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حمالت تعقيم وخدمات طبية ينفذها »القومي« و»جمعية نور«

في قرى اأق�صية مرجعيون وحا�صبيا والبقاع الغربي

باريس – نضال حمادة
في  مأرب  محافظة  في  الحاسمة  المعارك  تندلع  حتى  الوقت  يطول  لن 
اليمن بعدما تمّكن الجيش اليمني وانصار الله الحوثيون من استعادة كل 
وآخرون  القاعدة  لتنظيم  تابعون  مسلحون  إليها  تقّدم  كان  التي  المواقع 
تابعون لتنظيم الدولة داعش في جبال هيالن االستراتيجية التي تشرف 
على طريقين مهمين نحو صنعاء األول يمتد عبر نهم من الجهة الشرقية 
ألنصار  ارتكاز  نقطة  تعتبر  التي  صرواح  عبر  والثاني  اليمنية  للعاصمة 
هذه  ان  عن  فضال  وم��أرب،  الجوف  معارك  كل  في  اليمني  والجيش  الله 
الجبال تؤمن النصار الله والجيش تقدماً نحو مأرب دون تأثيرات كبيرة 
الله  األميركي، ويمكن ألنصار  السعودي  للتحالف  التابع  الجو  من سالح 
مدينة  على  االلتفاف  هيالن  جبال  على  سيطرتهم  استكمال  عند  والجيش 
حولها. وما  المدينة  لتحرير  مفتوحة  مناطق  في  الدخول  وتجنبهم  مأرب 
وقد استعادت قوات انصار الله والجيش اليمني المناطق التي خسرتها 
قبل أيام عدة في جبال هيالن في معركة تعتبر مصيرية تزامنت مع تمكن 
سيطروا  وبذلك  نهم،  مديرية  مناطق  بعض  تحرير  من  المذكورة  القوات 

على تقاطع مثلث الجوف - مأرب – صنعاء.
وفي معلومات حصلت عليها البناء من مصادر مقّربة من حركة أنصار 
بدعم  مأرب  محافظة  في  بقوة  المتواجد  اإلصالح  حزب  استقدم  فقد  الله، 
تنظيم  من  مسلحون  ومثلهم  القاعدة  تنظيم  مسلحي  من  المئات  سعودّي 
)التتمة ص8(

بالهروب  أصحابها  يسّميها  فرضيّة  عن  التحليالت  تتكاثر   -
دونالد  األميركي  الرئيس  إدارة  قيام  ومضمونها  األم���ام،  إل��ى 
في  الفشل  عن  األن��ظ��ار  تصرف  كبرى  خارجية  بحرب  ترامب 
مواجهة فيروس كورونا، وتتيح للرئيس األميركي خلط األوراق 
انتخابياً، والسيطرة على حمالت  والحصول على فرص أفضل 
حال  في  الوطنية  الروح  مفهوم  على  باالستناد  داخلياً  خصومه 
عن  البعض  عند  الحديث  التقدير  هذا  إط��ار  في  ويندرج  الحرب، 
في  ثالثة  أو  إي���ران،  على  أخ���رى  أو  الصين،  على  ك��ب��رى  ح��رب 
العراق بوجه قوى المقاومة، وهي األكثر رواجاً بين الفرضيات، 
التهديدات األميركية، ومع بعض اإلجراءات كنشر  لتناسبها مع 

صواريخ الباتريوت في قواعد أميركية في العراق.
ينتمي  كالسيكي  منهج  على  مبني  أنه  التحليل  هذا  مشكلة   -
أن  تدقيق  دون  ضمناً  ويفترض  أوالً،  ال��ك��ورون��ا  قبل  م��ا  لزمن 
عند  وخصوصاً  يخوضها،  لمن  أفضل  وضعاً  ستنتج  الحرب 
الفرضيات  ستحقق  إنها  ق��ال  فمن  أميركية،  ح��رب  عن  الحديث 
التي يجري تبريرها كخيار بضمان تحقيقها، ومن قال إن الحرب 
ستكون نتائجها لصالح أميركا سواء على الصين أو إيران او حتى 
في العراق، ومن قال إنها ستحّسن شروط ترامب انتخابياً، ومن 
قال إنها ستعزز وضع ترامب بوجه خصومه الداخليين، وكلها 
النتائج  أن  يرّجح  بل  كبيرة،  شكوك  بها  تحيط  فرضيات  مجرد 

المرتبة على الحرب ستكون عكسية في كل هذه المحاور.
فذلك  الكورونا،  زمن  قبل  لما  التحليالت  هذه  انتماء  عن  أما   -
ألن الحرب تجّمع ألربعة عناصر، أولها النيات واإلرادة، وثانيها 
والسياسي،  الشعبي  التفويض  وثالثها  والحسابات،  المقدرات 
درجة  أو  واإلقليمي  الدولي  والظرف  السياسي  المناخ  ورابعها 
القدرة على فرض المشروعيّة. وفي هذه العناصر األربعة تغيرت 
الكثير من األمور، فإن وجدت النية تزعزعت اإلرادة، وإن وجدت 
المقدرات العسكرية تراجعت لدرجة الصفر القدرة على تخصيص 
ضعيفاً  والسياسي  الشعبي  التفويض  كان  وإن  المالية،  الموارد 
يمكن الرهان على تعظيمه فقد صار معدوماً لدرجة االستحالة في 
الرهان على التالعب به، والمناخ السياسي الذي كان مشوشاً صار 
وتقّدمه  المشهد  على  كورونا  سيطرة  مع  بالكامل  المنافذ  مغلق 

كأولوية ال سواها على المستويات الدولية واإلقليمية.
العالم  سيدخل  قريباً،  يكون  ل��ن  واألم���ر  ك��ورون��ا،  بعد  م��ا   -
الموارد،  وضعف  والسياسي  االقتصادي  التشوش  من  مرحلة 
مفهوم  تقييم  وإع����ادة  االق��ت��ص��ادي،  ال��ن��ه��وض  خطط  وأول��وي��ة 
وعلى  عليها  واإلن��ف��اق  ال��ح��رب  ن��ظ��ري��ات  خ��ص��وص��اً  السياسة، 
إعادة نقاش  أميركا وحدها،  العالم وليس  احتماالتها، وسيشهد 
ال  وهذا  وأولوياتهما.  والخارجية  الداخلية  السياسة  مفاهيم  كل 
يعني فقط أن أميركا وحدها مغلولة اليدين عن الحروب، بل يعني 
القضية  وجاهة  كانت  مهما  لواشنطن،  المناوئة  القوى  أن  أيضاً 
عليها حشد  لن يكون سهالً  المقاومة،  لواءها كقوى  التي تحمل 
لخوض  الالزمة  واإلمكانات  المقدرات  حجز  أو  الشعبية  بيئتها 
بالتفويض  ال��ق��ري��ب  ب��األم��س  تحظى  ك��ان��ت  م��ش��روع��ة،  ح���روب 

الشعبي والسياسي.
القوى  لتتموضع  س��ري��ع  م��خ��اض  ه��ي  المقبلة  األس��اب��ي��ع   -
ال��م��ن��خ��رط��ة ف��ي ن���زاع���ات، س����واء َم���ن ي��ق��ف ع��ل��ى ض��ف��ة ح��روب 
مباشرة  غير  او  مباشرة  آل��ي��ات  ف��ي  يقاومها،  َم��ن  أو  ع��دوان��يّ��ة، 
لصيغ معلنة أو ضمنية لوقف النار، والتهدئة، وخاللها ستنشط 
لم  فالحرب  الطاولة.  وتحت  الطاولة  ف��وق  التسويات،  مساعي 
تعد عملة رائجة في زمن الكورونا، واألحمق َمن يبادر إليها ألنه 
التفويض  على  الحصول  من  خصمه  تمكين  بسبب  سيخسرها 
َمن  والعاقل  األي��ام،  هذه  اليمن  أح��داث  تقول  كما  لردعه،  ال��الزم 
المستقيلة  العراقية  الحكومة  رئيس  يفعل  كما  للتفاوض  يبادر 

الدكتور عادل عبد المهدي.

ال حروب في زمن الكورونا وما بعده

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي 

في  المصابين  عدد  سيبلغ  أممية  صحية  لتقديرات  وفقاً 
الشهر،  ه��ذا  نهاية  اإلص��اب��ات  م��ن  األرب��ع��ة  الماليين  العالم 
عدد  يتخطى  بعدما  ألفاً،   250 ال���  الوفيات  ع��دد  وسيتخطى 
الوفيات  عدد  ويتخطى  أسبوع،  خالل  المليونين  المصابين 
كورونا  فيروس  نهاية  فإن  للتقديرات،  ووفقاً  ألف،   100 ال� 
المصابين  فعدد  صينية.  بدايته  كانت  كما  أميركيّة  ستكون 
العالم  مصابي  إج��م��ال��ي  رب��ع  مثل  أل��ف��اً(   333( أم��ي��رك��ا  ف��ي 
بينما  ال��ف��اً(،   966( الفعليين  المصابين  وثلث  الفاً(   1300(
إلى  الشهر  نهاية  األميركي  الرقم  يصل  أن  التقديرات  تتوقع 
مليوني إصابة، و100 ألف حالة وفاة، ليكون شهر أيار بداية 
السيطرة األميركية على الفيروس وشهر حزيران بداية العّد 
دون  الفيروس،  من  األول��ى  الموجة  من  للخروج  التنازلّي 
اللقاح  يصير  عندما  إال  ثانية،  موجة  وجود  بإمكانية  الحسم 

ضد الفيروس متوفراً.
تراجع  عن  الناتج  اللبناني  للتفاؤل  باإلضافة  لبنان،  في 
اإلتقان  جاء  فقط،  سبعة  إلى  الجدد  للمصابين  اليومي  العدد 
بالعودة  الراغبين  المغتربين  إع��ادة  خطة  تطبيق  في  والدقة 
ل��ت��رف��ع م��ن��س��وب ال��ت��ف��اؤل، ب��اس��ت��ق��ب��ال أرب��ع��ة ط���ائ���رات من 

العاج، بصورة منظمة  الرياض وأبوظبي والغوس وساحل 
األكالف  على  االعتراض  وبقي  أخطاء.  ودون  مخاطر  دون 
موضوع أخذ ورد، وإثارة شعبية وإعالمية، ما رتب اعتبار 
بانتظار  الفنادق  في  العائدون  يمضيها  التي  األول��ى  الليلة 
الفحوصات مجانية، على نفقة شركة طيران الشرق األوسط، 
تبقي  المؤقت  اإليواء  بأشكال  متعددة  لخيارات  الباب  وفتح 
هذا اإليواء محدود األعباء على العائدين، بينما أعلنت شركة 
أسعار  على   %50 حسم  تطبيق  عن  األوس��ط  شرق  طيران 
عاتقها  على  االغترابية  الجاليات  وأخ��ذت  للطالب،  التذاكر 

مساعدة العائالت المحتاجة في تأمين بدالت السفر.
طائرات  ث��الث  ل��رك��اب  الفحوصات  نتائج  ستظهر  ال��ي��وم 
بالكامل،  سلبية  ال��ري��اض  طائرة  رك��اب  نتائج  ج��اءت  بعدما 
كما  ال��ن��واق��ص  وس���ّد  ال��ت��ج��رب��ة  بتقييم  ال��ح��ك��وم��ة  وس��ت��ق��وم 
ولألمن  الصحة  لوزير  سجل  فيما  حكومية،  مصادر  أفادت 
بينما  ون��اج��ح��ة،  سلسة  عملية  إدارة  ف��ي  نجاحهما  ال��ع��ام 
لرئيس  التحايا  بتوجيه  االجتماعي  التواصل  وسائل  حفلت 
الوطني  باإلنجاز  ُسّمي  ما  على  الصحة،  ووزي��ر  الحكومة 
الفاً  ثالثين  قرابة  بنهايتها  ينتقل  ألسابيع  سيتواصل  الذي 

من أنحاء العالم إلى لبنان.
)عباس سلمان()التتمة ص8( الرئيس دياب متحدثاً للصحافيين خالل زيارته المطار مع عدد من الوزراء أمس 

ربع اإ�شابات العالم في اأميركا بـ 300 األف اإ�شابة و�شت�شبح الن�شف نهاية ال�شهر بمليونين

الحكومة تجتاز امتحان الحملة الأولى من اإعادة المغتربين... وت�صّحح بع�ص النواق�ص

يوم مالّي حكومّي وم�صرفّي... واأمل تحتفل بـ40 �صنة لرئا�صة بري... ون�صراهلل يطل غدًا

ورقة االأ�شرى: هل ُتغني المقاومة

 

َف�س؟ عن مواجهة »اإ�شرائيل« بقطع النَّ

اقتراحات وعالجات مالّية ال�شتعادة نب�س االقت�شاد العالمّي

 »تايتانك« اأميركا تغرق

والربيع ال�شينّي يجتاح العالم!

