل  أت��ح��رك  أن  واج��ب��ي  م��ن  رأي��ت  القطاع،  ه��ذا 
عبد  منال  السيدة  االعالم  بوزيرة  فإتصلت  الموضوع 
رئيس  من  بإقتراح  وتقدمت  تجاوبت  التي  نجد  الصمد 
تاريخ  167/و  رقمه  كتاب  بموجب  ال��وزراء  مجلس 

من  المذكورين  بإستثناء  فيه  تطالب   2020/3/18
تدابير التعبئة العامة . 

رقمه  ق��راراً  دي��اب  حسان  الرئيس  أص��در  وبالفعل، 
2020/44 تبنى فيه اقتراح الوزيرة.  إالّ أن القرار الصادر 
أغفل   2020/3/24 بتاريخ  الوزراء  مجلس  رئاسة  عن 
الصحف  توزيع  وشركات  المكتبات  ذك��ر  جديدة  م��رة 
شملت  فيما  اإلس��ت��ث��ن��اءات،  الئ��ح��ة  م��ن  وال��م��وزِّع��ي��ن 

اإلستثناءات قطاعات أخرى«. 
حاولت  التي  اإلعالم  بوزيرة  االتصال  »أعدُت  وتابع 
ُيسمح  الداخلية  وزارة  من  تعميم  استصدار  جاهدة 
 /44 القرار  بموجب  العمل  المؤسسات  لهذه  بموجبه 
مع  يتوافق  بما  صّرحت  انها  من  الرغم  وعلى   .  2020
أن  إالّ  ال��ش��أن،  أصحاب  مطمئنًة  ال��ق��رار  ه��ذا  مضمون 
األجهزة األمنية والسيما قوى األمن الداخلي إمتنعت عن 
التنفيذ مطالبًة بتعميم من الوزارة. وقد وجهت بتاريخ 
األول من نيسان 2020 رسالة إلى وزير الداخلية العميد 
الموضوع،  هذا  إليه  ناقالً  الواتسآب  عبر  فهمي  محمد 
فردَّ عليَّ بأنه سُيكلّف لجنة من قبله لدرسه ونحن في 

انتظار الجواب«. 
تؤدي  أن  من  خشية  هناك  »أن  إلى  القصيفي  ولفت 
أي عرقلة في توزيع الصحف والمطبوعات إلى اإلضرار 
بمصالح الزمالء ألن القطاع الصحافي هو قطاع متكامل 
وال يستقيم العمل فيه إذا صدرت صحيفة وتعّذر توزيعها 
وبيعها، خصوصاً أن هذا القطاع يعاني من أزمات خانقة 
ومتالحقة وهو مع ذلك يقوم اليوم بدور حيوي من دون أن 
يلقى أي التفاتة من الدولة التي يجب أن توفر له الحضانة 
وكل مقومات الثبات في وجه التحديات. لذا أتمنى على 
وزيرْي الداخلية واإلعالم بإلحاح إتخاذ اإلجراء المناسب 

لحل هذه المسألة«.

في  األفريقي  ال��ق��اري  المجلس  رئيس  نفى 
القنصل  العالم  في  الثقافية  اللبنانية  الجامعة 
لبنان  في  الديمقراطية  الكونغو  لدولة  الفخري 
لجميع  إج��الء  عن  أشيع  ما  يحفوفي،  حسن 
ال  األمر  هذا  أّن  مؤكداً  أفريقيا،  في  اللبنانيين 

أساس له من الصحة.
الى  بالعودة  الراغب���ين  ع��دد  »إّن  وق��ال 
 10،260 ال�   ح���والى  تاريخه  حتى  هو  لبنان 
مغترب  ألف   350 من  أك���ثر  أصل  من  شخصاً 
من  أغلب���هم  أفريق���ية،  دولة   25 على  موزعين 
والمرضى،  الس��ن  وك���بار  واألطفال  العائالت 
لب���نان  الى  سيغادر  الذي  العدد  فإّن  وبالتالي 
المغتربين  مجموع  من   3% ال�  يتخطى  ل���ن 
األغلب���ية  أّن  يؤكد  ما  أفريقيا،  في  اللبناني���ين 
إذ  األفريقية،  ال��ق��ارة  ف��ي  باقية  ال���ساحقة 
يربطه  ي��زال  وال  ك��ان  اللبناني  الش���عب  إّن 
وتكاتف  أخ���ّوة  عالقة  األفريقية  بالشعوب 

لمواجهة كّل التحديات«.
في  الصحي  القطاع  ح��ال  »أّن  إل��ى  ولفت 
يعاني  عموماً،  كورونا  أزمة  لمواجهة  أفريقيا 
االّ  إمكاناته،  لمحدودية  الصعوبات  بعض 
أجل  من  المساعدة  يحاولون  اللبنانيين  أّن 

تطويره«.
إلى  ال��ع��ودة  في  الراغبين  استعداد  وك��ّرر 
من  عليهم  المتوجبة  المصاريف  كّل  دفع  لبنان 
أسعار تذاكر وإقامة في الفنادق إلتمام إجراءات 

تتوافر  منازل  لديهم  ليس  لمن  الصحي،  الحجر 
فيها شروط الحجرالمنزلي، كما اإللتزام بجميع 
الصحة  وزارة  قبل  من  المفروضة  اإلج��راءات 

اللبنانية.
تواجهها  ت��زال  م��ا  ال��ع��ودة  آلية  أّن  وأع��ل��ن 
إّن  »إذ  ال���دول  بعض  ف��ي  الصعوبات  بعض 
إلى  مختص  طبي  فريق  صعود  يرفض  بعضها 
مطاراتها من أجل إجراء الفحوصات المطلوبة، 
قبل  من  البحث  قيد  يزال  ال  األمر  هذا  فإن  لذلك 

اللبنانية«. الحكومة 
وأكد »أّن المغترب اللبناني لم يقّصر يوما في 
اللبناني،  أخيه  إلى  المساعدة  بتقديم  واجباته 
وأن هذا األمر ترجم عبر العديد من المساعدات 
والهبات التي تقدم بها رجال أعمال إلى مختلف 
مستشفيات  كانت  سواء  اللبنانية،  المؤسسات 
الرغم  على  وذلك  خيرية  جمعيات  أم  حكومية 
جراء  اللبناني  المغترب  له  يتعّرض  ما  كّل  من 
المفروضة  اللبنانية  المصرفية  التشديدات 

عليه«.
تضامن  هناك  يكون  أن  العادة  »جرت  وقال 
مسألة  ف��ي  اللبنانية  الجاليات  أب��ن��اء  بين 
فكيف  العادية،  األي��ام  في  االجتماعي  التكافل 
على  تفرض  صحية  أزمة  نواجه  ونحن  اليوم 
لتخطيها  الجهود  وتكافل  التضامن  الجميع 

بأقل ضرر ممكن«.
االتصاالت  من  »العديد  تلقى  أنه  إلى  وأشار 

حالياً  موجودين  لبناني���ين  مغتربي��ن  من 
الدول  إلى  بالعودة  فيها  يطال���بون  لبنان  في 
ست���غادر  الطائ���رات  أّن  طال���ما  األفريقية، 
أّن  ك��ان  جوابي  أّن  االّ  فارغ���ة.  الدول  هذه  إلى 
الرس���مية  الس���لطات  اختصاص  من  األمر  هذا 
للمج��لس  ُيم���كن  وال  المعنية،  ال���دول  ف��ي 
الظ���روف  في  المس��اعدة  األفريقي  ال��ق��اري 

الح���اضرة«.
طيران  ش���ركة  أعلنت  ذل��ك،  غ��ض��ون  ف��ي 
اللبنانية،  الجوية  الخطوط   - األوسط  الشرق 
الواق���ع  األحد  يوم  من  »إبتداء  أنه  بيان،  في 
طلب  على  وبن���اء   ،2020 نيسان   5 فيه 
الش���ركة  تقوم  س��وف  اللبنانية،  الحكومة 
المغ���تربين  إلج���الء  متتالية  رحالت  بتسيير 
الخارج  في  المتواجدين  اللب���نانيين  والرعايا 
الس��لطات  قبل  من  الموضوعة  للشروط  وفقاً 
الشركة  تقوم  وس��وف  المختصة.  اللبنانية 
على  ال��ح��ص��ول  ف��ور  رح��الت��ه��ا  ج���داول  بنشر 
األذونات المطلوبة من الدول التي سيتم السفر 

منها«.
بالعودة  ال��راغ��ب��ي��ن  م��ن  ال��ش��رك��ة  وطلبت 
اللوائح  على  أسماؤهم  والمدرجة  لبنان  إلى 
المعدة من قبل السفارات اللبنانية في الخارج، 
في  األوس��ط  الشرق  طيران  مكاتب  مراجعة 
وإصدار  لحجز  منها  السفر  سيتم  التي  ال��دول 
النموذج  التذكير بإلزامية تعبئة  بطاقاتهم، مع 

الطائرة  إلى  للصعود  كشرط  المطلوب  الطبي 
وإرساله إلى وزارة الصحة اللبنانية عبر البريد 
Preventivemedecine. :اإللكتروني التالي

.lb@gmail.com
السفر  ب��ط��اق��ات  أس��ع��ار  أن  إل��ى  وأش����ارت 
أن  إال  أرب��اح،  أي  دون  الكلفة  بسعر  ستكون 
هذه،  اإلج��الء  رح��الت  على  المقعد  كلفة  سعر 
4 أضعاف  يصل في بعض األحيان إلى حوالى 
العادية،  ال��رح��الت  على  المقعد  كلفة  سعر 
فارغة  بيروت  الطائرة  مغادرة  بسبب  وذل��ك 
إلى  وعودتها   )Ferry Flight( ركاب  بدون 
المقاعد فارغة لإلبقاء على  بيروت بنصف عدد 
مسافة مقبولة بين الراكب واآلخر تبعاً للتدابير 
المتخذة لمراعاة عملية وشروط اإلجالء في ظل 

.COVID-19 تفشي وباء كورونا
بطاقات  ثمن  تحديد  »تم  أنه  إلى  وأش��ارت 
الدول  من  بيروت  إلى   )One Way( العودة 
المرحلة  في  منها  الرحالت  تسيير  سيتم  التي 

األولى:
ث��م��ن ال��ب��ط��اق��ة إل���ى ب��ي��روت م��ن ال��درج��ة 
أبيدجان  األع��م��ال:  رج��ال  درج��ة  السياحية 
 ،$3900  $1800 الغ��وس   ،$3900  $1800
 $750 أبوظبي   ،$1300  $  650 ال��ري��اض 
1500$. أما بالنسبة لألطفال ما دون السنتين 
السفر  بطاقة  ثمن  من   10% إستيفاء  فسيتم 

المحدد أعاله«.

مخزومـي بعـد لقائـه وزيـر الداخليـة: 

بلديـة بيـروت غائبـة

لحق المو�ضوع مع وزيري الداخلّية والإعالم

الق�صيفي: ال�صتثناء موّزعي ال�صحف والمكتبات 

من منع التجول واإغالق موؤ�ّص�صاتهم

الراعي: اأدعو الم�صوؤولين للعمل

على مواجهة ق�صايا يعاني منها ال�صعب
واصل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي الصالة اليومية من كنيسة سيدة 
االنتقال في الصرح البطريركي - بكركي، على نية لبنان ومن أجل شفاء المصابين بوباء الكورونا 

والنتصار الطب عليه.
وقال الراعي »ساتوّجه إلى الحكومة اللبنانية والى فخامة رئيس الجمهورية وكّل المسؤولين، 
التي  القضايا  جميع  مواجهة  على  وينصبوا  المرحلة،  هذه  في  االنتقادات  ليتناسوا  وأدعوهم 
تواجهنا من أزمات اقتصادية ومالية عانينا منها قبل وباء كورونا وما زلنا، وهنا يجب أن نقّدر 
وغيرها،  لبنان  ككاريتاس  والخيرية،  االجتماعية  المؤسسات  بها  تقوم  التي  النشاطات  جميع 
وأن نحّيي جميع المبادرات الفردية واأليادي البيضاء، وأؤكد لجميع اللبنانيين بأّن الكنيسة لم 
وإذا  عليها،  االتكال  دائماً  ويمكنهم  أبنائها  جانب  الى  دائماً  وستبقى  مساعدتهم  عن  يوماً  تتوقف 
اقتضت الحاجة سنقوم بإعالم الجميع عن األمور التي تقوم بها الكنيسة في هذه المرحلة، وكما 

قال الرب يسوع للتالميذ أقول اليوم، ال تخافوا«.

اأهالي الطالب في رو�صيا يطالبون بعودة اأبنائهم
ناشد أهالي الطالب الذين يتلقون تعليمهم في الجامعات والمعاهد الروسية في بيان، الحكومة 
ووزارة الخارجية »إتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لتأمين عودة أبنائنا إلى لبنان، حيث كان 
نداء وزير الصحة الموقر بأولوية عودة الطالب من الدول األقل انتشارا لفيروس كورونا من غيرها 

إلى الوطن«.
أنه  أبنائنا، وقد علمنا  البيان »إننا في كّل لحظة نموت ونحيا ونتلّوع خائفين على  وجاء في 
بعد غد األحد، ستعود 4 طائرات تقل مغتربين إلى لبنان، ونحن ال نعلم متى سيسمحون ألوالدنا 

بالعودة«.
ولسفير  اللبنانية  للحكومة  المسؤولية  ونحمل  المعنيين،  جميع  إلى  نداءنا  »نوجه  وأضافوا 
لبنان في موسكو، عن أي إصابة بوباء فيروس كورونا بسبب تأخير الدولة وإهمالها نقل أبنائنا 
وعودتهم إلينا. نحن لن نسكت عن أي إهمال بحق أبنائنا، وسنبقى نطالب ونصّعد األمور حتى 

عودتهم إلى وطنهم األم«.

حمدان لدياب: حكومتكم  

االأكثر تمثياّل لفيدرالّية الكانتونات
العميد مصطفى  المرابطون«  المستقلين-  الناصريين  القيادية في »حركة  الهيئة  امين   توجه 
تقليدية  غير  أردتموها  التي  »حكومتكم  إن¬  قائالً  دي��اب،  حسان  الحكومة  رئيس  الى  حمدان 

ونموذجاً جديداً في إدارة الحكم أصبحت األكثر تقليدية وتمثيالّ لفيدرالية الكانتونات المقّنعة«.
المذهبيين  الوحوش  هؤالء  تردع  ال��وزراء  مجلس  في  كلمات  أربع  أّن  تظّن  كنت  »إذا  أضاف 
والطائفيين، وتفتح األبواب المغلقة وتهدم سدود الباطون المسلح الفاسدة والمفسدة، أو تصونك 
الطائفي  التوريث  منذ  لبنان  على  الهيمنة  في  المتجّذر  والطوائف  المذاهب  فيدرالية  نظام  من 

المذهبي لإلنتداب الفرنسي للعشائر السياسية، فأنت مخطئ«.
وتابع »األهّم اليوم من كّل شيء أن تؤمن للبنانيين لقمة عيشهم وهم في عزلتهم التامة المتممة 
انتشار وباء كورونا. ال تكترث لمحاولة إدخالك في مسرحيات ومهازل تعيينات من هنا  بسبب 
وهناك وخطط اقتصادية مشبوهة في زمن الجفاف والسنين العجاف. ألن اللهو بهذه األمور حتى 

تثمر وتنجح نكون وصلنا إلى الحد الذي ال ينفع فيه ال مال وال بنون«.
وختم »سلّم الجيش اللبناني وبمعاونة جميع األجهزة األمنية مسؤولية توزيع المساعدات المالية 

والعينية الواجبة والمتوجبة على الدولة تأمينها للبنانيين في بيوتهم خالل 7 أيام من تاريخه«.

»الميدل اإي�ضت« تبداأ عمليات الإجالء غداً

يحفوفي: عدد الراغبين بالعودة من اأفريقيا لن يتخطى 3 % من الجالية 

�صعد عر�ض والفاعليات االقت�صادّية في �صيدا

الإجراءات تخّفف من تداعيات كورونا 

ف�صل اهلل: الإطالق م�صار اإ�صالحّي جّدي

والت�صّدي الفاعل لجريمة الم�صارف المتمادية

الدكتور  النائب  الناصري«  الشعبي  »التنظيم  ل�  العام  األمين  التقى 
االقتصادية ضم كالً من رئيس  الفاعليات  من  أسامة سعد في مكتبه وفداً 
غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الجنوب محمد صالح، ونائبه عمر 

دندشلي، رئيس جمعية تّجار صيدا علي الشريف، ومصطفى دندشلي.
األوضاع  »تناول  لسعد  اإلعالمي  للمكتب  بيان  حسب  اللقاء،  وتناول 
سيما  وال  كورونا،  وباء  تداعيات  عن  الناجمة  والمعيشية  االقتصادية 
والمصالح  المؤسسات  أوض��اع  حول  البحث  وتركز  العامة.  التعبئة 
لهذه  الشديدة  المعاناة  وح��ول  فيها،  والعاملين  والحرفية  التجارية 
الدولة  مسؤولية  تأكيد  وتم  للعاملين.  المعيشية  والضائقة  القطاعات 
عن  مسؤوليتها  عن  فضالً  والمعيشية،  االقتصادية  األوضاع  معالجة  في 
مطالبة  على  التشديد  تم  كما  الوباء.  انتشار  ومنع  الصحية  الجوانب 
الحكومة بإلزام المصارف باإلفراج عن أموال المودعين، وال سيما في هذه 

الظروف االقتصادية والمعيشية الصعبة«.
كذلك جرى التداول ببعض االقتراحات »التي قد تساعد على التخفيف 
من اآلثار الناجمة عن تداعيات األزمة، ومن بينها اإلعفاء من بعض الرسوم 
اآليلة  االقتراحات  من  وغيرها  اآلخر،  البعض  جباية  وتأجيل  والغرامات، 

إلى مراعاة الظروف الراهنة. 
كما جرى االتفاق على عقد لقاء آخر في وقت قريب بهدف بلورة بعض 

العملية«. االقتراحات 

أسف رئيس »لقاء الفكر العاملي« وإمام بلدة عيناثا السيد علي عبد اللطيف 
فضل الله »لغياب الحّس الوطني عند الطبقة السياسية التي تشغلها الخالفات 
على تقاسم الحصص ومراكز النفوذ في الوقت الذي تشتّد معاناة الناس نتيجة 

تفاقم أزمات الفقر والجوع وتفشي وباء كورونا«.
بمشروع  فساداً  عاثوا  الذين  السياسّيين  تواجه  وطنية  »لصرخة  ودعا 
والفئوية  السياسية  لمصالحهم  االرتهان  في  وأمعنوا  الناس  ومصالح  الدولة 

وللحسابات الخارجية المشبوهة«.
أوجاع  على  المتسلّقين  المسؤولين  بعض  مواقف   « الله  فضل  واستغرب 
الناس مّمن ييدي الحرص على القضايا الوطنية في الوقت الذي يجب مالحقتة 

ومحاكمته بتهمة الفساد وسرقة المال العام«.
وإذ أشاد ب� »األداء الحكومي الرافض لمبدأ المحاصصة في التعيينات«، دعا 
الحكومة إلى اعتماد سياسات تتبّنى الخيارات الوطنية المنسجمة مع تطلعات 
تسقط  التي  والسياسية  الطائفية  التوازنات  أشكال  كّل  لكسر  الساعية  الناس 

معايير الكفاءة العلمية واألخالقية لمصلحة االستزالم والمحسوبية«.
يخرجنا  إنقاذي  لمسار  بداية  الحكومة  موقف  يكون  »أن  الله  فضل  وتمّنى 
الخطة  بإنجاز  القائم  السياسي  النظام  وفساد  الشعارات  استهالك  مرحلة  من 
المالية واالقتصادية التي تعيد ثقة المواطن بدولته وتضع حداً لحالة التسّيب 
المتمادية  المصارف  الفاعل لجريمة  ل� »التصّدي  الحكومة  والمراوحة«، داعياً 
في حبس أموال الناس وحرمانهم من الحصول عليها، ولمواجهة تفاقم المشاكل 
المعيشية الخانقة نتيجة تفشي ظواهر الجشع واالحتكار والغالء«، مستغرباً 
»غياب القضاء وسكوته عن الجرائم االجتماعية والمالية التي تستبيح الدولة 

وتعبث بمصالح الفقراء دون حسيب او رقيب«.
واعتبر »أّن حماية المغتربين ورعايتهم في ظّل األوضاع الراهنة مسؤولية 

وطنية ال بّد للحكومة ان تنهض بها«.
في  واضحة  آليات  »اعتماد  دع��ا  إل��ى  الحكومة  بدعوة  الله  فضل  وختم 
االستنسابية  عن  بعيداً  المستحقين  لكّل  االجتماعية  المساعدات  توزيع 
وكّل  عمل  بال  معيلوها  بات  التي  األسر  »تشمل  بأن  مطالباً  والمحسوبيات«، 
»أّن  من  محذراً  الشعبية«،  الفئات  من  وغيرهم  بعقود  والعاملين  المياومين 
إشكاليات التسييس والفساد في هذا الملف تؤّدي إلى وضع الناس أمام خيار 

الموت جوعاً أو نتيجة تفشي الوباء مما يدفع الى انفجار اجتماعي وشيك«.
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كورونا ي�ضتمر في اإماطة اللثام

عن وح�ضية النظام الأميركّي

{ حسن حردان
بعد انكشاف سلوك ترامب في التعامل مع انتشار كورونا في دول 
وسفور  عنصري  تمييز  عن  يكشف  األميركي  النظام  هو  ها  العالم، 
يتصرف  ففيما  األميركي،  الشعب  مع  اإلنساني  التعامل  في  فاضح 
بعنصرية مع ذوي البشرة السمراء، وعدم مساواة في تقديم الخدمات 
الطبية لألميركيين، فإنه يحجب الرعاية الطبية عن كبار السّن وتركهم 
يواجهون مصيرهم، باعتبارهم عبئاً على الدولة األميركية التي تبّين 
لجميع  الخدمات  لتقديم  الكافية  الصحية  اإلمكانيات  لديها  ليس  انه 
صغار  إلنقاذ  األولوية  جعل  وبالتالي  كورونا،  بفيروس  المصابين 

العمر... في حين يكشف ذلك الطبيعة المتوحشة للنظام األميركي...
التأمين  شركات  مصلحة  بين  ما  العالقة  عن  اللثام  يميط  أوالً، 
بذوي  الخدمة  وحصر  السّن،  لكبار  الخدمات  تقديم  عن  والتخلي 
البشرة البيضاء انطالقاً من كونهم األولى بالخدمة الطبية ألنهم بنظر 
ترامب، أكثر أميركية من بقية السكان السود والملّونين الذين يصّنفون 
من  مواطنون  بأنهم  الدونالدي،  وتحديداً  األميركي،  النظام  بمفهوم 
درجة ثانية، ومن المهاجرين، وهذا ما يفّسر تركيز ترامب في حملته 

االنتخابية على كسب تأييد األميركيين البيض...
ثانياً، اّن الرئيس ترامب عمد إلى خلق أزمة بين الواليات األميركية، 
غير  الطبية،  المستلزمات  على  للحصول  وتتصارع  تتنافس  بتركها 
الخدمات  بتخصيص  األميركية  اإلدارات  سياسات  نتيجة  الكافية، 

الطبية، وتخلي الدولة عن دورها في تقديم الخدمة الطبية.. 
ثالثاً، تركيز ترامب اهتمامه على كيفية احتكار لقاح مضاد لكورونا 
بهدف المتاجرة به عالمياً.. اّي انه يريد أن يستغّل وباء كورونا على 

الوجهين..
{ وجه االستغالل الداخلي لمصلحة تعزيز شعبيته وسط البيض، 
المكاسب  تحقيق  من  الخاصة  التأمين  شركات  تمكين  ولمصلحة 
المادية من خالل التخلص من أعباء كبار السّن عبر تركهم يواجهون 
قبل  من  الشأن،  بهذا  تواطؤ  وجود  حول  الشكوك  آثار  وما  الموت.. 
»واشنطن  صحيفة  كشفته  الذي  التقرير  التأمين،  شركات  مع  ترامب 
قد  كانت  األميركية  االستخبارات  وكاالت  بأّن  يفيد  والذي  بوست«، 
وقوة  حجم  من  الماضي،  الثاني  كانون  في  ترامب  الرئيس  حذرت 
حكومية  إلج��راءات  البالد  وحاجة  الجديد،  كورونا  فيروس  انتشار 
عدم  ببساطة  او  األم��ر،  استبعاد  اختار  ترامب  لكن  األم��ر،  الحتواء 
التطرق إلى مدى جديته.. ومع اّن ترامب قال في ما بعد إنه لم يتوقع 
حصول ذلك، إال أّن الكثيرين في إدارته توقعوا األمر لكنهم لم يتمكنوا 

من جعله يقوم بأّي بشيء..
{ ووجه استغاللي خارجي، بالسعي الى احتكار لقاح يمّكنه من 
ابتزاز العالم كله وتحقيق أرباح مالية كبيرة لقاء تزويد الدول به، بما 
يمكنه من إعادة النهوض األميركي الذي يعاني من الركود والخسائر 
االقتصاد..  النشاط  وتوقف  كورونا  وب��اء  انتشار  نتيجة  الكبيرة 
وبالتالي ينسب لنفسه الفضل في إنقاذ أميركا من الركود االقتصادي 

والتداعيات السلبية التي سيخلفها..
على الرغم من اّن العالم ال يزال غارقاً في الحرب مع كورونا، ومن 
ستولدها  التي  واالنعكاسات  التداعيات  حجم  عن  الحديث  المبكر 
نتائج هذه الحرب اْن على مستوى كّل دولة، أو على مستوى العالقات 
شعوب  لدى  اللحظة  حتى  ترسختا  قد  قناعتين  هناك  أّن  إال  الدولية، 

العالم، وهما...
القناعة األولى، تأكيد الحاجة إلى استعادة دور الدولة المركزي في 
تقديم الرعاية والخدمات الصحية واالجتماعية، وعدم تركها للشركات 
الخاصة التي تتوّسل الربح، وآخر ما يعنيها اإلنسان وانقاذ حياته، ال 

سيما عندما يكون بحاجة إلى هذه الخدمة، وال يملك القدرة المالية..
النظام  إنما هو  النظام األمثل للبشرية  اّن  الثانية، فهي  القناعة  أما 
الذي يعتمد في سياساته القيم اإلنسانية، وهذا النظام انما هو النظام 
والمساواة  العدالة  وقيم  االشتراكية،  مفاهيم  تطبيق  إلى  يرتكز  الذي 
او  الطبقي،  وضعهم  لناحية  بينهم،  التمييز  ويرفض  الناس،  بين 

لناحية لون بشرتهم...



الوطن 4
من  الثالث  األس��ب��وع  نهاية  مشارف  على 
عدد  وص��ل  العامة،  التعبئة  ق��رار  تنفيذ  ب��دء 
بعد   508 إلى  »كورونا«  بفيروس  اإلصابات 
مقبول  معّدل  في  إضافية  حالة   14 تسجيل 
ساعة،   24 خالل  الفحوصات  عدد  مع  مقارنًة 
من  المزيد  بحصد  الوباء  يستمر  المقابل  وفي 

األرواح مع تسجيل الوفاة رقم 17.
في غضون ذلك وصل مجموع الحاالت التي 
ثبتت مخبرياً إصابتها بفيروس الكورونا والتي 
عزلت في منطقة العزل الصحي في مستشفى 

رفيق الحريري الجامعي 51 إصابة.
عن  ال��ص��ادر  ال��ي��وم��ي   التقرير  وبحسب 
حول  المستجدات  آخ��ر  ح��ول  المستشفى 
فيروس الكورونا Covid-19 فقد تّم استقبال 
كورونا  بفيروس  بإصابتها  مشتبه  حالة   20
 4 وتماثلت  أخ���رى.  مستشفيات  م��ن  نقلت 
أن  بعد  للشفاء  الكورونا  بفيروس  إصابات 
في  سلبية   PCR ال���  فحص  نتيحة  ج��اءت 
المرض.  عوارض  كافة  من  وتخلصها  المرتين 
من  تماماً  شفيت  التي  الحاالت  مجموع  بلغ 

فيروس الكورونا منذ البداية 50 حالة شفاء.
العالمية  الصحة  منظمة  لتوجيهات  وبناء 
ووزارة الصحة العامة تّم إخراج حالة واحدة 
المستشفى  من  الكورونا  بفيروس  مصابة 
الطبيب  تأكيد  بعد  وذلك  المنزلي،  الحجر  إلى 
وإبالغه  سريرياً  المريض  شفاء  على  المعالج 
بالحجر  المتعلقة  واإلرش��ادات  التدابير  بكافة 
والنظافة  اآلخرين  مع  التعامل  لجهة  المنزلي 
وكيفية  الطعام  ت��ن��اول  وكيفية  الشخصية 
يومياً.  الحرارة  ومراقبة  القمامة  من  التخلص 
بفيروس  المصابين  جميع  أن  إل��ى  وأش���ار 
وحدة  في  الالزمة  العناية  يتلقون  الكورونا 
إصاباتين  ع��دا  ما  مستقّر  ووضعهم  العزل 

وضعهما حرج.
العمليات  غرفة  عن  اليومي  التقرير  وصدر 
الحكومي  السراي  في  الكوارث  الدارة  الوطنية 

لبنان،  ف��ي  ك��ورون��ا  ف��ي��روس  ت��ط��ورات  ع��ن 
في  الحاالت  رقم  وصول  عن  التقرير  ويتحدث 
لبنان الى 508 بعد تسجيل 14 حالة جديدة. 
ويشمل التقرير المنحنى الوبائي حسب العدد 
الحاالت  توزع  الى  إضافة  لالصابات،  اليومي 
والعمر  والجنس  األقضية،  بحسب  المؤكدة 

والجنسية.
كما يتحدث التقرير عن 17 حالة وفاة و45 

حالة شفاء.
فيروس  فحوصات  عدد  عن  التقرير  وأف��اد 

كورونا الذي بلغ 8472.
حتى  أن��ه  العامة  الصحة  وزارة  وأعلنت 
2020/4/3 بلغ عدد الحاالت المثبتة  تاريخ 
الجامعي  الحريري  مستشفى  ف��ي  مخبرياً 
المعتمدة،  الجامعية  المستشفيات  ومختبرات 
 508 الخاصة،  المختبرات  إل��ى  باإلضافة 

علماً  أمس،  اول  عن  حالة   14 بزيادة  حاالت، 
أن عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات 
وتم   .644 بلغ  الماضية  والعشرين  األرب��ع 
تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح 

عدد الوفيات حتى تاريخه 17.
 - ج��ورج  السان  مستشفى  إدارة  وأعلنت 
لخدمة  انصرفت  التي  الممرضة  أن  عجلتون 
قبل  »ك��ورون��ا«  بفيروس  المصابة  المريضة 

التزامها  وبعد  وجيزة،  بفترة  حالتها  اكتشاف 
بالحجر المنزلي بناء على طلب اإلدارة، ظهرت 
عليها بعض العوارض التي استدعت نقلها إلى 
الجامعي  الحكومي  الحريري  رفيق  مستشفى 
بحسب ارشادات وزارة الصحة العامة ليتبّين 
اآلن  تخضع  وه��ي  بالفيروس  مصابة  أّن��ه��ا 

للعالج بتجاوب تام.
وطمأنت اإلدارة الجميع أنها تطبق إجراءات 

لحماية  بوسعها  م��ا  وتفعل  كافة  ال��وق��اي��ة 
مرضاها وموظفيها والوافدين إليها.