ال�شعودّية والحوثّيون..

 

هل هم م�شتعّدون لل�شالم؟

ألقى وباء كورونا بأثقاله على كّل ميادين الحياة البشرية. 
لألمم  العام  األمين  دفعت  مكان  كّل  في  فعاليته  استمرار 
األسوأ  أّن  من  التحّذير  ال��ى  غوتيريس  انطونيو  المتحدة 
لم يأِت بعد في الدول التي تشهد نزاعات، داعياً الى وقف 
النار في مختلف أنحاء العالم للمساعدة في الحّد من تفشي 
والكابوس  الكارثي  للصراع  حدٍّ  وضع  الى  كما  كورونا، 

اإلنساني في اليمن بالجلوس الى طاولة المفاوضات.
جوزف  الخارجية  للسياسة  االوروبي  االتحاد  مفّوض 
بوريل أعلن دعم أوروبا لدعوة األمين العام لألمم المتحدة 
الى تخفيف العقوبات المفروضة على بعض البلدان في ظّل 
جائحة كورونا، مؤكداً أّن من شأن العقوبات اإلسهام في 
تفاقم أخطار تفشي الوباء في البلدان التي تشهد صراعات 

مثل سورية وليبيا واليمن.
دعا  بايدن  جو  األميركية  للرئاسة  الديمقراطي  المرشح 
الى تخفيف العقوبات التي يفرضها منافسه الرئيس دونالد 
ترامب على إيران من أجل مساعدتها على مواجهة كورونا.

الرئيس الروسي فالديمير بوتين دعا الى رفع العقوبات 
ال��م��ف��روض��ة ع��ل��ى إي����ران وس���وري���ة، وم��ث��ل��ه ف��ع��ل الرئيس 

الصيني شي جي بينغ ومجموعة دول ال� 77.
ثمة إجماع عالمي على ضرورة تخفيف حدة الصراعات 
كّل  المسلحة في  والنزاعات  االقتصادية  العقوبات  ووقف 

مكان بغية التركيز على مواجهة الوباء الفتاك.
)التتمة ص9(

لم يقتصر أثر انتشار وباء كورونا على الجانب الطبي والصحي 
وإْن كان هذا الجانب يعتبر األساس واألكثر أهمية لكونه يتعلق 
للڤايروس  السلبي  األث��ر  أّن  إال  وعافيتهم،  المواطنين  بسالمة 
أصاب القطاع االقتصادي واالجتماعي بشكل مباشر، وإذا كان 
من الممكن محاصرة اآلثار الصحية بالوقاية والحجر خالل فترة 
زمنية محّددة، كما حصل في الصين، إال أّن آثاره على االقتصاد 

مستمرة وتنذر بأزمة طويلة حتى بعد انتهاء الوباء. 
العالمي سيتقلّص  اّن حجم االقتصاد  الى  فالدراسات تشير 
بعجز  نفسها  ستجد  ال��دول  بعض  إّن  حيث   %2.2 ح��دود  الى 

.Covid-19 المحلي بسبب الناتج  يفوق 150% من 
 فإّن تجميد التفاعل االقتصادي لمدة 6 أشهر أو أكثر ستكون 
البشرية  لها  تشهد  لم  ومالية  واقتصادية  اجتماعية  مفاعيل  له 
مثيالً منذ أكثر من مئة عام حيث تعاني معظم ميزانيات الدول 
إلى  ال���واردات وزي��ادة كبيرة في اإلنفاق وص��والً  من ش��ّح في 

مديونية عالية.
التوظيف  ن��اح��ي��ة  م��ن  الطبيعية  ال��ع��م��ل  وت��ي��رة  إل���ى  ال��ع��ودة 
هذه  بعد  كبيراً  تحّدياً  ستشكل  والعمالنية  التجارية  والعمليات 
جذرية  إج��راءات  على  ويعتمد  نسبياً  الطويلة  القسرية  الفترة 
مستوى  إلى  العالمي  االقتصاد  لعودة  العالم  دول  من  مطلوبة 

مقبول ومنتج.
)التتمة ص9(

أو  منظومة  بانهيار  يشي  الكورونا  زم��ن  في  ش��يء  ك��ّل 
وتبلور  الثانية  العالمية  ال��ح��رب  ف��ي  المنتصرين  معادلة 

منظومة جديدة بديلة لها رويداً رويداً..! 
إّن الصراع الدولي المحتدم، بين قوى اإلمبريالية العالمية 
عالقات  إقامة  الى  الداعية  والدول  المتحدة  الواليات  بقيادة 
الهيمنة  المشتركة بعيداً عن روح  المنافع  دولية قائمة على 
الدول  استكمال  ومنع  الشعوب  ث���روات  على  والسيطرة 
المستقبلية،  ومسيرتها  وثرواتها  أراضيها  على  لسيادتها 
وتطور  نمو  وت��أم��ي��ن  االق��ت��ص��ادي  استقاللها  ت��ح��دد  ال��ت��ي 
ك��ورون��ا لمعظم  اجتياح وب��اء  ف��ي ظ��ّل  ع��دم��ه،  م��ن  شعوبها 
دول العالم قد بدأ يأخذ أبعاداً استراتيجية ستقود العالم الى 

تغييرات جذرية في قيادته. 
الواليات  سيطرة  إنهاء  ستكون  الحتمية  نتائجه  وأول��ى 
المتحدة على القرار الدولي وعلى قيادة العالم، وهو تحّول 

نوعي لم يحدث منذ انهيار االتحاد السوفياتي حتى اآلن.
صلف  بكّل  رئيسها  ينكر  ظّل  التي  المتحدة،  فالواليات 
وعنصرية وجود وباء كورونا حتى قبل أّيام، أصبحت هي 
المركز الرئيسي لهذا الوباء في العالم، مما جعلها في موقف 
فرض  وفي  الصين  ضّد  التجارية  حروبها  في  ضعفاً  أكثر 
الدول.  عقوباتها على روسيا وإيران وسورية وغيرها من 
تطالب  الدولية  القوى  من  وغيرها   77 ال�  مجموعة  هي  فها 
كما  وغيرها.  إيران  ضّد  عقوباتها  بإنهاء  المتحدة  الواليات 

اّن الصين وروسيا كانتا تناديان بذلك منذ أمد بعيد.
)التتمة ص9(

ودولها  المنطقة  ت��واج��ه  التي  التحديات  تصاعد  م��ع 
التحديات  ف��ي��روس »ك���ورون���ا« وغ��ي��ر ذل���ك م��ن  ورع���ب 
على  ال��ح��رب  استمرار  ف��إّن  واالجتماعية،  االقتصادية 
له نتائج كارثيّة ليس على أمن السعودية  اليمن ستكون 
سيظّل  حيث  ككّل،  الخليج  منطقة  على  بل  فقط،  واليمن 
هذا البلد ساحة لتصفية الحسابات الخارجية واستغالل 

الموارد. 
والقوى  اإلقليمية  ال��دول  أّن  ت��درك  أن  السعودية  على 
معلنة  وغير  معلنة  استراتيجيات  لديها  مجتمعة  الدولية 
ستنفذها في اليمن، طالما أّن الحرب مستمرة والشرعية 
الفاشلة ماضية في فسادها، كما أّن رغبة هذه »الشرعية« 
المملكة  إنهاك  إل��ى  حتماً  سيؤّدي  الحرب  استمرار  في 
عسكرياً واقتصادياً، أما اليمن فسيصبح ساحة لصراع 

أكبر سيغيّر في الخريطة السياسية للمنطقة بأكملها.
)التتمة ص9(

 د. عصام نعمان*

 د. فادي فخري عالمة*

 محمد صادق الحسيني

 د. علي أحمد الديلمي*

ال يشعر بالعار من ال يعرف العار 
يعرف  ال  م��ن  ال��ع��ار  ي��ع��رف  وال 
الشرف ويا لذّل قوٍم ال يعرفون ما 

هو الشرف وما هو العار.
سعاده

)ص 6 و7 و12(

معركة ماأرب: الإ�صالح ي�صتنجد 
بم�صّلحي القاعدة وداع�ص..
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نظام عالمي جديد يت�سّلل 

 

من �سموم »الكورونا«

{  د.وفيق إبراهيم
مبالية  غير  باإلنسانية  الفتك  الكورونا  جائحة  تواصل 
قطبية  معادالت  أو  متطورة  تسلح  وأنظمة  سياسية  بحدود 

تسيطر على العالم باسره وتقف عاجزة امام هذا الوباء.
االستراتيجي  السابق  االميركي  الخارجية  وزير  وحده 
داعياً  التداعيات،  خطورة  أدرك  كيسنجر  هنري  واالكاديمي 
إلى إنقاذ النظام الليبرالي العالمي من خالل حركتين كشفت 
خبث مراميه: االولى داخلية اميركية، إلزالة كل الخالفات بين 
»مشروع  إنتاج  وإعادة  والديموقراطي  الجمهوري  الحزبين 
وطني أميركي« يعاود التحرك عالمياً من خالل التعاون مع 
عالمية  الى  األسباب  عازياً  الكورونا...  لمجابهة  البلدان  كل 
االقتصاد  على  التدميري  وأث��ره��ا  صحياً،  الجائحة  ه��ذه 

والثقافة والسياسة وعلى العالم بأسره.
واالنفتاح  الباردة  الحرب  مهندس  كيسنجر  يظهر  هنا 
يضع  عندما  عميقاً  السبعينيات،  منذ  الصين  على  األميركي 
اقتراحاً من نقطتين، يحتويان في الظاهر على أبعاد إنسانية، 
انما من خالل استمرارية القطبية االحادية االميركية، السيئة 

الذكر.
والقواعد  االقتصاد  وق��وة  »ال��س��الح«  أن  يعرف  وألن��ه 
والهواء  الحدود  يخترق  وباء  امام  لها  قيمة  ال  العسكرية، 
بحروب  يتأثر  وال  والطعام،  والمياه  واألقمشة  واالج���واء 
عسكرية او اجتياحات، فجاءت اقتراحاته على اساس ابتكار 
وحدة وطنية اميركية داخلية، أي إعادة إنتاج سياسة اميركية 
داخلية، أي إعادة إنتاج سياسة اميركية، شبيهة بالمشروع 
االميركي في الحرب العالمية الثانية انما من دون سالح ومن 
طريق اللقاحات والعالجات، فمشروع الحرب األميركية على 
اليابان والمانيا انتهى في 1945 بسيطرة عسكرية أميركية، 
تحولت هيمنة استراتيجية وجيوبولتيكية على زوايا األرض 
العالمية  بالمحاور  إمساك  مع  االقتصادية  مواردها  بكامل 

االساسية.
ما يبين مدى حرص كيسنجر على استمرار النظام الليبرالي 
بقوته األميركية، من خالل اميركا موحدة تمسك بكل أساليب 
مكافحة كورونا بما يسميه كيسنجر تعاوناً عالمياً، سرعان 
ميادين  في  العالمية  للجهود  اميركي  استغالل  انه  يتبين  ما 
األكبر  االميركي  الدور  هيمنة  خالل  من  الوباء،  هذا  مكافحة 
»العزيز«  الليبرالي  نظامه  على  هنري  العزيز  يحافظ  وهكذا 
ويبقى  اجلها،  من  طويالً  عمل  التي  »اميركته«  وقطبية  عليه 

»العالم« مأسوراً داخل »الجينز« األميركي لمراحل جديدة.
الوباء  عالمية  على  كيسنجر  مع  االتفاق  من  هنا  ب��ّد  ال 
ايضاً  واختالفه  األوط��ان،  حدود  داخل  مجابهته  واستحالة 
العسكري  للتفوق  قيمة  ال  بأن  الثانية  العالمية  الحرب  عن 
في مجابهته، وسبق لمثل هذا التفوق أن أدى لهيمنة اميركية 
على العالم بعد قصف نووي اميركي على اليابان في 1945 
ونجاح روسي الفت في طرد األلمان من أراضيهم وتمكنهم من 
اقتحام المانيا نفسها بعد طردهم لها أيضاً من كامل اوروبا 

الشرقية.
هذا غير ممكن حالياً مع كورونا، فاالنتصارات العسكرية 
ال تمنعه من العدوى واالنتشار بين المنتصرين والمهزومين 
االقتصادية  التراجعات  حجم  من  تخفف  وال  معاً.  آن  في 
الهمبرغر  أن  حتى  السياسي  النفوذ  وبالتالي  جداً  الكبيرة 
أدوات  كلها  تصبح  واإلع��الم...  االميركية  واالف��الم  والجينز 

تاريخية غير معاصرة.
للجائحة،  للتصدي  »فعلياً«  عالمياً  جهداً  يتطلب  ما 
التجديد  لمجرد  وليس  اإلنسانية  لخدمة  وذلك  وتداعياتها 
المتحدة  الواليات  مثل  لبلد  يمكن  وكيف  األميركية،  للقطبية 
الالزمة  والمواد  والطعام  ال��دواء  يمنع  الذي  وهو  يؤتمن  ان 
واليمن  وكوبا  وفنزويال  وسورية  إي��ران  بحصار  للعيش 
العراق ومؤدباً روسيا والصين بعقوبات موضعية،  محجماً 
تمنع  التي  تلك  انسانية  دولة  أهذه  الشمالية،  كوريا  وكذلك 

عن هذه الدول ما ُيعّزز من مناعتها امام كورونا؟
بنيران  سقطوا  الذين  القتلى  ماليين  نسيان  يمكن  وهل 
واليابان  والجنوبية  الحمر«  »الهنود  اميركا  في  اميركية 

والصين وكوريا وفييتنام والشرق األوسط واوروبا؟
التأسيس  على  العالم  تحفز  التاريخية  األدل��ة  هذه  لعل 
لنظام عالمي جديد.. يجد نفسه مضطراً للعودة الى التكافؤ 
من  ينتج  مرتقبة،  قطبية  تعددية  ضغط  تحت  العالقات  في 

تعدديتها استقرار عالمي مفيد أو أقل سوءاً.
محور  بقيام  إال  للتطبيق  قابل  غير  المشروع  ه��ذا  لكن 
روسي صيني ايراني بوسعه التمدد ليضم محاور أوسع من 
اوروبيين متمردين وقوى متضررة في الشرق األوسط وكندا 
بين  الربط  بضرورة  مسكونة  تزال  ال  الصين  لكن  واليابان، 
ما  وهذا  األميركيين،  مجابهة  إرجاء  وبين  لسلعها  الترويج 

يعرفه البيت األبيض فيستعمله إلعادة ترميم قطبيته.
كيسنجر  يريده  الذي  النهج  على  االميركي  العناد  ان  إال 
بين  عميق  تقارب  من  بدوره  يعزز  بالعالم،  مجدداً  لإلمساك 
ومنظمة  البريكس  ودول  وسورية  وإي��ران  وروسيا  الصين 
متعددة  لقطبيات  استيالداً  اعتباره  يمكن  بما  شانغهاي. 
لسنين  المتوقع  العالمي  االقتصادي  الجمود  من  تستفيد 

طويلة بعد انتهاء أزمة كورونا.
مسألة  في  وك��ورون��ا،  ال��ح��روب  بين  اختالف  إذاً  هناك 
كل  لكن  ومهزوماً،  منتصراً  ع��ادة  تنتج  فالحروب  الحسم، 

الناس مع كورونا مهزومة، بالتساوي.
وفيما الحروب تؤدي الى تحالفات مؤقتة، يفرض كورونا 
تعاوناً عالمياً واسعاً، في كل زاوية من زوايا األرض بسبب 
اما  عين،  غمضة  في  والقتل  االنتشار  الى  للعودة  قابليته 
لسيطرة  بسرعة  تؤسس  الحروب  أن  فهي  الجديدة  النقطة 
تنتج  كورونا  مكافحة  فإن  العالمي  االقتصاد  على  الغالب 
لواحد  يمكن  وال  الدول  كل  عند  اقتصادياً  تدهوراً  جهتها  من 
إال  اقتصاديا  االنطالق  المهزومة  او  المنتصرة  البلدان  من 

بالتعاون الدولي المتكافئ.
هذا إذا هو وقت تدمير القطبية االميركية ورفع كابوسها عن 

مئات من الدول تنهب اقتصاداتها ونزواتها وتسيطر عليها.
او  محوري  او  دولي  تعاون  إطار  في  فقط  ممكن  هذا  فهل 
 � اقتصادي  تعاون  مع  العصر  جائحة  لمكافحة  معاً  االثنين 
ثقافي � سياسي بين محاور متساندة ال متنافسة، للتعويض 
إللغاء  قاعدة  على  الوباء  يخلفها  التي  الكبيرة  األضرار  عن 
نظام العولمة، بابعاده األميركية االحتكارية وتأسيس نظام 
عولمة جديد، ال يستند الى هيمنة الدول الكبرى على الصغرى 
لكل  المجال  فسح  على  القائمة  المساواة  من  اطار  في  وانما 
القوى مهما تباينت احجامها في االستيراد والتصدير وإلغاء 
مبدأ السيطرة لألقوى ولمصلحة العودة الى القانون الدولي، 

فقط لحل النزاعات.

اأن�شطة ومواقف

} لمناسبة عيد الشعانين لدى الطوائف المسيحية قال  رئيس 
بالتهنئة  نتوجه  الشعانين  »بمناسبة   ب��ّري   نبيه  النواب  مجلس 
بأحر  ع��ام��ة  وللبنانيين  خ��اص��ة  ال��ك��ري��م��ة  المسيحية  ل��ل��ط��وائ��ف 
النهاية  بداية  المباركة  المناسبة  ه��ذه  تشكل  ان  آملين  التهاني 
والتعاون  ب��ال��وح��دة  ودائ��م��ا   … واللبنانيين  ل��ب��ن��ان  آآلم  ل���درب 

من  الوطن  لقيامة  نؤسس  الخيّرة  اإلرادات  وتضافر  والتكافل 
الجلجلة«. فوق 

نصرالله،  حسن  السيد  ال��ل��ه  ل��ح��زب  ال��ع��ام  األم��ي��ن  يتحدث   {
»المنار«. قناة  الثالثاء، عبر شاشة  الثامنة والنصف من مساء غد 
القطري  الخارجية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  تلقى   {

وزير  من  هاتفياً  اتصاالً  ثاني،  آل  الرحمن  عبد  بن  محمد  الشيخ 
خالل  وج��رى  ح��تّ��ي  ناصيف  ال��دك��ت��ور  والمغتربين  الخارجية 
البلدين  ب��ي��ن  ال��ث��ن��ائ��ي  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات  اس��ت��ع��راض  اإلت��ص��ال 
 - )كوفيد  كورونا  فيروس  انتشار  من  للحّد  الجهود  وتنسيق 

المشترك. اإلهتمام  ذات  الموضوعات  إلى  باإلضافة   ،)19

خفاياخفايا

قالت مصادر حكومية إن البحث يجري في تشكيل مفارز 
مؤقتة من الموظفين الذين توقفوا عن أعمالهم لدعم حماية 

المستهلك في وزارة االقتصاد ب� 5000 موظف في كل 
المناطق إلطالق حملة مراقبة لألسعار وضبط لألرباح 

والتشّدد في معاقبة المخالفين. وقالت المصادر إن التدريب 
سيكون ميدانياً بمشاركة المنتدبين مع مراقبين حاليين أليام 

قبل تولي مهامهم.
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النائب جبران  القوي  لبنان  الحّر وتكتل  الوطني  التيار  رأى رئيس 
ولكن  »كورونا«،  أزمة  من  الرغم  على  تعمل  »الحكومة  أن  باسيل، 
النهوض  القرارات في شهر نيسان لتقّر خّطة  أتى وقت الحسم وأخذ 
النيابي حيث يلزم«،  المجلس  الحكومة وفي  المالي واالقتصادي في 
النيابي بالعمل، كما الحكومة؛ بعقد جلسات نقاش  المجلس  وطالب 
النيابي كي ال تكون  عن بعد والتصديق في جلسات عاّمة بالمجلس 

عرضة للطعن«.
أن »الحكومة  إلى  أول من أمس،  له  وأشار باسيل في كلمة متلفزة 
لم  إذا  ك��اٍف  غير  ولكّنه  المالي  الوضع  بكشف  جيداّ  ق��راراً  أخ��ذت 
السابقة  األعوام  عن  الحسابات  لكل  تشريحي  تدقيق  بقرار  ُيستتبع 
أنه »ال يمكن قيام خطة  إلى هنا«، معتبراً  لتبيان لماذا وكيف وصلنا 
ال  معنا،  يعمل  أن  أحد  يقبل  ولن  الراهن  الوضع  حقيقة  نعرف  لم  إذا 
استشاري دولي وال صندوق دولي، إذا لم نوّفر هذه األرقام بشفافية 

واحتراف«.

خالل  من  الموهوبة  األموال  موضوع  يأتي  المجال  هذا  »في  وقال 
واألموال  احتيالّية  بعملّيات  المنهوبة  واألم��وال  المالّية  الهندسات 
موثقاً  إخباراً  أعددنا  ونحن  األول،  تشرين   17 بعد  تحديداً  المحّولة 
وننتظر الوقت المناسب لتقديمه لكي ال يتم تجميده بحّجة كورونا«.

عن  بامتناعها  هامة  مسؤولّية  تتحمل  »المصارف  أن  على  وشدد 
تحّول  هي  فيما  الصغار،  للمودعين  للخارج  التحويل  أو  التسديد 
لبعض النافذين وال يمكن القبول بهذه االستنسابّية«، مؤكداً حرصه 
على »عدم انهيار القطاع المصرفي وعلى إعادة هيكلته ليكون رافعة 

لالقتصاد، وال نقبل أن يتّم التعّرض له زوراً«.
أي  في  أساس  حجر  هو  كونترول«  »الكابيتال  »قانون  أن  واعتبر 
االتفاق  وتم  لبنان،  في  والنقدي  المصرفي  للقطاع  إصالحية  عملية 
قّدم  األساس،  هذا  وعلى  به؛  النواب  مجلس  قيام  وجوب  على  أخيراً 
حّتى  حصل  ما  نعرف  وال  الحكومة،  إلى  القانون  مشروع  المال  وزير 
صحيح  غير  وه��ذا  دس��ت��وري،  غير  األم��ر  ان  الحقاً  وسمعنا  سحبه 

برأينا«.
هو  كونترول  كابيتال  قانون  يتضّمنه  أن  يجب  »ما  أن  وأض��اف 
قصيرة  فترة  خالل  أموالهم  على  الصغار  المودعين  حصول  تأمين 
نسبياً، واّما المودعون الكبار  فيجب أالّ تخرج أموالهم إلى الخارج إالّ 
في حاالت محّددة«، موضحاً أن »اّول بند في القانون يجب أن يكون 

استعادة األموال الكبيرة التي حّولت إلى الخارج بعد 17 تشرين«.
وأعلن أن »رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان يقوم بمسعى 

للتوافق على صيغة، وإذا فشل، سنقّدمه نحن كاقتراح قانون«.
النقد  صندوق  مع  الجدي  التفاوض  نبدأ  أن  األوان  »آن  أنه  ورأى 

واتفقنا،  الشروط  ناسبتنا  إذا  للبنان،  تمويل  برنامج  حول  الدولي 
نذهب إلى الحكومة والمجلس النيابي ونقّره، واذا لم نتّفق ويناسبنا، 

ننسى الموضوع ونزيله من التداول«.
من  لذلك  معينة،  مالية  وظائف  في  شغوراً  »هناك  أن  إلى  وأشار 
هناك  أن  صحيحاً  وليس  الشواغر،  هذه  تمأل  أن  الحكومة  واج��ب 
عن  وحديث  لنا  اتهام  من  قيل   ما  وكل  التعيينات«،  على  »فجعاً« 
تخفيض  اقترح  الوزراء  »بعض  أن  إلى  الفتاً  كذب«،  هو  محاصصة 
المعاشات، فليس من الطبيعي أن يكون هناك موظفون ال عمل مضنياً 

المليارات«. عندهم ويتقاضون 
وقال »على للحكومة أالّ تقع في اإلنتظار واإلبتزاز السياسي لعدم 
اّتباع سياسة نقدّية جديدة، وإالّ فهي ستكون محكومة بالفشل وهذا 

ما يريده البعض لها«.
واالجتماعي  واالقتصادي  والمالي  الصحي  »الوضع  أن  وأك��د 
في  وسننتصر  الوباء  على  قريباً  سننتصر  لكننا  صعب،  والمعيشي 

النهاّية على وباء الفساد ونبني الدولة الحديثة«.
اآلن  فالوقت  الخصام،  عن  والتعالي  »التضامن  إلى  الناس  ودعا 
ليس للصغائر والمناكدة السياسية، والتّيار الوطني الحر بكل فئاته 
إلى العمل اإليجابي على األرض وبين الناس وعدم الدخول بمهاترات 

مع أحد في اإلعالم أو على األرض«.