العمل  ب��دء  أعلنت  الصحة  وزارة  وكانت 
حاالت  عن  للتبليغ  الجديد  الساخن  بالخط 
فيروس »كورونا« على الرقم : 594459/01. 
على أن يتوقف استقبال االتصاالت على الرقم 
الذي اعُتمد في الفترة السابقة 592699/76

وحدة خا�سة للتداول وفقًا ل�سعر ال�سوق.. وقراران ل�سالمة عن اإجراءات

ا�ستثنائّية لل�سحوبات النقدّية و�سراء المركزّي للعمالت الأجنبّية 
أكد حاكم  مصرف لبنان   رياض سالمة  في 
التداول  وحدة  أن  » رويترز »  لوكالة  حديث 
لدى  األجنبية  الجديدة   النقدية  بالعمالت 
المركزّي ستختار التجار الذين تعمل معهم 
السوق  بسعر  النقد  أوراق  في  وستعمل 
اإلبقاء  وسيتّم  والبيع،  بالشراء  وستقوم 
في  اللبنانّي  الرسمّي  ال��رب��ط  سعر  على 

تعامالت البنوك والواردات الضرورّية.
الرقم 148  يحمل  تعميماً  سالمة  وأصدر 
 13215 األس��اس��ي رق��م  ال��ق��رار  ب��ه  مرفقاً 
ب��إج��راءات  المتعلق  للمصارف  الموّجه 
من  النقدية  السحوبات  ح��ول  استثنائية 
كما  المصارف،   لدى  الصغيرة  الحسابات 
يتعلق   13216 الرقم  حمل  تعميماً  أصدر 
النقدية  للعمالت  لبنان  مصرف  ب��ش��راء 

األجنبية.
حاكم  إن  اآلتي:  على  األول  القرار  ونص 
النقد  ق��ان��ون  على  ب��ن��اء  ل��ب��ن��ان،  م��ص��رف 

70 و174 منه، والتسليف سيما المادتين 
في  ال��ع��ام��ة  المصلحة  على  وح��ف��اظ��اً 
بها  تمر  التي  الراهنة  االستثنائية  الظروف 
التي  الصالحيات  على  وبناء  حالياً،  البالد 
مصرف  عمل  تأمين  بغية  للحاكم  تعود 
المرفق  استمرارية  مبدأ  الى  استناداً  لبنان 

العام، يقّرر ما يأتي:
اي  طلب  ح��ال  في  أوالً:  االول��ى:  ال��م��ادة 
حساباته  قيمة  مجموع  يتعّدى  ال  عميل 
الدائنة كافة، مهما كان نوعها و/أو آجالها، 
بتاريخ  ليرة   5،000،000 المصرف  لدى 
ص���دور ه��ذا ال��ق��رار، اج���راء س��ح��وب��ات او 

الحسابات،  هذه  من  نقداً  صندوق  عمليات 
تقوم  ان  لبنان،  في  العاملة  المصارف  على 

بما يلي:
الى  سحبه  المطلوب  المبلغ  تحويل   1-
يحدده  الذي  للسعر  وفقاً  االميركي  الدوالر 

مصرف لبنان في تعامالته مع المصارف.
االميركي  ب��ال��دوالر  المبلغ  تحويل   2-
البند  موضوع  الصرف  عملية  عن  الناتج 
لسعر  وفقاً  اللبنانية  الليرة  الى  أعاله   )1(
قبل  م��ن  السحب  طلب  ب��ت��اري��خ  ال��س��وق 

العميل.
عن  الناتج  المبلغ  للعميل  تسديد   3-
 )2( البند  ف��ي  ال��م��ح��ّددة  ال��ص��رف  عملية 

أعاله.
ال���دوالر  ل��ب��ن��ان  م��ص��رف  م��ن  ب��ي��ع   4-
اليها  المشار  العمليات  عن  الناتج  األميركي 
وذلك  هذا  »أوال«.  المقطع  من   )2( البند  في 

وفقاً لسعر السوق.
يتعّدى  ال  عميل  أي  طلب  حال  في  ثانياً: 
مهما  كافة،  الدائنة  حساباته  قيمة  مجموع 
المصرف  ل��دى  آجالها،  و/أو  نوعها  ك��ان 
أو ما يوازيها بأي عملة أجنبية  3000/د.أ 
المصارف  على  الحسابات،  هذه  من  أخرى 

العاملة في لبنان، أن تقوم بما يلي:
عمليات  او  ال��س��ح��وب��ات  ت��س��دي��د   1-
ال��ص��ن��دوق ن��ق��دا م��ن ه��ذه ال��ح��س��اب��ات او 
قيمتها  ي���وازي  بما  للعميل  المستحقات 
يوم  السوق  لسعر  وفقا  اللبنانية  بالليرة 

تنفيذها.
العمالت  لبنان  م��ص��رف  م��ن  بيع   2-

المشار  العمليات  عن  الناتجة  األجنبية 
وفقا  وذل��ك  هذا  »ثانياً«  المقطع  في  اليها 

لسعر السوق.
احكام  لتطبيق  يشترط  الثانية:  المادة 

المادة االولى اعاله ما يلي:
المعني. العميل  موافقة   1-

الحسابات  مجموع قيمة هذه  سحب   1-
دفعة واحدة من قبل العميل.

 5،000،000 مبلغ  احتساب  يتم  ان   3-
عملة  بأي  يوازيها  ما  او  د.أ   3000 أو  ل.ل. 
اجنبية، بعد تنزيل قيمة اي ديون مستحقة 

من قبل العميل لصالح المصرف.
إن  يلي:  م��ا  على  الثاني  ال��ق��رار  ون��ص 
قانون  على  ب��ن��اء  لبنان،  م��ص��رف  ح��اك��م 
والمادة   70 المادة  سيما  والتسليف  النقد 
لبنان  لمصرف  تجيز  التي  ب(  )فقرة   83
استثنائية  ح��االت  ف��ي  مباشرة  يقوم  ان 
العمالت  بشراء  المالية  وزير  مع  وباالتفاق 

األجنبية من الجمهور وبيعها منه،
تاريخ   347 رق��م  القانون  على  وب��ن��اء 
مهنة  بتنظيم  المتعلّق   2001/8/6
 13 المادتين  سيما  لبنان  ف��ي  ال��ص��راف��ة 

و19،
 7933 رقم  االساسي  القرار  على  وبناء 
المتعلق  وتعديالته   2001/9/27 تاريخ 
مهنة  تنظيم  لقانون  التطبيقي  بالنظام 

الصرافة،
الحالية  االستثنائية  الظروف  ان  وبما 
على  كبير  بشكل  أثرت  لبنان،  بها  يمر  التي 

سعر صرف العمالت االجنبية النقدية،

تعود  ال��ت��ي  ال��ص��الح��ي��ات  على  وب��ن��اء 
لبنان  مصرف  عمل  تأمين  بغية  للحاكم 

استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام،
يقرر ما يأتي:

المادة االولى: يقوم مصرف لبنان، بغية 
لحاجات  االجنبية  النقدية  العمالت  تأمين 

االقتصاد الوطني، بما يلي:
مديرية  في  خاصة  وح��دة  انشاء  أوال: 
لبنان  م��ص��رف  ل��دى  النقدية  العمليات 
بالعمالت  ال��ت��داول  تتولى  )»ال��وح��دة«( 
االميركي  بالدوالر  سيما  النقدية  االجنبية 
وفقاً لسعر السوق. يمكن ألي من مؤسسات 
بالتداول  الراغبة  »أ«  الفئة  من  الصرافة 
من  تتقدم  ان  النقدية  االجنبية  بالعمالت 
هذه »الوحدة« بطلب اشتراك على ان يعود 
المؤسسات  اختيار  حق  لبنان  لمصرف 

المشاركة.
كالً  تضم  الكترونية  منصة  انشاء  ثانيا: 
ومؤسسات  والمصارف  لبنان  مصرف  من 
الصرافة ويتم من خاللها اإلعالن بكل وضوح 
بالعمالت  ال��ت��داول  اسعار  عن  وشفافية 

االجنبية سيما بالدوالر االميركي.
المادة الثانية: يلغى نص »المادة الثامنة 
تنظيم  لقانون  التطبيقي  النظام  من  عشرة« 
مهنة الصرافة المرفق بالقرار االساسي رقم 

.2001/9/27 تاريخ   7933
 6 لمدة  القرار  بهذا  يعمل  الثالثة:  المادة 

أشهر من تاريخ صدوره.
في  ال��ق��رار  ه��ذا  ينشر  ال��راب��ع��ة:  ال��م��ادة 

الرسمية«. الجريدة 

»كورونا«: عدد الإ�سابات 508 وت�سجيل 17 وفاة وتماثل 4 اأ�سخا�ص لل�سفاء

عودة المغتربين الأحد واأ�سعار بطاقات ال�سفر خيالّية

خروق التعبئة م�ستمرة... قيادة الجي�ص توا�سل التحذير

األم��ن  ل��ق��وى  ال��ع��ام��ة  ال��م��دي��ري��ة  عّممت 
لعودة  ستّتخذ  ال��ت��ي  التدابير  ال��داخ��ل��ي 
فيروس  تفّشي  بسبب  لبنان  إلى  المغتربين 

كورونا:
غد  ي��وم   م��ن  األول��ى: اع��ت��ب��اراً  المرحلة 
مساء  ول��غ��اي��ة   2020/04/05 األح���د 
حوالي  سيعود   2020/04/12 األح���د 

/10،000/ شخص إلى لبنان.
االثنين  من  اعتباراً  الثانية:  المرحلة 
االث��ن��ي��ن  ول���غ���اي���ة   2020/04/27
في  العائدين  عدد  يحّدد   2020/05/04
التي  المعطيات  ض��وء  على  المرحلة  ه��ذه 

سوف تظهر في المرحلة األولى.
مطار  عبر  لبنان  إلى  العائدون  سيصل 
وسيخضعون  ال��دول��ي  ال��ح��ري��ري  رف��ي��ق 
طبية،  فحوصات  إجراء  التالية:  لإلجراءات 
الصحة  وزارة  قبل  م��ن  اس��ت��م��ارة  تعبئة 
الفحص  نتيجة  حال  في  المغادرة  العامة، 
إيجابية  كانت  ح��ال  وف��ي  سلبية،  كانت 
أو  ال��ع��الج  م��راك��ز  إل��ى  ال��م��ص��اب��ون  ينقل 

اللبناني.  األحمر  الصليب  بواسطة  الحجر 
طلبت  العامة،  التعبئة  لقرار  لذلك وتطبيقاً 

هذه المديرية العامة من المواطنين:
المطار  حرم  خارج  التجّمع  بعدم  االلتزام 

أو داخله.
فرد  بواسطة  يتم  العائدين  استقبال  إن 
انتهاء  بعد  وذل��ك  العائلة  من  فقط  واح��د 

اإلجراءات المذكورة أعاله.
لتنظيم  مرتكبها  ستعّرض  مخالفة  أي  إن 

محضر ضبط بحقه.
 - األوسط  الشرق  طيران  شركة  وأعلنت 
من  ابتداًء  أنه  اللبنانية  الجوية  الخطوط 
الحكومة  طلب  على  وب��ن��اًء  األح��د  غد  ي��وم 
بتسيير  الشركة  تقوم  س��وف  اللبنانية، 
والرعايا  المغتربين  إلجالء  متتالية  رحالت 
وفقاً  الخارج  في  المتواجدين  اللبنانيين 
السلطات  قبل  م��ن  الموضوعة  للشروط 

اللبنانية المختصة .
ج��داول  بنشر  ال��ش��رك��ة  ت��ق��وم  وس���وف 
رح��الت��ه��ا ف���ور ال��ح��ص��ول ع��ل��ى األذون����ات 

المطلوبة من الدول التي سيتم السفر منها.
لبنان  إلى  بالعودة  الراغبين  من  يطلب 
والمدرجة أسماؤهم على اللوائح المعّدة من 
قبل السفارات اللبنانية في الخارج، مراجعة 
مكاتب طيران الشرق األوسط في الدول التي 
سيتم السفر منها  لحجز وإصدار بطاقاتهم، 
النموذج  تعبئة  ب��إل��زام��ي��ة  التذكير  م��ع 
كشرط  رب��ط��اً(   )م��رف��ق  المطلوب  الطبي 
وزارة  إلى  وإرساله  الطائرة  إلى  للصعود 
اإللكتروني  البريد  عبر  اللبنانية  الصحة 
Preventivemedecine.lb@  :التالي

.gmail.com
بطاقات  أسعار  أن  إل��ى  اإلش���ارة  تجدر 
أي��ة  دون  الكلفة  بسعر  س��ت��ك��ون  ال��س��ف��ر 
المقعد على رحالت  إال أن سعر كلفة  أرباح، 
إلى  األحيان  بعض  في  يصل  هذه،  اإلجالء 
على  المقعد  كلفة  سعر  أضعاف   4 حوالي 
مغادرة  بسبب  وذل��ك  ال��ع��ادي��ة  ال��رح��الت 
 Ferry( الطائرة بيروت فارغة بدون ركاب
عدد  بنصف  بيروت  إلى  وعودتها   )Flight

مقبولة  مسافة  على  لإلبقاء  فارغة  المقاعد 
المتخذة  للتدابير  تبعاً  واآلخر  الراكب  بين 
ظل  ف��ي  اإلج���الء  وش���روط  عملية  لمراعاة 

.COVID-19 تفشي وباء كورونا
 One( العودة  بطاقات  ثمن  تحديد  وتّم 
سيتم  التي  ال��دول  من  بيروت  إلى   )Way

تسيير الرحالت منها في المرحلة األولى:
السنتين  دون  ما   لألطفال  بالنسبة  أما 
السفر  بطاقة  ثمن  من   10% استيفاء  سيتم 

المحدد أعاله.
ق��اب��ل  غ��ي��ر  ال��ب��ط��اق��ات  ه���ذه  ث��م��ن  إن 
الحجز  تأكيد  وأن  سيما  ال  ل��الس��ت��رداد، 
وت��س��ج��ي��ل األس���م���اء ع��ل��ى م��ت��ن رح���الت 
معه  يستحيل  حيث  نهائياً  يعّد  اإلج��الء 
بالتكلفة  المسافرين  عدد  الرتباط  إلغاؤه 
أرب����اح. أي���ة  ودون  ل��ل��رح��ل��ة   ال��ص��اف��ي��ة 
استخدام  يمكن  ال  أنه  إلى  الشركة  ولفتت 
متن  على  سابقاً  المصدرة  الشركة  بطاقات 
رحالت اإلجالء، بل إن هذه البطاقات ستكون 
رح��الت  على  الح��ق��اً  لالستعمال  صالحة 

شركة طيران الشرق األوسط المجدولة.
وسالمة  آم��ن��ة  ع���ودة  ال��ش��رك��ة  وتمنت 

الركاب. لجميع 
 - األوسط  الشرق  طيران  شركة  واعلنت 
الخطوط الجوية اللبنانية عن البدء بتسيير 

وصول  بعد  األحد  غد  ليوم  اإلجالء  رحالت 
المختصة  السلطات  من  المطلوبة  األذونات 

في الدول التالية:
بيروت  ستغادر  الشركة  طائرات  جميع 

)Ferry Flight( فارغة من دون ركاب

بخرق  المواطنين  من  كبير  عدد  يستمّر 
بخطر  آبهين  غير  العامة  التعبئة  قرار  خرق 
ض��رورة  يستوجب  ال��ذي  كورونا  فيروس 
فقد  تفّشيه.  لمنع  المنزلي  بالحجر  االلتزام 
استمرت لليوم الخامس على التوالي مشاهد 
الزحمة امام المصارف والسوبرماركت رغم 

التحذيرات من خطر التجّمعات البشرية.
قرار  مخالفة  من  الجيش  قيادة  وح��ّذرت 
التعبئة لجهة حظر التجّول ومنع التجمعات 
الساحات  وف��ي  الطرقات  على  واالنتشار 
ان  إال  المنازل،  التزام  وجوب  وشّددت على 
خروق القرار استمرت حيث وقف الناس في 

طوابير امام سوبرماركت في الدكوانة.
ال��م��ق��اب��ل، ج���ال وف���د ط��ّب��ي مدني  ف��ي 
وعسكري، بتكليف من األمين العام للمجلس 

التدابير  متابعة  لجنة  رئيس  للدفاع  األعلى 
واإلجراءات الوقائية لفيروس كورونا اللواء 
فنيدق  موتيل  ف��ي  األس��م��ر  محمود  ال��رك��ن 
القموعة لمعاينته كمركز مقترح من صاحبه 
ودرس  الصحّي  للحجر  البعريني،  جمال 
الصحية  المعايير  مالءمته  ومدى  حاجاته 

العتماده في حال تفاقم االمر.
الدولة في قضاء  امن  وقامت دوريات من 
على  وال��ك��ش��ف  تفقدية  ب��ج��والت  ال��ك��ورة 
من  للتأكد  التجارية  والمؤسسات  المحال 
الغذائية،  المواد  بأسعار  اصحابها  تقيد 
والسالمة العامة، وضرورة النظافة وتعقيم 

المحال وااللتزام بشروط الوقاية.
كما عملت عناصر الدوريات على مساءلة 
المحال  بعضهم  فتح  ال��ذي��ن  المواطنين 

العامة،  التعبئة  ق��رار  مخالفين  التجارية 
ال��وزراء  مجلس  سمح  التي  والمؤسسات 
حرصاً  وذلك  محددة،  شروط  ضمن  بفتحها 

على السالمة العامة.
األمن  قوى  عناصر  بدأت  طرابلس،  وفي 
الشمال  منطقة  قائد  من  بتوجيهات  الداخلي 
العقيد  الداخلي  األم��ن  ق��وى  في  اإلقليمية 
طرابلس  س��ري��ة  وق��ائ��د  دروي���ش  ي��وس��ف 
توعية  حملة  غمراوي،  عبدالناصر  العقيد 
على فيروس كورونا حيث نفذت انتشاراً في 
مختلف شوارع طرابلس ال سيما في األحياء 
ش��وارع  ف��ي  الحواجز  وأقيمت  الشعبية. 
القفازات  المواطنين  على  ووّزع��ت  المدينة 
اإلرشادات  لهم  وقدمت  والكمامات  اليدوية 

للوقاية من عدوى فيروس كورونا.

حفاظاً  منازلهم  في  البقاء  منهم  وطلبت 
الوزراء  مجلس  لقرار  وتنفيذاً  سالمتهم  على 

العامة. بالتعبئة 
حركة  تراجع  الفتاً  كان  ذلك  غضون  في 
طرابلس  ش���وارع  ف��ي  وال��م��رك��ب��ات  السير 
ومدن الفيحاء عما كانت عليه خالل اليومين 
األهالي  استياء  أثار  الذي  األمر  الماضيين، 
حالة  ضبط  ف��ي  بالتشدد  طالبوا  ال��ذي��ن 

التفلت من اإلجراءات المتخذة.
المساجد  بإغالق  االل��ت��زام  ت��ّم  حين  وف��ي 
إلى  األه��ال��ي  بعض  عمد  الظهر،  ص��الة  عند 
لبعض  الخارجية  الباحات  في  الصالة  أداء 
الوقائية  ب��اإلج��راءات  آبهين  غير  المساجد، 
والمراجع  الفتوى  دار  من  المعلنة  وبالتدابير 

الدينية.

ان��ط��وان  عمشيت  بلدية  رئ��ي��س  وج���دد 
االلتزام  المواطنين  جميع  دعوته  عيسى 
الى  الفتاً  الصحية،  ب��االرش��ادات  والتقيد 
جبيل  قضاء  أبناء  بين  المصابين  عدد  »ان 
ال  ه��ذا  لكن  ت��راج��ع،  ال��ى  ك��ورون��ا  بفيروس 
العامة  التعبئة  خرق  باإلمكان  انه  يعني 

والتنقل وكأن شيئاً لم يحصل«.
الداخلي  األم��ن  ق��وى  واصلت  وجنوباً، 
المشددة  إجراءاتها  النبطية  بلدية  وشرطة 
التي  وال��ت��ج��ّم��ع��ات  االزدح�����ام  م��ن  للحد 
شهدتها مدينة النبطية منذ بداية هذا الشهر 
لقبض  المواطنين  ت��واف��د  ع��ن  والناتجة 
البنوك  من  لهم  إيداعات  وسحب  رواتبهم 
في  ب��ازدح��ام  يتسبب  زال  م��ا  ال��ذي  األم��ر 

شوارع المدينة.

وعملت منذ الصباح عناصر من شرطة بلدية 
النبطية بمؤازرة قوى االمن الداخلي على إقامة 
طلبت  للمدينة  الرئيسية  المداخل  عند  حواجز 
الكمامات  ارتداء  المواطنين ضرورة  خالله من 

على الوجوه والكفوف باأليدي. 
أهالي  بيان  في  دع��ت،  البلدية  وكانت 
الى  النبطية،  ال��ى  ال��واف��دي��ن  المغتربين 
ابنائهم«،  وص���ول  ف��ور  معها  »ال��ت��ع��اون 
وطلبت من كل عائلة تنتظر وصول احد من 
عن  للتبليغ  البلدية،  مع  التواصل  الوافدين 
الوافد  المغترب  الستقبال  جهوزيتها  مدى 
مشددة   ،76632905 ال��رق��م  على  إليها 
العائلة  عن  تماماً  الوافد  فصل  ضرورة  على 
المقيمة في لبنان في غرفة منفردة لها حمام 

خاص وشباك لضمان التهوئة.

م�شتقبل �شركتي الخلوّي

السراي  في  دياب  حسان  الحكومة  رئيس  بيان  في  حواط  طالل  االتصاالت  وزير  زار 
حواط  الوزير  وأطلع  المحلية.  التطورات  بآخر  للتشاور  مناسبة  اللقاء  وكان  الحكومي. 

الرئيس دياب على خطة الوزارة لمستقبل شركتي الخلوي وقطاع االتصاالت.

�شيا في وزارة المال

ضمن زيارة تعارف بعد توليها مهامها الديبلوماسية، اجتمع وزير المالية غازي وزني 
بين  الثنائية  العالقات  الى  وتطّرقا  شيا،  دوروتي  لبنان،  في  المتحدة  الواليات  بسفيرة 
البلدين واألوضاع المالية والنقدية في لبنان. وأكدت شيا أن بالدها مستمرة في دعم لبنان 
 Mihalyi لبنان،  في  هنغاريا  سفير  وزني  الوزير  التقى  كما  كافة.  المجاالت  في  وشعبه 

Geza  وتمحور االجتماع حول سبل توطيد التعاون بين البلدين.

الئحة موّحدة باأ�شعار الخ�شار

تتجه وزارة الزراعة كل يوم أربعاء، إلى إعالن الئحة موّحدة بأسعار الخضار والفاكهة 
المواطنين،  ابتزاز  او  االحتكار  الى  ُيصار  ال  كي  بها،  االلتزام  اللبنانية  األسواق  كل  وعلى 

وذلك بالتعاون مع وزارة االقتصاد بهدف حماية المستهلك.

ّتقبل �شركتي الخلوّيتقبل �شركتي الخلوّي تقبل �شركتي الخلويشتقبل �شركتي الخلويش شم�شم�

ن�صاطات اقت�صادية

وزني مستقبال شيا
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5الوطن / �سيا�سة
�سورية تدين االنتهاكات الممنهجة ل�سلطات االحتالل 

وتطالب بتحقيق دولّي في ممار�ساته.. واإجراءات جديدة لمكافحة »كورونا«

»الفتح« يدعو الرئي�س العراقّي اإلى اإلغاء تكليف الزرفي

وان�سحاب القوات االأميركّية من »الحّبانّية« اليوم

االحتالل يفرج عن الهدمي.. وجديد اأ�سلوبه »كّمامة التعذيب«

وفل�سطين تمّدد العمل بحالة الطوارئ وا�ستمرار اإغالق المعابر

تخفيف بع�س العقوبات االأوروبّية على �سورية واليمن وليبيا

ترتكبها  التي  الممنهجة  االنتهاكات  سورية  أدانت 
اإلن��س��ان  ح��ق��وق  تمس  وال��ت��ي  االح��ت��ال  سلطات 
السوري  الجوالن  أبناء  من  السوريين  للمواطنين 
الصلة  ذات  المتحدة  األمم  لقرارات  خرق  في  المحتل 

وألحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وطالبت سورية في رسالة وجهها مندوبها الدائم 
لدى األمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آال 
في  ب�«التحقيق  المعنية  الخاصة  اللجنة  رئيس  إلى 
اإلنسان  حقوق  تمّس  التي  اإلسرائيلية  الممارسات 
في  العرب  السكان  من  وغيره  الفلسطيني  للشعب 
من  مزيد  بإياء  اللجنة  المحتلة  العربية  األراض��ي 
االهتمام بحالة حقوق اإلنسان في الجوالن السوري 
اإلدان��ات  قاعدة  توسيع  في  وبالمساهمة  المحتل 
االحتال  سلطات  ترتكبها  التي  لانتهاكات  الدولية 
الجوالن  في  السوريين  المواطنين  بحق  اإلسرائيلي 

المحتل«.
وح����ّذر ال��س��ف��ي��ر آال م��ن »ت��ص��اع��د االس��ت��ي��ط��ان 
اإلسرائيلي وما يرتبط به من سرقة للموارد الطبيعية 
أبنائه  لحقوق  انتهاكات  ومن  المحتل  الجوالن  في 
والتشجيع  المحدود  غير  الدعم  ظل  في  السوريين 
الحالية  األميركية  اإلدارة  من  )إسرائيل(  تلقاه  الذي 
القانونية  غير  وممارستها  سياساتها  في  لاستمرار 

وحمايتها من المساءلة الدولية عنها«.
وأشار السفير آال في رسالته إلى التقارير الصادرة 
العام  المدير  وعن  المتحدة  لألمم  العام  األمين  عن 
على  الضوء  سلطت  التي  الدولية  العمل  لمنظمة 
التي  المجحفة  والقيود  التمييزية  »الممارسات 
تفرضها سلطات االحتال اإلسرائيلي على السوريين 
في الجوالن السوري المحتل«، وأكدت »عدم قانونية 
المستوطنات اإلسرائيلية وما يتصل  إقامة وتوسيع 
بها من بنى تحتية ونقل للسكان إلى األرض المحتلة 
القانون  بموجب  محظورة  ممارسات  باعتبارها 
اإلنسان  لحقوق  الدولي  والقانون  اإلنساني  الدولي 

وقرارات مجلس األمن ذات الصلة«.
وح���ذر ال��س��ف��ي��ر آال م��ن »خ���ط���ورة ال��م��ح��اوالت 
في  الطبيعية  الثروات  على  لاستياء  اإلسرائيلية 
المواطنين  أم��اك  وعلى  المحتل  السوري  الجوالن 
السوريين بذرائع مختلفة بما فيها محاوالتها فرض ما 
يسمى وثائق الملكية البديلة وخططها إلقامة مشروع 
أراض  على  الكهربائية  الطاقة  لتوليد  الرياح  مراوح 
مملوكة للسوريين وغيرها من المشاريع الرامية إلى 
خلق وقائع تخدم سياستها االستيطانية ومحاوالتها 
االحتال  قوانين  ببسط  الشرعي  غير  قرارها  لفرض 

وواليته على الجوالن السوري المحتل«.
أبناء الجوالن السوري  آال أن »رفض  وأكد السفير 
في  س��اه��م  االح��ت��ال  سلطات  م��م��ارس��ات  المحتل 
إفشال تلك المحاوالت رغم القمع الذي مارسته على 
مشيراً  منهم«،  عدداً  واعتقالها  الرافضين  السوريين 
الذي  والشامل  العام  »اإلض��راب  إلى  اإلط��ار  هذا  في 
شهر  في  الجوالن  في  السوريون  المواطنون  أعلنه 
شباط الماضي رفضاً لمشروع المراوح الهوائية وإلى 
انتخابات  إجراء  وانتخاباً  ترشيحاً  القاطع  رفضهم 

سلطات محلية في ظل قوانين االحتال«.
االستعمارية  »السياسات  أن  آال  السفير  وأك��د 
تشكل  اإلسرائيلي  االحتال  سلطات  تنتهجها  التي 
والسياسية  المدنية  للحقوق  صريحة  انتهاكات 
الجوالن  ألبناء  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية 
السوري المحتل وممارسات عنصرية تمييزية بحقهم 
تقاريرها  في  االنتهاكات  تلك  بإدانة  اللجنة  مطالباً 
إلى الجمعية العامة ومجلس حقوق اإلنسان التابع 

لألمم المتحدة«.
مجدداً  بالتأكيد  ال��رس��ال��ة  آال  السفير  واختتم 
االحتال  تكريس  م��ح��اوالت  س��وري��ة  »رف��ض  على 
القوة  إمعان  وإدانتها  السوري  للجوالن  اإلسرائيلي 
القائمة باالحتال في انتهاك القانون الدولي وقرارات 
مجلس األمن ذات الصلة مطالباً األمم المتحدة والدول 

األعضاء بعدم االعتراف بأي وضع قانوني ينشأ عنها 
وباالمتناع عن تقديم أي مساعدة لسلطات االحتال 
واألعمال  األنشطة  مجال  في  سيما  وال  اإلسرائيلي 
القوة  إسرائيل  وب���«إل��زام  والسياحية«،  التجارية 
القائمة باالحتال بوقف سياساتها االستيطانية غير 
القانونية وإجراءاتها القمعية بحق السوريين سكان 

الجوالن السوري المحتل وبإنهاء احتالها«.
الوزراء  مجلس  رئاسة  أصدرت  آخر،  صعيد  على 
في  الثقافية  األنشطة  تعليق  ب�«تمديد  يقضي  قراراً 
األخرى  األنشطة  وكل  األوب��را  ودار  الثقافية  المراكز 
آخر  إشعار  حتى  بشرية  تجمعات  مع  تترافق  التي 
تتخذها  التي  االحترازية  اإلج���راءات  ضمن  وذل��ك 

الحكومة للتصدي لفيروس كورونا«.
وكانت وزارة الثقافة أعلنت الشهر الماضي إيقاف 
في  الثقافة  ومديريات  المركزية  اإلدارة  في  العمل 
جميع المحافظات والجهات التابعة لها وذلك ضمن 

اإلجراءات االحترازية الحكومية للتصدي لكورونا.

رئيس البرلمان السورّي يبعث 
برسالة إلى نظيره اإليرانّي 

صباغ«  »حموده  السوري  البرلمان  رئيس  بعث 
رسالة الى رئيس مجلس الشورى اإلسامي اإليراني 
»علي الريجاني« إثر اصابته بفيروس كورونا وتمنى 

له الشفاء والصحة.
وأعرب السفير السوري لدى طهران خال الرسالة 
عن »قلق رئيس مجلس الشعب السوري بشأن تلقي 
علي  االسامي  الشورى  مجلس  رئيس  إصابة  خبر 
الريجاني بفيروس كورونا وسأل الله تعالى أن يمن 

عليه بالشفاء والعافية«.
ال��ش��ورى  لمجلس  ال��ع��ام��ة  ال��ع��اق��ات  وأف����ادت 
رئيس  »خضع  بأنه  بيان  في  أم��س  أول  اإلسامي 
األعراض  بعض  ظهور  إثر  الختبار  الشورى  مجلس 
حالياً  ويكون  كورونا  بفيروس  اصابته  وثبتت  له 

تحت الحجر الصحي ويتلقى العاج«.

العراقي  البرلمان  في  »الفتح«  كتلة  رئيس  دعا 
إلى  صالح  برهم  العراقي  الرئيس  الغبان،  محمد 

»إلغاء تكليف عدنان الزرفي لرئاسة الحكومة«.
أنه »بناًء على  أكد في تغريدٍة على تويتر  الغبان 
في  االتحادية  التمييز  محكمة  في  العامة  الهيئة  قرار 
ما  القانونية  القاعدة  إلى  واستناداً   2020/3/17
بني على باطل فهو باطل«، داعياً رئيس الجمهورية 
ل�«إلغاء المرسوم الجمهوري الخاص بتكليف عدنان 

الزرفي«.
الهيئة  قرار  على  لالتفاف  محاولة  »أي  وتابع: 
وإال  تمر،  لن  االتحادية  التمييز  محكمة  في  العامة 

سنضطر لكشف المستور«.
من جهتها، رأت النائب عن تحالف »الفتح« ميثاق 
إبراهيم الحامدي، أمس، أن »رئيس الجمهورية برهم 
القوى  أميركا على  إرادة  صالح يحاول جاهداً فرض 

السياسّية عبر خرق الدستور«.
سيتخذ  تحالفها  إن  بيان  في  الحامدي  وقالت 
»تصرفات  بحق  وتصعيدّية  قضائّية  خ��ط��وات 

أن  إلى  مشيرًة  المسؤولة«،  وغير  العشوائّية  صالح 
الحكومة  استقالة  منذ  عصيباً  وقتاً  »يمضي  العراق 

السابقة«.
األميركّية  األج��ن��دات  بعض  »ت��ح��اول  وتابعت: 
يختارها  مرضية  حكومة  تمرير  عدم  على  جاهدة 
ممثلو الشعب بطريقة دستورّية سليمة«، معتبرًة أن 
بجديدة  ليست  الشر«  ب�«قوى  وصفتها  ما  محاوالت 
كلما  دائم  بخراٍب  العراق  يبقى  أن  تسعى  »هي  بل 

حاولنا أن نغير حاله ألحسن حال«.
برهم  الجمهورية  »رئيس  أن  الحامدي  وأضافت 
وال  مسؤول  غير  وف��ردٍي  شخصٍي  وبتحرٍك  صالح 
على  أميركا  إرادة  يفرض  أن  جاهداً  يحاول  له،  مبّرر 
عندما  سيما  الدستور،  خرق  عبر  السياسّية  القوى 
من  سليمة  حكومة  تشكل  أن  التغيير  عجلة  أرادت 

رحم الشعب ومعاناته«.
أن  على  ش���ّددت  »ال��ف��ت��ح«،  تحالف  ع��ن  النائب 
العشوائّية  الطريقة  بهذه  الزرفي  عدنان  »تنصيب 
هو  الشبهات،  من  الكثير  عليها  شخصية  واختيار 

إبقاء  الجمهورية  رئيس  محاولة  على  واضح  دليل 
إلى  الفتًة  تام«،  بفراٍغ  والحكومّي  السياسّي  الوضع 
أنها »خطوة يتخذها لضمان استمرار تعطيل تشكيل 

الحكومة«.
البرلمان  في  الفتح«  »تحالف  رئيس  أن  يذكر 
»الرئيس  إن  ق��ال  الغبان،  سالم  محمد  العراقي، 
المساءلة  طائلة  تحت  سيكون  صالح  برهم  العراقي 
المقبلين،  اليومين  خ��ال  والبرلمانية  القانونية 

وسينتج منها بطان مرسوم التكليف«.
وكان أعلن عدد من القوى العراقية رفضهم تكليف 
وعقب  العراقية.  الحكومة  بتأليف  الزرفي  عدنان 
نوري  األسبق  الحكومة  رئيس  منزل  في  اجتماع 
القانون  دولة  وائتاف  الفتح  تحالف  أكد  المالكي، 
وكتلتا العقد الوطني والنهج الوطني موقفهم الرافض 

لهذه الخطوة.
آذار   17 في  صالح  برهم  العراقي  الرئيس  وكلف 
العراقية،  الحكومة  لتشكيل  الزرفي  عدنان  الماضي 
وشغل  العراقية،  الوفاء  لحركة  العام  األمين  وهو 

منصب محافظ النجف سابقاً.
»التحالف  أن  معلومات  أفادت  آخر،  صعيد  على 
موقعه  سيسلّم  العراق  في  األميركي  الجيش  بقيادة 

في الحّبانية بمحافظة األنبار اليوم«.
التسليم  موعد  ق��ّدم  »التحالف  أن  إلى  وأش��ارت 
سينّفذ  وأنه  المقبل،  اإلثنين  يوم  مفترضاً  كان  الذي 

التموضع برياً وجوياً«.
التحالف  »خطط  أن  سابقة  معلومات  وذك��رت 
األميركي تشمل االنسحاب من قاعدة الحبانية شرق 

األنبار«.
وكانت قوات التحالف األميركي قد انسحبت في ال� 
القائم وسلّمت منشآتها للقوات  الماضي من  آذار   19

العراقية. 
العراقي  البرلمان  في  والدفاع  األمن  لجنة  رئيس 
محمد رضا  كان قد أشار منذ أسبوعين، بعد انسحاب 
في  وحرير  األنبار  في  قاعدتي  من  األميركية  القوات 
مقبلة  انسحابات  هناك  »ستكون  أن��ه  إل��ى  أربيل، 

للقوات األميركية من قواعد أخرى«.

عن  »اإلسرائيلي«  االحتال  سلطات  أفرجت 
وزير شؤون القدس فادي الهدمي، بعد اعتقاله 
تخلل  »المسكوبية«.  معتقل  في  عّدة  لساعات 
وإجباره  المبرح،  بالضرب  اعتداء  االعتقال 

على وضع كمامة مستخدمة عليها آثار دماء.
على  الهدمي  ال��وزي��ر  مع  التحقيق  وتركز 
المساعدات التي تقّدمها الحكومة الفلسطينية 
لمواجهة  المحتلة  ال��ق��دس  ف��ي  للمواطنين 

فيروس كورونا.
وعقب اإلفراج عنه، قال الهدمي »اعتدوا علّي 
وأجبروني  المعتقل،  داخل  المبرح  بالضرب 
على وضع كمامة مستخدمة عليها آثار دماء«.

السياسة  »ه��ذه  أن  على  الهدمي  وش���ّدد 
االحتالية لن تثنينا عن جهودنا ومسؤولياتنا 
وحفظ  لخدمتهم  ال��ق��دس  ف��ي  أهلنا  ت��ج��اه 
سامتهم في هذه الظروف العصيبة، التي نمّر 

بها في ظل هذا الوباء الخطير«.
الهدمي  اعتقلت  قد  االحتال  شرطة  وكانت 
فجر أمس، بعد مداهمة منزله في بلدة الصوانة 

بالقدس المحتلة. 

الحكومة  ب��اس��م  ال��م��ت��ح��دث  أع��ل��ن  ك��م��ا 
تسجيل  عن  أمس،  ملحم  إبراهيم  الفلسطينية 
»ك��ورون��ا«  بفيروس  ج��دي��دة  إص��اب��ات   10
وضواحي  الغربية  الضفة  ف��ي  لمخالطين 

القدس.
حول  له  صحافي  مؤتمر  في  ملحم  وأضاف 
تطورات فيروس كورونا في فلسطين المحتلة، 
المخالطة  نتيجة  الجديدة  »اإلص��اب��ات  أن 
و4  القدس،  ضواحي  من   5 وه��م  لمصابين، 
واحدة  وإصابة  والبيرة،  الله  رام  محافظة  من 
االصابات  حصيلة  ترتفع  وبذلك  طولكرم،  في 
أن  ملحم  وأوض��ح   .»171 إل��ى  فلسطين  في 
أي  تطرأ  ولم  مستقرة  المصابين  جميع  »حالة 

مضاعفات على أي منهم«.
وتابع إنه »خال الساعات المقبلة ستصدر 
ال�250 ممن يعملون  العمال  نتائج فحوصات 
عطروت،  بمستوطنة  ال��دواج��ن  مسلخ  ف��ي 
فنادق  عدة  في  احترازياً  حجرهم  تم  والذين 

بمدينة رام الله الليلة الماضية«.
عينات  سحب  »جرى  أنه  إلى  ملحم  ولفت 

مختلف  ف��ي  م��واط��ن  ل�1500  ع��ش��وائ��ي��ة 
المحافظات وستصدر نتائج فحوصاتهم خال 

وقت الحق«.
التدابير  ب�«اتباع  المواطنين  ملحم  وناشد 
لمنع  وذل��ك  تباعا،  تصدر  التي  الحكومية 
محذراً  ك��ورون��ا«،  ف��ي��روس  وانتشار  تفشي 
م��ن »خ��ط��ورة ب��دء ع��د ع��ش��رات اإلص��اب��ات«، 
ال��دؤوب  عملها  على  الطبية  الطواقم  شاكراً 
 وال���م���ت���واص���ل ف���ي ك���اف���ة ال��م��ح��اف��ظ��ات.
محمد  الفلسطيني،  ال��وزراء  رئيس  أعلن  فيما 
أشتية، أمس، عن تمديد العمل بحالة الطوارئ 

في فلسطين، واستمرار إغاق المعابر.
المصابين  ع���دد  ارت���ف���اع  أش��ت��ي��ة  وأك����د 
إلى  المستجد  كورونا  بفيروس  الفلسطينيين 
جديدة  إصابة   22 تسجيل  بعد  إصابة،   193

في ال�24 الساعة األخيرة.
وقال أشتية: »األسبوعان المقبان سيكونان 
من أصعب األوقات في مواجهة المرض بسبب 
عودة 45 ألف عامل من »إسرائيل« إلى األراضي 

الفلسطينية«.

اأكثر من 70 اإ�سابة جديدة 

بفيرو�س كورونا في الكويت 
المسبب  كورونا  بفيروس  جديدة  إصابة   75 الكويت   سجلت 

19« خال ال�24 الساعة الماضية. لمرض«كوفيد 
حالة   75 تسجيل  أمس،  ظهر  الكويتية،  الصحة  وزارة  وأعلنت 
عدد  بذلك  ليرتفع  الباد،  في  كورونا  بفيروس  جديدة  إصابة 

الحاالت المسجلة في الباد إلى 417 حالة.
الناطق  لسان  على  أم��س،  ظهر  »الكويتية«،  صحيفة  ونقلت 
الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، أن »هناك36    

حالة مخالطة و 32 حالة تحت التقصي الوبائي«.
شفاء  أمس،  صباح  أعلن  الصباح،  باسل  الصحة  وزير  وكان 
حالة واحدة من الحاالت المصابة بمرض فيروس كورونا، ليصل 

إجمالي من تم شفاؤهم حتى اآلن 82 حالة.
والمقيمين  المواطنين  على  الكويتية  الصحة  وزارة  وش��ددت 
االلتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وتوصيات وقرارات 
وزارة الصحة بهدف احتواء فيروس كورونا والقضاء عليه واتباع 

طرق الوقاية الازمة. 
11  آذار، مرض فيروس  وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 
ترتفع  اإلص���ابات  أرق��ام  أن  مؤك���دة  عالميا«،  »وب��اء  كورونا 
بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل 

كبير.

�سبط نائبين خرقا حظر التجول 

في عّمان

ضبطت  الغلق  ونقاط  »ال��دوري��ات  أن  األردن  في  أمني  مصدر  أكد 
خالفا  أن  بعد  أمس،  مختلفة،  أوقات  في  األردني،  البرلمان  في  نائبين 

أوامر الحظر الشامل للتجول في العاصمة عّمان«.
وأضاف المصدر، في تصرح صحافي، إنه »سيتم اتخاذ اإلجراءات 

القانونية الازمة بحق النائبين المخالفين«.
وقد أعلن األردن تطبيق حظر تجول كامل في أراضي المملكة، اعتباراً 
من منتصف ليلة الخميس 2 نيسان ولمدة 24 ساعة، باستثناء الكوادر 

الطبية.
وأوضحت وكالة األنباء األردنية أن هذا اإلجراء جاء للمساعدة في 

الحد من تفشي فيروس كورونا في الباد.

دعمها  عن  األوروب���ي  االتحاد  دول  أعربت 
أنطونيو  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  لدعوة 
المفروضة  العقوبات  تخفيف  إلى  غوتيريس، 
فيروس  جائحة  ظل  في  البلدان  بعض  على 

كورونا.
للسياسة  األوروب��ي  االتحاد  مفوض  وق��ال 
عقد  اجتماع  عقب  بوريل،  جوزيف  الخارجية، 
ال��دول  خارجية  ل���وزراء  بروكسل  في  أم��س، 
األعضاء في التكتل: »بحثنا ضرورة أال تعرقل 
للمعدات  العاجلة  اإليصال  عمليات  العقوبات 

الطبية الازمة لمكافحة فيروس كورونا«.
صياغة  ع��ل��ى  »ن��ع��م��ل  ب��وري��ل:  وأض����اف 
لألمم  العام  األمين  لدعوة  دعما  مشترك  بيان 
بموافقة  سيحظى  كان  إذا  ما  سنرى  المتحدة. 

الدول األعضاء في االتحاد األوروبي«.
بأن  أمله  ع��ن  األوروب����ي  ال��م��س��ؤول  وعبر 
بالدعم  تحضيره  ال��ج��اري  اإلع��ان  »يحظى 
أن  ت��رى  »أوروب����ا  أن  إل��ى  مشيراً  ال��ك��اف��ي«، 
تفشي  أخ��ط��ار  تفاقم  ف��ي  تساهم  العقوبات 
الوباء خاصة في البلدان التي تشهد صراعات 

مثل سورية، ليبيا واليمن«.
سورية  مثل  البلدان،  بعض  »في  وأوضح: 
التأثير  تصعيد  يتم  أن  يمكن  وليبيا،  واليمن 
للنزاعات  نظراً  كورونا  فيروس  من  السلبي 

بشكل  نؤيد  السبب  لهذا  هناك،  تجري  التي 
كامل جهود األمين العام لألمم المتحدة الرامية 
الجائحة،  على  مشترك  عالمي  رد  تنسيق  إلى 
إلطاق  الفوري  الوقف  إلى  دعوته  ندعم  كما 

النار في كافة أنحاء العالم«.
األوروبي  المسؤول  عبر  نفسه،  السياق  في 
في  العنف  مستوى  النخفاض  »ارتياحه«  عن 

ال  التي  ليبيا،  باستثناء  النزاع،  مناطق  بعض 
تزال مصدر قلق لألوروبيين.

وسبق أن دعا غوتيريس دول العالم، خاصة 
أعضاء مجموعة »G20«، إلى إلغاء العقوبات 
إلزالة  أخرى  بلدان  على  سابقاً  فرضتها  التي 
كورونا  فيروس  مكافحة  جهود  أمام  العراقيل 

المستجد. 
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حرب اأ�سعار النفط وكورونا

بين االقت�ساد وال�سيا�سة...

{ د. ميادة إبراهيم رزوق

االتحاد  انهيار  بعد  األميركية  المتحدة  ال��والي��ات  دأب��ت 
العسكري  والتفّوق  الباردة  الحرب  في  وانتصارها  السوفياتي 
الخارجية والعسكرية ألوروبا  بإحكام قبضتها على السياسة 
السوفياتي  االت��ح��اد  دول  من  ث��اث  إل��ى  باإلضافة  الغربية 
وباختاق  الناتو،  حلف  في  األدوار  تنظيم  جدول  ضمن  القديم 
عدو جديد تحاربه على مستوى العالم تحت مسّمى اإلرهاب، 
إلحكام  الجنوبية  روسيا  حدود  على  عسكرية  قواعد  فأنشأت 
وزير  إع��ان  مع  ذل��ك  وترافق  والصين،  روسيا  ح��ول  الطوق 
اقتضت  إذا  بأنه  رامسفيلد  دونالد  األسبق  األميركي  الدفاع 
الضرورة فإّن العمليات العسكرية ضّد اإلرهاب ستكون في كّل 
والتهديد  العالم  كّل  في  اإلرهاب  »مطاردة  عنوان  تحت  العالم 
بمهاجمة الدول التي تأويهم«، وحّدد الرئيس األميركي جورج 
شريرة  دول  فيه  أصبح  العالم  أّن   2002 عام  في  بوش  دبليو 
كوريا  إي���ران،  )ال��ع��راق،  وه��ي  العالم  في  الشر  محور  تمثل 
الشمالية( وحّددها كأهداف مقبلة للواليات المتحدة األميركية 
أو بمعنى آخر  أمام اإلرهاب«  أّي دولة »تجبن  هي وغيرها من 
ما  إطار  وفي  األميركية.  المتحدة  الواليات  سياسة  تعارض 
سبق تّم تعزيز الوجود العسكري للواليات المتحدة األميركية 
في منطقة الشرق األوسط مما أحدث خلاً كبيراً في توازن القوة 

في العالم.
أحداث  بعد  وخاصة  المتتابعة  السيناريوات  واستمرت 
الحادي عشر من أيلول تحت عنوان »الحرب الوقائية« بمزاعم 
أسلحة  تمتلك  التي  الدول  أو  اإلرهابية  المجموعات  مواجهة 
على  السيطرة  بهدف  وذلك  نووية،   – بيولوجية   - كيماوية 
منطقة وسط وغرب آسيا التي تحتوي على احتياطات نفطية 
على  استراتيجياً  موقعاً  بعضها  يمثل  والتي  كبيرة،  وغازية 

الحدود بين مناطق النفوذ الروسية والصينية.
تدخاً  تضّمنت  التي  المتعاقبة  السيناريوات  فشل  وبعد 
أميركياً عسكرياً مباشراً، أكدت التقارير األميركية واإلسرائيلية 
»بيكر هاملتون و فينوغراد« فشل الحروب العسكرية المباشرة 
لينطلق سيناريو )الربيع العربي( الحرب الناعمة والذكية في 
التكتيك  في  التفاصيل  بعض  تغّير  مع  ذاتها  األهداف  تحقيق 
وبامتطاء  الوطنية  ال��دول  وانهيار  الخاقة  الفوضى  لنشر 
اإلسام عبر مشروع العثمانية الجديدة في تحقيق ذلك، والتي 
فشلت فشاً ذريعاً ما تزال نتائجه قيد التحقق في مصر وتركيا 
جاهزة،  البديلة  السيناريوات  فكانت  دولة،  من  وأكثر  وتونس 
وجزء منها قد بدأ تطبيقه سابقاً في الميدان االقتصادي بتطبيق 
الحصار والعقوبات األميركية على ما أسموهم »دول محور الشّر 
وحلفائها« والتي هي في حقيقتها دول محور المقاومة وحلفائه 
وتشديد هذه العقوبات لتفجير ساحات هذه الدول من الداخل 
تلو  بالخيبة  أصيبت  خطوات  أيضاً  فكانت  النهيارها.  كخطوة 
الخيبة في تحقيق أهدافها المرجوة، بل حصدت مزيداً ومزيداً 
من ترصيد النتائج لصالح قوى دول محور المقاومة وحلفائه. 
الفوضى  نشر  محاولة  وسيناريوات  سياسة  استمرت 
واقتصادية  اقتصادية  أخرى  وميادين  قطاعات  في  الخاقة 
»أوبك  لمنظومة  فيينا  في  األخير  االجتماع  فشل  فبعد  صحية. 
باس« التي تضّم الدول األعضاء في منظمة البلدان المصّدرة 
المنظمة،  خارج  من  الحليفة  النفطية  وال��دول  »أوب��ك«  للنفط 
الخام  بالنفط  ال��س��وق  بتعويم  السعودية  المملكة  وق���رار 
النفطي  لإلنتاج  إضافي  خفض  إلجراء  روسيا  رفض  بذريعة 
الصخري  النفط  شركات  هو  ذلك  من  الحقيقي  المستفيد  ألّن 
األميركية. وهذا ما ساعدها سابقاً، وبالتالي الواليات المتحدة 
األميركية خال السنوات القليلة الماضية من الوصول لمستوى 
السعودي  الموقف  وبتحليل  العالم،  في  للنفط  منتج  أكبر 
وروسيا  السعودية  العربية  المملكة  على  وآث��اره  وتداعياته 
»أوبك«،  منظمة  ودول  األميركية  المتحدة  والواليات  والصين 
وبعد إدراجه في منظومة حرب باردة من نوع آخر بين روسيا 

والواليات المتحدة األميركية نجد ما يلي:
انهيار سعر برميل  أميركي بعد  � لقد تّم ذلك بطلب وضغط 
األسواق  منافسة  على  قدرته  وعدم  األميركي  الصخري  النفط 
العالمية وتأثيره سلباً على الشركات التي تنتجه تحت وطأة 
الديون الثقيلة وبالتالي تراجع القطاع البنكي األميركي، إضافة 
إلى أنه قد يحتاج الرئيس األميركي دونالد ترامب في ضوء ذلك 
األميركية  الداخلية  السوق  في  المحروقات  أسعار  تراجع  إلى 

كإحدى أدواته االنتخابية لضمان صوت الناخب األميركي.
النفطي  القطاع  تطّور  عن  مؤكدة  اقتصادية  تقارير  هناك   �
الماضية، وإمكانية تحّمل روسيا  الروسي على مدى السنوات 
حتى  متواصلة  سنوات  لخمس  النفط  أسعار  تراجع  أعباء 
االقتصاد  ألّن  وذلك  دوالراً،   20 ل�  النفط  برميل  سعر  وصل  لو 
تعتمد  الروسية  الدولة  وميزانية  متنّوع  اقتصاد  هو  الروسي 

فقط على %40 منها على الصادرات النفطية الروسية.
وخاصة  الخليج  دول  هي  القرار  هذا  من  األكبر  الخاسر   �
جراء  السعودية  المملكة  في ميزانية  العجز  السعودية بسبب 
والذي  اليمن،  وحرب  األميركية  الحروب  وتمويل  دعم  سياسة 
في  التراجع  استمّر  إذا  السعودي  االقتصاد  على  ثقاً  سيزداد 
الميزانية  أّن أغلب  إلى فترة زمنية أطول في ظّل  النفط  أسعار 
النفطية  اإلي����رادات  على  رئيسي  بشكل  تعتمد  السعودية 
بالعجز  ستصاب  التي  والعمرة  الحّج  إيرادات  إلى  باإلضافة 

أيضاً نتيجة انتشار وباء كورونا.
التي  أوب��ك  منظمة  دول  باقي  على  سلباً  ذلك  سينعكس   �
مثل  النفطية  اإلي��رادات  على  رئيسي  بشكل  ميزانيتها  تعتمد 
نيجيريا وفنزويا والعراق وبشكل أقّل إيران التي خفّضت من 
اعتماد ميزانيتها على اإليرادات النفطية التي ال تتجاوز 20%، 
تحدٍّ  أكبر  يشكل  ال��ذي  كورونا  فيروس  انتشار  مع  وخاصة 
االقتصادي  االنهيار  العالمي بعد  االقتصاد  اقتصادي في وجه 
االقتصاد  لدعم  ال��دول  هذه  وحاجة   ،1929 عام  في  العظيم 

الصحي لديها في مواجهة هذا الوباء.
� إّن قرار روسيا بالتخلي عن منظومة »أوبك باس« برفض 
إلى  النفطية  األس��واق  أعاد  النفط  إلنتاج  اإلضافي  التخفيض 
الرخيصة  الكلفة  ذات  النفطية  ال��دول  كانت  حيث  ال��ت��وازن، 
الثمن بإنتاج النفط هي التي تتحّمل أعباء تحقيق التوازن في 
الصخري  النفط  شركات  لصالح  العالمية  النفطية  األس��واق 

األميركية التي تعاني من ارتفاع تكلفة انتاجها النفطي.
وتراجع  كورونا،  فيروس  احتواء  في  الصين  نجاح  بعد   �
بسبب  كبير  بشكل  مستواه  عن  الصيني  النفطي  المخزون 
االقتصادي  القطاع  يستعيد  قد  كورونا،  فيروس  تداعيات 
فرصة  واستغال  باستيراد  وتبدأ  قريباً،  نشاطه  الصيني 
ظّل  وف��ي  النفطي،  مخزونها  لملء  النفط  أس��ع��ار  ت��راج��ع 
اتفاقية تبادل السلع عن طريق العمات المحلية بين روسيا 
إيجاباً  ينعكس  مما  األولى  وجهتها  روسيا  ستكون  والصين 
الروسي،  النفطي  والقطاع  الروسية  النفطية  الشركات  على 
مستورد  أكبر  هي  الصين  ألّن  الروسي،  االقتصاد  وبالتالي 

للطاقة في العالم.
وفي الميدان الصحي االقتصادي واذا كانت فرضية انتشار 
فيروس كورونا في إطار الحرب البيولوجية األميركية، وأيضاً 
في إطار استراتيجية تدمير االقتصاد ونشر الفوضى الخاقة 
على مستوى العالم إلعادة هيكلته وفق سيناريوات أميركية 
الصين  في  الحكومات  تعامل  طريقة  في  وباإلمعان  جديدة، 
انتشاره  ومنع  الفيروس  احتواء  طريقة  في  وإيطاليا  وإيران 
وطريقة  أول��وي��ة،  األرواح  وحماية  البشر  حياة  باعتبار 
ذات  الغرب  دول  وبعض  األميركية  المتحدة  الواليات  تعامل 
جونسون  بوريس  وتصريحات  اإلنسان  حقوق  شعارات 
أولوية.  المالية  واألرق��ام  االقتصاد  باعتبار  ترامب  ودونالد 
فإّن ذلك وبالتوازي والتماهي بين نتائج حرب أسعار النفط 
وانتشار فيروس كورونا، قد تكون له آثار إيجابية في انهيار 
الواليات  تقودها  التي  المتوحشة  النيوليبرالية  السياسة 
المتحدة األميركية للتقليل من دور الدولة وزيادة دور القطاع 
األميركية  الرأسمالية  نشر  وأج��ن��دة  خطة  ضمن  الخاص 
الدول  تشمل  جديدة  جيوسياسية  خريطة  نحو  العالم  في 
موقعاً  وتأخذ  األخاق  ومنظومة  اإلنسانية  للقيمة  الحاملة 

فيها. متقّدماً 
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توقفت المصادر الصحية أن يستمر تصاعد 
انتشار فيروس كورونا بعدما انتقل من 

الرقم العالمي من أول آذار حتى الـ20 منه 
من 100 ألف إلى ربع مليون ومن 20 

إلى  مليون  ربع  من  انتقل  آذار  حتى 27 
نيسان   3 إلى  آذار  نصف مليون ومن 27 

من نصف مليون إلى مليون ما يعني أن 
التضاعف مرة باألسبوع سيستمر حتى 
يعود التضاعف مرة كل أسبوعين ويبدأ 

التراجع تدريجاً.

كوالي�سكوالي�س

Eleventh year / Saturday / 4  April 2020 / Issue No. 3202
3202 العــدد   /  2020 نيسان   4  / السبت   / عشرة  احلادية  السنة 

تقرير �إخبارّي

التكتل الأوروبّي مهّدد 

 

بفقدان �سبب وجوده
و«كورونا« ي�سعه على المحك..