كشفت كتلة الوفاء للمقاومة أن السفيرة األميركية 
دوروثي شيا تجول على بعض المسؤولين الرسميين 
ألحد  المتحدة  ال��والي��ات  م��رش��ح  ب��اس��م  وتبلغهم 
»هذا  أن  الكتلة  واعتبرت  لبنان،  مصرف  حاكم  نواب 
الدولة  موظفي  فرض  محاولة  في  األميركي  التمادي 
على اللبنانيين يشّكل  تدخالً فجاً في الشأن السيادي 
للبنان«. ونّبهت إلى أن كّل خرق لإلحترازات المتخذة 

للوقاية من فيروس كورةنا ُيضاعف الخطر.
محمد  النائب  الكتلة  رئيس  أكد  السياق،  هذا  وفي 
كورونا  فيروس  بوجه  معركة  نخوض  »أننا  رع��د 
بعزم ووعي وسننتصر«، مضيفاً أّن »كّل شيء عندنا 

وما يمكننا أن نوفر هو في خدمة صحة اإلنسان«.
الحكومي،  النبطية  مستشفى  أمام  من  رعد  ودعا 
المواطنين إلى مزيد من التعاون وااللتزام باجراءات 
الوقاية، مشيراً إلى أن »كّل خرق لإلحترازات المتخذة 

ُيضاعف الخطر وعلينا التعاون مع بعضنا«.
في  ال��ل��ه،  فضل  حسن  النائب  لفت  جهته،  م��ن 
تصريح، إلى أن »السفيرة األميركية في بيروت تجول 
على بعض المسؤولين الرسميين، وتبلغهم من دون 
أي مواربة باسم مرشح الواليات المتحدة ألحد نواب 
بتعيينه  الحكومة  وتطالب  لبنان،  مصرف  حاكم 
كجزء من حّصتها في اإلدارة المالية والنقدية للبنان، 
وكرامته  لبنان  س��ي��ادة  على  مكشوف  اع��ت��داء  ف��ي 

الوطنية«.

وقال »إّن هذا التمادي األميركي في محاولة فرض 
اللبنانيين يشّكل نموذجاً سافراً  الدولة على  موظفي 
في  فجاً  وتدخالً  الوطني  القرار  استباحة  لمحاولة 
نفسه  الوقت  في  ويكشف  للبنان  السيادي  الشأن 
الجهات  بعض  حملة  وراء  الكامنة  األس��ب��اب  ع��ن 
السياسية على الحق الدستوري للحكومة في إجراء 

التعيينات«.
السافر  األميركي  التدخل  هذا  وأدان  استنكر  وإذ 
بجميع  »الحكومة  دعا  ومضموناً،  شكالً  والمرفوض 
للسيادة  الخرق  ه��ذا  لمثل  التصدي  إل��ى  مكوناتها 
الوطنية«، مجدداً تأكيد حقها وواجبها الدستوري في 
إجراء التعيينات، وضرورة تأدية هذا الواجب بمعايير 
وطنية، وطالبها »بإعتماد آلية شفافة واضحة تشكل 
الفرص  التعيينات على قاعدة تكافؤ  نقلة نوعية في 
إلختيار من يملكون الكفاءة والنزاهة وصدق اإلنتماء 
جهة  من  السياسية  المحسوبيات  من  بعيداً  الوطني 
جهات  تهويل  مع  المترافقة  األميركية  الضغوط  ومن 
داخلية من جهة أخرى، بما يؤكد للجميع التزام هذه 
مغايرة  وجادة  حقيقية  إصالحية  منهجية  الحكومة 
والهدر  الفساد  تحارب  السابق،  في  يحدث  كان  لما 
بمؤسسات  اللبنانيين  ثقة  وتعيد  والمحاصصة، 
قرارها  وأن  مشكالتهم،  معالجة  في  وتسهم  دولتهم، 
اللبناني  الشعب  مصالح  من  نابع  وطني  سيادي 

وإرادته«.

{ محمد حمّية 
على  مترّبعاً  بري  نبيه  والرئيس  عاماً  أربعون 
واألح��زاب  الحركات  أب��رز  إح��دى  أم��ل  حركة  قيادة 
اللبنانية التي ساهمت في صناعة التاريخ المعاصر 

وصياغة النظام السياسي في لبنان.
من  مضيئة  صفحة   .1980 نيسان  من  ال��راب��ع 
للحركة  العام  المؤتمر  انعقد  آن��ذاك  لبنان.  تاريخ 
المناطق  وق��ي��ادات  السياسي  المكتب  يضم  ال��ذي 
المغيب  اإلمام  وعائلة  التنفيذية  والهيئات  واألقاليم 
الشيعي  االسالمي  والمجلس  الصدر  موسى  السيد 
للحركة  رئيساً  بري  نبيه  المحامي  وانُتخب  االعلى 
إال أن مصادر قيادّية مخضرمة في »أمل«  باإلجماع. 
دفة  النتقال  والحقيقية  الدقيقة  التفاصيل  ت��روي 
الى  الحسيني  حسين  السابق  الرئيس  من  القيادة 
جلستين  في  انعقد  المؤتمر  إن  فتقول  بري.  الرئيس 
وليس في واحدة كما هو معروف. األولى كانت في 4 
نيسان 1980 وانتخب المؤتمر مجلس قيادة الحركة 
وانتخب الرئيس بري رئيساً له وأعد صيغة تنظيمية 
الحركة  رئيس  ينتخب  أن  خاللها  أقر  صفحتين  من 
نيسان   25 في  ثانية  جلسة  وعقد  عاد  ثم  انتخاباً 
1980 وانتخب الرئيس بري رئيساً للحركة باإلجماع 
وانتخب مع الرئيس بري ايضاً نائباً للرئيس وناطقاً 

رسمياً. 
مدى  على  اإلم��ام  إرث  أم��ل«  »امين  حمل  فكيف 

أربعين عاماً؟
الجديد  الرئيس  جهود  انصّبت  الوقت  ذاك  ُم��ذ 
على الوضع التنظيمي للحركة وكيفية تطوير أدائها 
دفعته  »النبيه«  فنباهة  والعسكري.  السياسي 
على  المعارك  من  العجاف  السنوات  الستشراف 
من  المقبل  لمواجهة  العدة  ُيعّد  فبدأ  الوطن.  مساحة 

االيام. 
حول الرئيس بري »أمل« من حركة »شيعية« الى 
عالقاته  عبر  وطنية  اهتمامات  ذات  لبنانية  حركة 
السياسية  المحطات  أبرز  أما  والخارجية،  الداخلية 

والعسكرية التي طبعت قيادته فهي: 
السابق  الرئيس  من  ورثها  كما  الشيعية  المرحلة 
حسين الحسيني حيث عمل الرئيس بري على انتزاع 
رحاب  الى  المذهبي  الديني  اطارها  من  »الحركة« 

الوطن. 
امتداداً  الفلسطينية  المقاومة  عن  الدفاع  مرحلة 
للعدوان  بالتصدي  الجنوب  عن  الدفاع  مرحلة  الى 
االسرائيلي ال سيما اجتياح 1982 واجهاض مفاعيله 
عشر  السابع  باتفاق  المعروفة  واالمنية  السياسية 
السادس  النتفاضة  قيادته  عبر   1983 عام  أيار  من 
المقاومة  التي أسست لمرحلة جديدة من  من شباط 
والهيمنة  والتوطين  التقسيم  مشاريع  وإس��ق��اط 

األميركية.
حماية  في  العربي  للدفاع  سورية  مع  التحالف 
العالقة  ركائز  فثبت  والقومية،  العربية  الحقوق 
األسد  حافظ  الراحل  الرئيس  قيادة  إبان  سورية  مع 
ووضع قضية فلسطين نصب  العرب واالمة واالحرار 
في العالم. قاد المقاومة في العام 1982 في مواجهة 

بين  الجبهات  على  وتنقل  االسرائيلي  االجتياح 
عندما  تشهد  والذاكرة  وخلدة؛  والضاحية  الجنوب 
مسرعاً  وه��ّم  بربور  في  مكتبه  في  سالحه  امتشق 
االسرائيلي  العدو  لمقارعة قوات  أمل  متقدماً عناصر 

عندما علِم أنهم وصلوا الى خلدة.
المقاومة  على  القضاء  لمؤامرات  التصدي  مرحلة 
الرئيس  اغتيال  بعد  ما  وتقسيمه  لبنان  وإسقاط 
على  االسرائيلي  بالعدوان  وتّوجت  الحريري  رفيق 
جديدة  بأساليب  واستكمالها   2006 تموز  في  لبنان 
والمالية.   واالق��ت��ص��ادي��ة  اإلره��اب��ي��ة  ال��ح��روب   م��ن 
- توطيد ركائز العالقة مع ايران لبناء جبهة اقليمية 
المشاريع  لمواجهة  األوس��ط  الشرق  مستوى  على 
بري  فالرئيس  اإلسرائيلية،  األميركية  والمخططات 
معه  وتحّولت  إقليمي  بمدى  وطنية  قيادة  شكل 
بأبعاد  الوطن  خدمة  في  لبنانية  ق��وة  »الحركة« 

عربية وإقليمية. 
في  »األس��ت��اذ«  قضاها  سنة   28 إغفال  يمكن  ال 
اللعبة  أدار  حيث  التشريعية  السلطة  رئاسة  سدة 
النيابية والسياسية الداخلية من على منصة الندوة 
نظيره  قل  وبدهاء  المعروفة  بمطرقته  البرلمانية 
مواجهة  في  أول  دفاع  وخط  البرلمان  حارس  وكان 

المشاريع السياسية الداخلية والخارجية.
ويركز المطلعون على عالقة الرئيس بري باإلمام 
وتعود  وال��وط��ي��دة  ب��األخ��وي��ة  ويصفونها  ال��ص��در 
النيابي  المجلس  رئيس  تبوء  قبل  طويلة  لسنوات 
رئاسة الحركة إذ كان مواكباً لحركة اإلمام ومسيرته 
يقول  كما  مهماته  ورجل  ثقته  ومحل  تفاصيلها  بكل 
الذي  حمدان  خليل  الحركة  في  الرئاسة  هيئة  عضو 
يشير ايضاً الى اهمية عالقة الرئيس بالقائد الشهيد 

مصطفى شمران والتي ال مجال لذكرها. 
»ال��رئ��ي��س« ال����ذي خ���اض ك��ل ه���ذه ال��م��راح��ل 
الحديث  لبنان  ت��اري��خ  كتبت  التي  والمواجهات 
ورسمت مستقبله، هو األب العطوف وصاحب اللفتة 
اإلنسانية ورجل المبادرات الوطنية والعاشق للناس 
رغم  والحياتية  اليومية  شؤونهم  ومتابعة  ولقائهم 
انشغاالته المتعددة وظروفه األمنية الدقيقة. فعندما 
وتعلو  جسدك  تتملك  بقشعريرة  تشعر  دارته  تدُخل 
واالعتزاز.  القوة  من  بفائض  وتحس  قلبك  نبضات 
يتابع  وحيوية،  وحركة  حياة  يضج  فتراه  تلقاه 
الفتين،  ودماثة  بلياقة  زواره  يستقبل  الجبهات  كل 
يأسرك بطلته وببريق عينيه ونظراته الثاقبة وسرعة 
بديهته ويقرأ أفكارك قبل أن تنطق ببنت شفا، ال تمّل 
من النظر اليه تنجذب الى شخصيته الفذة والفريدة 
وأقواله  وأشعاره  يديه  وحركات  كلماته  الى  وتنشد 
الحكمة  على  تنطوي  التي  المعبرة  ونكاته  المأثورة 
من  يمل  وال  يكل  ال  المشفرة.  الرسائل  وتستبطن 
فريدة،  وذاكرة  فطنة  ذو  محترٌف  محنٌك  بارٌع  العمل 
الصبا  سني  الى  يسافر  عمره  من  يمر  يوم  كل  تخال 
وزمن الشباب، فقبل الظهر يمارس نشاطه السياسي 
والدبلوماسي الرسمي المعتاد ويفرغ بعد الظهر وفي 
بالحديث  ينهمك  أخرى.  شؤون  متابعة  الى  المساء 
تارة  كتلته  ون��واب  معاونيه  ومع  ت��ارة  زواره  الى 
الشؤون  يتابع  وتوجيهاته  تعليماته  يعطي  أخرى، 