على  عنيفاً  هجوماً  الماضي،  األسبوع  اإليطالية،  الصحف  شنت 
مواجهة  في  قوية  تدابير  اعتماد  بإرجاء  قرار  غداة  األوروبي  االتحاد 

التداعيات االقتصادية لتفشي وباء كورونا المستجد.
عدد  في  جداً  كبير  بشكل  وتفشيه  كورونا،  فيروس  انتشار  ومع 
دول  من  تحرك  أي  دون  من  وإسبانيا  كإيطاليا  األوروبية  الدول  من 
االتحاد األخرى لإلنقاذ، زادت وتيرة الحديث عن إمكانية خروج دول 
كما فعلت بريطانيا وتفكك االتحاد األوروبي، بيد أن المواطنين أبدوا 

تخوفهم من سيناريو كهذا.
فيما دفعت األحداث األخيرة والدعوات المتكررة البعض للتساؤل 
احتمالية  أو  األوروبي،  االتحاد  تفكك  سيناريو  تحقق  إمكانية  بشأن 

خروج بعض الدول بعد انتهاء أزمة كورونا.
خالل  هّدد  كونتي،  جوسيبي  اإليطالي  ال��وزراء  رئيس  أن  خاصة 
اإلعالن  على  التوقيع  ب�«عدم  الفيديو  عبر  نظمت  التي  األخيرة  القمة 
بأدوات  مرفقة  قوية  تدابير  االتحاد  يعتمد  »لم  حال  في  المشترك« 

مالية مبتكرة ومالئمة بالفعل لحرب يتوجب علينا خوضها سوياً«.
وكانت ألمانيا ودول شمالي أوروبا أخرى قد رفضت مناشدة تسع 
دول، من بينها إيطاليا األكثر تضرراً، من أجل االقتراض الجماعي من 
االقتصادية  الضربة  تخفيف  في  للمساعدة  كورونا«  »سندات  خالل 

للوباء.
األوروبي  االتحاد  كونتي  جوسيبي  اإليطالي  الوزراء  رئيس  ودعا 
إلى »عدم ارتكاب أخطاء فادحة« في عملية مكافحة فيروس كورونا 

المستجد، وإال »فإن التكتل األوروبي بكامله قد يفقد سبب وجوده«.
بدورها، قالت وكالة الحماية المدنية اإليطالية، أول أمس الخميس، 
ارتفع  البالد،  في  كورونا  فيروس  تفشي  بسبب  الوفيات  »عدد  إن 
اليومية  الزيادة  من  قليالً  أعلى  رقم  وهو   ،13915 إلى  حالة  ب�760 

التي سجلت قبل يوم وكانت 727«.
وشهد عدد الحاالت الجديدة زيادة مطردة، إذ ارتفع 4688، مقارنة 
مع 4782 قبل يوم، ليصل العدد اإلجمالي لحاالت اإلصابة منذ رصد 

التفشي في 21 شباط إلى 115242.
األوروبي  االتحاد  تفكك  فكرة  تطرح  التي  األحاديث  على  وتعليقاً 
اعتبر رامي الخليفة العلي، الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة 
في  المتطرف  أو  الشعبوي،  اليمين  من  »تصدر  بأنها   ،»10 »باريس 

أوروبا، وهو يرددها منذ األزمة المالية في عام 2008 وحتى اآلن«.
واعتبر أن »تفكك االتحاد األوروبي احتمال ضعيف وبعيد للغاية 
أيديولوجي  بتصور  تعلقها  من  أكثر  الدول،  بمصالح  تتعلق  لمسائل 

لدى بعض الدول األوروبية«.
التحديد  وجه  على  كورونا  فيروس  انتشار  أزم��ة  »بعد  وتابع: 
إيطاليا  خاصة  كبيرة،  اقتصادية  أزمة  في  األوروبية  الدول  ستكون 
تضامن  إل��ى  بحاجة  ستكون  التي  ال��دول  من  وغيرها  وإسبانيا، 

أوروبي، وإيجاد استراتيجية لمواجهة األزمة«.
التضامن  عدم  من  وإسبانيا  إيطاليا  أمل  خيبة  »رغ��م  أنه  وأك��د 
األوروبي معها في أزمة كورونا، إال أّن من مصالح تلك الدول العمل مع 

الدول األوروبية للخروج من األزمة االقتصادية سريعاً«.
مصلحة  هناك  مختلفة،  دولية  تكتالت  وجود  ظل  »في  وأض��اف 
األقوى  هو  إقليمي  تكتل  داخل  وجودها  في  األوروبية  الدول  لغالبية 
الدول  تلك  المصلحة  ستدفع  لذلك  العالم،  مستوى  على  اقتصادًيا 

التمسك باالتحاد ومؤسساته«.
بدوره قال مصطفى الطوسة، المحلل السياسي المقيم في فرنسا، 
إن »سيناريو تفكك االتحاد األوروبي، وخروج بعض الدول كارثي وال 

أحد يتوقعه على المدى القريب«.
بين  التضامن  منطق  فاعلية  عدم  كشفت  كورونا  »أزمة  أن  وتابع 
الحاقدة  األوروفوبيا  قوى  نشاط  هذا  وسيشجع  األوروبية،  الدول 

والمشككة في البنيان األوروبي الموحد«.
أن  األوروب���ي،  االتحاد  على  كورونا  تداعيات  بين  »من  أن  وأك��د 
من  االتحاد  نسف  أجل  من  وتناضل  تناهض  كانت  التي  القوى  هذه 
الداخل ستكون كلمتها مسموعة أكثر، وخطابها السياسي سيكون له 

مصداقية«.
االستحقاقات  في  القوى،  هذه  تعيد  أن  المتوقع  »من  أنه  ويرى 
االتتخابية المقبلة على المستوى األوروبي، إلى الذاكرة كيف أن محنة 
كورونا أظهرت عدم تضامن وتماسك االتحاد كعائلة سياسية واحدة، 

وتصرف كأنه فضاء اقتصادي ال تربطه أي عالقات لحسن الجوار«.
أضاف:  األوروب��ي،  للعلم  اإليطاليين  انتزاع  مشهد  يخص  وفيما 
مواقف  لديها  يكن  لم  أوروب��ا  أن  مفادها  رسالة  إيصال  »يحاولون 
تعبير  أنها  على  إليها  النظر  يمكن  لكن  محنتهم،  مع  وحماية  تضامن 
عن غضب، وال يمكن أن تكون مواقف سياسية جذرية يمكنها تغيير 

موازين القوى داخل االتحاد األوروبي«.
وهناك  معاً،  البقاء  األوروبيين  مصلحة  زالت  »ما  بقوله:  ومضى 
توقعات  عن  وبعيداً  البريكست،  سيناريو  من  الشعوب  لدى  تخوف 
خروج بعض الدول سيكون هناك خطاب سياسي حاقد على البنيان 
مواقفها  تغيير  على  األوروبية  والسلطات  الدول  وسيرغم  األوروبي، 

وآليات تضامنها فيما بينها لمواجهة المحن المستقبلية«.
فيما اعتبر رئيس الوزراء اإليطالي في مقابلة مع صحيفة »إل سول 
أن  الماضي  السبت  ُنشرت  واألعمال  المال  ألوساط  المرجعية   »24

»التقاعس سيترك ألبنائنا العبء الهائل القتصاد مدّمر«.
وأضاف: »هل نريد أن نكون على مستوى هذا التحدي؟ إذاً لنطلق 
خطة كبيرة، خطة أوروبية للتعافي وإعادة االستثمار تدعم وتنعش 

االقتصاد األوروبي كله«.
وقال إنه »خالل اجتماع المجلس األوروبي، حصل أكثر من خالف، 
أنغيال  األلمانية  المستشارة  مع  وصريحة  شديدة  مواجهة  حصلت 
ميركل ألننا نعيش أزمة تسفر عن عدد كبير من الضحايا من مواطنينا 

وتسبب ركوداً اقتصادياً شديداً«.
أسمح  أن  يمكن  وال  كثيراً  يعاني  بلداً  »أمّثل  الجلسة:  خالل  وقال 
لنفسي بالمماطلة، في وقت سّجلت إيطاليا أكثر من تسعة آالف وفاة 

منذ بدء تفشي الوباء في شبه الجزيرة«.
نحن  أخ��رى،  أعضاء  دول  في  وأيضاً  إيطاليا،  »في  أن  وأض��اف 

ُمرغمون على اتخاذ خيارات مأساوية«.
خيارات  أوروب���ا  في  نتخذ  أن  تجّنب  علينا  »ينبغي  أن��ه  ورأى 
غير  التحدي  هذا  مستوى  على  أنها  أوروب��ا  ُتثبت  لم  إذا  مأساوية. 
المسبوق، فإن التكتل األوروبي بكامله قد يفقد بنظر مواطنينا، سبب 

وجوده«.

أنطونيو  المتحدة  لألمم  ال��ع��ام  األم��ي��ن  دع��ا 
الكارثي  للصراع  ح��د  وض��ع  إل��ى  غوتيريس، 
حول  والجلوس  اليمن  في  اإلنساني  والكابوس 

طاولة المفاوضات.
وقال غوتيريس خالل كلمة متلفزة، إن »النزاع 
في اليمن تصاعد على الرغم من دعم وقف إطالق 

النار من قبل الفرقاء والعديد من األطراف«.
معركة  هناك  تكون  أن  »يجب  أن��ه  وأض��اف 
المشتركة  المعركة  وهي  العالم  في  فقط  واحدة 

ضّد فيروس كورونا«.
من  كبيراً  عدداً  »هناك  أن  غوتيريس  وأوضح 
أطراف النزاع في العالم تجاوبوا مع دعوة وقف 

إطالق النار من أجل مواجهة كورونا«.
وأشار إلى أن »الجماعات اإلرهابية قد تستفيد 

من عدم اليقين الناجم عن انتشار الوباء«.
أمس،  المتحدة  لألمم  العام  األمين  حذر  كما 
أّن »األسوأ لم يأت بعد في الدول التي تشهد  من 
ن��زاع��ات«، ودع��ا إل��ى »وق��ف إلط��الق ال��ن��ار في 
من  الحد  على  للمساعدة  العالم  أنحاء  مختلف 

تفشي كوفيد19-«.
التطورات  حول  تقريراً  تقديمه  خالل  وأضاف 
أنه  آذار   23 ي��وم  دعوته  إط��الق  منذ  الحاصلة 
»توجد فرصة للسالم، لكننا بعيدون عن تحقيقه. 
الحاجة إلى ذلك عاجلة. ستصل عاصفة كوفيد-

إلى جميع مواقع النزاع«. 19 حالياً 
عبر  انتقاله  سرعة  الفيروس  »أظهر  وتابع 
الناس.  حياة  نمط  وقلب  الدول  وتدمير  الحدود، 

األسوأ لم يأت بعد«.
من  كبير  »ع��دد  تعبير  إلى  غوتيريس  وأش��ار 
األعمال  لوقف  موافقتهم  ع��ن  ال��ن��زاع«  أط���راف 
جمهورية  »الكاميرون،  في  سّيما  ال  العدائية، 
ميانمار،  ليبيا،  كولومبيا،  الوسطى،  افريقيا 
سورية،  السودان،  السودان،  جنوب  الفيليبين، 

أوكرانيا واليمن«.
لكنه تأسف لوجود »هّوة شاسعة بين األقوال 
واألفعال، لتحويل الكلمات إلى سالم على الميدان 
»تصاعدت  حاالت  ذكر  كما  الناس«،  حياة  وفي 

فيها النزاعات«.

دعوته  لقيته  ال��ذي  بالدعم  إش��ادت��ه  ورغ��م 
حكومية  غير  ومنظمة  دول��ة   70 نحو  طرف  من 
روحية،  وقيادات  المدني  المجتمع  عن  وممثلين 
التي  وبالعريضة  فرنسيس،  البابا  بينها  من 
غوتيريس  اعتبر  توقيع،  مليون  من  أكثر  جمعت 
الجهود  م��ن  م��زي��داً  يتطلب  ي���زال  ال  »األم���ر  أن 

الدبلوماسية الصلبة«.
األسلحة،  »إلس��ك��ات  ال��ّص��دد  ه��ذا  ف��ي  وق���ال 
دون  ال��س��الم«،  أج��ل  م��ن  األص���وات  رف��ع  علينا 
من  يعاني  ال��ذي  الدولي  األم��ن  مجلس  يذكر  أن 
وفق  والصين،  المتحدة  الواليات  بين  انقسامات 

دبلوماسيين.
أي  األمن  مجلس  يعقد  لم  األزم��ة،  بداية  ومنذ 
اجتماع حول كوفيد19- أو يصدر أي بيان أو قرار 

مشترك.
أول  المتحدة  لألمم  العامة  الجلسة  ومّثلت 
أمس، أّول تحّرك للمنظمة يكسر الصمت من خالل 
دولي«  »تعاون  إلى  يدعو  باإلجماع  قرار  تبني 

متعدد األطراف لمواجهة الوباء بشكل موحد.
هذه  »ف��ي  للمنظمة  ال��ع��ام  األم��ي��ن  وأض���اف 
دعوة  أوجه  استثنائي،  بشكل  الصعبة  الظروف 

على  تأثير  لها  التي  ال��دول  جميع  إل��ى  خاصة 
أطراف الحرب حتى تبذل قصارى جهدها من أجل 

أن يتحول وقف إطالق النار إلى واقع«.

فرق  إحداث  يمكنهم  من  جميع  »أدعو  وأضاف 
للقيام بذلك: الحّض والضغط على المتقاتلين في 

العالم ليلقوا أسلحتهم«.

غوتيري�س يحّذر من »الأ�سواأ« في الدول التي ت�سهد نزاعات

ويدعو الى و�سع حد للكابو�س الإن�ساني في اليمن

دعوات لوقف اإطالق النار في كل مناطق النزاعات في العالم 

وباء  لمكافحة  العالم  في  النزاعات  مناطق  كل  في  النار  إطالق  وقف  إلى  المتحدة  األمم  وجهته  نداء  لدعم  حكومية  غير  منظمة  أطلقتها  عريضة  جمعت 
كوفيد19- بشكل أفضل، حوالى مليون توقيع حتى أول أمس، في وقت ال يتم تسجيل أي تراجع في القتال في هذه البلدان.

وعّبر الناطق باسم األمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن ارتياحه لهذه المبادرة التي قامت بها منظمة »آفاز«، قائالً »نحن مسرورون جداً بالعدد الذي 
يمكن أن تجذبه هذه العريضة«، مؤكداً »ضرورة الضغط على المتحاربين«.

ووضعت العريضة على االنترنت في 30 آذار، بعد النداء الذي أطلقه األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في 23 آذار.
وأعلن عدد من الدول التي يدور فيها نزاعات مسلحة مثل )الفيليبين والكاميرون واليمن وكولومبيا...(، أنهم »مستعدون لوقف األعمال القتالية، لكن لم 

يطبق شيء من ذلك«.
وقالت ليتيسيا كورتوا ممثلة اللجنة الدولية للصليب األحمر في األمم المتحدة »لألسف يتواصل القتال في معظم المناطق التي نتواجد فيها«.

وأضافت أن »المعارك مستمرة وما زال جرحى يصلون إلى المستشفيات التي ندعمها، في جنوب السودان مثالً«، مشيرًة إلى معلومات تردها من فرق 
منظمتها في مناطق قتال.

وتابعت أن وقفاً إلطالق النار في جميع أنحاء العالم »ضروري«، موضحًة أنه »من المهم في الوقت نفسه اإلشارة إلى الحاجة الملحة للعاملين في المجال 
اإلنساني لمواصلة عملهم بأفضل قدراتهم ليتمكنوا من التأثير على الوضع الذي أصبح أصعب مع انتشار الوباء«.

تفشي  مــع  يعيش  أن  األرض  لــكــوكــب  يمكن 
فــيــروس كـــورونـــا الــمــســتــجــّد الــمــســبــب لمرض 
أن  يمكن  هــل  لكن  طويلة،  لفترات   »19 »كوفيد 

يتعايش معه إلى األبد؟
طرحت مجلة »ديسكفري« العلمية المتخصصة 
تلك  »قــد تتحقق  أنــه  إلــى  الــتــســاؤل، مشيرة  هــذا 
تقريباً  فيه  يــوجــد  الــعــالــم  أن  خــاصــة  الفرضية، 
بفيروس  شبيهة  متوطنة  تاجية  فــيــروســات   4
كورونا يتعايش العالم معهم بصورة طبيعية وال 
تسبب حالة الهلع الكبيرة التي يعيش فيها العالم 

حالياً«.
وتسبب فيروس كورونا المستجد بحالة هلع 
عالمية كبرى بعدما تفشى وتحول إلى »جائحة«، 
وتعاني  كــبــرى  إغـــاق  بعمليات  دولـــه  وبــــادرت 
المستشفيات في المناطق األكثر تضررا بصورة 
المليون  حاجز  به  اإلصــابــات  وتــجــاوزت  كبرى، 

إصابة وتزداد وتيرته بصورة غير مسبوقة.
لمرض  اليومية  الحقائق  مــع  نتعامل  وبينما 
انتهاء  ببساطة  ينتظر  منا  الكثير  فــإن  عالمي، 
يكمن  للقلق  مثير  احتمال  هناك  ولكن  الجائحة. 
تحت األزمة الحالية: قد ال يختفي كوفيد 19 أبداً.

كورونا  »فــيــروس  إن  العلمية  المجلة  وقــالــت 
التاجية  الفيروسات  قد يصبح مثله مثل عدد من 
ما  وهــو  اإلنفلونزا،  مثل  البشر  في  المستوطنة 
سيجعلنا نعيش ونتعايش مع »كوفيد 19« لفترة 

طويلة.
وفي حالة تحّول فيروس كورونا إلى فيروس 
أن  قبل  ولكن  للذعر،  سبباً  يكون  ال  قد  متوطن، 
الذي  التفشي  مستوى  هــو  األزمـــة  هــذه  يــحــدث 

سيشهده وحجم الوفيات الذي قد يسببه.
كورونا  فيروس  قبل  أن  »ديسكفري«  وتؤكد 
الــمــســتــجــّد وتــفــشــيــه فـــي الــبــشــر، كـــان هــنــاك 4 
أشبه  أعراضها  للبشر  معدية  تاجية  فيروسات 
 ،»NL63»و  »E229« مــثــل  الــــبــــرد،  بـــنـــزالت 

تكون  مـــا  وعـــــادة   ،»HKU1»و  ،»OC43»و
العدوى بسببها خفيفة إلى حد ما.

مركز  في  البارز  الباحث  أدالغا،  أميش  ويقول 
التابع  العامة  للصحة  بلومبرج  هوبكنز  جونز 
الفيروسات  عــن  نعلم  »نــحــن  الــصــحــي:  لــأمــن 
الفيروس  التاجية األخرى، ليس األمر وكأن هذا 

هو خارج فئة جديدة تماماً«.
تلك  إلــى  سينضم  هــذا  أن  »أعتقد  بقوله  وتابع 
الفيروسات التاجية األربعة األخرى وسيكون له 

نمط مماثل للتكرار بعد هذه الموجة األولى.«
وأوضح أدالغا أنه »حتى اآلن ففيروس كورونا 
وهو  االلتصاق،  عامات  جميع  يمتلك  المستجد 
آلخر  شخص  مــن  وينتقل  السكان  بين  منتشر 
بسهولة وال يوجد لقاح يمكن أن يمنح الحصانة 

قبل اإلصابة«.
ولكن ال يزال هناك العديد من المجهول الذي قد 
يؤثر على مدى تكرار موجات كوفيد 19 المميتة.

إلى  المثال،  سبيل  على  اآلن،  حتى  نعرف  ال 
متى يظل الشخص محصناً ضد الفيروس التاجي 

الجديد بعد اإلصابة.
وتقول إميلي توث مارتن، األستاذة المساعدة 
في علم المناعة في كلية الصحة العامة في جامعة 
ميتشيغان: »الشيء األول الذي نفكر فيه من حيث 
ما إذا كان شيء ما سيكون متوطنًا أو ما إذا كان 
من الممكن القضاء عليه هو ما إذا كانت الحصانة 

دائمة أو طويلة األمد«.
يمكن  فــيــروس  لــديــك  كــان  »إذا  قائلة  وتابعت 
ويمكن  الــوقــت  بــمــرور  المناعة  فيه  تضعف  أن 
فيروس  فهذا  بالعدوى،  آخر  شخص  يصاب  أن 

يصعب القضاء عليه«.
الــتــاجــيــة األربعة  الــفــيــروســات  انــتــشــار  ومـــع 
األخرى في البشر حالياً، نعلم أن المناعة تختفي 
تدريجياً بمرور الوقت - من المحتمل أن تستغرق 
البالغون  يصاب  قد  الفيروس  يجعل  ما  سنوات، 

بالفيروس نفسه الذي يصاب به الطفل.
المؤقتة  الحصانة  من  النوع  هــذا  حتى  ولكن 

يمكن أن يكون حاسماً على المدى القصير.
عاج  بالفعل  المصابين  لــأطــبــاء  يمكن  كما 

المرضى دون القلق بشأن اإلصابة بالمرض.
وينطبق الشيء نفسه على العاملين األساسيين 
اآلخرين، مثل كتبة متاجر البقالة، ومساعدي دور 

التمريض، وأشخاص التوصيل وغيرهم.
وحتى إذا مرض شخص ما بالفيروس التاجي 

مرة أخرى، فقد ال تكون العدوى الثانية سيئة.
هناك  أخــرى،  فيروسات  »مــع  مارتن  ويقوله 
دليل على أنه، حتى إذا تمت إعادة إصابة شخص 
بشكل  مجهًزا  لديه  المناعة  جهاز  يكون  فقد  ما، 

أفضل للتعامل معه في المرة الثانية«.
آخر  مهماً  عاماً  الفيروس  طفرة  معّدل  ويعّد 
المستوطن،  الــفــيــروس  ظــهــور  شــدة  تحديد  فــي 
تتحول  ألنها  للغاية  منتشرة  اإلنفلونزا  فمثاً 
السطحية  البروتينات  حــول  وتتبدل  بسهولة، 
على  للتعرف  المناعية  أجهزتنا  عليها  تعتمد  التي 

الفيروسات.
أبــحــاث ومصّمم  بــرويــر، عالم  أنـــدرو  ويــقــول 
وبائي في كلية الصحة العامة بجامعة ميشيغان: 
كل  باإلنفلونزا  جديدة  بعدوى  تصاب  أن  »يمكن 
بالضرورة  ليست  المضادة  أجسامك  ألن  عــام 
وقائية، نحن ال نعرف حقا كيف سيبدو عليه هذا 

الفيروس.«
مستحياً،  أمــراً  يكون  أن  يمكن  ذلــك  كل  لكن 
في  الجسم  يبدأ  حتى  اللقاح،  اكتشاف  يتم  حتى 
تكّون أجسام مضادة للفيروس، ويمكنه مقاومة 

الفيروس، ليصبح فيروساً متوطناً.
وتقول أدالغا »هذا شيء )كورونا( سيبقى معناً 
تماًما  المنظور،  المستقبل  في  أو  الوقت،  لبعض 

مثل الفيروسات التاجية األخرى«.
وتضيف بقولها »يتعين علينا أن نصنع لقاحاً 

للقضاء عليه كتهديد، ونبدأ في التكيف والتعايش 
معه«.

ويقول مارتن »بالنظر إلى المستقبل، ستكون 
طويلة  استراتيجيتنا  من  مهماً  جــزءاً  اللقاحات 

المدى ضد كوفيد 19«.
أعتقد  أخــمــن،  أن  عــلــّي  كــان  »إذا  بقوله  وتــابــع 
العادية  القائمة  من  جــزءاً  سيصبح  شيء  هذا  أن 

للفيروسات التي نراقبها طوال الوقت«.
ولكن أزمة فيروس كورونا المستجد حتى اآلن 
أننا نتعامل مع مجهول، ال يوجد له لقاح، ولم يتم 

اكتشاف طريقة إليقاف العدوى الخاصة به.
ويــقــول مــارتــن »فـــي ظــل عـــدم وجـــود معرفة 
على  ويتعين  المستجّد،  كورونا  بفيروس  أفضل 
مراقبة  أولويات  تحديد  على  التركيز  الحكومات 

المرض«.
توزيع  تسهيل  يشمل  »هـــذا  بــقــولــه  وأردف 
اللوائح  تمنعه  أمــر  وهــو  وتنفيذها،  االخــتــبــارات 

الحالية«.
وأرجــعــت »ديــســكــفــري« مـــدى الــخــطــورة من 
كورونا، هو أنه ال يمكن معرفة خطورة الموجات 

المتتالية من كوفيد 19.
»فيروس  أن  إلــى  األبــحــاث،  أحــد  يشير  فيما 
خاص  بشكل  مميتاً  يكون  قد  المستجد  كورونا 
الــذيــن يــعــانــون مــن ارتــفــاع ضغط الدم  ألولــئــك 

وأمراض القلب واألوعية الدموية«.
وإذا كان األمر كذلك، فقد يعني ذلك أن كوفيد 
قــد يــكــون أكــثــر فــتــكــاً مــن نــــزالت الــبــرد أو   19

األنفلونزا وسيظل خطراً كامناً على البشرية.
وفي مواجهة المجهول، كل ما يمكننا القيام به 
يكون  قد  أمر  ألي  كبيرة  بصورة  االستعداد  هو 
طارئاً لحين اكتشاف لقاح ناجع ضده قد يجعله 
البرد  نزالت  مثل  مثله  مستوطن  فيروس  مجرد 

واإلنفلونزا.

درا�سة علمّية ترّجح األ يختفي »كوفيد 19« 

و�سيجعلنا نعي�س ونتعاي�س معه اإلى الأبد!

لوبان: التحاد الأوروبي
لم يكن ناجعًا في اإدارته

لأزمة »كوفيد 19« 

أن  لوبان،  مارين  الفرنسي،  الوطني«  التجمع  »ح��زب  رئيسة  اعتبرت 
»االتحاد األوروبي فشل في مواجهة أزمة وباء كوفيد 19، بل كان دوره مضراً، 
وأن أزمة وباء كورونا المستجد أظهرت ضعف هذا االتحاد وعدم قدرته على 

القيام بمهامه«.
)كوفيد  لألزمة  إدارته  في  ناجعاً  يكن  لم  األوروبي  »االتحاد  لوبان:  وقالت 

إنه كان مضراً«. القول  19(، بل أستطيع 
وأوضحت أنها »منذ ال�29 من شهر كانون الثاني الماضي، طالبت بإغالق 
فيها  تفشى  مناطق  من  القادمين  األشخاص  دخول  لتجنب  الوطنية  الحدود 
الوباء بكثرة. االتحاد األوروبي رفض من جهته إغالق الحدود وسمح بحرية 

التنقل مما أجبر فرنسا على التأخر باتخاذ قرار إغالق الحدود.«
وأشارت لوبان إلى أن »الُبنى التابعة لالتحاد األوروبي المختصة بالتصدي 
لألوبئة لم تكن ناجعة، فالمنصة األوروبية المعنية بالتصدي لألوبئة لم تكن 

فّعالة، أما المركز األوروبي للوقاية ومكافحة األمراض فلم يقم بعمله«.
صناعية  قوة  يكون  لكي  ُوجد  األوروب��ي  »االتحاد  أن  إلى  لوبان  وخلصت 
في  نقص  من  وتعاني  مستقلة  ليست  أوروبا  أن  نالحظ  اليوم  لكن  مستقلة، 
االتحاد  أن  يبّين  السابق  في  ذكرته  ما  كل  الصين.  على  تعتمد  وهي  المواد 
دور  يتخذ  أن  بدل  الشرطي  دور  اتخذ  وقد  شديد  ضعف  من  يعاني  األوروبي 

المنقذ«.
يذكر أّن رئيس الوزراء اإليطالي جوسيبي كونتي، كان قد حّذر بعد اتهامات 
»سقوط  من  كورونا،  فيروس  مكافحة  في  إليطاليا  األوروبي  االتحاد  بخذالن 
عملية  خالل  فادحة  أخطاء  ارتكاب  »عدم  إلى  داعياً  جامع«،  ككيان  االتحاد 

مكافحة فيروس كورونا المستجد في القارة األوروبية«.
التحدي  هذا  مستوى  على  أنها  أوروبا  ُتثبت  لم  »إذا  أّنه  على  شدد  كونتي 
سبب  المواطنين،  بنظر  يفقد  قد  بكامله  األوروبي  التكتل  فإّن  المسبوق،  غير 

وجوده«.

تركيا تبداأ العالج بطريقة جديدة.. 
وتعلن اأن الدواء في دم المتعافين 

أعلن رئيس الهالل األحمر التركي، كريم كينيك، أمس، أن »تركيا ستبدأ اعتباراً من األسبوع القادم حملة تبرع المتعافين من مرض 
كوفيد- 19 بدمائهم لمد المرضى بالدماء المحملة باألجسام المضادة«.

وقال كينيك في حديث لقناة »تي أر تي« التركية التلفزيونية: »اعتباراً من األسبوع المقبل سنبدأ العالج بطريقة جديدة. من الضروري 
أن يمر 14 يوماً بعد أن يتعافى المريض بفيروس كورونا ويخرج من المستشفى. بسبب عدم وجود لقاح ضد الفيروس نحن مضطرون 

الستخدام إمكاناتنا... أعتقد أن هذه الطريقة ستصبح إحدى الطرق األكثر فعالية في العالم«.
وأضاف: »أن البالزما لدى األشخاص المتعافين من كوفيد19- تحتوي على األجسام المضادة للفيروس الجديد، ونقلها قد يساعد 

المرضى على الشفاء بشكل أسرع«.
وسبق أن أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، فرض حجر صحي على 50 بلدة وقرية ومزرعة في 21 والية ضمن اإلجراءات 

المتخذة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

احتجاجات تطالب برحيل بول�سونارو 
والفيرو�س يطال م�سوؤولين كبارًا في البرازيل 

بالفيروس،  السياسية  النخبة  أعضاء  من  المزيد  وأصيب  المحلية،  المال  أسواق  هوت  إذ  كورونا،  وطأة  من  بشدة  البرازيل  عانت   
وانطلقت احتجاجات مطالبة برحيل الرئيس جايير بولسونارو.

وتأكدت إصابة مستشار األمن القومي لبولسونارو، ووزير التعدين والطاقة، ورئيس مجلس الشيوخ في البالد، بالفيروس، فيما 
ارتفع عدد الوفيات إلى أربع، وقفز عدد اإلصابات إلى 428.

ويواجه بولسونارو انتقادات متصاعدة لتراخيه في التعامل مع تفشي الفيروس، الذي وصفه في بادئ األمر بأنه »خيال«.
يا  »ارحل  وهتافات  البرازيل،  في  واألوان��ي  القدور  على  النقر  أصوات  فَعلَت  الغضب،  عن  منازلهم  يلتزمون  محتجون  عّبر  وقد 

بولسونارو«، مساء أمس األربعاء. كما ُنظمت احتجاجات في مدن برازيلية رئيسية.
ويقول بولسونارو إنه خضع للفحص مرتين، والنتائج جاءت سلبية، لكن تأكدت إصابة 14 شخصاً كانوا معه في رحلة إلى والية 

فلوريدا األميركية قبل عشرة أيام.
وال تزال تداعيات الزيارة التي التقى خاللها بولسونارو الرئيس األميركي دونالد ترامب تطارده.
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بشرى برهوم - سانا
الجميع  قبل  من  الصارم  االلتزام  بضرورة  سوريون  أطباء  أوصى 
باإلجراءات التي اتخذتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا، وبالدرجة 
التجول  منع  وق���رارات  الطوعّي  والحجر  بالعزل  يتعلق  ما  األول��ى 

والتجمعات كسبيل للحد من انتشار الفيروس في سورية.
وناقش األطباء المشاركون في ورشة عمل أقامتها نقابة أطباء دمشق 
أمس، تحت عنوان “المستجدات في تشخيص ومقاربة فيروس كورونا« 
بالفيروس  المصابين  فرز  آلية  عدة  طبية  اختصاصات  ضمت  والتي 
المستجد وفق مستوى الحالة “خفيفة – متوسطة – شديدة - حرجة«، 
وأخذ مسحة أنفية أو بلعومية لتشخيص أي حالة مشتبه بإصابتها فور 
وصولها إلى المشافي وسبل المعالجة مع التشديد على ضرورة الوقاية 
الوقائي  باللباس  وااللتزام  الطبي  المجال  في  للعاملين  الشخصية 
التحاليل  نتائج  على  للحصول  العمل  دائ��رة  وتوسيع  الكامل  العازل 

بشكل أسرع.
وركز المشاركون في حواراتهم على مستويات الحماية وطرق العمل 

ضرورة  إلى  الفتين  الراهنة،  الظروف  خالل  والعيادات  المشافي  في 
التقّيد التام من قبل المواطنين بتنفيذ تعليمات الفريق الحكومي المعني 
العزل  بموضوع  الصحة  ووزارة  كورونا  لوباء  التصدي  باستراتيجية 

وعدم التجّمع والتجول لمكافحة انتشار الفيروس والوقاية منه.
ولفت األطباء إلى ضرورة إعادة تحاليل المسحات التي تظهر نتيجتها 
سلبية بعد أيام عدة للتأكد من أنها لم تصبح إيجابية، لكونها معّرضة 
لهذا االحتمال وكذلك أهمية تبادل المعلومات مع االختصاصيين من دول 
الوباء لالستفادة من خبراتهم  التعامل مع  التجربة في  أخرى أصحاب 
السريرية واالطالع على أحدث األدلة العلمية المتعلقة بتطور الفيروس.

صحافي  تصريح  في  أكد  غباش  حسن  الدكتور  دمشق  أطباء  نقيب 
“مجمع علمي طبي« على نمط الورشة لتبادل المعلومات  أهمية وجود 
ما  في  المستجدات،  آخر  ومراجعة  للمرضى  المقاربة  طرق  وتحسين 
يتعلق بكورونا مؤكداً سعي النقابة إلى تقديم الخدمات الصحية العامة 

في حاالت الطوارئ.
يشار إلى أنه تم تنظيم الورشة وفق توصيات التباعد بين األشخاص 

من أجل الحماية ضد فيروس كورونا المستجد.

منفذّية الكورة في »القومي« تبداأ حملة م�ساعدات غذائّية في الكورة 

المنفذ العام جورج البرجي: القومّيون جنود مجهولون
لخدمة �سعبهم وندعو القوى كافة لأو�سع تكافل عام

ور�سة علمّية لأطباء دم�سق: اللتزام في المنازل

 

كاأهم اإجراء للت�سّدي لفيرو�س كورونا

أعلن منفذ عام منفذية الكورة في الحزب السوري القومي االجتماعي 
د. جورج البرجي عن بدء المنفذية بحملة مساعدات غذائية في منطقة 

الكورة، وقال في تصريح له:
 على الرغم من الظروف الّصعبة التي نمّر بها، على كاّفة الّصعد، تجد 
معنّية  نفسها  االجتماعي  القومي  الّسوري  الحزب  في  الكورة  منفذّية 
المتواضعة  باإلمكانات  الكورة،  في  شعبنا  أبناء  جانب  إلى  بالوقوف 

المتاحة أمامنا. 
اضاف: في هذا الظرف العصيب لم يتواَن كثيٌر من الرفقاء واألصدقاء، 
مشكورين، عن المبادرة إلى مّد يِد العون والمساعدة تعبيراً عن انتمائهم 
التي  المحنة  مواجهة  بمسؤولية  منهم  وشعوراً  الوطن،  هذا  إلنسان 

تطالنا.
بهم  دفع  الذين  المجهولين  الجنود  هؤالء  تشكر  الكورة  إّن منفذّية 
حّسهم القومي إلى التبّرع بما استطاعوا، كلٌّ بحسب قدرته، األمر الذي 
مكّننا من تأمين ما يقارب 600 حّصة غذائّية يقوم الحزب بتوزيعها في 
الكورة عن شهر نيسان، ووفًقاً ألولوّيات الحاجة في كّل قرية، علًما أنها 
غير كافية لتطال الجميع، ولكّن “البحصة تسند خابية«، وهذا جزء من 

واجبنا تجاه شعبنا.
إّن منفذية الكورة، بعيًدا عن المزايدات أو أّي شكل من أشكال االستغالل 
والمؤّسسات  الّسياسّية  القوى  جميع  تدعو  والّسياسّي،  اإلعالمي 
نقف  أن  أجل  من  والّتعاون  العطاء  من  مزيٍد  إلى  والمدنّية،  االجتماعّية 
كلّنا في هذه الظروف جنًبا إلى جنب، فيساعد القادر مّنا َمن ضاقت به 

ُسبل الحياة.
المنفذية  االجتماعية في  العمل والشؤون  ننّوه بجهود نظارة  إذ  إننا 
الجزيل  بالّشكر  نتوّجه  اإلط��ار،  هذا  في  مطلوب  هو  ما  كل  لمواكبتها 
 - النسائي  النهضة  ولتجمع  الكورة،   - الّشهداء  أسر  رعاية  لمؤّسسة 
للّرفقاء  والّشكر  المبادرة.  هذه  في  السخّية  مساهمتهما  على  الكورة 
واألصدقاء في الوطن والمهجر الذين قّدموا من غير سؤال وال مّنة، ولكّل 

الذين يبادرون إلى تقديم المساعدة من أّي نوع كانت.
وختم: عسى أن تنتهي هذه األزمة سريًعا وبأقّل خسائر ممكنة، فتعود 

الحياة إلى دورتها الّطبيعّية.
دمتم بخير وكرامة، واسلموا لألفضل.

للرعاية  نور  جمعيّة  نفذت 
ـــة  ـــمـــاعـــي ـــة واالجـــت ـــصـــحـــي ال
كفركال  مديرية  مع  بالتعاون 
فـــي مــنــفــذيــة مــرجــعــيــون في 
القومي  الــــســــوري  ـــحـــزب  ال
ــتــنــســيــق  ـــي وبــال ـــاع ـــم ـــت االج
ـــة رش  مـــــع الــــبــــلــــديــــة حـــمـــل
والمحال  لــلــشــوارع  وتعقيم 
والصيدليات والمستوصفات 
في عموم بلدة كفركال، وذلك 
المجلس  رئيس  مــن  بتوجيه 
القومي  الــحــزب  فــي  ــى  األعــل

النائب اسعد حردان.
التعقيم  حـــمـــلـــة  ــــي  ــــأت وت
واسعة  حملة  إطــار  في  هــذه، 
المناطق  مــن  الــعــديــد  تــشــمــل 
فــــــي قــــــضــــــاءي حـــاصـــبـــيـــا 

ومرجعيون.

جمعّية نور ومديرية كفركال في »القومي« تنفذان بتوجيه من النائب حردان حملة تعقيم في كفركال
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 ¨ÂUF�« s�_« nOKJ�� WÒO�uJ��«  UN��« ÂUOI� Y���« Õd� v�≈ U�œ U� ¨W�“_« q�� ‚u��«
 ¨sO�œuL�« —UG�Ë ·—UBL�« nK� w� t��d�� ¡uC�Ë WOKLF�« w� t��«d� vK� ¡UM�
  «—UO� sO�Q� UNK��Ë qIM�« WOKLF� ÂUOIK� WOL�U�  U�d� s� ÷Ëd� Ã«—b��« …—«œS�
 ‰«u�√ Ê√ s� Î U�öD�« ¨W�u�b�Ë WO�U�� ¨UN�ö� s�bzUF�« ¡«u�≈Ë d Ú� Ó��« WOKLF� …œbF��
 ULMO�  ¨dIH�«   ôU??�  s�  dO�J�«  rNMO�  b�u�  ÊË—u�O�  rNMO�  b�u�  w��«  sO�d�GL�«
 UN�M�� ‚œUM� w� W�U�≈Ë dH� d�«c� sO� § ·ô¬ 10?�« s� …bzUF�« …d�_« WHK� b�e��
 XMK�√ UL� dH��« …d�c� j�u�� l� …b�«u�« WKOK� W�dGK� § 80 dF�� WO�uJ�  UN�

Æ§ 1800 u� j�Ë_« ‚dA�« Ê«dO� W�d�

 W�œuF��« WO�dF�« WJKLL�« s�  «dzU� 4 ?� b�_« b� Âu� sO�d�GL�« …œu� s� v�Ë_« W�u��« √b��
 ÊU�O� 11 b�_« v�� dL���Ë ÃUF�« q�U�Ë U�dO�O� UL� sO�OI�d�√ sO��ËœË WO�dF�«  «—U�ù«Ë
 ‰Ëb�« vK� w��«  U�O�d��U� jI� ÂuJ�� W�—«“Ë —œUB� V��� ÊuJO� dO�Q� Í√ Ê√ ÎULK� ¨w�U��«
 U�b�u� œb��� r� U�dO�«Ë U�Ë—Ë« s� sO�d�GL�« …œuF� WK�L�L�« WO�U��« W�u��« Ê√ ÎULK� ¨UN� ÂUOI�«
 PCR   h��  ¡«d�≈  ÍuM�  X�U�  w��«  WOÒ�D�«  r�«uD�«  ‰U�I��«  ‰Ëb�«  s�  œb�  i�—  ¡«d�  bF�
 vK� ÊuJO� ÎUO�� ÎUL�U� Ê√ —œUBL�«  œU�√Ë Æ «dzUD�« v�« r�œuF� q�� sOKL��L�« s�d�U�LK�
 ¨…dzUD�« v�« œuFB�« b�d� s� qJ� ÒÍd��� h�� Íd�� YO�� ¨sO�d�GL�« qIM� …dzU� q� s��
 d�¬  Íd���  h��  v�«  w�Ëb�«   ËdO�  —UD�  v�«  rN�u�Ë  bM�  ÊËbzUF�«  ÎUC�«  lC��  Ê«  vK�
 v�«  qIM� ÎULOK� ÊuJ� s�Ë vHA��L�«  v�«  qIM� t��U�≈ X��� s�Ë ÁUC�I� ¡wA�«  vK� vM�O�
 ô UN�d� Âb�Ë W�UF�« W��F��« —«dI� s�bzUF�« Â«e��« …—Ëd{ l� ¨wzUIK��« w�eML�« w�B�« d���«
 b{ W�dFL�« VK� w� ‰«e� ô ÊUM�� Ê√ W�U� Î«dO�� ÎU�b�� q�L� sO�d�GL�« …œu� …uD� Ê« ULO�

ÆU�Ë—u�
 ŸUH�—« ¨Ã—U��« Ë« q�«b�« w� ¡«u� ÊuO�UM�K�« UNN�«u� w��« W�“_« Ác� q� w� ÎU��ô ÊU� ULO�Ë
 W�d�  e� ¨W�œUF�«  ö�d�« vK� bFIL�« WHK� dF� ·UF{√ 4 v�« q�ËË dH��«  U�UD� —UF�√
  ©Ferry Flight® »U�— ÊËb� W�—U�  ËdO� …dzUD�« …—œUG� v�« V���« j�Ë_« ‚dA�« Ê«dO�
 ÎUF�� d�ü«Ë V�«d�« sO� W�u�I� W�U�� vK� ¡UI�û� W�—U� b�UIL�« œb� nBM�  ËdO� v�≈ UN�œu�Ë

ÆCOVID≠19  U�Ë—u� ¡U�Ë wAH� q� w� ¡ö�ù« ◊Ëd�Ë WOKL� …U�«dL� …c��L�« dO�«b�K�
 w�  ÎU�d���  W���L�«   ôU��«  œb�  mK��  ŸUH�—ô«  U�Ë—u�  ”ËdOH�   U�U�ù«  œ«b??�  q??�«ËË
 v�≈  W�U{ùU�  ¨…bL�FL�«  WOF�U��«   UOHA��L�«   «d����Ë  wF�U��«  Íd�d��«  vHA���
  U�u�H�« œb� Ê√ ÎULK� ¨f�« ‰Ë« Âu� s� W�U� 14  …œU�e� ¨ ôU� 508  ¨W�U��«  «d���L�«
 …U�Ë  W�U�  qO���  r�Ë  ÆÎUB��  644  mK�  WO{UL�«  s�dAF�«Ë  l�—_«   U�U��«  w�  X�d�√  w��«

Æ17 t��—U� v��  UO�u�« œb� `�BO� ¨”ËdOH�U� …b�b�
 bL�� WOK�«b�« d�“Ë b�√ ¨o�UML�« s� dO�J�« w� W�UF�« W��F��« —«dI� dL��L�« ‚d��« vK� ÎUHD�Ë
 dE� v�«  V�c� b� W�UF�«  W��F��«   «—«dI� VFA�« Âe�K� r�Ë t�U� vK� d�_«  wI� «–«  t�«  wLN�
 ¨ «¡«d�ù« w� bOFB��«Ë …u�I�U� qB�O� q�K�� œu�Ëò vK� Î«œbA� ¨åq�U� qJA� ‰u��K�

 ÆåÂU�« W�ö� v�« sO�u� s� VKD�� b� d�_« p�–Ë
 w� …b��L�« r�ú� ’U��« o�ML�« l� Í«d��« w� »U�œ ÊU�� W�uJ��« fOz— ÷d� ULMO�Ë 
 sOO�UM�K�«  …œu�  WO�¬  ULO�  ô  åU�Ë—uJ�«ò  ”ËdOH�  WIKF�L�«   «—uD��«  d�¬  ¨gO�u�  ÊU�  ÊUM��
 ¨UO� w�Ë—Ëœ ¨ÊUM�� w� …b��L�«  U�ôu�« …dOH�� w�“Ë Í“U� WO�UL�« d�“Ë lL��« ÆÃ—U��« s�
 ÊUM��  r�œ  w�  …ÒdL���  U�œö�  Ê√  UO�   b�√Ë  ÆÊUM��  w�  W�bIM�«Ë  WO�UL�«  ŸU{Ëô«  v�«  U�dD�Ë
 ÊuOK� 40 hOB�� …œU�≈ vK� —«–¬ 12 w� w�Ëb�« pM��« o�«Ë p�– v�« ÆW�U�  ôU�L�« w� t�F�Ë
 e�eF�� ©—ôËœ ÊuOK� 120® ÁcOHM� Í—U��« ÊUM�� w� Òw�B�« ÂUEM�« e�eF� ŸËdA� sL{ —ôËœ
 …œU�“Ë WÒO�uJ��«  UOHA��L�« eON�� d�� U�Ë—u� W�“_ ÍÒbB��« vK� W�UF�« W�B�« …—«“Ë …—b�

 ¡«d�   UOKLF�  …d�U�L�«  XÒL�  b�Ë  ÆUN��U�≈  w�  t��AL�«   ôU��«  Ãö�Ë  —U���«  vK�  UN�—b�
 sO��U�Ë l� œuI� lO�u� ÂUL�≈ l� UNO�≈ W�U��« Òb�A� w��« WO�D�«  U�eK��L�«Ë  «bFLK� WF�d�
 Ê« —U�u� ÃË—U� w�Ëb�« pM��« w� ‚dAL�« …dz«b� wLOK�ù« d�bL�« È√—Ë Æ…b��L�« r�ú� sO�F�U�
 t��—U� w� U�bNA� W�œUB��« W�“√ √u�Q� ÊUM�� œUB��« tO� ÒdL� X�Ë w� w�Q� ¡U�u�« «c� wAH�
 œ«bF��« Î «b�R� ¨W�U���ö� WO�UM�K�« W�uJ��« Èb� W�U�L�« œ—«uL�« W�œËb�� q� w�Ë ¨Y�b��«
 w�UM�K�« VFA�« …b�U��Ë ”ËdOHK� l�d��« —UA��ô« ¡«u��« w� ÊUM�� œuN� r�b� w�Ëb�« pM��«

Æå’U� u�� vK� W�OBF�«  U�Ë_« Ác� w�
 s� ¨f�√ ‰Ë√ ¡«—“u�« fK�� W�K� s� W�uJ��« fOz— UN��� w��«  UMOOF��« j� vK� U�√
 ◊U�Ë√  √— ULO�Ë ¨ÊUM�� t� dL� Íc�« VFB�« ·dE�« «c� q� w� ◊«dH�ô« s� W�uJ��« W�UL� q�«
 ô w��«  UMOOF��« WO�ü fO�Ë nOK���«Ë bIM�« Êu�UI� lC�� Ê« V�� WO�UL�«  UMOOF��« Ê« WOMF�
 tO�u�� nKL�« «c� ¡UN�ù ÎU�—U� ÎöL� Ê√  U�uKF�  œÒœd� ¨WO�UO��« ÈuI�« sO� ·ö� Òj�� ‰«e�

ÆW�—uNL��« W�Uz— s�
 œU��≈ s� Î«e�U� ÊuJO� »U�œ ÊU�� W�uJ��« fOz— Ê√ v�≈ å¡UM��«å?� WFKD� —œUB� X�H�Ë 
 Æt�U� vK� ‰«e� ô WB�U�L�« ZN� Ê√ ULO� ô ¨WI�U��« W�uJ��« cM� WI�UF�«  UHKL�« s� Í_ Òq�
 ÊuJ� œUJ� W�uJ��« Ác� Ê√ —œUBL�« X�e�Ë ÆWO�UL�«  UMOOF��« nK� w� Õu{u� d ÒNE� U� «c�Ë
 o�d� s� d��Q� ¨U�Ë—u� dD� ¡«d� bK��« w� nBF� w��« WO�B�« W�“_« ôu� WKOI��L�« rJ� w�
 …œdL�« —UO�Ë q�« W�d� sO� o�«u�Ë r�UH� t�� „UM� Ê√ v�« ÎU��ô ¨tz«—“Ë W�UI��U� œÒb� w�UO�
 …d��F� ¨WO�O�L�«  UMOOF��« vK� d��« wM�u�« —UO��« ¡öO��«  ôËU�� ÂU�√ o�dD�« lD� vK�
 W�√  qL���  ô  bK��«  Ê_  WM�«d�«  WE�K�«  w�  WO�U��≈  X�U�   UMOOF��«  bM�  V��  »U�œ  …uD�  Ê√

ÆWC�
 t�Oz— b{ Á—œUB� ‰uI� UL� „U�� w��«  U�UN�ô« i�— ÒÍuI�« ÊUM�� q�J� q�«u� q�UIL�« w�
 l�L��  ¡UL�√  Õ«d��«  √b��  bL�F�  d��«  wM�u�«  —UO��«  Ê«  v�«  å¡UM��«å?�  …dOA�  ¨qO�U�  Ê«d��
 fOz— Ê« ULO� ô V�UML�« ÊUJL�« w� V�UML�« h�A�« …b�U� vK� V�UML�« w�u�� WO�U� …¡UHJ�
  UMOOF��« ¡«d�≈ …—Ëd{ vK� W�Uzd�« …b� v�« t�u�Ë cM� b�√ Êu� ‰UAO� œULF�« W�—uNL��«
 ôu�  UMOOF��« bM� V��� Q�KO� ÊU� U� W�uJ��« fOz— Ê√ W�“U� ¨…d���«Ë …¡UHJ�« dO�UF� o�Ë
 w�U��U�Ë ¨WO�UL�« W�“_«Ë U�Ë—u� ÍdD� WK�d� w� bK��« Ê√ ULO� ô W�—uNL��« fOz— l� tL�UH�
 Ê√  vK�  —œUBL�«  b�bA�  l�  ¨WMJLL�«  dzU���«  q�Q�  WK�dL�«  Ác�  w ÒD���  u�  ÎUM�«—  X�u�«  ÊS�
 s�  w�U��U�Ë  ¨ UMOOF��«  w�  …b�uL�«  dO�UFL�«   œUL��«  v�«  U�œ  s Ó�  ‰Ë√  u�  d��«  wM�u�«  —UO��«
 WO�O�L�« »«e�_« ¡U�ƒ— b�« t� ÂuI� U� Ê« v�« ÎU��ô ¨tO�« u�b� U� iOI� VKD� Ê√ ‰uIFL�« dO�

Æô≈ fO� w�UO��« Ÿ«dB�« —U�≈ w� q�b�
 W ÒB� b�d� ô UM�≈ o�U��« w� UMK�ò ÎU��U� d��u� d�� WO��d� ÊULOK� …œdL�« —UO� fOz— œÒd�Ë
 t�œu� vK� W�uJ��« fOz— dJA�Ë Æ dN� b� U�Ë WIOI��« ÊUO�� Áb�d� U� Òq�Ë  UMOOF��«  s�
 ÆÆUNM�  l�«d�Ë  WB�U�L�«  ”U�√  vK�  Íd���  X�U�   UMOOF��«  Ác�  ÊQ�  t�«d��«Ë  ÁdOLC�
 w� W�UH�Ë W�Ë—b� WOL�œU�√ WO�¬ d�� …¡UHJ�« VÒKG� Ê√ tOK� vML��Ë °WKOC� QD��« s� Ÿu�d�«Ë
 „—U�M� q�  UMOOF��«  «—«“U� w� Êü« bF� q Ò�b�� sK� ¨‰«u�_« lOL� w�Ë ÆWK�I�  UMOOF� Í√

Æ°ås�ezUHK�
 —«dI�« t� ÎUI�d� 148 r�d�« qL�� ÎULOLF� W�ö� ÷U�— Íe�dL�« ·dBL�« r�U� —b�« Î̈UO�dB�
 W�bIM�«  U�u���« ‰u� WOzUM���«  «¡«d�S� oKF�L�« ·—UBLK� t Ò�uL�« 13215 r�— w�U�_«
 W�bIM�«   öLFK�  ·dBL�«  ¡«d� ÊQA� «Î—«d�  —b�√ UL� Æ·—UBL�«  Èb� …dOGB�«   U�U���«  s�
  WO�M�_« W�bIM�«  öLF�U� ‰Ë«b��« …b�Ë Ê√  å“d��Ë—ò W�U�u� Y�b� w�  W�ö� b�√Ë ÆWO�M�_«
 ‚u��« dF�� bIM�« ‚«—Ë√ w� qLF��Ë rNF� qLF� s�c�« —U���« —U���� åÍe�dL�«ò Èb�  …b�b��«
 „uM��«   ö�UF� w� w�UM�K�«  wL�d�«  j�d�«  dF� vK� ¡UI�ù«  r�O�Ë ¨lO��«Ë ¡«dA�U� ÂuI��Ë

ÆW�—ËdC�«  «œ—«u�«Ë

 (1¢U áªàJ) ... á q«ªdÉ©dG áë°üdG

 s�_«  s�  WO�ËR�L�«  Ê≈  ¨ÊUM��  ·dB�  s�  sO�œuL�«  —UGB�  ’U��«  
 ôË Î U��� X�O� ¨ÂUF�« s�_U� Êu�UI�« UNDOM� w��« w�UL��ô«Ë ÍœUB��ô«
 W�d�bL�«  ”√—  vK�  ÊuJ�  U�bM�  oO�D�K�  UNI�d�  b��  wN�  ÆÂö�  œd��
 qJA� sO�d�GL�« …œu� nK� w�Ë ¨W�Ëœ q�—  UH�«uL� ‰ËR�� h��
 vK�  ÷ËUH��«  WLN�  tO�≈  bM��K�  Î̈ UOFO��Ë  Î UO�Oz—  Î UJ�d�  ÂUF�«  s??�_«
 u�  U�  UNM�  WK�UL�  ¡«u�≈  WJ��  sO�Q�Ë  WLzö�  —UF�Q�  qI�  WJ��  sO�Q�
 WO{U�d�«   UF��ML�«  iF�Ë  WO�UL��ô«   U��RL�«Ë  …d�œ_U�  w�U��
 WO�UL��ô« `z«dA�« w�«d� WHK��� —UF�Q� Ÿu�b� u� U� UNM�Ë ¨W�—UH�«

ÆUN�O�ËR�� W�Ëb�« qL�� s� Î «dO�F� s�bzUF�« ·dB�� l{u� ¨WHK��L�«

 (1¢U áªàJ) ... ø«Hôà¨ªdG IOƒY

...¿ÉæÑd ±ô°üe º«ª©J

 º«gGôHE’ ôµ°Th ˆGô°üæd á«ëJh 

  U�U�� ‰UH�S� ·—UBL�« ÂUO� ’uB�� ÊUM�� ·dB� s� —œUB�« rOLF��« ≠
 ¨—ôËœ ·ô¬ W�ö� Ë√ …dO� sO�ö� W�L� s� rN�U�U�� WLO� ÒqI� s�c�« sO�œuL�«
 `O��  »U���«  WGO�  œU��≈Ë  ¨WO�dBL�«   U�U���«  s�  60%  ÊuKJA�  s�c�«Ë
 ·dB�  ‚u��«  —UF�Q�  rNFz«œu�  WOz«dA�«  WLOI�«  vK�  ÿUH��«  sO�œuL�«  ¡ôRN�
 ¨·—UBL�« ‰U� qGA� Î UL� qJA� ô Íc�« w�UL��ô« bF��« t�OL�√ w� ÈÒbF�� ¨—ôËb�«
 s�� bO��« tK�« »e�� ÂUF�« sO�_« tN Ò�Ë Íc�« w�UI�« ÂöJ�« w� Î «d{U� ÊU� Íc�«Ë
 ”U�� ¡«uK�« ÂUF�« s�ú� ÂUF�« d�bL�« w�U�� X�d�� t��uL�Ë ¨·—UBLK� tK�«dB�

ÆrOLF��« «cN� Îôu�Ë ÊUM�� ·dB�Ë ·—UBL�« l� rO�«d�≈
 ÊuOK� 600 ?� WÒO�dBL�«  U�U���« s� 60% wNM�� w��« WB�U�L�« Ác� WLO� ≠
 ‰uB�� WO�¬  lC� …b�«Ë ¨WF�U��� WI�ô  UB�U�L� »U��«  `�H� UN�√  jI� —ôËœ
 q�u���«Ë V��K� ¨—ôËœ ·ô¬ sO�L�Ë …dO� ÊuOK� W�L�« ÊËœ U� lz«œu�« »U��√
 YO�� Î̈ UC�√ rN�U�U�� ‰UH�S� ÂU� ‰ö� wN�M�� —UF�√Ë ·uI�� W�dN� …—uB�

 Æ·—UBL�« w� WO�dBL�«  U�U���« s� 90% W�«d� qH�√ b� ÊuJ�
 rO�Q��  W�Ëb�«  ÂUO�  ‰u??�  Íb��«  ‘UIM�«  `�H�  ô  «–UL�  u�  UM�  r??�_«  ‰«R��«  ≠
 ·—UBL�« Z�b� wN�M� WO�UI��« …d�H� rN�«u�√Ë sO�œuL�« ‰ö� …—«œ≈Ë ·—UBL�«
 w� rN�√Ë W�—UIF�«  ·—UBL�«  „ö�Q�  sO�œuL�«  —U�� l??z«œË s� W��� ‰«b���«Ë
 q�UI� ¨‚u��« rOI� U�dOF�� …œU�≈ bF� s�b�«  «bM� ¡«dA� UNKL�d� r� ¨UN�OJK�
 ‚uI��«Ë ‰u�_« WOJK� ¡UI� r�� l� W��ML�« W�Ëb�«  U�d� w� rN�_« s� W���
 ¨UNLO�Q� ¡UI� ·—UBL�« w� rN�Q� W�Ëb�« q�� s� UN�{ r�O� w��« ¨W�ËbK� WO�u�UI�«
 s� b�e� ô s�œ r��Ë œUB��ô« r�� s� tFz«œË b�e� ô w�dB� ŸUDI� Ãd�M�
 Êü« ÕU�� V�U�_« UNJKL� w��« b�u�—u�uO�«  «bM� ¡«d� ÊS� rKFK�Ë ÆœUB��ô« r��

Æ «bM��« ÁcN� WOL�ù« WLOI�« w� —ôËœ —UOK� 12 s� Îôb� —ôËœ Í—UOK� dF��
 nKL�« `�H� Ê√ W�uJ��« vK� sJ� ¨rO�«d�≈ ¡«uK� dJA�«Ë tK�«dB� bO�K� WO�� ≠

Æ…œuAML�«Ë …œu�uL�« W�œUB��ô« WD��« VK� t�_ Î̈ U�—c�

...¿ÉæÑd ±ô°üe º«ª©J

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

Eleventh year / Saturday / 4  April 2020 / Issue No. 3202
3202  œb??F�«  Ø  2020  ÊU�O�  4  Ø  X���«  Ø  …dA�  W�œU(«  WM��«

 v�≈ ÃU��� ¨WOzU�u�«  «¡«d�ù« s� qF�√Ë d��√ u� U� v�≈ ÃU��� ¨¡U�u�« «cN� ÍbB��«
 X�U� ULN� UNMOF� ÎôËœ ÒÊ≈ ÆWO�U��≈ Õö� W�uEM� v�≈Ë ¨…œUC� WO�� Õö� W�uEM�
 W�dEM� ÆÈd�√ ‰Ëœ w� Î UOAH�� ÊU� «–≈ ¨¡U�u�« Òb� lOD��� ô ¨VD�« ‰U�� w� W�ÒbI��
 ¨WÒ�u{U�  W�dE�  ¡U�u�«  l�  X�U�  WO�dG�«   UFL��L�«  UNIÒ�D�  w��«  ÍœdH�«  ’ö��«
 »UB� Ê√ U�≈Ë ¨ UFL��L�« ÒqJ� WO�U��ù« …U�� U�√ ¨¡U�u�« WN�«u� w� W��U��« …b�UI�U�

Æ„öN�«Ë ¡U�u�U� UNK�
 s� «–U� sJ�Ë ¨WO�U��û� Î «œÒbN�Ë ÊU��û� Îö�U� Î «Ëb� ¨t��u� s� nA� åU�Ë—u�ò

øWÒOMO��« dO� U�Ë—u� WKzU�
 q��Ë »Ëd��« Òs� w� Î UO�UO� Î UL�— UN��—U� d�� XK�� WO�dO�_« …b��L�«  U�ôu�«
 U�dO�√ UN�ö� X�J�—« w��« WO�U��« WOL�UF�« »d��« v�≈ v�Ë_« WOL�UF�« »d��« cM� ¨dA��«
 w�«“U�U�Ë ULO�ËdO� vK� sO��Ëu� sO�K�M� XI�√ ULMO� WO�U��ù« o�� …—e�� d��√
 dO� …—uB� WH�UC� œ«b�√ s� ÎöC� …d�U�� …—uB� ÊU��≈ n�√ 250  u�� XK�I�
 Òb{ UN�Ëd� s� «b�Ë Æq�UMI�« pK� s� X��� w��« ÷«d�_«Ë  U�U�ù« W�O�� …d�U��
 ‰ËœË ‚«dF�«Ë ULM�Ë ÂUM�O� Òb{Ë ¨WOL�UF�« »d��« q�� Èd�√ ‰ËœË wKOA�Ë «u�—UJO�

ÆsO�OL�UF�« sO�d��« bF� …b�b� Èd�√
 „UM� sJ� r� –≈Ë ¨vB�� ôË ÒbF� ô ‰Ëb�«  «dA� Òb{ U�dO�√ »Ëd� WKOB� ÒÊ≈
 UN�S� ¨WO�dO�_« W�ËuM�« q�UMI�« ¡«d� s� rNH�� «uI� Íc�« ’U��_« œbF� œÒb�� r�—
 XHK� bI� ‚«dF�« vK� UN�d� U�√ ¨w�UM�O� w�uOK� u�� XK�� U�b�Ë ÂUM�O� »d� w�

Æ»U�—ù« WD�«u� Ë√ …d�U�� …—uB� ¨WO�{ ÊuOK� s� d��√
  U�ôu�«  œ«Òb??�  ÒÊS??�  ¨WO�{ n�√  sO�L� u�� Êü«  v�≈  åU??�Ë—u??�ò  œ«b??�  q�� –≈Ë
 w�dO�_«  Ê«ËbF�«  W�O��  ¨b�eL�«  q���  ‰«e??�  ôË  ¨U�U�C�«  sO�ö�  q��  …b��L�«

ÆV�U��« W�œU�√  U�uIF�«Ë —UB��« W�O��Ë ÒdL��L�«
 Êü«  v�≈  w�Ë  ¨UNFzUE�Ë  U�dzU�J�  åU??�Ë—u??�ò  WKzU�  …dO��  ÒbF�  ¨…b��L�«   U�ôu�«