والبقاعيين  الجنوبيين  أحوال  عن  ويسأل  الحركية 
المزارعين  وي��ول��ي  ومنطقة  وب��ل��دة  ق��ري��ة  ك��ل  ف��ي 
العام  النقل  وسائقي  والصناعيين  والصيادين 
األوضاع  لمتابعة  وقتاً  يخصص  أولوية.  والطالب 
التنظيمية في الحركة يعقد اجتماعاً أسبوعياً لهيئة 
المصيرية.  القضايا  لمناقشة  الحركة  في  الرئاسة 
الوقت  يتجمد  مجلسه  في  الحركة  شهداء  ذكر  عند 
قلبه وتستقيم  األفكار وتنحبس كلماته في  وتتبعثر 
النظرات في مقلتيه وكأنك وضعت يدك على جرحه، 
فالشهداء هم جرح »النبيه« النازف الذي لن يتوقف 
كما جرح تغييب اإلمام ورفيقيه، ُيجيب »امين الدماء 
والشهداء« بالقول: »الشهداء رحلوا ارتاحوا. نّيالهم 
للهم  نحنا  وبقينا  الخالدة.  وجناتهم  عليائهم  في 
نتابع مسيرتهم ونتحمل المشقات، هم رحلوا ألجلنا 
لكي نحيا بعزة وكرامة ولوالهم لما كنا هنا لما كانت 

مقاومة وال سلطة وال دولة وال وطن وال أمة«.  
أدواره  صهوة  عن  المهمات«  »ف��ارس  يترجل  لم 
ومسؤولياته الجسيمة والثقيلة، فآثر البقاء والثبات 
اشتدت  مهما  واالقليمية  الداخلية  المعركة  قلب  في 
السياسي  والمرشد  ال��وط��ن  نصير  فهو  وطأتها، 
الضيم  يدفع  البرلمان،  وحارس  والحكومات  للدولة 
يواسي  بالمعنويات،  المقاومين  يشحن  الوطن،  عن 
عوائل الشهداء يضمد جراحات الثكالى يكفكف دموع 

االيتام.
السلطة  أن  يدركون  عقله  ببواطن  فالعارفون 
تِئن  ثقيالً  عبئاً  طويلة  فترة  منذ  اليه  بالنسبة  باتت 
كما  األثقال،  أصعب  فاألمانات  الجبال،  حمله  من 
الصدر  اإلمام  اذا كان »إرث«  الله فكيف  يقول رسول 

والشهداء هما األمانة!
تتخطى  إنسانية  رسالة  »أم��ل«  االم��ام  أراد  فكما 
فإنها  السماء،  الى  لتصل  واألرض  واالقليم  الوطن 

مجرد  من  بكثير  وأبعد  الخالق  مع  بالعالقة  متصلة 
تنظيم سياسي تقليدي يهدف الوصول الى السلطة، 
حزبياً  منصباً  هاوياً  ليس  »األس��ت��اذ«  ك��ان  فهكذا 

وسياسياً بل حامل أمانة وحافظ رسالة. 
يتنقل »سيد عين التينة« بين المواقع والميادين. 
على  الحملة  تشتد  عندما  الحركي  »الرئيس«  فتراه 
عندما  العنيد  والمفاوض  »الدولة«  والرئيس  »أمل« 
وثرواته.  سيادته  في  خارجي  خطر  الوطن  يتهدد 
و«البرلماني« العريق والمخضرم والمحنك عندما يقف 
لبنان على حافة قرار مجلسي. وهو الرئيس »النبيه« 
عندما يقع الوطن قي أزمة داخلية مستعصية عقيمة 
البوصلة  السياسية  قواه  وتضيع  المحن  وتتالطمه 
والمحارب  المقاتل  الرئيس  هو  خالفاتها.  في  وتتوه 
الى  الوطن  في  »الشركاء«  يقترب  عندما  الشرس 
عندما  »المالي«  وهو  الدولة  في  الشيعية«  »الحصة 
تصديه  في  حصل  كما  والغذائي  المالي  األمن  ُيمس 
حينما  »المصرفي«  وه��و  »ال��ي��وروب��ون��د«  لمسألة 
فأطلق  اللبنانيين  ودائع  على  المصارف  يد  امتدت 
رصاصة الرحمة على مشروع »الكابيتال كونترول« 
عندما  المغترب«  »الرئيس  وهو  الوزراء  مجلس  في 
الى  الثانية  أوطانهم  في  المغتربين  الحكومة  تحول 
الحكومة  قلب  في  ايجابية  صدمة  فيحدث  غرباء 
 – الفلسطيني  هو  المغتربين.  الستعادة  فتتحرك 
وقضايا  فلسطين  تتعرض  عندما  العروبة«  و«فتى 
العرب لالنتهاك وهو المسلم عندما يتعرض مسلمو 
مشاريع  تحل  عندما  والمسيحي  لالضطهاد  العالم 

التهجير والتقسيم والفتن الطائفية. 
تلد  ولن  عنه  بديل  ال  الذي  »الرئيس«  بري  نبيه 
إنه  التاريخ...  يكرره  لن  والذي  العرب  أمهات  مثله 
نجمة  أربعين  مع  منازع  بال  القرن«  »نصف  رجل 

مضيئة. 

»اإتهامنا بالمحا�س�سة في التعيينات كذب«

با�سيل: اأتى وقت الح�سم و�سننت�سر على الوباء والف�ساد

»الوفاء للمقاومة«: التدخل الأميركي في تعيينات المركزي اعتداء على ال�سيادة

اأربعون نجمة م�سيئة على جبهة الرئي�س بري

اأميُن »اأمل«: ال�سهداء رحلوا لنحيا بعٍز وكرامة 

رعد خالل زيارته مستشفى النبطية الحكومي
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الدكتور حسان دياب  تفّقد رئيس الحكومة 
قبل ظهر أمس، اإلجراءات اللوجستية والطبية 
لإلطالع  الدولي،  بيروت  مطار   في  واألمنية 
على تحضيرات عودة اللبنانيين من الخارج. 
وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة طيران 
المطار  ورئيس  الحوت  محمد  األوسط  الشرق 
األمنيين  المسؤولين  من  وعدد  الحسن  فادي 

واإلداريين في المطار.
الخارجية  وزراء  جولته  في  دياب  وراف��ق 
ناصيف حّتي والداخلية محمد فهمي والصحة 
نّجار  ميشال  والنقل  واألش��غ��ال  حسن  حمد 
والشؤون االجتماعية رمزي المشرفية واإلعالم 

منال عبد الصمد ومستشاره خضر طالب.
وبعد الجولة، قال دياب »تهدف هذه الجولة  
إلى االطالع على اإلجراءات المتخذة في المطار 
لمواكبة عودة اللبنانيين من الخارج. حكومتنا 
معنية بكل لبناني في الداخل والخارج ونعتبر 
إلى  باإلضافة  عائلتنا،  من  اللبنانيين  جميع 
الحواجز  إزال��ة  إلى  تسعى  الحكومة  هذه  أن 
والسياسية،  والمناطقية  والمذهبية  الطائفية 
الواحدة  العائلة  أف��راد  من  ف��رد  لبناني  فكل 
واللبنانيين،  لبنان  عائلة  وهي  أال  الكبيرة، 
بناء  حكومة  ه��ي  الحكومة  ه��ذه  وبالتالي 

الجسور بين المناطق واألحزاب«.
بجميع  اليوم  حاضرة  »الحكومة  أض��اف 
وزرائها المعنيين، وسيطلع كل وزير الجمهور 
المجال.  ه��ذا  ف��ي  وزارت���ه  ب��ه  قامت  م��ا  على 
بالنهار  الليل  تصل  الحكومة  أن  والحقيقة 

فقط  ليس  ال��ج��دي��د،  لبنان  والدة  أج��ل  م��ن 
بل  واالق��ت��ص��ادي،  المالي  الصعيدين  على 
تزول  أن  األمل  ويحدوني  كافة.  الصعد  على 
في  بكورونا  المتصلة  الصحي  الوضع  غيمة 
األدن��ى من األض��رار على  أق��رب وق��ت، بالحد 
اللبنانيين في الداخل والخارج. سيولد لبنان 
من جديد بكل مقوماته إن شاء الله، فالشعب 
ويستمد  عظيم،  شعب  بالفعل  هو  اللبناني 
لذا  والخارج.  الداخل  في  اللبنانيين  من  قوته 
الطريق  بداية  منذ  ذكرت  كما  معنيون،  نحن 
من  اللبنانيين  بعودة  ونيف،  شهر  منذ  أي 
لهم  آمنة  العودة  هذه  تكون  أن  على  الخارج، 
لعائالتهم  وطبعا  لغيرهم  كذلك  تكون  أن  قبل 

وللشعب اللبناني«.
الجمهورية  رئيس  »تحيات  دي��اب  ونقل 
العماد ميشال عون وشكره لكل العاملين على 
تنفيذ هذه اإلجراءات، وكذلك الوزراء المعنيين 
الذين يواكبون عودة اللبنانيين من الخارج«.

الجبار  العمل  »على  ب��دوره،  دب��اب  وأثنى 
المعنية،  الجهات  كل  به  تقوم  الذي  والمميز 
وال��وزراء  األوس��ط  الشرق  طيران  فيها  بمن 
واألج���ه���زة األم��ن��ي��ة وال��ع��س��ك��ري��ة ووس��ائ��ل 
والممرضين  واألطباء  والمستشفيات  اإلعالم، 
وال��م��م��رض��ات، وال��الئ��ح��ة ت��ط��ول. ف��ي ظل 
الضغوط التي يواجهونها«، وقال »قد ترتكب 
العبر  سنستخلص  لكننا  الهفوات،  بعض 
منها ونحسن اإلجراءات للتعامل مع الرحالت 

المقبلة في األسابيع الالحقة«.