ÆWO�U��ù« Òb{ UN�d� w� åU�Ë—u�ò vK� ‚ÒuH��
 »UJ�—« w� Î UO�UO� Î UL�— q Ò�� d�ü« u� ¨w�UDO��ô« ÍdBMF�« w�uONB�« ÊUOJ�«
 ¨»U??�—ù«Ë  Ê«Ëb??F??�«Ë  ‰ö��ô«  vK�  ÂU�  lMDB�  ÊUO�  uN�  ¨WO�U��ù«  Òb{  —“U��
 Î U�Ëd� Òs� u�Ë ¨rN{—√ Òq��« Ê«  bF� sOOMOD�KH�«  Òb{ w�u� qJA� q�I�«  ”—UL�
 —“U��  VJ�—«Ë  ¨‰Ëb??�«  Ác�  s�  ¡«e??�√  Òq��«Ë  ¨ÊUM��Ë  Êœ—_«Ë  W�—u�Ë  dB�  Òb{
 U�Ë  Í—uBML�«Ë  U�U�  —“U��  v??�≈  dI��«  d��Ë  sO�U�  d??�œ  w�—e��  cM�  W�u�u�

ÆUM�F� ¡UM�√ s� ·ôü«  U�� …UO��  œË√ w��« —“U�L�«  U�� ULNMO�
 t�d�  w�  U�Ë—u�  vK�  ‚ÒuH�  tMJ�  ¨U�Ë—u�  WKzU�  s�  ÍdBMF�«  w�uONB�«  ÊUOJ�«
 Òb{ »U�—ù«Ë ‰UI��ô«Ë q�I�« ”—UL� åU�Ë—u�ò Òq� w� u�Ë ¨WO�U��ù« Òb{ W�œU�ù«

ÆsOOMOD�KH�«
 V���� Æq�I�«  UOKL�Ë rz«d��« »UJ�—« s� Êu�Ò—u�� ô ¨¡UDI�Ë WKzU� åU�Ë—u�ò ?�
 »Ëd�Ë  U�«e� bNA� w��« œö��« ÒÊS� ‘dO�u� uO�uD�« …b��L�« r�ú� ÂUF�« sO�_«
 vK�  UN�d�  w�  ÒdL���  W�œuF��«  ÒÊS�  ¨p�–  l�Ë  ¨åU�Ë—u�ò  ¡«d�  s�  √u??�_«  dE�M�
 Î «—UB� ÷dH�Ë ¨‰U�d�«Ë ¡U�M�«Ë ‰UH�_« s� sJL� œb� d��√  q�� W�bN��� sLO�«

Æ¡«Ëb�«Ë ¡«cG�« rNM� lML�Ë sOÒOMLO�« vK� Î UOF�u��
 ·bN���  WO�U�—ù«   U�uL�L�«  WD�«u�Ë  …d�U��  …—uB�  Èd??�_«  w�  UO�d�
 ¡U�œ  ¨wA�u�«  ÊU??�Ëœ—√  ÂUE�  W��d�Ë  ¨sOO�bL�«  q�I�Ë  nBI�U�  W�—u��«  o�UML�«

 ÆÆÆW�—u� vK� WO�U�—ù« WO�uJ�« »d��« ¡b� cM� «uK�� Íc�« sO�—u��« U�U�C�« ·ô¬
øåU�Ë—u�ò ¡UDI�Ë åU�Ë—u�ò WKzU� s� «–U� sJ�Ë ¨U�Ë—u� ¡U�Ë t�«u� tK� r�UF�«

 (1¢U áªàJ) ... ¬à∏FÉYh zÉfhQƒc{

 ¨WÒOF�«u�«  »U� s� q� w�u�u�b�«  oKDM� s� fO� Î̈UOK� tO� tH�U�√ Íc�«  wLO�Q��«  t�u��«  uN� 
 ‰U�Ë ¨w�dBL�« ŸUDI�« w� qB� U� nK� WM�UJ�« WO�UO��« WKF�« s� t�H� V�UJ�« ÀÒb�� YO�
 œÒb�Ë ¨ÂuO�« w�dBL�« l{u�« tO�≈ q�Ë UL� VÒ��� Íc�« u� w�UO��« œU�H�« ÒÊ≈ ÒÂU� Õu{u�
 p�c� W�uO��«  «œUCL�«Ë r�«dL�« oO�D� q�� Ã«Òd��« nOEM�ò ÎôË√ VÒKD�� Õö�ù« WOKL� ÒÊ√ vK�

ÆåŸUDI�«
 W��U��Ë  ¨Êu�UI�«  oO�D��  Î «—u??�  ¡b��«  w�  v??�Ë_«  WO�ö�ù«  …uD��«  ¨bOBI�«  XO�  UM�
 ÆtO�≈ UMK�Ë U� v�≈ U�bK� «uK�Ë√Ë  UI�uL�« Ác� Òq� «u�J�—« s�c�« sO�d�L�« W��UF�Ë sO�D�L�«
 vK� ÂuK�«  l{Ë v�≈  ÎUF�� W�U{≈ ¨sOO�UO��«Ë W�UO��«  w� w� WKF�«  ÒÊ√  ÊuIH�� UM�√  UL�U�Ë
 ŸUDI�«  rÒK��  UM�√  wMF�  rO�Q��«  Ÿ«u�√  s�  Ÿu�  Í√  ÒÊS�  ¨·—UBL�«  vK�Ë  ÊUM��  ·dB�  WOL�U�

°ø»uKDL�« u� «c� qN� ¨rN�H�√ sOÒO�UO�K� w�dBL�«
 WM� sO�ö� cM� WL�«d�L�« t��b� WHK�Ë ÂUF�« s�b�« s� Y�b��« w� œU�“ —u��b�« l Ò�u�� r�
 vK�  UOMOF���« w� Î «b� Î«b� WO�U� bz«u� XF�œ w��« w�  U�uJ��« ÒÊ√ d�c� r� UL� ¨ÂuO�« v��
 s�b�«  ÂU�—√  w� Î «dO�� Î «b�«e�  VÒ�—  U�  ¨1995  ÂUF�«  w� W�L�«  w� 45  v�≈  XK�Ë WM�e��«   «bM�

ÆÂU� bF� ÎU�U� t�HK� ÂU�—√ w� ÎUO�U�Ë ÂUF�«
 sOÒO�dBL�« «Ëb��√ s�c�« r�Ë ¨WKF�« V�� r� sOO�UO��« ÒÊ≈ YO� ¨UN�H� WDIM�« v�≈ œuF� UM�Ë
 ÂuO�«  ¡uM� w��«  WKzUN�«  ¡U��_« Ác� W�UF�«  WM�e��«  vK� «u� Ò�— s� r�Ë ¨œU�H�«  w� r�u�—U�Ë
 WHK��� l�—UA� cOHM� d�� Êu�b�« ‰ö� s� X�√ w��« ‰«u�_« s� l� «ËœUH��« s�c�« r�Ë ¨UNKL��
 sÒO��  UL�  ÎU�ÒO�  ÊU�  cOHM��«  ÒÊ√  v�≈  W�U{≈  Î̈ «b�  WE�U�  nKJ�   UOMOF���«  w�  WOzUL�≈Ë  W�—UL�≈

   ÆU�dO�Ë  U�UCO� s� qB� U� W�U� WO����« WOM��« w� …dO�J�« q�UAL�« s� ÎUI�ô
 w�«d��ô« r�UF�« w�Ë ¨r�UF�« ¡U��√ Òq� w� ÎUF�—– ÎöA� qA� Í—U�O�U�u��« ÍœUB��ô« ÂUEM�« ÒÊ≈
 W�UF�« WO�UL�«Ë œUB��ô« ÔrM� r�Ë W�d���« Ác� XKA� W�Ëb�« …—«œS� „uM��« X�U� YO� o�U��«
 qB� UL�≈  r�UF�«  w� W�Ëœ dO� w� p�– ÕU�� sJ�Ë Æ’U��«  ŸUDI�«  v�≈  —u�_«   œU� U�bM� ô≈
 qI� sJL� ô p�c�Ë ¨UN� Êu�e�K� s Ó� ôË sO�«u� ö� U�bM� U�√ ¨sO�«uIK� Â—U� oO�D� l� o�«d��U�
 qB� U� —«dJ� b�d� ô Æs�b�U� sOÒO�UO� …—«œ≈ v�≈ s�b�U� sOÒO�dB� …—«œ≈ s� w�dBL�« ŸUDI�«
 ÆXKA� nO�Ë UNO� W�UO��« XK Ò�b� nO�Ë tMO� w�  dÒ�F� w��« „uM��« s� ÁdO�Ë å«d��≈ pM�ò l�
  U��RL�«Ë  «—«œù« s� dO�J�« o�œUMB�« q��Ë ¨‰«u�√ s� t�—b�√ U�Ë o�œUMB�« qHG� ô p�c�Ë

 ÆÊËƒUA� UL� UNO� sOO�UO��« q�̂b�� WF{U��« W�UF�«
 V��  sJ�Ë  ¨sO�D�L�«Ë  s�b�UH�«  sOÒO�dBL�«  WB�UI�  »u�u�  k�U�  —u��b�«  l�  s��
 …—«œ≈ f�U�� ¡UA�≈Ë sOÒO�dBL�« b� Òn� u� tKF� sJL� U� ÆÎôË√ s�b�UH�« sOÒO�UO��« WB�UI�
 X�U�  w��«  ·—UBL�«  WOHB�  bF�  ÎUF��  ¨·—UBL�«  d�b�  s�dL���L�«Ë  sO�œuL�«  s�  WDK���
 ÆWLOK� dO� ŸU{Ë√ s� w�UF� ô Èd�√ ·—UBL� UN��œË ¨…dONA�« WO�UL�«  U�bMN�« q�� …dÒ�F��
 W�“_«  Ác�  bF�  t�  W�—UALK�  ¡w�  wI�  «–≈  «c�  ÆÆÆWO�M�√  ·—UB�  l�   U�«d�  W�U�≈  sJL�  UL�

ÆÆÆWOzU�u�«
ÆWOM�u�« …b�u�« d�M� ÂU� sO�√*

 (1¢U áªàJ) ... äÉMGôàbG ≈∏Y äÉ¶MÓe

 ’U��«  rN�U��  vK�  sOO�UM�K�«  …œU�≈  u�  w�UM�K�«  —«dI�«
 Ë«  UN�U��  vK�  U�¡UM�√   œU�√  ‰Ëb�«  s�  Î «œb�  ÒÊ«  rKF�«  l�®
 ¨W�ËdF�  dO�  d�«c��«  —UF�√  Êü«  v��Ë  ¨©—U??F??�_«  nBM�
 WO�—U��« UN��“Ë w��«  «—UL��ô« W��F� s� ¡UN��ô« —UE��U�

 ∫WO�U��« WO�x� ÎUI�Ë p�–Ë ¨sO�d�GL�« vK� WO�UM�K�«
 œb�  vK�  Ÿ“u�  ¨WO�UM�K�«  …dzUDK�  …œÒb��  WHK�  „UM�  ÒÊ≈  
 X��  œ—«u??�«  W�uJ��«  —«d�  s�  Y�U��«  bM��«  hM�Ë  ÆÆ»U�d�«
 sOO�UM�K�«  sO��«dK�  Íd�d��«  oO�—  —UD�  `��  WO�¬ò  Ê«uM�

∫w�U��« vK� å…œuF�U�
 ”U�√ vK� ¨s�d�U�L�« WIH� vK� dH��«  U�UD� ¡«d� Òr��ò
 »U���« bF� ¨j�Ë_« ‚dA�« Ê«dO� W�d� ÁœÒb�� Íc�« dF��«
 —«d�® —«dI�« «c� w� bL�FL�« b�UIL�« l�“u�� ÎUI�Ë W�UD��« WHKJ�

Æ©WO�ü«
 Òq�√ œbF�« ÊU� ULK�Ë dF��« œÒb�� Íc�« u� »U�d�« œb� ÒÊ« ÒÍ«
 »öD�«  U�√  ¨vM�  ËË–  ô≈  UNIOD�  ôË  ¨vK�√  W�UD��«  X�U�  ULK�
 rN�UM� s� UL�— œËb�L�« q�b�« ÍË– s� sO�d�GL�« s� r�dO�Ë
 Îö�U� œbF�« ÊU� u� v�� t�S� p�– v�« W�U{≈ Æ…œuF�« s� VOB�
 WK�U�  UNM�Ë  …dzUD�«  s��  vK�  c����  w��«   «¡«d??�ù«  ÒÊS�

 ÆÆ»U�d�« œb� s� ÎUC�√ qKI� ¨d�ü«Ë V�«d�« sO� W�U�L�«
 œ«d�√Ë r�¡UL�√ «uK�� sO�d�GL�« s� Î «œb� „UM� ÒÊS� p�c�
 s� ¨wMF� «cN� WO�U� d�«c��« WHK� X�U� Ê« sJ�Ë ¨…œuFK� r�d�√
 WHK� ÊËd�ü« »U�d�« qÒL�O��Ë ¨…œuF�« iF��« —ËbIL� ÊuJ�
 ¨Èd�√ …d� lH�dO� …d�c��« dF� ÒÊ« ÒÍ« Æ…UGKL�« d�«c��« —UF�√

Æ…dzUD�« v�« œuFB�« UL�—Ë —UDL�« v�« ‰u�u�« bF�
 q�  ¨d??�«c??�??�«  dF��  b�b��  s??�  „UM�  fO�  Êü«  v��  «c??�
 ÊËœ Î «d�bI� d�«c��«  —UF�√ —ÒbI� ÊQ� sO�d�GL�«  mÒK��  «—UH��«

Æb�b��
 w�  WO�UM�K�«  WO�—U��«  q??�«œ  s�  »Òd??�  U�  iF�  ÒÊ√  dO�
 YO�® Ê«dN� s� …d�c�K� Íd�bI��« dF��« ÒÊ√ v�« dOA� ¨ ËdO�
 1700  v�≈  qB�  b�  ¨‰U�L�«  qO��  vK�  ÊUM��  v�≈  ©ÎUO�U�  rO�√

Æ©ONE WAY ® —ôËœ

 2500  u��  ÊUM��  v�«  ©«d��  ÎU�ö�  ÒrC�  w��«®  U�Ë—Ë√  s�Ë
 XMK�√ b�Ë ¨—ôËœ 3500 s� d��√ v�« qB� b� UOI�d�√ s�Ë ¨—ôËœ
 1800 sO� ÕË«d�O� UOI�d�√ s� dF��« ÒÊ« s� ÎUOL�— W�uJ��«
 u�√ s�Ë —ôËœ 1300 v�« 650 s� ÷U�d�« s�Ë Æ—ôËœ 3900Ë

Æ—ôËœ 1500 v�« 750 s� w��
 t�_ ÆrOE� Òw�U� k� Ë– ô≈ sO�d�GL�«  s� œuF� s� t�«  ÒÍ« 
 w�  œ«d�√  W�L�  s�  WH�R�  …d�√  t�b�  s�  ¨‰U�L�«  qO��  vK�
 nO�UJ�  vK�  w�QM�Ë®  Æ…dOF���«  V���  l�bO�  r�  ¨UOI�d�√

Æ©…—uEM� dO� Èd�√
 qO�UH�  oO�œ  qJA�  W�uJ��«  sKF�  Ê√  u�d�  ¨‰«u�_«  ÒqJ�
 nO�UJ��«  —ÒbI�  Ê√  sJL�  WDO��  W����  t�_  ÆŸu{uL�«  «c�
 ÒÊS� ô≈Ë ¨…œuF�« «Ë—Òd� «–≈ ¨…dO�J�« d�_« »U�—√ U�bÒ�J�O� w��«
 „d�ÔO� ¨jI� ¡UOM�_« ”UO� vK� ÎöBH� ¨ÊuJO� w�UM�K�« —«dI�«

ÆrN�H�Q� r�dOB� ÊuN�«u� »öD�«Ë q�b�« ËœËb��
 ‰Ëœ  ÒÊ_  ¨…d���  W�uJ��«  UNM�  XF�«d�  ¨WO�U��«  WDIM�«
 Ê«dO� …dzU� o�«d� ÊQ� ¨wCI� X�U� w�Ë ¨UN�C�— »«d��ô«
 s�_« s� wM�√Ë W�B�« …—«“Ë s� wÒ�� ¨ÊUI�d� ¨j�Ëô« ‚dA�«

Æœ«d�√ WF�—√ s� n�R� ÂUF�«
 ¨WMOF� WO�¬ o�Ë bzUFK�  U�u�� ¡«d�≈ ‰Ë_« o�dH�« WLN�
 d���U�  s�bzUF�«  vK�  WOM�_«   «b ÒNF��«  c�√  w�U��«  WLN�Ë

ÆÆÆ ÒÍ“«d��ô«
 ∫ÊU�LN� ÊU�DI� d�_« w�

 W�bFL�«  —«d??I??�«  … Òœu??�??�  s??�  ”œU??�??�«  bM��«  ÒÊ«  ∫v???�Ë_«
 …dzUDK�  œuFB�U�  `L��  ôò  t�√  vK�  hM�  ÊU�  ©fOL��«®
 WO�D�«  WM�UFL�«  V�uL�  ”ËdOH�«  s�  t��ö�   b�Q�  sL�  ô≈
 ÒqJ�  w�D�«  o�dH�«  ULN�d��  s�cK�«  ≠  s�—u�cL�«  sOB�H�«Ë

Æò ≠ —œUG�
 ô ¨—UDL�« w� oKFO� ¨w�UM�K�« »UBL�« ÒÊ« ¨wMF� ÊU� «c�Ë
 ÂuI�� ¨WHOCL�« W�Ëb�«  ôË ¨ÁbK� v�«  tF�d�� ¨t��Ëœ …dzU�
 s�  WO�UM�K�«   «—UH��«  t�GK��  UL�  ÎUI�Ë  ¨W�UOM�U�  WLNL�«  ÁcN�
 œuFO� t�« YO�� Æ—«dI�« «c� q�bF� Òr� ‰«u�ô« ÒqJ� Æ‰Ëb�« Ác�

 w�  åW�—U�  WO��  j�«uC�ò  rN�uC�  bF�  Êu�d�GL�«
Æ…œuF�«  «—UD�

 n�uL�  ¨Ê¬  w�  …œU??�ù«Ë  …—U??�ù«  s�  Òb�  ô  ‰U�L�«  «c�  w�
 W��UFL� U�œ«bF��« XMK�√ w��« WO�«d�ô« WO�ö�ô« W�—uNL��«
 vK� s�œu�uL�« V�U�_« s� r�dO�Ë sOO�UM�K�« s� sO�UBL�«

 ÆÆÆWO�«d�ù« W�uJ��« WIH� vK�Ë ÎU�U�� ¨UN{—√
 dO�J�«  …œu� ¨XK ÒN� …—uJA� Ê«d�≈  ÒÊ«  v�«  …—U�≈ —b�� UM�
 W�L�« œËb� v�« XK�Ë ÆÆWDO�� W�e�— ·ö�Q� sOO�UM�K�« s�
  «dzU�  XK�√  Ê«  bF�  ¨b�«u�«  V�«dK�  ÎU��dI�  Î «—ôËœ  sOL��Ë
 ¨ ö�— Àö� vK� sOO�UM�K�« åIRAN AIR d�« Ê«d�≈ò W�d�
 W�B�« …—«“Ë X{d� YO� Ê«dN� —UD� w� rNB�� Òr� Ê√ bF�
 wAH�  WN�«u�  w�  …b�U�L�«  ÊUM��  vK�  UNMO�  w�  WO�«d�ù«

Æ”ËdOH�«
 s�  Î «œÒb��  ÷dF�«  Òr�  ¨sOOMFL�«  l�   ôUB�ôU�Ë  ÂuO�«
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وألن في التاريخ بدايات المستقبل...

ُتخّصُص هذه الصفحة صبيحة كل يوم سبت، لتحتضَن محطات المعات من تاريخ الحزب السوري القومي االجتماعي، 
التماعات  تراث حزبهم وتاريخه  إلى  الحزب، فأضافوا عبرها  اجتماعيون في مراحل صعبة من مسار  صنعها قوميون 

نضالية هي خطوات راسخات على طريق النصر العظيم.

أننا كأّمة، استمرار مادي  أن ال يسقط من تاريخنا تفصيل واحد، ذلك  المستقبل في دائرة رؤيتنا، يجب  وحتى يبقى 
روحي راح يتدفق منذ ما قبل التاريخ الجلي، وبالتالي فإن إبراز محطات الحزب النضالية، هو في الوقت عينه تأكيد وحدة 

الوجود القومي منذ انبثاقه وإلى أن تنطفئ الشمس.
إعداد: لبيب ناصيفكتابة تاريخنا مهمة بحجم األمة.
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حضوره  له  ك��ان  وق��د  كثيراً،  عنه  سمعُت 
إلى  الحزب،  في  الشامي،  الجيش  في  الالفت 
أن توّليت مسؤولية رئيس مكتب عبر الحدود، 
عام 1971 ، فتابعت األمين معين وكان استقر 
الى  وصل  كان  ان  بعد  الغوادلوب  جزيرة  في 

فنزويال.
الغوادلوب،  مفّوضية  إلى  تولى،  أنه  أذكر 
مسؤولية الفروع الحزبية في البحر الكاريبي، 
»المارتنيك«،  »كوراساو«،  »ترنيداد«،  ومنها 
»هايتي« وغيرها، وقد أتيت على ذكرها سابقاً، 
فيها  رفقاء  وعن  تفصيالً،  عنها  أكتب  أن  وآمل 

تمّيزوا بأدائهم الحزبي. 
عندما علمت أّن األمين معين عاد إلى الوطن، 
صافيتا  منفذية  إلى  رسالة  من  أكثر  وّجهت 
وإليه بواسطتها، وفيها أؤكد على أهمية تدوين 
مسيرة األمين معين ومعلوماته الغنية المفيدة 

لتاريخ الحزب. 
في  نشطوا  كانوا  آخرين  رفقاء  عن  ومثله 
إلى الوطن، منهم على  الكاريبي وعادوا  البحر 
ما أذكر أنطون بيطار »المارتنيك« ومنير رّيس 

»هايتي«.
مع األسف، أقولها ربما للمرة األلف، لم تبادر 
تاريخ  يفيد  ما  تدوين  إلى  الرفقاء  وال  الفروع 
الحزب، كأن ما أقوم به ال يعني تاريخ حزبنا، 
أو أنه للتجارة والمنفعة المالية، وقد أكدت في 
كثير من الرسائل، وفي بيان معمم)1( على أّن 
أي ريع قد يعود إلى المؤلف نن كتب في حال 
تّمت طباعتها، كلها أو أجزاء منها، هو من حق 

مؤسسة رعاية أسر شهداء الحزب.
وفيها كلها كنت اقول إّن خسارة المعلومات 
ناصيف  لبيب  األم��ي��ن  ب��ال��وج��ع  تصيب  ال 

شخصياً، إنما تصيب مصلحة تاريخ الحزب. 
ملف  إل���ى  أص���ل  وإذ  الح��ق��ة،  ن��ب��ذة  ف��ي 
معين  األمين  عن  نبذة  سأهيئ  الغوادلوب)2( 
عرنوق، بما توفر لدينا من معلومات، داعياً كّل 
من عرفه في الوطن وعبر الحدود أن يكتب عنه، 
إليها  نستند  أن  يصح  بمعلومات  يزّودنا  وأن 

في نشر نبذة وفاء عن األمين معين عرنوق. 
* * *

من منفذية صافيتا هذه الكلمة الموّزعة عند 
رحيل األمين معين عرنوق:

األمين معين منح عرنوق.
من مواليد 1928.

ان��ت��م��ى إل���ى ال��ح��زب ال���س���وري ال��ق��وم��ي 
االجتماعي في عام 1947.

ونتيجة  ال��ش��ام��ي،  ال��ج��ي��ش  ف��ي  ت��ط��وع 
عدة  كضابط  تسلم  وإخ��الص��ه  لشجاعته 

مسؤوليات هامة في الوحدات التي خدم بها.
تعرض في عام 1955، ومن ضمن المؤامرة 
والتعذيب  لالعتقال  الحزب،  لها  تعّرض  التي 
أطلق سراحه بشكل مشروط  الشديد. وعندما 

إلى  فتسلل  الواجب،  نداء  تلبية  في  يترّدد  لم 
كمسؤول   ،1958 معارك  في  ليشترك  لبنان 
معركة  في  جرح  حيث  قطاع،  وقائد  للتدريب 

شمالن.
وكيل  منها  حزبية،  مسؤوليات  عدة  استلم 
البحر  منطقة  ف��ي  وم��ف��وض��اً  ال��دف��اع،  عميد 

الكاريبي في المهجر.
العقيدة  على  أميناً  وظل  األمانة،  رتبة  نال 
التي بقيت متوهجة في قلبه وسلوكه وأحاديثه 

حتى لحظات حياته األخيرة.
* * *

كتب األمين الياس عشي 
البقاء لألّمة يا حضرة األمين

عرنوق  معين  األم��ي��ن  حضرة  رحيل  قبل 
هانيبال  الرفيق  هاتفّياً  بي  اتصل  بساعات 
وضع  في  معين  األمين  أّن  ليخبرني  ضيعة 
ح���رج، وأن���ه س��أل ع��ّن��ي، وت��س��اءل ع��ن عدم 
فأخبره  سابقة؛  أي��ام  في  كما  عليه  ت���رّددي 
الرفيق هانيبال عن الوضع السّيئ الذي يمّر به 
وصعوبة  الطرقات،  قطع  سيما  ال  اللبنانيون، 

التنقل بين طرابلس وطرطوس. 
وفي اليوم التالي، وقبل أن اتصل به معتذراً 
رحيله،  نبأ  وصلني  بزيارته،  تقصيري  عن 
مناضالً  أميناً  اليوم  فقدت  أنني  للتّو  فأدركت 
عرفته السجون والمغتربات، ورفيقاً لم يتخلَّ 
لحظة عن رفقائه، وصديقاً كنت أرتاح في فيء 
الحزب  عن  الحديث  دار  كلما  الطويلة  سنواته 
المؤسس  وعن  االجتماعي،  القومي  السوري 
مواجهة  في  القوميين  بطوالت  وعن  سعاده، 
اليهود في زمن صارت العمالة فيه وجهة نظر.
الراحل  والصديق  والرفيق  األمين  يتخلَّ  لم 

التي  الطويلة  السنوات  رغم  عرنوق،  معين 
وجوده،  تساوي  بقضية  إيمانه  عن  عاشها، 
وعن سعيه الدؤوب للّم الشمل، كلما تعّرضت 
المؤسسة الحزبية لرياح تأتيها، في كثير من 

األوقات، من الجهات األربع.
أّدي��َت  لقد  األم��ي��ن،  رفيقي  ي��ا  بسالم  ارق��د 
لم  يوماً،  تتهاَو  لم  بقسمك،  ملتزماً  الرسالة 
األولى،  سنواتك  في  كما  وبقيت،  يوماً،  تهادن 

تصرخ بفرح: لتحَي سورية، وليحَي سعاده.
* * *

عائلة  ف��ي  المتقدم  وج���وده  للحزب  ك��ان 
»متن  باسم  ُع�رفت  التي  البلدة  وفي  عرنوق، 

عرنوق / طرطوس«، عرفُت منهم:
األديبة  الرفيقة  والد  عرنوق:  ادوار  الرفيق   
عنها،  كتبُت  كنُت  وقد  شريقي،  عرنوق  إن��اة 
المعلومات  شبكة  موقع  إلى  الدخول  لالطالع 
www.ssnp. االجتماعية  القومية  السورية 

info
ع��رن��وق.  مفيد  وال��م��ؤرخ  االدي���ب  الرفيق 
زي��ارة  عنه،  المعممة  النبذة  على  ل��الط��الع 

الموقع المشار إليه آنفاً.
تولى  عرنوق:  الله  رزق  المحامي  الرفيق   
منها  طرطوس  منفذية  في  مسؤولية  من  أكثر 
مؤخراً.  المنية  وافته  ع��ام.  منفذ  مسؤولية 

مراجعة الموقع المذكور آنفاً.
* * *

ال يمكن ان اذكر االمين معين إال وأذكر االمين 
عبدالله كوزاك، الذي تمّيز بدوره في حضوره 
الى  الشام ولبنان، وصوالً  كّل من  الحزبي في 
البرازيل، مستقراً في برازيليا، ومقيماً حضوراً 
كانوا  الذين  رفقائنا  من  المئات  ونذكر  الفتاً. 
بحق  المؤامرة  وقوع  عند  الشامي  الجيش  في 
الحزب في نيسان، ثم انتقلوا الى لبنان، ليسقط 
منهم شهداء، امثال محمود نعمة، ومسلط ابو 
فخر، او يغادروا الى مناطق عبر الحدود، منهم 
الرفيق عبدالله جبيلي )فنزويال( والرفيق اكرم 

بشور )البرازيل(.
* * *

قد نضيف الى هذة النبذة سيراً ومعلومات 
وعذراً للظروف الصعبة التي نمر بها جميعاً

فننشر  معلوماتهم،  رفقاؤنا،  يكتب  لو  حبذا 
ذلك بأسمائهم...

هوامش:
إليه،  الــُمــشــار  ــيــان  ــب ال نـــص  عــلــى  لـــاطـــاع   -  1
القومية  السورية  المعلومات  شبكة  موقع  الى  الدخول 

. www.ssnp.info االجتماعية
عـــن واقـــــع تــــوّزع  مــــرة  مـــن  أكـــثـــر  شـــرحـــت   -  1
محفوظاتي وأوراقــي، وما يسببه ذلك من وجع، ومن 
أثر سيّئ على اإلنتاج الخاص بموضوع تاريخ الحزب.