اللبناني  للجيش  كثيف  إنتشار  وُسجل    
والقوى األمنية أمام المطار قبيل وصول دفعة 

المغتربين األولى من الرياض إلى لبنان.
جرى  ما  »أن  حسن  الوزير  اعتبر  وب��دوره   
خطوة  ُيعتبر  المغتربين  ع��ودة  بخصوص 
جدية جداً وليست استعراضية وعلى مستوى 

عال من المهنية«.
الفرق المختصة بوزارة  الى أن »كل  وأشار 
وفق  دقيق  بشكل  تتصرف  العامة  الصحة 
الوافدين  سالمة  لضمان  الموضوعة  الخطة 
أهاليهم  سالمة  ثم  وم��ن  الطائرة،  متن  على 
وسالمة  الح��ق��اً  معهم  سيختلطون  ال��ذي��ن 
المسؤولة  الخطوة  وهذه  اللبناني،  مجتمعنا 
تمت بتضافر األطراف كافة، وفق خطة وزارة 
الطائرة  إلى متن  الذي توجه  الصحة وفريقها 

لمواكبة أوضاع المسافرين طبياً وصحياً«.
إلى  سينقسمون  »المسافرين  ان  وأوض��ح 
أربع فئات وسينزلون مع سوار ملون لكل فرد، 
فيه  سيجلس  الذي  المكان  إلى  السوار  ويشير 
حالته،  وكذلك  الطائرة  متن  على  من  عائد  كل 
في  الموجود  الطبي  الفريق  سيتسلم  ثم  ومن 
مسافر،  كل  سجلها  التي  االستمارات  المطار 
وسيدققون بالمعلومات الصحية واللوجستية 
فحص  إج��راء  بعد  المنزلي،  الحجر  وإمكان 
المعلومات  ك��ل  ل��دي��ن��ا  وس��ي��ك��ون   PCR
وسيذهب  العينات،  أخذ  وسيتوالى  الكافية 
المخصصة  الفنادق  إلى  مباشرة  المسافرون 
بمتابعة مباشرة من فرق وزارة الصحة العامة 

وخالل ست ساعات ستصدر نتائج الفحوص، 
ومن  مسافر  كل  حالة  أساسها  على  وسيقّرر 
يريد العودة إلى منزله سيذهب بمواكبة القوى 

األمنية ومتابعة السلطات المحلية«.
الصمد،  عبد  الوزيرة  أوضحت  جهتها،  من 
المطار  التي تتخذ في  أن »مواكبتنا اإلجراءات 
انضباطاً  أظهرت  المغادرة،  بلد  وفي  وقبله 
تقسيم  »هناك  وق��ال��ت:  كبيرين«.  وتنظيما 
أن  الضروري  ومن  ج��داً،  مهم  أدوار  وتوزيع 
ألنها  النقاط،  هذه  على  الضوء  اإلعالم  يسلط 
أو  العودة  اختيار  بين  طرق  مفترق  ستشكل 
عدمه  أو  اإلج���راءات  بهذه  الشك  أم��ا  البقاء، 

فيتوقف على طرق إيصال المعلومة«.
وشددت على أن »الوعي مهم جداً ومطلوب 
أي  منه  المقربين  وم��ن  الوافد  الشخص  من 
عائلته وأصدقاؤه وأهله والمحيطون به وأهل 
أن يكون هناك وعي  الضروري  المنطقة، ومن 
إذ  البعض،  بعضنا  مع  التعامل  ط��رق  على 
بالمرض  مصابون  كأننا  دائما  التعامل  يجب 
معه  نتعامل  ال��ذي  الشخص  المقابل  وف��ي 

مصاب«.
على  التركيز  هو  »المطلوب  أن  واعتبرت 
الكبير  »الشكر  وقالت  وزعناها«.  التي  اآللية 
حملة  في  معنا  تعاونت  التي  الجيش  لقيادة 
من  اإلع��الم  لوسائل  أيضاً  والشكر  التوعية، 
لإلعالم  الوطنية  الوكالة  إلى  لبنان  تلفزيون 
وسائل  وكذلك  المطار،  في  واكبانا  اللذين 
المعلومة  نقل  ف��ي  الكبير  ودوره���ا  اإلع���الم 

الناس  طمأنة  من  لنتمكن  والدقيقة  الصحيحة 
لجهة الحرص الشديد المعتمد والتوعية على 
وجوب اتخاذ أقصى درجات الحيطة والتشدد 
المرحلة،  هذه  تمرير  من  لنتمكن  واالنضباط 
ف��ه��ذا ال��م��رض ليس م��زح��ة وم��ن ال��ض��روري 

التسلح بالوعي الكافي للتعاطي معه«.
وشددت على أن »القوى األمنية تقوم بجهد 
كبير في هذا اإلطار، إضافة الى الدور األساسي 
ضمن  الرقابة  لناحية  واتحاداتها  للبلديات 
األستاذ  من  مباردة  هناك  وستكون  نطاقها، 
بطاقات  أسعار  بخفض  تتمثل  الحوت  محمد 

السفر وطريقة الدفع«.
وفي سياق متصل، كشف الوزير المشرفية 
حجر  س��ت��واك��ب  السياحية  »ال��ش��رط��ة  أن 

المسافرين في الفنادق«.
اللواء  المجلس األعلى للدفاع  أما أمين عام 
محمود األسمر وفي خالل مؤتمر للجنة مكافحة 
من  المسافرين  انتقال  »مواكبة  قال:  كورونا، 
الداخلي  األم��ن  قوى  قبل  من  ستكون  المطار 
وجاهزون  الفنادق  في  الحماية  إلى  إضافة 

لتلقي أي شكوى لتتم المعالجة فوراً«.

تفقد ووزراء الإجراءات الطبية والأمنية في المطار وتابع ا�ستقبال المغتربين العائدين

دياب: �صنح�ّصنها مع الرحالت المقبلة ون�صل الليل بالنهار لوالدة لبنان الجديد

)عباس سلمان( ..ويستمع مع الوزراء إلى تفاصيل اإلجراءات الستقبال الوافدين   دياب لدى وصوله إلى المطار مع وزير الصحة

نقابة المحررين حّيت االإعالميين:
لت�صهيل القوى االأمنية مهامهم

حّيت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، في بيان«جميع الصحافيين واإلعالميين والعاملين في 
المؤسسات اإلعالمية كافة، على الجهود المخلصة التي يقومون بها لمواكبة النشاطات المختلفة، 
رسمية وغير رسمية، والمتعلقة بوباء كورونا، ال سيما المخاطر التي يتحملونها في هذا المجال«. 
واعتبرت »أن مهمة اإلعالميين في هذه المرحلة ال تقل أهمية عن المهمة النبيلة التي تقوم بها 
القطاعات الرسمية والطبية واألمنية وغيرها«، آملًة »من القوى العسكرية واألمنية تسهيل مهامهم 
للقيام بأعمالهم، في إطار االستثناءات الممنوحة لهم من قبل الحكومة ووزارة الداخلية. كما ترجو 
سالمتهم  على  حرصاً  واالحتياطات،  الحذر  درجات  أقصى  اتخاذ  اإلعالميين  الزمالء  من  النقابة 

وسالمة عائالتهم ومجتمعهم عموماً«.

الراغبين  الخارج  في  اللبنانيين  إخالء  عمليات  تنفيذ  أمس  بدأ 
في  مشددة  وأمنية  صحية  إج��راءات  وسط  لبنان،  إلى  بالعودة 
مطار بيروت الدولي. وقد وصلت قبل ظهر أمس وبعده، دفعتان من 
الرياض في السعودية ومن العاصمة اإلماراتية أبو طبي على متن 
دفعتين  عودة  قبل  وذلك  األوسط،  الشرق  طيران  لشركة  طائرتين 

أخريين بعدهما، من أبيدجان والغوس في أفريقيا.
الحكومة  طلب  على  »بناء  أن��ه  بيان،  في  الشركة  أعلنت  كما 
مدريد  باريس،  من:  كل  إلى  رحالت  بتسيير  تقوم  سوف  اللبنانية 
وأنها   ،»2020 نيسان   7 فيه  الواقع  الثالثاء  يوم  وذلك  وكنشاسا، 
الالزمة  األذونات  على  الحصول  فور  الرحالت  هذه  مواعيد  ستعلن 

من الدول المعنية«.
الفريق  أشرف  حيث  الصحية   لإلجراءات  العائدون  خضع  وقد   
من  التأكد  على  المطار  في  العامة  الصحة  ل��وزارة  التابع  الطبي 
الصحية  بالمعلومات  والتدقيق  بالمسافرين  الخاصة  االستمارات 
كافة ومن ثم إجراء فحوصات PCR  وُنقلوا بعدها  بالباصات إلى 
وتولى  الفحوصات.  نتائج  تظهر  ريثما  لهم،  المخصصة  الفنادق 
سير  على  اإلش��راف  المعنية  األجهزة  مع  المطار  أمن  جهاز  رئيس 

المتخذة. التدابير 
نتائج  أن  حسن  حمد  الدكتور  الصحة  وزير  أعلن  أمس  ومساء 
حالة  أي  ُتسجل  ولم  سلبية  الرياض  من  للوافدين  الفحوصات 
وقت  في  ات��ت  التي  اإلم���ارات  رحلة  نتائج  تصدر  وليالً  ايجابية 

متأخر.
»أن  بعلبك،  في  دارت��ه  في  صحفي  مؤتمر  خ��الل  حسن  وأك��د   
ألفها  أنجزت بدقة متناهية وما حصل من خطة من  األولى  الخطوة 
والتعاون  وااللتزام  االنضباط  بفضل  جيد  بتقييم  إنتهت  يائها  إلى 
واللجنة  اللبنانية  للحكومة  الموحدة  ال��رؤي��ة  إل��ى  م��رده  وه��ذا 
الدكتور  الحكومة  رئيس  من  وبمتابعة  األزم��ة  إلدارة  ال��وزاري��ة 
كامل  وتنسيق  إيجابي  تعاط  من  إليه  توصلنا  وما  دياب،  حسان 
وأصبح  حكومته   مع  قياداته،  مع  اللبناني  المجتمع  صورة  عكس 

لنقول  الرياض  من  للوافدين  الفحوصات  نتائج  نعلن  ان  بإمكاننا 
ولم  سلبية  نتائج  كانت  للعائدين  أجريت  التي  الفحوصات  كل  أن 

تسجل أي حالة إيجابية«.
من  اآلتية  للطائرة  الثانية  الرحلة  نتائج  تأتي  »ليالً  وأض��اف 
 .45 ليالً  ستصالن  اللتان  الرحلتان  أما  متأخرة  أتت  وقد  اإلمارات 
نتائج فحوصاتها  تصدر  الليل  منتصف  وبعد  قبل  أي  و12.15   11
من  أطلبه  ما   ، غد)اليوم(  يوم  ظهر  بعد  من  الثانية  الساعة  عند 
البقاء  بإمكانهم  الذي  النزالء  اخالء  بطريقة  االلتزام  مباشرة  أهلنا 
ومن  جيد،  فهذا  البقاء  بإمكانهم  كان  وإن  الصباح  حتى  الفندق  في 
االلتزام بالخطة الصحيحة  وباإلمكان  إلى بيته عليه  الذهاب  يريد 
أن يأتي أحد من أهله إلى الفندق بشرط أن يكون شخص واحد مع 
االلتزام بالدور وبالشروط الصحية كي ال يشكل ضغطاً على اإلخالء 
لتجنب  مسافر  لكل  الفندق  إدارة  مع  تراتبياً  تنظيمه  يمكن  وهذا 

اإلختالط«.
باإلصابة  ضئيل  احتمال  هناك  نتيجته  صدرت  من  »كل  وتابع 
15 يوماً بالحجر المنزلي كي ال يتسبب بالضرر ألي  عليه ان يلتزم 
تقوم  أن  المحلية  السلطات  من  مطلوب  وهذا  أسرته  أفراد  من  أحد 
دقيق  فالموضوع  البلديات.  مع  بالتعاون  الصحي  الحجر  بمراقبة 
جداً وهذه الخطوة ملزمة للمرحلة الثانية واالستمرار بالعودة لكل 
الخطوة  بعد  بالمهجر  اللبنانيين  إخوتنا  من  بالعودة  يرغب  من 
تتبعه  إلى  ليصار  مغادر  لكل   « الهاتف  عبر  »تطبيق  هناك  سيكون 
لمدة  15 يوماً، صباحاً ومساًء، وفي حال أي عوارض على المريض 
رفيق  مستشفى  إلى  ُينقل  كي  الصحة  ب��وزارة  مباشرة  يتصل  أن 

الحريري لتلقيه العالج المناسب«.
قال  الفندق  من  ه��روب  حالة  تسجيل  ح��ول  س��ؤال  على  ورداً 
الحرس  مسؤولية  وهذه  منها  التعلم  علينا  هروب  حالة  »ُسجلت 
عليه  كان  ما  سلبية  جاءت  فحصه  نتيجة  أن  وبما  األمنية  والقوى 
أجل  من  الحجر  في  يوماً   15 أن يقوم بهذا السلوك لكن عليه البقاء 

سالمته وسالمة أهله«.

وعن إمكان استقدام رحالت للطالب من أوروبا قال »النتائج التي 
صدرت وتصدر وبالتتبع نتعاطى بها بإدراك شديد وبحرفية، هذه 

الرحالت ستتكرر وهذا االمر يعود إلى مجلس الوزراء«.
نجيب  الرئيس  كتب  إذ  وثناًء،  ترحيباً  الحكومة،  خطة  والقت 
»نحمد  فيها  ق��ال  »تويتر«،  على  حسابه  عبر  تغريدة  ميقاتي، 
ونتمنى  الوطن،  إلى  اللبنانيين  من  األولى  الدفعة  عودة  على  الله 
الخطوة،  هذه  إنجاح  في  ساهم  لمن  التقدير  وكل  للجميع،  السالمة 
يجتمع  أن  أملنا  األوسط.  الشرق  طيران  وطياري  إدارة  خصوصاً 
يحفظ  وأن  وسالمة،  بخير  الجميع  ويكون  اللبنانية  العائالت  شمل 

الله لبنان من المخاطر«.
»تويتر«  على  حسابه  على  الحريري  سعد  الرئيس  غّرد  بدوره،  
قائالً »اإلجراءات التي اتخذت في نقل اللبنانيين من الخارج جديرة 
للفريق  القلب  من  وتحية  للجميع  السالمة  الله  نسأل  بالتقدير. 