المعروف  جريس،  موسى  الرفيق  عرفت 
كان  الستينات.  أواخ��ر  في  ج��ورج،  أبو  ِباسم 
الشمالي«  المتن   – »ضبية  مخّيم  في  مقيماً 
وناشطاً في اتحاد عمال فلسطين، إلى أن غادر 

إلى النروج حيث ما زال مقيماً. 
من  استلمتها  كنت  التي  المعلومات  ه��ذه 
 ،2013/01/13 بتاريخ  جريس  الرفيق 
من  أو  الحقاً،  منه  أستلم  أن  أمل  على  أنشرها 
األمين  حضرة  ومنهم  الضبية،  في  رفقائنا 
ما  راغ��ب،  أنطون  والرفيق  خليل)1(،  أنطون 

يغني تلك المعلومات.
مضيئة  نبذة  نشرنا  كّنا  ثانية،  جهة  من 
االطرش،  جبران  الراحل  المناضل  الرفيق  عن 
الذي كان انتقل في آخر سنّي حياته إلى مخيم 
عليه  نقترح  اإلط���الع،  يرغب  لمن  الضبية. 
السورية  المعلومات  إلى موقع شبكة  الدخول 
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» بداية، أوّد أن أشير إلى أنني تعّرفت على 
عمري،  من  العاشرة  في  كنت  عندما  الحزب 
الرشيدية  مخّيم  في   1954 العام  في  وذل��ك 
قضاء صور في الجنوب اللبناني، ألننا انتقلنا 
إلى  النكبة  بعد   1948 عام  البصة  قريتنا  من 
ذلك المخّيم المذكور، وفي عام 1956 تّم نقلنا 
مقيتة  طائفي  فرز  عملية  في  ضبية  مخّيم  إلى 
أقامت  حيث  اللبنانية،  السلطات  عليها  أقدمت 
وهي  الفلسطينيين،  للمسيحيين  مخيمات 
الياس.  وم��ار  الباشا  وجسر  الضبية  مخيم 
في  معاناتنا  مسيرة  من  طويلة  قصة  وه��ذه 

الكيان اللبناني. 
في  أساتذتي  خالل  من  الحزب  على  تعّرفت 
المدرسة، وهما الرفيق يوسف أيوب حداد)2( 
ويوسف الشاعر)3(، ولسُت متأكداً إذا كانا قد 
لبنان،  في  أم  فلسطين  في  الحزب  إلى  انتسبا 
المتحدة  الواليات  في  اآلن  يعيشان  واالثنان 
األميركية وقد بلغا العقد الثامن أو التاسع من 

العمر. 
الضبية،  م��خ��ي��م  إل���ى  انتقلنا  وع��ن��دم��ا 
أصبح  ولم  الحزب،  ونشاطات  أخبار  تابعت 
عشرة  السادسة  بلوغي  عند  إاّل  عامالً  عضواً 
م��ن ال��ع��م��ر... ك��ان ال��ح��زب ال��س��وري القومي 
مخيم  ف��ي  ال��وح��ي��د  ال��ح��زب  ه��و  االجتماعي 
حزب  إلى  المنتسبين  عدد  كان  بينما  الضبية، 
من  وجميعهم  اليد،  أصابع  يتجاوز  ال  الكتائب 
الذين تركوا قراهم عام  اللبناني  قرى الجنوب 
كالجئين،  وُسّجلوا  المخيم  إلى  وقدموا  النكبة 

علماً أّنهم لبنانيون! 
أهالي  أوس���اط  ف��ي  ينشط  ال��ح��زب  ك��ان 
اإلذاعية  الحلقات  إقامة  خ��الل  من  المخيم، 
الرسمية،  المناسبات  في  المهرجانات  وإقامة 
وذك��رى  تموز  م��ن  والثامن  آذار  م��ن  ك���األّول 

بحيث  مميزاً  آذار  من  األول  وكان  التأسيس، 
كانت ُتنار قمم الجبال ليل األّول من آذار في عيد 
ميالد الزعيم. كما كان القوميون االجتماعيون 
طلبات  على  ب��ن��اًء  المخيم  خ��ارج  ينشطون 
الحزبية. ومن  الضرورات  المركز وما تقتضيه 
أكبر النشاطات التي قام بها الحزب هو الحشد 
أُقيم  الذي  الكبير  االجتماعي  القومي  السوري 
وحضرته   ،)4(1959 العام  في  المخّيم  في 
اللبنانية  المناطق  مختلف  من  حزبية  وفود 
سعاده،  عبدالله  الدكتور  األمين  رأسهم  وعلى 
وغيرهم من الرفقاء المسؤولين وال أذكر تاريخ 

اليوم أو الشهر. 
وال��ن��دوات  اإلذاع��ي��ة  الحلقات  ك��ان��ت  لقد 
الحزبية عامالً أساسياً في تعميم الوعي القومي 
لدى المواطنين، وقد كانت تتوافد أعداد كبيرة 
الرفقاء:  منهم  أذكر  الحزبيين  المسؤولين  من 
جبران جريج، عبدالله قبرصي، حيدر عيسى، 
عصام شريح، ياسين عبد الرحيم وغيرهم)5(. 
التي مّر  المخيم بالظروف  الحزب في  تأّثر  لقد 
بها، فانقسم القوميون بين الوالء للمركز وبين 
المسيح(،  عبد  )جورج  باالنتفاضة  ُسّمي  ما 
على  تتنافسان  مديريتان  ه��ن��اك  وأص��ب��ح 
الهدف  النهاية  في  كان  وإن  المواطنين،  كسب 
القومية  السورّية  بالعقيدة  اإليمان  هو  واحد 

االجتماعية. 
قادها  التي  االنقالبية  المحاولة  جاءت  ثّم 
وقامت  الحزبي،  للنشاط  حّداً  لتضع  الحزب، 
القوميين  جميع  باعتقال  اللبنانية  السلطات 
التعذيب  نصيبهم  ك��ان  وق��د  يؤّيدهم،  وم��ن 
من  وكان  اللبناني،  الثاني  المكتب  أقبية  في 
نصيب الرفيق المرحوم جبران األطرش الحكم 

كباقي  الحقاً  عنه  اإلف��راج  ث��ّم  وم��ن  ب��اإلع��دام 
أصبح  كما  المحكومين.  المعتقلين  القوميين 
التي  الثاني،  المكتب  لسلطة  خاضعاً  المخّيم 
الحزبي  النشاط  لتراقب  لها  مكتباً  أوج��دت 

وغيره. 
أيوب  يوسف  الرفقاء:  القوميين  من  وأذكر 
ثريا،  وشقيقته  الليوس  رض��ا  ف��ؤاد  ح���داد، 
ميخائيل  الشاعر،  بديع  أن���دراوس،  إسكندر 
يونان،  فيكتور  خليل،  جريس  وشقيقه  خليل 
حنا  ق��زوح،  جريس  ق��زوح،  نمر  ورور،  سهيل 
حاصباني،  م��ي��الد  ح���داد،  ال��ل��ه  ج��اد  ح���داد، 
جريس  حاصباني،  جوليا  حاصباني،  نمر 
حاصباني، حبسة حداد، يوسف مالك، يوسف 
الليوس،  يوسف  األط��رش،  جبران  الشاعر، 
حمدان،  سامي  دورو،  طنوس  جدعون،  رضا 
سلوى  م��ع��ت��وق،  ج��وزي��ف  م��ع��ت��وق،  سليم 
وهنا،  خ��وري.  وسمير  خ��وري  إميل  فريوات، 
القوى  احتالل  ومع  أّنه  إلى  اإلش��ارة  من  بّد  ال 
أهالي  تشّرد   ،1976 ع��ام  للمخيم  اليمينية 
الخليج  دول  بين  معظمهم  وت���وّزع  المخيم 
والواليات  كندا  في  االغتراب  وبلدان  العربي 
المتحدة وأستراليا وبعض البلدان األوروبية، 

وانقطع التواصل فيما بينهم نوعاً ما. 
احتالل  مع  ولكن  الصور،  بعض  لدّي  كان 
ِقبل  من  منزلي  ممتلكات  كل  صودرت  المخّيم 
من  وخرجنا  اآلخرين،  كما  اللبنانية  القوات 

المخيم صفر اليدين. 

هوامش:
1 - كنت رافقت انتماء األمين أنطون خليل، والرفيق 
ريمون قرطباوي الذي كان غادر الوطن، وكنت أطمئن 
عرفت  أن  إلــى  أنــطــون  األمــيــن  التقيت  كلّما  عنه  دائــمــاً 

برحيله. كان رفيقاً جيداً. 
نبذة  عممت  وقد  مؤخراً  توفي  حــداد:  يوسف   -  2
عنه. لإلطاع على الدخول الى موقع شبكة المعلومات 
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3 - يوسف الشاعر: ُيفترض أن يكون غير الرفيق 
من  أّنه  على  مّرة  من  أكثر  ذكرته  الذي  الشاعر  يوسف 
الجامعة   – اآلداب  كلية  فــي  الحزبي  العمل  مؤسسي 
حزبياً.  وناشطاً  لإلذاعة  وناظراً  مديراً  كان  اللبنانية، 
غــــادر إلـــى مــديــنــة »مــنــدوســا« فــي األرجــنــتــيــن، حيث 
الرفيق د. رامح  بلدة تنورين. شقيق  المنيّة. من  وافته 

والرفيقة غريتا. 
أوائل  في  وكنت  المذكور،  المهرجان  حضرت   -  4
سنوات انتمائي إلى الحزب. مراجعة ما أوردت عنه على 

الموقع المذكور آنفاً. 
المذكور  الموقع  على  عنهم  نشرت  ما  مراجعة   -  5

آنفاً.   

من الرفقاء الذين خدموا في مركز الحزب، وتفانوا 
القيام بأي مهّمة  الظروف، ولم يترّدد عن  في أصعب 
لبنان والحزب  مّر بها  التي  في كّل األوضاع الصعبة 
منذ اندالع األحداث اللبنانية، وخاصة في العام 1982 

وما تاله، أذكر بتقدير الرفيق محمد عبدالحسين. 
المركز،  ف��ي  خدمته  س��ن��وات  م��دى  على  رافقته 
سائقاً، لم يعرف جبناً أو ترّدداً، وكان يقطع المسافات 
البعيدة، منها إلى مدينة الالذقية وغيرها، ذهاباً وإياباً، 
ولم أسمعه يوماً يشكو أو يتذّمر. لذا، كان محّط محبة 

وتقدير الرفقاء العاملين في المركز، وكنت منهم.
باب  تحت   2007/11/13 بتاريخ  نشرُت  كنُت 
»نتذّكر باعتزاز« كلمة أعيد نشرها وفاًء لرفيق يستحّق 

كل الثناء. 
نتذك������ر باعت������زاز

الرفيق محمد عبد الحسين
الحزب سائقاً  الذين عملوا في مركز  رفيق آخر من 
للمهم  وتأديته  وحيوّيته  بإخالصه  وُعرف  مركزياً، 
وفاًء  عنه،  النبذة  هذه  في  نسّجل  الظروف،  أحلك  في 
مّنا للرفقاء المناضلين – الجنود المجهولين – الذين 

أعطوا حزبهم بصدق والتزموا به حياًة جديدة. 
َمن مّنا، في مركز الحزب، في شتورة، ثّم في بيروت، 
سهراً  الحسين،  عبد  محمد  الرفيق  بتقدير  يذكر  ال 

متواصالً وقياماً بالواجب في أّي وقت، وإلى أّي مكان.
إذ  يمتعض  ولم  مهّمة،  تأدية  أمام  يترّدد  يكن  لم 
يكلّف بأن يتوّجه إلى أّي مكان بعيد في أيام الصحو 
أو في أشّد األعاصير، فالواجب عنده مقّدس، والمهّمة 

يجب أن تنّفذ، والحزب هو الحياة. 

الحرب  س��ن��وات  ف��ي  المسؤوليات  ت��وّل��وا  ال��ذي��ن 
اللبنانية تعّرفوا  جيداً على الرفيق محمد عبد الحسين، 
في  وخبروه  التزامه  وصالبة  إيمانه  متانة  وعرفوا 
المهمات، وأعجبوا به جندياً صامتاً يعرف كيف ينفّذ، 

ال كيف يحكي ويّدعي ويسرق من جهاد غيره.
حسان  الرفيق  منها  اجتماعية،  قومية  عائلة  أنشأ 
في  الصادق  االلتزام  في  مثيله  المالية(،  عمدة  )في 
حزبه.. فكانا معاً توأماً في العمل الذي ال يعرف جبناً 

أو انكفاًء، أو ترّدداً أمام مهمة. 
سيستمّر  إّنما  العمر،  مقتبل  في  وهو  المنّية  وافته 
عبر ابنه الرفيق حسان، ومن عرفه في المركز وحيثما 
توّجه ونّفذ ونشط، مقيماً في ذاكرة حزبه إلى جانب 
المخلصين المناضلين الذين، وإن رحلوا، فهم خالدون 

في حزبهم ما بقي الحزب، في بقاء األّمة. 
ُولد الرفيق محمد عبد الحسين في مشغرة بتاريخ 

.1944/03/07
اقترن من السيدة صفّية هاشم وأنجب منها: زينب، 

حسان، حسانة، مريم، حسين وعبير. 
وافته المنّية في 2000/03/26.

عسكري  مدّرب  منها  مسؤوليات  الحزب  في  توّلى 
أثناء أحداث تّل الزعتر. 

الأمين معين عرنوق

المتمّيز التزامًا ون�ساًل وممار�سة قومية اجتماعية

�لرفيق مو�سى جري�س )�أبو جورج( 

و�لحزب في مخيم »�سبية« بانتظار �لمزيد

�لرفيق محمد عبد �لح�سين... ال �أن�ساه 

بزبدين ت�ستحق �أن ُيكَتب تاريخها

ستينات  في  عرفتهم  الذين  الرفقاء  من 
بيروت،  رأس  في  مقيماً  الماضي  القرن 
الصعبة،  السنوات  تلك  في  حزبياً  ناشطاً 
متولياً مسؤولية متابعة الرفقاء بشجاعة، 
محببة،  آس��رة،  شخصية  من  امتلك  وبما 
اذكره،  الحزب،  لمناقب  حقيقي  وتجسيد 
بيننا  زال  ما  كأنه   1986 عام  رحيله  رغم 
هو  النهضة،  اخ��الق  من  به  تمتع  ما  بكل 

الرفيق رشا بحري.
الحدود  عبر  نشرة  ضمن  اوردت  عنه 
وتحت   ،2007 حزيران   24 و   23 تاريخ 

عنوان »نتذكر باعتزاز« الكلمة التالية: 
اتولى  وكنت   1986/06/18 »ف��ي: 
مسؤولية عميد شؤون عبر الحدود وجهت 
اثر وصول نبأ وفاة الرفيق رشا بحري الذي 
كنت عرفته جيداً منذ العام 1957 الرسالة 

التالية الى منفذية ملبورن : 
الذين عرفوا الرفيق رشا بحري، وناضلوا 
مدى  يدركون  الصعبة،  السنوات  في  معه 
اللوعة التي يشعر بها من رافقه، زوجاً وأباً 

ورفيقاً قومياً اجتماعياً .
اعماق  في  يبقون  رش��ا  الرفيق  امثال 
واروع  األح��ب��ة  كأحلى  والقلب،  ال��ذاك��رة 
بمناسبة  نستذكر  اذ  ونحن  المناضلين، 
في  النضالية  مواقفه  الجسدي،  رحيله 
اوائل الستينات، ونضاله الدؤوب الصامت 
المستمر في ملبورن، ليس لنا إال ان نعده، 
الذين  والمناضلين  الشهداء  آالف  ونعد 
اعطوا حزبهم ك�امل وج�ودهم، بأن نستمر 
يتحق�ق  حتى  النهضة،  مشع�ل  حم�ل  في 

االنتصار الكبير الذي ال مف�ّر منه .
الرفيق  سيظل  والغصة،  األلم  نشارككم 
رائعاً  مثالً  وحزبه  محبيه  قلوب  في  رشا 
لالنضباط واالخالص والمناقب الجديدة«.

* * *
نبذة شخصية

آب   06 في  قلحات  في  رشا  الرفيق  ولد 
. 1936

وكان  البحري  حنا  جميل  الرفيق  والده 
انتمى مع الرفيقين ميشال وجورج نادر في 

اوائل ثالثينات القرن الماضي.
في  ثم  القرية  مدرسة  في  تعليمه  تلقى 

مدرسة بشمزين العالية
الحلو  حنا  الرفيق  محل  في  خياطاً  عمل 
الى   ،  1956 عام  انتقل  ثم  سنوات   4 لمدة 
معها  عمل  حيث  والدته،  مع  بيروت  رأس 

في »الخياطة النسائية«.
تعّرف على الحزب بواسطة الرفيق حنا 

الحلو، وانتمى في الكورة العام 1951 .
تولى مسؤولية محصل فيما كان الرفيق 
مدير  بمسؤولية  يقوم  بركات)1(  ادم��ون 
مسؤولية  تولى  ثم  بيروت  رأس  مديرية 

مدير الحقاً.
1958 حمل السالح وكان في عداد  عام 

في  رابطت  التي  االجتماعية  القومية  القوة 
لمنع  القنطاري  في  الجمهوري«  »القصر 
سقوطه في ايدي رجال المقاومة الشعبية. 
نبيل  االمين  معهم،  كان  الذين  الرفقاء  من 
قربان)3(،  كميل  كساب،  فايز  سيف)2(، 

وجان خوري)4(.
الرفيقة  من   1963 اي��ار   26 في  اقترن 
ورزق  العبادية(،  بلدة  )من  ماضي  سامية 

منها: نينا، نضال وندى.
نيسان     5 ف��ي  اس��ت��رال��ي��ا  ال���ى  غ����ادر 
فمنفذ  مدير،  مسؤولية  تولى  1964وفيها 

عام ملبورن.
افتتح محل ميني ماركت )ميلك بار(.

بتاريخ  م��ل��ب��ورن  ف��ي  المنية  واف��ت��ه 
االخير  مثواه  الى  فشّيع   ،1986/06/16
وسط حشد من رفقاء واصدقاء ومواطنين 

من افراد الجالية السورية .
اقيم قداس وجناز عن روحه في كنيسة 
19 حزيران  الخميس  بلدته »قلحات« يوم 
في   1986 حزيران   29 وبتاريخ   ،1986
 – كنيسة نياح السيدة في شارع المكحول 

رأس بيروت.
جناز  أقيم   1986/07/27 وبتاريخ 
في  نقوال  القديس  كنيسة  ف��ي  االربعين 

مدينة ملبورن.
* * *

االمين  ال��ق��اه��ا  ك��ان  ال��ت��ي  الكلمة  م��ن 
رش��ا،  الرفيق  وف��اة  اث��ر  ملحم  ادم���ون  د. 
بتاريخ  ونشرت في جريدة »النهضة«)5( 

 :1986/06/26
يا  رحيلك  موعد  كان  القريب  باالمس   «

رفيقي رشا فماذا اقول عن ذلك ؟ 
ومفجعاً  للغاية  مؤلماً  ذهابك  كان  لقد 
في الوقت ذاته. ما من احد كان يتوقع هذا 
استغرب  عرفك  ومن  المفاجىء.  الرحيل 
االم���ر ال ب��ل رف���ض ال��ت��ص��دي��ق.. ك��ي��ف ال 
تشكو  ال  رفيقي  يا  وكنت  الحدث  نستغرب 
او تعاني من مرض خطير؟ كيف  من تعب 
عطائك  مرحلة  في  ت��زال  ما  وكنت  نصدق 
أقسمت  منذ  عليه  ح��زب��ك  ع���ّودت  ال���ذي 

اليمين؟ 
حقيقة  المؤلمة،  للحقيقة  نرضخ  إذ  إننا 
رحيلك الذي ادمى القلوب، نؤمن في الوقت 
وجسدك  باقية  الجميلة  نفسك  بأن  ذات��ه 
وحده غاب عنا. هكذا علمنا سعاده عندما 
فقد  نفوسنا  أما  اجسادنا  تسقط  »قد  قال: 
فرضت حقيقتها على هذا الوجود وال يمكن 

ان تزول« .
ستكون  رفيقي  يا  الطاهرة  روح��ك  »ان 
منارة تنير طريقنا، تلك الطريق التي سلكتها 
بالرغم من انك كنت مدركاً تمام اإلدراك بأنها 
شاقة وطويلة. لم يثنك خوف أو تعب.. بل 
ثابرت في سيرك على هذه الط�ريق وأثبت 
المتشّبثين  المناضلين  من  واح�داً  بأنك 

العظيم  وال�ذين وصفهم س�ع�اده  بإيمانهم 
ب� »الجبابرة طالبو الحياة«. 

بحيث  خاللها،  رافقتك  معدودة  سنوات 
كانت  الحزبية،  وحدتنا  في  معاً  نعمل  كنا 
نفسيتك  عن  وافية  صورة  إلعطائي  كافية 
الجميلة ومعدنك الجيد وعن إيمانك القوي 

الذي لم يتزعزع يوماً ».
انها  على  س��ع��اده  بعقيدة  آم��ن��ت  لقد 
مشاكله  م��ن  لشعبنا  الوحيد  ال��خ��الص 
طيلة  فناضلت  وإنقساماته،  وتخبطه 
عزيمة  وكل  إخالص  بكل  الحزبية  حياتك 
 – العقيدة  ان تنتصر هذه  صادقة من اجل 

الحقيقة بنفوس ابناء األمة.
من  كل  يقسم  كما  اقسمت،  البداية  منذ 
المبادئ  تتخذ  ب��أن  ال��ح��زب،  ال��ى  ينتمي 
ولعائلتك  لك  ايماناً  اإلجتماعية  القومية 
حققت  فقد  فعلت،  وهكذا  لبيتك.  وشعاراً 
القومية  العائلة  بناء  في  عليه  أقسمت  ما 
درب��ك  رفيقة  م��ن  ال��م��ك��ّون��ة  االجتماعية 
النصر  اجل  من  العامالت  الثالث  وزهراتك 

الذي عملت له اكثر من ثالثين عاماً.
وقدوة  عطائك  في  كريماً  رفيقي  يا  كنَت 
القيام  ع��ن  ي��وم��اً  تتأخر  ل��م  سلوكك.  ف��ي 
ال  النصر  ان  م��درك��اً  القومية  بواجباتك 
الهادئ  بالعمل  بل  والتبجح  بالقول  يأتي 

والمنّظم.
في  االح��داث  تعليم  مهمة  الى  انصرفت 
وتدريسهم  تربيتهم  وال��ى  المغترب  ه��ذا 
المهمة  هذه  خطورة  مدركاً  القومية  لغتنا 
العلم  االح����داث  تلقين  تستهدف  ال��ت��ي 
ومؤمناً  الحقيقة  الى  وإرشادهم  الصحيح 
»إذا ربحنا معركة االحداث،  بقول سعاده: 
المصير  ومعركة  العقائد  معركة  ربحنا 

القومي كله ».

هوامش:
مرجعيون«  »جديدة  من  بركات:  ادمــون   -  1
رأس  مديرية  مدير  بجدارة  تولى  رائعا  رفيقا  كان 

بيروت يصح ان اكتب عنه 
في  الــحــزب  معتمد  االمــيــن.  ســيــف:  نبيل   -  2
استراليا. لاطاع على النبذة المعممة عنه الدخول 
القومية  الــســوريــة  الــمــعــلــومــات  شبكة  مــوقــع  الـــى 

 www.ssnp.info االجتماعية
الشوير«  »ضهور  من  رفيق  قربان:  كميل   -  3

تولى مسؤولية مدير مديرتها وهو رفيق جيد. 
تولى  السوري  الجنوب  من  خوري:  جان   -  4
في االشرفية مسؤولية مدير. كان مفتشا ماليا في 

»االونروا« في فيينا. 
في  استراليا  في  صدرت  النهضة:  جريدة   -  5
»عبود  اسماعيل  الــحــاج  حيدر  االمــيــن  تولي  فترة 

عبود«، مسؤولية المعتمد المركزي في استراليا .

منفذ عام ملبورن و�لرفيق �لمميز بمناقبه وتفانيه 

ر�سا جميل حنا �لبحري

الصورة أعاله أُخذت لسعاده مع عدد من الرفقاء 
التوقيف  مذّكرة  صدور  إثر  الُتقطت  وقد  والرفيقات، 
في  القسري  مغتربه  من  عودته  بعد  سعاده  بحق 
1947/03/02، وإلقاء خطابه من على شرفة منزل 

األمين مأمون إياس. 
يبدو من اليمين إلى اليسار:

سعاده  رافق  كان  الذي  حسان)1(  كامل  األمين 
القرى  من  عدد  إلى  وانتقاله  بشامون  مغادرته  بعد 

وصوالً إلى ضهور الشوير.
فايز بوعلي معضاد، مقرفصاً أمام األمين حسان، 
ال��خ��وري،  أدي��ل  ال��خ��وري،  جنفياف  صليبا،  نمر 
كميل  الزعيم،  حضرة  أم��ام  مقرفصاً  خ��وري  جميل 

خوري)2(، سليم صباغ)3(. 
من  أج���زاء  ع��ن  تحّدثنا  سابقة  ن��ب��ذات  ف��ي  كّنا 
التي  البلدة  ه��ذه  بزبدين،  في  الحزبي  حضورنا 
برز منها عدد جيد من  شهدت حضوراً حزبياً، الفتاً 
الرفقاء الذين كان لهم حضورهم الحزبي، من بينهم، 
أمين سرّي الدين)4(، كميل خوري، جميل أبو علي 

معضاد)5(، أديب معضاد)6(. 
أكثر  سابقة،  فترات  في  وجّهت  الواجب  هذا  عن 
أن  نأمل  لذا،  م��راراً.  وتحّدثت  رفقاء،  الى  رسالة  من 
ألمناء  جديداً  دافعاً  هذه  المتواضعة  النبذة  تشّكل 
ورفقاء ممّيزين في بزبدين، نذكر منهم األمين نصري 
والرفقاء  دح��دوح،  أنطون  طنوس،  إلياس  خ��وري، 
وسيم سرّي الدين، جواد سرّي الدين، جهاد معضاد، 
بإنجاز  فيهتّمون  وغيرهم،  الدين،  س��رّي  أليسار 
تاريخ الحضور القومي االجتماعي في بلدة بزبدين، 

وفاًء منهم للرفقاء الشهداء، والمناضلين، ومآثر تبقى 
للمستقبل. 

هوامش:
حسان: مراجعة النبذة المعّممة عنه على موقع  كامل   -  1
www.ssnp. شبكة المعلومات السورية القومية االجتماعية

 info
نصري وإلياس طنوس  األمينين  والد  خوري:  كميل   -  2

خوري.
يحمل هذا  »النبطية«،  من  رفيقاً  أعرف  صباغ:  سليم   -  3
االسم، وكان أقام فترة من الزمن في بلدة الحدث، وهو الشقيق 

األكبر للرفيق الدكتور رامز صباغ. 
أكثر من مناسبة،  إليه في  الدين: أشرنا  سرّي  أمين   -  4
تولّى مسؤولية محلية في كّل من »بزبدين« و«نيجيريا«، التي 
كان فيها منفذاً عاّماً، وهو من الرفقاء المجلّين صابةً ونضاالً، 

والد الرفيق الراحل شوقي، والرفيقة أليسار. 
القرن  عرفته منذ ستينات  معضاد:  علي  أبو  جميل   -  5
الماضي، كما عرفت جيداً ابنه الرفيق جهاد في مرحلة انتمائه 
الرفيق جميل متميّزاً  ثانوّياً، وكان  فنشاطه عندما كان طالباً 

بتجسيده فضائل النهضة. 
الموقع  على  عنه  المعممة  النبذة  مراجعة  معضاد:  أديــب 

المذكور آنفاً.  



ثقافة وفنون10

ذباب يزقزق كع�صافير !!

{ علي سلمان
طنيٌن ..

طنين
طنيٌن

طنيْن.
الذبابة اللعينة كابوٌس يحوم في الغرفة

ما من حيلة نجحْت في إسكاتها
ما من فكرة

ما من موسيقى
شّق الباب كي يبعدها

جئِت أنِت
ترك الباَب مفتوحاً

قليالً ودخلِت
قّدم نفسه..

وشكا لك الذباب
والحر

والفراغ
والسياسيين

في
البلد..

وأنِت أيضاً
لم تترّددي في إعطائه اسمك

رقم هاتفك ..
خارطة
رغباتك
عنوانك 

فأحبك
كما يسقط نسٌر بطلقة سّكير ..

أَحبَّك
وظّل يحبك ..

حتى أمسك بأول عصفور ..
غّنى في غاباتك ...

ظّل يحبك ..
حتى طلوع أول شمس بينه وبينك

 حتى وقوع أول غيمة
أول جندي في األسر

يحمل أسرارك
ولحظة ذهابك

لم ينتظر ليراِك تتوارين 
فأقفل الباب وراءك

حتى امتأل بيته بالذباب
الذباب الذي يزقزق

كعصافير
جميلة

نيكول كيدمان تتعاقد على 

 »Pretty Things« م�سل�سل

الترفيهية  أمازون  النجمة نيكول كيدمان، مع شبكة  وقعت 
 ،»Pretty Things«  لبطولة سلسلة درامية جديدة بعنوان

وهي إعادة تكّيف لرواية الكاتبة األميركية جانيل براون.
امرأتين متألقتين  ترتكز أحداث »Pretty Things« حول 
ودم��ار  خ��داع  لعبة  أعظم  من  النجاة  ت��ح��اوالن  متضررتين 
سيلعبانها على اإلطالق. عندما تدخل واحدة منهن في عالقة 
مع شخص ثري على ضفاف بحيرة تاهو، ليتحّول الخداع إلى 

لعبة خام وغادرة من العائد الذي طال انتظاره.
فيلم  ف���ي  ال��ب��ط��ول��ة  دور  م���ؤخ���ًرا  »ك���ي���دم���ان«  ل��ع��ب��ت 
دور  خالله  وجّسدت  رويش،  جاي  للمخرج   »Bombshell«
كارلسون،  جريتشن  نيوز  فوكس  قنوات  بشبكة  المذيعة 
والتي ساهمت في كشف الفضائح الجنسية إلمبراطور اإلعالم 

األميركي روجر آيلز.

اأحمد فهمي ين�سر البو�ستر 

الر�سمّي لـ»رجالة البيت« 

بطولة  البيت«  »رجالة  لمسلسل  المنتجة  الشركة  طرحت   
أكرم حسني وأحمد فهمي البوستر الرسمي للعمل.

موقع  في  حسابه  على  البوستر  فهمي  أحمد  الفنان  ونشر 
الصور والفيديوهات إنستجرام اليوم الجمعة، معلقاً: »رجالة 

البيت )تيمون وبومبا( رمضان 2020«.
المسلسل تدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة تناسب 
فهمى  أحمد  البطلين  على  ويعتمد  الكوميدية،  األعمال  طبيعة 
الرسول  إلى مشاركة ويزو وعارفة عبد  وأكرم حسنى إضافة 
شرف  كضيوف  الفنانين  من  العديد  ظهور  مع  لبيب،  ولطفي 
على  اختيارهم  سيكون  حيث  أسمائهم،  على  االستقرار  جاٍر 

حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.

الشهيرة  بوتر  هاري  كتب  سلسلة  من  األول  الجزء 
مؤلفة  من  مبادرة  في  وذلك  مجاناً،  متوفرة  ستكون 

هذه السلسلة للترفيه عن األطفال في العزل المنزلي.
 تأمل المؤلفة البريطانية جيه كيه رولينج أن يكون 
لسلسلة كتب هاري بوتر الشهيرة مفعول السحر على 
اضطرارهم  بسبب  بالملل،  يشعرون  الذين  األطفال 
فيروس  نتيجة  العزل  فترة  خالل  المنازل  في  للبقاء 

»كورونا«.
وهو  السلسلة  من  األول  الجزء  أن  رولينج  وأعلنت 
)ه��اري  الفيلسوف«  وحجر  بوتر  »ه��اري  بعنوان 
في  مجاناً  سيتاح  ستون(،  فيلوسفرز  ذا  آن��د  بوتر 
جميع أنحاء العالم ككتاب رقمي وصوتي خالل شهر 

نيسان.

�إ�ضاءة
الت�سكيلّية الكرواتّية �سفي�ستانا ريميج تربط فكرة الحياة بخيط الأنوثة والتكوين!

داليدا خليل ت�ستفتي جمهورها 

بخ�سو�ص م�سل�سل »�سّر«

�سمن مبادرة »ال�سينما في بيتك«... 

عرو�ص الأفالم م�ستمّرة

{ شذى حمود
عروض  لتقديم  للسينما  العامة  المؤسسة  أطلقتها  التي  بيتك«  في  »السينما  عروض  ضمن 

للجمهور ضمن منازلهم تقدم هذا األسبوع فيلمين روائيين طويلين من أحدث إنتاجاتها.
للمخرج نجدة اسماعيل  النخل«  أطلقت عبر منصة فيميو ستعرض فيلمي »دم  التي  المبادرة 
اإلج��راءات  مع  تماشياً  الخطوة  هذه  تأتي  حيث  أحمد  إبراهيم  أحمد  للمخرج  و«م��اورد«  أن��زور 
التواصل  على  وحرصاً  السينمائية  الثقافة  لنشر  وسعياً  كورونا  لفيروس  للتصدي  االحترازية 

الدائم مع محبي الفن السابع وخاصة من ينتظرون متابعة جديد السينما السورية.
يذكر أن الفيلمين سيبقيان متاحين للمشاهدة لمدة أسبوع بعد إتاحة عرض فيلمي »االعتراف« 

للمخرج باسل الخطيب و«عزف منفرد« للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد األسبوع الفائت.

فيروز تت�سّرع اإلى اهلل في فيديو ق�سير... ب�سبب كورونا

{ طالل مرتضى*
تلك  وتتفاوت  بالحياة  الخاصة  فكرته  مّنا  لكلٌّ 
األفكار وطريقة تشكيلها في المتخّيل من فرد إلى آخر. 
البشر  أن  باب  من  طبيعي  وشيء  البديهات  من  وهذا 
متساوون بعملية الخلق والتكوين، لكنهم على فروق 
والتي  العقلي  التشكيل  ناحية  من  عميقة  وتباينات 
تقوم  والتي  النشأة  لقصة  األول  مقامها  في  تخضع 
األعم  الغالب  تتمّثل في  بدورها على تركيبات معّقدة 
وكذلك  والطقوس(  )العادات  األمكنة،  مرجعية  في 
معه  تتكّيف  أو  فيه  تتبّدل  ال��ذي  الزمان  مرجعيات 

النفس. 
مرجعيتها  عن  وبعيداً  والتبدالت  ال��ف��روق  تلك 
على  الكالم  ب��اب  أفتح  جعلتني  ما  هي  الزمكانية 
الفنانة  أع��م��ال  أم��ام  وق��وف��ي  بعد  وذل��ك  مصاريعه 
 Zvezdana ( الكرواتية النمساوية سفيستانا ريميج

..) Remic
غير  ومن  يتلّمس  أن  الفنية  أعمالها  لقارئ  يمكن 
مواربة بأنها استعملت نقطة ارتكاز واحدة في معظم 
هو  األول  لسببين،  زعمي  حسب  ذلك  ويعود  أعمالها 
انطالق  نقطة  تكون  أن  النقطة  تلك  من  أرادت  أنها 
لفتح فضاء العمل الفني داخل اإلطار لتصار لها حرية 
من  تخولها  التي  الحرية  تلك  تامة،  وبحرية  التحرك 
الحرية  هذه  ولكن  القماش،  كامل  على  سلطتها  بسط 
لكونها  النقطة  بتلك  مرتبطة  تبقى  أبعادها  وبكل 

وتشكيالً.  لوناً  الفكرة  باقي  لتجسيد  الرئيس  المنهل 

 

ممكناتها  بكل  ذهبت  قد  فهي  الثاني  السبب  وأم��ا 
متعّمدة ألن تترك تلك النقطة _ أي نقطة االرتكاز _  
الذي  الحالي  الفني  العمل  به  تربط  رفيع  خيط  مثل 
األعمال  من  يليه  وبما  سبقه  بما  اآلنية  ال��والدة  يمثل 
األخرى لتكون متصلة منفصلة في آن واحد.. متصلة 
لوحة  كل  حدود  بحكم  ومنفصلة  النقطة  تلك  بفاعلية 

)اإلطار(. 
كل هذا لم يأِت من فراغ، فاتصال أي عمل فني مع 
ما قبله وما بعده يشكل في عين الرائي متوالية قرائية 
مستمرة تمكن األخير من فتح فضاءات أخرى غير تلك 
التي تجّسدت أمامه، هذا من ناحيته هو، ولكن ال بد من 
إليه من  الذهاب  الفنانة  أرادت  اإليغال في جوانية ما 
ارتكاز لكل أعمالها، فهي وبحكم  ابتداعها نقطة  خالل 
مرجعيتها السلطوية على العمل لم ترد البقاء خارج 
من   _ لعبت  لهذا  القرائي،  الرائي  أو  المتلقي  محور 
خالل افتعالها تلك المتوالية بين كل عمل وأخيه دّور 
اإلبداعية  الحركة  »دينمو«  اصطالحاً  عليه  يطلق  ما 
وبمعنى مبسط، أرادت أن تبقى هي المحرك الروحي 
لكل  األولي  المفتاح  بصفتها  األعمال  لكّل  والمرجعي 
أسلفت  وألنها وكما  الفنية، هذه  اللعبة  تلك  في  شيء 
تعي تماماً بأن القارئ أو الرائي ولمجرد وقوفه األول 
الفّني  العمل  في  التقاطه  يمكنه  ما  أول  عمل؛  أي  أمام 
يرى  ال��ل��ون،  إش���ارات  عن  وبعيداً  رم��وز  أو  ك��دالالت 
ما  هذا  هو.  روحه  انعكاس  ووض��وح  صراحة  وبكل 

أبعد  إلى  اإلبحار  من  تمكنه  آلّية  بابتكار  تقوم  جعلها 
مدى يريده ولكن على شرط أن يبقى هذا المدى داخل 
المحور الذي حددته هي بحكم أن نقطة االرتكاز التي 
ربطت بها كل األعمال معاً وفي حزمة واحدة هي الفكرة 
التي قامت عليها الحياة، والتي مثلتها تشكيالً بهيئة 
)ثدي المرأة( بعيداً عن إشاراته المتعددة والتي تكمن 
كنهد؛  أخرى  جهة  ومن  جهة  من  كثدي  تعريفه  بين 

وهنا المفارقة.. 
 Zvezdana الفنانة  تركتها  التي  الموضوعات 
اتخذت  والتي   � الورق  أو  القماش  على   )  )Remic
لها  ارتكاز  نقطة  األنثى  ثدي  تشكيل  من  أسلفت  وكما 
لالنطالق نحو الفضاء الفني فتحت في ذهنية الرائي 
للتجلّي يدلف من خالله إلى رمزّية كل نقطة في  باباً 
دالالته  تذهب  وكإشارة  الثدي  لكون  وذل��ك  عمل  كل 
األولي  المفتاح  كونه  من  تتبدى  عدة،  مرجعيات  إلى 
للحياة من خالل ما وهبه الخالق من حضور بفعالية 
وفتنة  لألنوثة  كرمز  عنه  بعيداً  ه��ذه  )الحليب( 

الغريزة.
وبوضوح  الفنانة  ل��دى  اللونية  ال���دالالت  تشير 
الرائي  ويرجئ  وآخر  عمل  بين  متفاوت  لونّي  لتدّرج 
فيها  شّكلت  التي  االنفعالية  الحالة  لحظة  إلى  هذا 
اللوحة. فبالعموم تذهب مرجعية الغالبية األعم  في 
ألوانها إلى ما ُيسّمى باللون البديل، أي اللون المشتق 
من لون أساسي، كاألحمر واألزرق وغيرها والتي يمكن 
للفنان العارف اشتقاق لون آخر منها بديل ليقارب في 

تمثيل فكرته على القماش كاللون الزهري أو البرتقالي 
أو الليموني، وبالتأكيد تعود داللة أسماء تلك األلوان 
ذات  وهي  هناك  اليومي  في  دارجة  فهي  المشرق  إلى 

منشأ مائي بالعموم.
كبيراً  تبايناً  القارئ  يتلّمس  القرائّي  التسلسل  في 
وأخرى،  لوحة  بين  االنفعال  حالة  في  متهاٍد  وغير 
إلى  حال  من  فجائي  وبشكل  تخرج  الفنانة  أن  فتجد 
الصفاء  حالة  من  فاالنتقال  تحضير.  دون  من  آخر 
اللونية  مساحته  أغلب  في  غارق  عمل  في  والسكينة 
للغضب  داللته  تشير  جديد  عمل  إلى  البديل  باألزرق 
الجّياشة  العواطف  من  لفورة  ت��اٍل  آن  وفي  آن  في 
التسلسلي  النمط  الشفاف يكسر  التي يغرقها األحمر 
مغايراً  لوناً  لها  تختار  مختلفة  بحالة  الدخول  قبل 
من  بتشكيله  تبدأ  والذي  سبقه  عما  البعد  كل  بعيداً 
بوابات  نحو  القارئ  يأخذ  الذي  اللون  أو  الرصاص 
األنثى  المرأة/  تلك  تريده  عما  السؤال  في  الضياع 
من  تتركه  ما  بأن  التامة  القناعة  من  الرغم  على  أوالً 
لتفاصيل  تصويرّي  انعكاس  هو  لونّية  مساحات 

بعينها. حياة 
بطاقة فنية:

كرواتية  الجنسية  ريميج،  سفيستانا  الفنانة 
نمساوية.

ش��ارك��ت ف��ي م��ع��ارض ع��دي��دة وم��ع��رض ف��ردي 
ومشترك في فيينا والبلد األم.

*كاتب عربي/ فيينا.

ملتزمة  أنها  خليل   اللبنانية  داليدا  الممثلة  أعلنت 
بالحجر المنزلي منذ ثالثة أسابيع.

في  نشرته  لها  فيديو  مقطع  في  دال��ي��دا  وطلبت 
صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل االجتماعي 
أنفسهم بأن يالزموا بيوتهم،  أن يحموا  من جمهورها 
بعد  تعليقاتهم  يشاركوها  أن  عليهم  تمّنت  وكذلك 
متابعتهم للحلقة األخيرة التي عرضت األول من أمس 

من  مسلسل »سر«  شاكرة كل العاملين عليه.
انتهاء  »مع  الفيديو:  على  تعليقاً  داليدا  وكتبت 
سّر  في  بيبقى  األس��رار  وانكشاف  »س��ر«  مسلسل 
كل  وج��ه��د  تعب  وه��و  ال��ن��ج��اح  ورا  مخبى  واح���د 
والتقنيين  والفنيين  ونهال  سامح  المنتجين  من 
الذين  الممثلين  وزمالئي  بركات  م��روان  والمخرج 
للمجهود  القلب  من  تحية  ألف  العمل.  بهذا  شاركوا 

وانشالله منلتقى عن قريب«.
إشارة إلى أن داليدا تجّسد في المسلسل دور سيدة 
غنية وناضجة تسعى إلى التخلّص من زوجها الممثل 
من  مجموعًة  المسلسل  ويضّم  كوسا،  بسام  السوري 
بسام  رأسهم  على  والسوريين  اللبنانيين  الممثلين 
فادي  حنا،  وسام  خليل،  داليدا  مغنية،  باسم  كوسا، 
طعمة،  نيكول  شوفاني،  نتاشا  عليو،  رواد  ابراهيم، 
نوال  سلوان،  رانيا  مراد،  حسان  حمدان،  أبو  سامي 
كامل، طارق أنيش، جاد أبو علي، جوي الهاني، أسعد 
رشدان، مايكل كبابة، تانيا فخري، ليلى قمري، هشام 
أبو سليمان، نيكول جوي فارس وغيرهم من الوجوه 
المعروفة. علماً أنه ُيعَرض على قناة »MBC4«، من 
مساًء   07:00 الساعة  تمام  في  الخميس  إلى  األحد 

بتوقيت غرينتش.

نشرت السيدة فيروز على حسابها على موقع »يوتيوب« 
الكتاب  م��ن  تقرأ  وه��ي  بيتها  ف��ي  يظهرها  قصير،  فيديو 

المقدس.
ويبدو أنها قّررت أن تشارك وتحّث محبيها على التضّرع 
إلى الله، حتى تنجلي جائحة »كورونا« التي تسببت بآالف 

الوفيات حول العالم. 
»سفر  من  عمرها  من  الثمانين  تخطت  التي  فيروز  وقرأت 

المزامير« فتلت عدداً من اآليات منها: »اْسَتِمْع ِلَصْوِت ُدَعاِئي 
َيا َملِِكي َوإِلِهي، ألَنِّي إَِلْيَك أَُصلِّي«.

الفيديو رواجاً على تويتر وفيسبوك، فتداوله رواد  والقى 
صفحتها  على  ريما  ابنتها  نشرته  بعدما  التواصل  مواقع 

الخاصة.
حبهم  عن  لها  بالتعبير  فيروز  السيدة  محبو  يبخل  ولم 

وتوّسلهم إلى الله أن يطيل بعمرها ويحميها.
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11ريا�سة / ت�سلية
اليويفا عاتب وغا�ضب على اإنهاء الدورّي البلجيكّي

ويهّدد با�ضتبعاد فرق الدورّيات الملغاة من بطوالته

مباراتان في دوري اأبطال اأوروبا

وراء انت�ضار كورونا في 3 دول!

تعّقدت مفاو�ضات البر�ضا مع �ضتيغن ف�ضارع بايرن ميونيخ اآماًل �ضّمه
ي���واص���ل ن����ادي ب��رش��ل��ون��ة 
اإلسباني لكرة القدم، مفاوضاته 
ل��ت��م��دي��د ع��ق��د ح����ارس م��رم��اه 
أن���دري���ه تير  األل��م��ان��ي م����ارك 

شتيغن. 
Sport.« صحيفة  وذك��رت 
إدارة  أن  اإلس��ب��ان��ي��ة،   »es
برشلونة، اقترحت على شتيغن 
 2025 العام  حتى  عقده  تمديد 
مع خيار التجديد لثالثة مواسم 

أخرى. 
أن  إل��ى  الصحيفة  وأش���ارت 
المفاوضات بين الطرفين صعبة 
ومعقدة، ألن العرض الذي قّدمه 
»البارسا« لم ينل رضى الحارس 
األلماني. هذا، وتتحدث التقارير 
اإلعالمية األوروبية عن استعداد 
نادي بايرن ميونيخ، لدفع 100 
م��ل��ي��ون ي���ورو ل��ض��م ال��ح��ارس 
الدولي األلماني البالغ 27 عاماً.  
مباراة   26 شتيغن  وخ��اض 
م��ع ب��رش��ل��ون��ة ه���ذا ال��م��وس��م، 

استقبلت فيها شباكه 29 هدفاً.

�ضان جيرمان ي�ضّد محاولة البر�ضا ل�ضّم نيمار

اإنفانتينو: ال اأحد يعرف متى ُت�ضتاأنف البطوالت

تيفيز ... القدوة في زمن الكورونا

)يويفا(  القدم  لكرة  األوروب��ي  االتحاد  أكد 
ألي  المبرر  وغير  المبكر  من  أنه  الجمعة  أمس 
الموسم  إلغاء  ق��رار  تتخذ  أن  محلية  بطولة 
كورونا  فيروس  تفشي  بسبب  نهائي  بشكل 
المسابقتين  عن  باإلبعاد  مهدداً  المستجد، 

القاريتين ألندية الدوريات التي ال ُتستكَمل. 
وجاء موقف االتحاد القاري بعد يوم واحد 
بإنهاء  البلجيكي،  ال��دوري  رابطة  ق��رار  من 
كتصنيف  الحالي  الترتيب  و«قبول  الموسم 

نهائي«.
اليويفا باالشتراك  أرسله  الذي  البيان  وفي 
وال��دوري��ات  األوروب��ي��ة  األن��دي��ة  رابطتي  مع 
األوروب��ي  االت��ح��اد  أب��دى رئيس  األوروب��ي��ة، 
»ثقته«  تشيفيرين  ألكسندر  السلوفيني 
األشهر  »ف��ي  المنافسات  ع���ودة  باحتمال 
بإنهاء  قرار  أي  أن  »نعتقد  مضيفاً  المقبلة«، 
سابق  المرحلة،  هذه  في  المحلية  المسابقات 

ألوانه وليس له ما يبرره«.
ومن المتوقع أن تصدق الجمعية العمومية 
بإيقاف  البلجيكي  ال��دوري  رابطة  قرار  على 
وما  الحالي،  نيسان   15 في  نهائيا  الموسم 
بما  باللقب  لبروج  تتويج  من  ذلك  عن  يترتب 
أقرب  على  نقطة   15 بفارق  يتقدم  ك��ان  أن��ه 
مالحقيه قبل تعليق الدوري، الذي شهد إنهاء 
فترة  انطالق  قبل   ،30 أصل  من  مرحلة   29
ال�«بالي أوف« التي كان مقررا أن يشارك فيها 

أول ستة أندية في الترتيب. 
إرجاء دوري األبطال

االتحاد  أش��ار  أم��س،  الصادر  البيان  وفي 
إلرج���اء  ح��ت��ى  مستعد  أن���ه  إل���ى  األوروب�����ي 
أج��ل  م��ن  أوروب����ا  أب��ط��ال  دوري  اس��ت��ئ��ن��اف 
كاشفاً  الوطنية،  البطوالت  بإنهاء  السماح 
يومي  تواصل  على  العمل  »مجموعات  أن  عن 
لضمان الوصول إلى الهدف األساسي المتمثل 

إمكانية  ذلك  في  بما  المسابقات،  إنهاء  في 
دوري  )أي  »ي��وي��ف��ا«  مسابقتي  استئناف 
الدوريات  انتهاء  بعد  ليغ(  ويوروبا  األبطال 

المحلية«. 
أمام  الطريق  بلجيكا  تمهد  أن  من  وُيتَخوف 
هذه  على  للسير  األخرى  األوروبية  البطوالت 
حيث  وإنكلترا  إيطاليا  في  سيما  وال  الخطى، 
ارتفاع  ظل  في  الموسم  بإنهاء  مطالبة  هناك 
حاالت الوفيات واإلصابات بفيروس كورونا.

عن  ال���ص���ادر  ال��م��ش��ت��رك  ال��ب��ي��ان  ورأى 
األوروبية  األندية  ورابطتي  األوروبي  االتحاد 
األهمية  »م��ن  أن  األوروب���ي���ة،  وال���دوري���ات 
أساس  على  الرياضية  األلقاب  منح  القصوى 

النتائج. 
يجب أن نضمن ذلك طالما أن هناك فرصة 
أخيرة قائمة، وطالما أن هناك إمكانية إليجاد 

حلول للروزنامة والعمليات والقوانين«. 

في  المشاركة  إمكانية  في  البيان  وشكك 
التي  الدوريات  ألندية  القاريتين  المسابقتين 
»المشاركة  أن  موضحا  الموسم،  إلغاء  قررت 
بالنتيجة  تتحدد  األوروبية  المسابقات  في 
بطولة  ك��ل  نهاية  ف��ي  المحققة  الرياضية 
يثير  ألوانه  السابق  والتوقف  كاملة،  محلية 

الشكوك حول تحقيق هذا الشرط«.
البيان: »يحتفظ )يويفا( بالحق في  وختم 
في  قبولها  سيتم  التي  األندية  أحقية  تقييم 

 .»2021-2020 مسابقاته لألندية لموسم 
األوروب��ي،  االتحاد  عن  صدر  ما  على  وردا 
أجرت  أنها  البلجيكي  ال��دوري  رابطة  كشفت 
لكنها  القارية،  الهيئة  مع  مطّولة  مناقشات 
يجبر  أن  شأنه  من  نهج  أي  على  »اعترضت 
الدوري على االستمرار في ظل األزمة الصحية 
الحالية، داعية إلى مقاربة مختلفة تأخذ بعين 

االعتبار خصوصيات البطوالت والبلدان.

لعبت بعض مباريات كرة القدم دوراً كبيراً 
في نشر فيروس كورونا الذي تحول إلى وباء 
ومنها  األوروب��ي��ة،  ال��دول  من  عدد  في  عالمي 
مدريد  وأتلتيكو  اإلنكليزي  ل2يفربول  مباراة 
أبطال  دوري  نهائي  ثمن  إي��اب  في  اإلسباني 

أوروبا لكرة القدم. 
على  البريطانية  غارديان  صحيفة  وكشفت 
ليفربول  بمدينة  العامة  الصحة  مدير  لسان 
التي  )الكارثية(  المباراة  أن  أشتون،  ماثيو 
في  تسببت  الماضي  شباط    18 في  أقيمت 
مضاعفة أعداد اإلصابات بالفيروس القاتل في 

إنكلترا.
 وأك��د أش��ت��ون أن إق��ام��ة ال��م��ب��اراة ف��ي هذا 
التوقيت وبحضور جماهيري ضخم كان خطأ، 
وتكمن الكارثة في االختالط المبالغ فيه نتيجة 
آالف  وثالثة  للريدز،  مشجع  ألف   54 تجمع 

مشجع إسباني قدموا مع أتلتيكو.
تأكد  حتى  فقط  أي��ام  ثالثة  سوى  تمر  ولم 
ريكفورد،  ج��ي��ول  ليفربول  مشجع  إص��اب��ة 
الحاالت  ظهور  وتوالت  المباراة،  حضر  الذي 

اإليجابية حتى تفشى الوباء في ليفربول ومن 
ثم في إنكلترا وإسبانيا التي أصبحت أكبر مركز 

النتشار الفيروس في أوروبا بعد إيطاليا. 
وتدارك المسؤولون عن كرة القدم في أوروبا 
المسابقات  جميع  وأوق��ف��ت  بعدها  الموقف 
السيطرة  حتى  الرياضية  واألنشطة  الرسمية 

على الفيروس.
بضيفه  اإليطالي  أتالنتا  م��ب��اراة  وك��ان��ت 
فالنسيا اإلسباني في ذهاب الدور ثمن النهائي 
شباط   19 في  اقيمت  والتي  أوروب���ا  ألبطال 
جذوة  أشعلت  التي  الشرارة  بمثابة  الماضي، 

تفشي الفيروس في كال البلدين. 
 45 من  أكثر  بالملعب  المباراة  حضر  حيث 
ألف مشجع تنقلوا من مدينة بيرغامو - معقل 
 2500 ونحو  فريقهم  لمشاهدة  أتالنتا-  نادي 
فالنسيا،  لمؤازرة  إسبانيا  من  قدموا  مشجع 
وقضوا ساعات طويلة من االحتفال في شوارع 
األنفاق ووسائل  التوجه عبر قطار  ميالنو قبل 
ساعد  مما  الملعب  نحو  األخ��رى  العام  النقل 

على نشر الفيروس بسرعة كبيرة.

صّد باريس سان جيرمان المحاولة األولى لبرشلونة هذا الموسم، من أجل التعاقد مع البرازيلي 
نيمار دا سيلفا، نجم النادي الفرنسي. ووفقاً لصحيفة »سبورت« اإلسبانية، فإن مفاوضات عملية 
نيمار هذا الموسم بدأت بالفعل، بعدما أدرك برشلونة تصميم الالعب البرازيلي على العودة إلى 

»كامب نو«.
وأشارت إلى أن برشلونة اختبر رد فعل سان جيرمان، عن طريق إقحام وسيط في المفاوضات 
حالياً لمعرفة نوايا النادي الباريسي. وأوضحت أن االتصال األول بين الطرفين جاء بارداً، حيث 
رد سان جيرمان بأن النادي ال يريد التحدث ألن لديه العديد من األزمات على الطاولة مثل إنهاء 

عقود ما يصل إلى 11 العباً، باإلضافة إلى مشكلة فيروس كورونا التي تهدد استكمال الموسم. 
وقالت الصحيفة إنه رغم تهديد األزمة االقتصادية للصفقة، إال أن برشلونة يراها فرصة مواتية 
الميركاتو  خالل  التبادلية  للصفقات  ستلجأ  أوروبا  في  الكبرى  األندية  أغلبية  ألن  نيمار،  لضم 

المقبل، وهذه الصيغة التي يفضلها البارسا الستعادة الالعب البرازيلي. 
وأضافت »سبورت« أن برشلونة يأمل أن يستمر الميركاتو من شهر أيلول وحتى كانون الثاني 
المقبلين دون انقطاع، ما سيشكل ضغًطا على باريس لقبول المفاوضات، ال سيما أن نيمار سيرفض 

التجديد مع النادي الفرنسي.

لكرة  الدولي  االتحاد  رئيس  اعترف 
جياني  ال��س��وي��س��ري  )ف��ي��ف��ا(  ال��ق��دم 
يمكن  متى  يعرف  أحد  ال  أن  إنفانتينو 
»كما  القدم  ك��رة  مسابقات  استئناف 
أغلبيتها  تعليق  بعد  السابق«،  في  كنا 
تفشي  بسبب  العالم  ح��ول  العظمى 

فيروس كورونا المستجد. 
وقال إنفانتينو في اجتماع مع اتحاد 
)كونميبول(  للعبة  الجنوبية  أميركا 
أن  جميعاً  »ن��وّد  الفيديو:  تقنية  عبر 

نعود إلى لعب كرة القدم مجدداً ... 
وغداً، لكن لألسف هذا غير ممكن، وال 
أحد في العالم يعرف اآلن متى سنكون 

قادرين على اللعب كنا في السابق«. 
كرة  ليست  األولى،  »للمرة  وأضاف: 
في  الصحة  أصبحت  األه��م.  هي  القدم 
المقام األول ويجب أن يستمر هذا األمر 
إلى  داعيا  المرض«،  هذا  هزيمة  حتى 
وأولئك  يعانون  الذين  أولئك  »احترام 

الذين يساعدون«. 
والقيود  الصحية  التدابير  وأدت 
تفشي  ج��راء  العالم  حول  المفروضة 
أو  تعليق  إلى  »كوفيد19-«  فيروس 

البطوالت  م��ن  الكثير  إل��غ��اء  أو  تأجيل 
الرياضية السيما مسابقات كرة القدم بهدف احتواء الوباء. 

وتابع رئيس الفيفا: »عالمنا ورياضتنا سيكونان مختلفين عندما نعود إلى الوضع الطبيعي. 
نحن بحاجة إلى التأكد من أن كرة القدم ستنجو ويمكن أن تزدهر مرة أخرى«.

أن  السابق  سيتي  ومانشستر  يونايتد  مانشستر  مهاجم  تيفيز  كارلوس  األرجنتيني  يعتقد 
العبي كرة القدم يجب أن يقوموا بأكثر من التنازل عن جزء من رواتبهم، وقال تيفيز في تصريحات 
تلفزيونية »يمكن ألي العب كرة قدم أن يعيش ستة أشهر أو سنة من دون تلقي أجر، قد ال نكون 

قدوة في بعض المجاالت، ولكن ليس في مثل هذه الظروف«. 
وأوضح أن العبي كرة القدم المحترفين يعيشون ظروفاً أفضل من فئة كبيرة من الناس مجبرين 

على مغادرة منازلهم يومياً بحثاً عن لقمة العيش. 
وأشار إلى أن هؤالء هم أكبر المتضررين من قرارات منع التجول بسبب تفشي فيروس كورونا 
جونيور  بوكا  لنادي  الحالي  الالعب  وقال  ه��ؤالء.  إلى  المساعدة  توجيه  إلى  ودعا  المستجد، 
شيء  بأي  القيام  أو  لهؤالء  الطعام  توفير  في  وأساعد  سرور  بكل  سأذهب  »بالطبع  األرجنتيني 

آخر«. 
األزمة،  هذه  خالل  المطلوب  ودوره��ا  األندية  عن  آخر  جانب  من  األرجنتيني  الهداف  وتحدث 
وقال »يجب على األندية أن تقوم بكل شيء من أجل دعم مجتمعاتها«. وبادر عدد من نجوم كرة 
القدم وفي مقدمتهم األرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو لتقديم مساعدات 

والتبرع بمبالغ مالية هامة لدعم جهود الرعاية والتكفل بضحايا فيروس كورونا.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
دولة أفريقية، قّبل 1 .

دفن البنت وهي حية، مرفأ في قبرص 2 .
نّظمنا، سالم، طريقة 3 .

أريد الشيء، غلى القدر، منازل 4 .
متشابهان، ملك آشور 5 .
ً من أنواع القرود، آسفا 6 .

أبعدونا عن العمل، ظهر من بعيد 7 .
خاصتي، أول اغادير، عائلة 8 .

العنق، فلوس، متشابهان 9 .
ضمير متصل، مطار في باريس، وّبخ 10 .

سلسلة جبال شمال المجر، طلب فعل األمر 11 .
نأسر، ينمو، حرف عطف 12 .

عمودياً: 
مدينة في الجزائر 1 .

مدينة بلجيكية، يلمس الشيء 2 .
أصبغ الجلد وأزيل ما به من رطوبة، حرف  3 .

أبجدي مخفف، أحد الوالدين
نعاهد، يجيء 4 .

أول يالعب، مرفأ برازيلي على األطلسي 5 .
خاصتي، أخادع، وجهة نظر 6 .

نداعب، نرجو 7 .
إستمر االمر، إقترب من، عودة 8 .

دعموا، عائلة، طعم الحنظل 9 .
ولد الناقة، يعدد محاسنه للميت، مقياس  10 .

مساحة
جزيرة إيطالية، مدينة بلجيكية 11 .

جبل مشتعل، يظهر 12 .
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أو   Sudoku
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي 
على  تقوم  الفكرية، 
في  األرق��ام  ترتيب 
الفارغة،  المربعات 
وضع  يتم  أن  على 
 9 1 الى  األرقام من 
الخانات  في جميع 
 81 ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 
عدم  يجب  خ��ان��ة. 
عينه  الرقم  تكرار 
أو  السطر  نفس  في 
الجدول  او  العمود 
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:Sudoku حل
 ،176953248  ،358642791  ،492781365
 ،621574983  ،734829156  ،985316472

247165839  ،519438627  ،863297514
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
سامر،   )  3 نا  اد،  اوتاوا،   )  2 وبوقيس  فيلمون   )  1
ميدان 4 ( كل، دينار، يمر 5 ( ويغان، دترويت 6 ( اناسب، 
بنت 7 ( يمن، يرهنا، را 8 ( دوري، انجال 9 ( اليد، الم 10 

( مي، عاند، بالد 11 ( امل، مكلالت 12 ( البراكين، ال. 

عموديا:
1 ( فاسكو دي غاما 2 ( يوالي، ليما 3 ( لتم، غاندي، ل 
ل 4 ( ماردان، ودع 5 ( وو، يناير، امر 6 ( نامن، سري لنكا 
7 ( يادبه، ادلك 8 ( بادرت، نام، لي 9 ( ودا، ربان، بان 10 

( نيون، جبلت 11 ( ين، ميترا 12 ( سافرت، الجدول.
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