الطبي الذي يواكب العملية«.
وديع  السابق  الوزير  الماروني  العام  المجلس  رئيس  واعتبر 
الراغبين  اللبنانيين  نقل  في  األول  األح��د  »تجربة  أن  ال��خ��ازن، 
السابق،  في  إج��راءات  من  عهدناه  عما  مختلف  إنجاز  بالعودة، 
وال  الحكومة،  اعتمدتها  التي  الناجحة  اإلج��راءات  تقدير  من  بد  وال 
التي  القواعد  وفق  واإليوائية،  الوقائية  المعايير  التزمت  أنها  سيما 

وضعتها للبناء عليها في المراحل المقبلة«.

ترحيب
وقال  المنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية معن بّشور 
العائدين  المغتربين  من  األول��ى  الدفعة  وصول  »مع  تصريح  في 
رغم  اللبناني،  المواطن  يشعر  وأفريقية  عربية  دول  من  لبنان  إلى 
أجواء القلق والحذر والخطر، بكثير من اإلرتياح للحرفية المتقدمة، 
وللمهنية العالية التي تجري فيها عملية المغادرة، وعملية االنتقال  

االستقبال«.  وعملية 
اللبناني  المواطن  يتوجه  باإلرتياح،  الشعور  هذا  »ومع  أضاف 

العملية  هذه  بإقرار  وشارك  ساهم  من  لكل  وامتنان  تقدير  بتحية 
في  متمّيزة،  كفاءة  تبدي  التي  الصحة  وزارة  سّيما  ال  وتنظيمها، 
)أمس(  اليوم  المصابين  عدد  وصل  وقد  الجائحة،  هذه  مواجهة 
67، ورغم أزدياد عدد  7 فقط، بعد أن وصل قبل أسبوعين إلى  إلى 

الفحوص«.
من  كل  ليشمل  واستمرارها  العملية،  هذه  نجاح  »أن  واعتبر 
وبالكلفة  الممكنة،  وبالسرعة  لبنان  في  بيته  إلى  العودة   يريد 
المسؤولين  لدعوة    حافزاً  يشكالن  للطالب،  خصوصاً  المخفضة، 
من  المستوى  بهذا  بإنجازات.  عمله  مجال  في  كل   القيام  إلى  كافة، 
والوطنية  األخالقية  بالمسؤولية  واإلحساس  والحرفية  المهنية 

واإلنسانية.
لعملية  عاجل   تنظيم  إل��ى  المعنية  الجهات  تسارع  ال  فلماذا 
مساعدة العائالت المحتاجة عينياً ومادياً، وال سيّما أن الجوع أخذ 

يدق األبواب؟«.
كما سأل »لماذا التأخير في عملية إخالء السجون من آالف السجناء 
غير المحكومين أو الموقوفين بجرائم غير عنيفة أو إرهابية. لماذا ال 
تسارع الجهات المختصة إلى إجراءات تضمن حماية المستهلك من 
جشع بعض التجار الذين يسعون إلى استغالل »الجائحة« الرتكار 
»فاحشة« الغالء غير المقبول. ولماذا ال تسارع الجهات ذات الصلة 
التخاذ االجراءات لحماية حقوق المودعين في المصارف اللبنانية، 
وقد بدأ الخوف على مصيرها يتسلل إلى عقول المودعين وأفكارهم، 
بل  الليرة؟  صرف  سعر  بحماية  الكفيلة  االج��راءات  اتخاذ  إلى  بل 
لماذا ال تسارع الحكومة بأسرها، وعلى رأسها من تصّرف، وما زال، 
كرجل دولة بكل معنى الكلمة، إلى إنجاز ما هو مطلوب منها إلخراج 
البالد من المحنتين اللتين حلتا بها، محنة الفساد وتبعاته، ومحنة 

وتداعيتها؟«. كورونا 
من   ولكن  الراقية،  العملية  بهذه  نستبشر  أن  حقنا  »من  وختم 
عمليات  بإنجاز  والمجتمع  الدولة  أركان  نطالب  أن  وواجبنا  حقنا 

مماثلة على كل صعيد«.

مواقف اأثنت على خطة النقل والإجراءات الإحترازية

 عودة اللبنانيين من الخارج بداأت بنجاح

والعائدون خ�صعوا للفحو�صات الطبية ومكثوا في الفنادق
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تقريره  في  الحكومي،  الحريري  رفيق  مستشفى  أعلن 
 ،Covid-19« »كورونا  فيروس  تطورات  عن  اليومي 
إصابتها  مخبرياً  ثبتت  التي  الحاالت  مجموع  »وص��ول 
العزل  منطقة  في  حالياً  والموجودة  كورونا  بفيروس 
واستقبال  إص��اب��ة،   35 إل��ى  المستشفى،  ف��ي  الصحي 
من  نقلت  كورونا  بفيروس  بإصابتها  مشتبه  حالة   12

مستشفيات أخرى«.
وقال: »تماثلت إصابة واحدة بفيروس كورونا للشفاء، 
المرتين  في  سلبية   PCR فحص  نتيحة  جاءت  أن  بعد 

وتخلصها من كل عوارض المرض«.
من  تماما  شفيت  التي  الحاالت  »مجموع  أن  وأوض��ح 

فيروس كورونا منذ البداية بلغ 55 حالة شفاء«.
وأضاف: »بناء على توجيهات منظمة الصحة العالمية 
ووزارة الصحة العامة، أخرجت 6 حاالت مصابة بفيروس 
بعد  وذلك  المنزلي،  الحجر  إلى  المستشفى  من  كورونا 
وإبالغهم  سريرياً  المرضى  شفاء  المعالج  الطبيب  تأكيد 
التعامل  لجهة  المنزلي،  للحجر  واإلرش��ادات  التدابير  كل 
الطعام  تناول  وطرق  الشخصية  والنظافة  اآلخرين  مع 

والتخلص من القمامة ومراقبة الحرارة يومياً«.
وسجلت »حالة وفاة واحدة لسيدة في العقد الثامن من 
العمر كانت تعاني أمراضاً مزمنة«. وأكد أن »كل المصابين 
بفيروس كورونا يتلقون العناية الالزمة في وحدة العزل، 

ووضعهم مستقر، ما عدا إصابة واحدة وضعها حرج«.
ودعا إلى متابعة التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة، 

لمعرفة عدد اإلصابات على كل األراضي اللبنانية.
من جانبها أعلنت وزارة الصحة العامة أنه حتى تاريخ 
2020/4/5 بلغ عدد الحاالت المثبتة مخبرياً  يوم امس 
في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات 
الخاصة   المختبرات  إلى  باإلضافة  المعتمدة  الجامعية 
عدد  ان  علماً  امس،  يوم  عن  حاالت   7 بزيادة  حالة   527
والعشرين  األربع  الساعات  في  أجريت  التي  الفحوصات 

الماضية بلغ 389 فحصاً 
وتم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح عدد 

الوفيات حتى تاريخه 18 وفاة.
الوطنية  العمليات  غرفة  أص��درت  ذل��ك،  غضون  في 
»كورونا«  وب��اء  ح��ول  اليومي  تقريرها  ال��ك��وارث  إلدارة 
المستجّد ليوم األحد، ارتفاع عدد الحاالت المثبتة مخبرياً 

إلى 527.
وأوضحت أن عدد حاالت الشفاء بلغ 54، في حين بلغ 

عدد الوفيات 18 حالة.

حدد  ق��راراً  والبلديات  الداخلية  وزي��ر  اص��در  ذلك  الى 
بموجبه توقيت السير لآلليات وفقاً ألرقام اللوحات، بحيث 
برقم  ارقامها  تنتهي  لوحات  تحمل  التي  السيارات  تسير 
السيارات  تسير  فيما  والجمعة،  واالربعاء  االثنين  مفرد 
ضمنها،  من  والصفر  م��زدوج،  برقم  ارقامها  تنتهي  التي 
ايام الثلثاء والخميس والسبت. ويمنع يوم األحد سير كل 
السيارات واآلليات والدراجات النارية. كذلك اصدر مذكرة 
المستثناة  المؤسسات  وإقفال  فتح  أوقات  بموجبها  عدل 

من التعبئة العامة.
وُيستثنى من أحكام البند اوالً:

أنواعها  على  واألمنية  العسكرية  واآلليات  الشاحنات 
وبمختلف فئاتها.

وللدفاع  واألمنّيين  للعسكرّيين  العائدة  السيارات 
المدني والصليب األحمر اللبناني والدولي.

والجهاز  والممرضين  والصيادلة  األط��ب��اء  س��ي��ارات 
الطبي.

الديبلوماسي والقنصلي ومنظمة األمم  سيارات السلك 
المتحدة، ويمكن لهؤالء األشخاص التنقل بسيارات أخرى 

على ان يكون بحوزتهم بطاقات تدل على صفتهم.
السيارات العائدة لإلعالميين ولوسائل اإلعالم.

بخدمات  تقوم  التي  النارية  وال��دراج��ات  المركبات 
.)Delivery( التوصيل

شاحنات نقل النفايات والطحين وجميع المواد الغذائية 
والمنتجات الزراعية والطيور والدواجن والمواشي.

التبغ  التي تنقل بضائع تعود إلدارة حصر  الشاحنات 
والتنباك.

صهاريج نقل المياه والحليب الطازج.
)مادة  للمستشفيات  طبية  مواد  تنقل  التي  الصهاريج 
غاز  الكربونيك،  غ��از  البنج،  غ��از  الطّبي،  األوكسجين 

األزوت(...
الصهاريج التي تقوم بتأمين مادة الوقود.

يحتاجون  ال��ذي��ن  ال��م��رض��ى  س��الم��ة  على  وح��رص��اً 
المدني  الدفاع  سيقوم  للمستشفيات،  دورية  لمراجعات 
بمهمة مساعدة المواطنين المرضى، السيما مرضى غسيل 
الكلى واالمراض المستعصية عند الضرورة، ويمكن لهؤالء 
شرط  العالج  لتلقي  الخاصة  بسياراتهم  التنقل  المرضى 
االستحصال على تقرير طبي باللغة العربية يثبت الحالة 
الصحية للمريض موقع من الطبيب المعالج ومصدق من 

إدارة المستشفى.
واكد تشدد القطعات االقليمية في المناطق كافة في قمع 
بالسير،  لها  يسمح  ال  التي  األيام  في  المركبات  مخالفات 
لألصول  وفقا  المخالفين  بحق  ضبط  محاضر  وتنظيم 

القانونية واألنظمة المرعية االجراء.
اساسي  المواطنين  دور  أن  الداخلي  االمن  قوى  وأّكدت 

يلتزموا  ان  واجباتهم  ومن  االستثنائية،  الظروف  هذه  في 
انتشار  من  والحّد  الخصوص،  بهذا  الصادرة  بالقرارات 

الوباء، وإيالء المصلحة العاّمة قبل أّي اعتبار.
بحسب  اآلليات  سير  توقيت  »ق��رار  ان  فهمي  وأوض��ح 
أرقام لوحاتها يأتي استكماالً لقرار التعبئة العامة«. وقال 
عبر تويتر: »ال بد من التنبيه ان هذه التدابير هي للحد من 
والذي  تام  بشكل  التجول  منع  لتجنب  واالكتظاظ  التنقل 

المواطنين  اليه في حال استمرار بعض  الوصول  نخشى 
بعدم تحمل المسؤولية الذاتية وتجاوز التعليمات«.

الكامل  االلتزام  المواطنين  من  الداخلية  وزارة  وأملت 
السالمة  على  حفاًظا  االكتظاظ  وتفادي  الوقاية  بمعايير 
ستكون  المخالفات  استمرار  حال  في  انها  مؤكدة  العامة، 
حركة  وقف  الى  وصواًل  اإلج��راءات  تصعيد  الى  مضطرة 

السير بصورة نهائية واإلقفال التام.

كورونا.. الحاالت المثبتة مخبريًا 527 ووفاة جديدة و54 حالة �شفاء

ت�سعيد باإجراءات الداخلية.. وتحديد مواعيد التنقل بال�سيارات

جمعية الم�سارف �ستعمل على اإعداد الأنظمة 
لح�سن تنفيذ تعميَمْي البنك المركزي

مصرف  حاكم  ع��ن  ال��ص��ادري��ن  و149   148 رق��م  األساسّيين  بالتعميمين  لبنان  م��ص��ارف  جمعية  رحبت 
الحسابات  من  النقدية  السحوبات  حول  استثنائية  ب��إج��راءات  والمتعلّقين   ،2020 نيسان   3 بتاريخ  لبنان 
لبنان  مصرف  يستكمل  أن  انتظار  وفي  األجنبية.  النقدية  للعمالت  لبنان  مصرف  وبشراء  الصغيرة  المصرفية 
األجنبّية،  للعمالت  اليومية  ال��ت��داول  أسعار  لتحديد  المخّصص  اإللكتروني  ال��ت��داول  نظام  وتشغيل  إنشاء 
المركزي. المصرف  م��ع  بالتنسيق  األميركي  ل��ل��دوالر  اليومي  ال��ص��رف  سعر  بتحديد  المصارف  تقوم   س��وف 
ولفتت الجمعية إلى أنها ستعمل في األيام المقبلة على إعداد األنظمة المعلوماتية واإلجراءات اإلدارية الالزمة لحسن 
تنفيذ هذين التعميمْين. واملت أن تبادر وزارة  الداخلية الى إدراج موظفي المصارف ضمن االستثناءات المنصوص 
479 المتعلّق بتوقيت سير السيارات والمركبات حسب أرقام لوحاتها، وذلك تسهيالً وتسريعاً  القرار رقم  عليها في 

إلنجاز مضامين التعميَمْين المذكورين.

موظفو ال�سركات الم�سّغلة لقطاع الخلوّي:
 لحل �سريع لم�سكلة الرواتب

 اعتبرت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخلوي، أن تأمين االستقرار في هذا القطاع هو أساسي 
عائلة  ل�2000  والمالية  االجتماعية  الحالة  على  سلبي  وبشكل  ينعكس  الحالي  الوضع  أصبح  حيث  وطنية  وحاجة 
النور في  الخطة  أن تبصر  النقابة وجوب  تعتاش منه، فيما هذا االستقرار هو حجر األساس ألي خطة تطوير. ورأت 
أسرع وقت، مما يضع حداً لحال االستنزاف التي يعيشها الموظفون نتيجة عدم اليقين الذي يحيط بالقطاع، على أن 
تلتزم الخطة التزاماً ال رجوع عنه باستمرارية عملهم وديمومته، وحقوقهم وخصوصاً تلك التي فاتت عليهم نتيجة تلكؤ 
من وليوا في مرحلة ما على هذا القطاع، عن القيام بواجباتهم. وهو األمر الذي ال تزال النقابة تأمل من وزير االتصاالت 

استلحاقه وإعادة الحقوق الى مستحقيها.
 واشارت النقابة الى انها تتابع ببالغ القلق، عدم تقاضي موظفي شركة ألفا رواتبهم المستحقة عن شهر آذار، وهو 
من الخطوط الحمر التي ال يمكن ألحد تجاوزها أو إهمالها مهما كانت الذريعة والحجة. وتهيب بالمعنيين، ادارة شركة 
الفا وكذلك وزارة االتصاالت بصفتها الوصي على القطاع وعلى حقوق الموظفين تحديداً، المبادرة السريعة في اتجاه 

حل هذه المشكلة التي تهدد القوت اليومي آلالف اللبنانيين.
وأشارت النقابة إلى أنها في حوار مستمر مع وزارتي االتصاالت والعمل ومع إدارة شركة ألفا، ويبقى االستمرار في 
هذا الحوار رهن اتصاالت الساعات المقبلة. ولن تتوانى النقابة عن اتخاذ كل االجراءات التصعيدية التي يضمنها لها 
القانون، في حال لم تلمس مسعى جدياً لحل مشكلة الرواتب، والتي تترافق مع الحال االقتصادية الصعبة التي يمر 
بها البلد، ما يضع المعنيين أمام مسؤولياتهم وواجباتهم الوطنية واالخالقية، ال سيما ان هذا القطاع  وفي ظل تبعات 
جائحة كورونا، تحول الى صلة الوصل الوحيدة والموثوقة واآلمنة إلبقاء اللبنانيين على تواصل بين بعضهم وعلى 
قدرتهم على االستمرار في أعمالهم من المنزل وفي تلقي التعليم وفي دعم استمرارية القطاع الصحي من مستشفيات 
واطباء وغيرها من القطاعات المالية الخ. كل ذلك نتيجة تفاني موظفي شركتي الخلوي في القيام بواجباتهم المهنية 

واألخالقية رغم المخاطر من امكانية االصابة بالوباء.

الحاج حسن يلتقي حواط اليوم
وأعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة رئيس لجنة االتصاالت النائب حسين الحاج حسن في تغريدة على حسابه عبر 
شركتي  أوضاع  لبحث   11 الساعة  اليوم  الوزارة  في  مكتبه  في  حواط  طالل  االتصاالت  »وزير  سيلتقي  أنه  »تويتر«، 

الخلوي خصوصاً بعدما وصل الوضع الى توقف إحدى الشركتين عن دفع رواتب الموظفين«.

ن�صاطات واأخبار اقت�صادّية

تغطية شركات التأمين لالستشفاء 
النيابية، وتّم  اجتمع وزير االقتصاد راوول نعمه في السرايا الحكومية مع لجنة الصحة 
التأمين لالستشفاء من فيروس كورونا«، وأوضح نعمة  البحث في »مسألة تغطية شركات 
أنه »خالفاً لما تم تداوله على بعض وسائل االعالم تشير المعلومات التي تم رفعها إلى لجنة 
يوازي  طبية  تأمين  منتجات  لديهم  الذين  األشخاص  عــدد  أن  إلــى  الضمان،  هيئات  مراقبة 
داخل  الكورونا  عالج  لتكاليف  بتغطية  يتمتعون   466000 عن  يزيد  ما  منهم   ،840000
هذه  توفر  األجانب  العمال  تأمين  عقود  أن  علما   .%  55 نسبة  عن  يزيد  ما  أي  المستشفى، 

التغطية من دون استثناء، ولغاية سقف مالي سنوي يصل إلى 35 مليون ل.ل«.
وشدد الوزير نعمه على أن تقوم »األطراف كافة بدورها في تقديم الدعم المناسب بالنظر 
»النظر  التأمين  شركات  من  وتمنى  لبنان«،  بها  يمر  التي  والمعيشية  االقتصادية  للظروف 
ومعقولة«،  مقبولة  أسعار  جداول  وضع  الخاصة  المستشفيات  وعلى  المضمونين،  بوضع 

وأكد »دور الحكومة بتفعيل الرقابة على مكونات النظام الصحي كافة في لبنان«.

مطالبة صناعّية بتعديل

 

 قرار تنظيم سير المركبات
الداخلية والبلديات  بيان وزير  أبو فيصل، في  البقاع نقوال   ناشد رئيس تجمع صناعيي 
العميد محمد فهمي، »مراجعة القرار الرقم 479 عن تنظيم سير المركبات واآلليات وتعديله، 
وتضمينه ملحقاً يسمح بسير اآلليات التابعة لمصانع األغذية ومستلزماتها وسيارات شحن 

المواد الغذائية من مرفأ بيروت وإليه، وسيارات عمال مصانع األغذية والموظفين، ليتمكنوا 
الذي  القرار  الغذائي«. وشدد على أن »تطبيق هذا  من الوصول الى مصانعهم وتأمين األمن 
يسري العمل بموجبه بهذه الصيغة ابتداء من اليوم االثنين، سيحرم مصانع األغذية من إمكان 
االستمرار في اإلنتاج الغذائي وما يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية ومأساوية على حياة 

كل الناس في ظروف الحجر التي نعيشها للوقاية من تفشي وباء كورونا الخطير«.

 الستثناء العاملين في السوبر
ماركت من قرار فهمي

ناشدت نقابة أصحاب السوبرماركت في لبنان وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي 
والشاحنات  السيارات  سير  بتحديد  قــراره  من  السوبرماركت  قطاع  في  العاملين  »استثناء 
المواطنين والمقيمين  إقبال من  أن ما تشهده مؤسساتنا من  النارية، خصوصاً  والدراجات 
طيلة أيام االسبوع يتطلب حضور جميع الموظفين والعمال، وأن يكونوا على أهبة االستعداد 

لتلبية كل طلبات الناس وحاجاتهم«.
وأكدت النقابة في الوقت نفسه »ضرورة استنفار قطاع السوبرماركت بكل إمكاناته، وفي 

مقدمها الموظفون والعمال لتوفير كل حاجات الناس االستهالكية االساسية«.

مياه البقاع: الستثناء سياراتنا وعمالنا
أعلنت مؤسسة مياه البقاع، في بيان، انضمامها إلى مؤسسات المياه األخرى ومصلحة 
الليطاني »في مناشدة وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي باستثناء السيارات العائدة 
وذلك  السيارات؛  حركة  بتقييد  المتعلق   497 القرار  من  فيها  وللعاملين  المؤسسات  لهذه 
لتأمين سير المرافق العامة التي تديرها، حيث إنه ال يمكن أن تتوافر شروط الحجر الصحي 
واألمن الغذائي دون خدمات المياه؛ وإال سيعني ذلك العجز عن تسيير المرافق التي تديرها 

المؤسسات في القيام بالمناوبات لتأمين المياه«.
بتسيير  مكتفية  اللبنانية،  الحكومة  تفرضها  التي  التعبئة  بقرار  الكامل  »التزامها  وأكــدت 
المعامالت الملحة وتأمين خدمات ضخ المياه وتوزيعها، مع متابعة تصليح األعطال الطارئة 

وتلقي شكاوى المشتركين مع اتخاذ كل إجراءات الوقاية الممكنة. 

 المستأجرون يناشدون وزيرة العدل 
شرح تعليق مهل الدفع

زخور  أديــب  المحامي  اإليجارات  قانون  وتعديل  للطعن  المحامين  تجمع  رئيس  ناشد 
مجلس  مــقــررات  »شــرح  نجم،  كلود  مــاري  العدل  وزيــرة  بيان  في  المستأجرين،  ولجان 
دفع  ضمنها  ومــن  حــزيــران،   30 الــى  األول  تشرين   17 من  كافة  المهل  تعليق  الـــوزراء 
وكذلك  الدفع،  وإلزامه  اآلخر  البعض  استغالل  إلى  البعض  لجوء  ظل  في  اإليجار،  بدالت 
وجوب التسريع في مشروع قانون تعليق المهل كافة واالنذارات«. وشدد على أن »األرقام 
وحدة  ألف   200 حوالى  هناك  إذ  صحيحة،  غير  القدامى  المستأجرين  عدد  عن  المتداولة 

الفاً«.  64 سكنية وليس 

بستاني لن تسكت
غير  الفيول  شحنات  »مشكلة  قائلة:  »تويتر«،  عبر  بستاني  ندى  السابقة  الوزيرة  غّردت 
المطابق هي موضوع متابعة من قبلنا ولن نسكت عنها، وقد أكدت التقارير مسؤولية الجهات 
الطاقة  وزارة  قبل  من  الحثيثة  المتابعة  ان  كبيرة.  بأضرار  وتسببه  الفيول  رداءة  عن  الموّردة 
يجب أن تستمر بهدف اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية العقابية والرادعة بحق الجهات الموّردة 

كافة«.
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Æå¡UFM� WE�U�L� rN� W�d�b�Ë
 W�dO��N�«  Ê«ËbF�«   «—U??�  —«dL��«ò  —bBL�«  Ê«œ√Ë
 ·«bN��«  ÁbLF�Ë  ¡U�d�_«  q��  w�  t�UF�≈Ë  WO��F�«Ë
 Íe�L�«  …b��L�«  r??�ô«  XL�ò  Î«dJM���  åÆÆ PAML�«

Æårz«d��« Ác� ÁU�� VOFL�«Ë

 »YÉªàL’G øjÉÑàdG ≥ qª©j ¢Shô«ØdGh á q°ûg ø««cô«eC’G ø«jÓe ´É°VhCG

kÉ«éjQóJ ¿GôjEG »a ájOÉ°üàb’G á£°ûfC’G ±ÉæÄà°SG

..ÉfhQƒc øe ô£NCG ÖeGôJh

…Oƒ©°ùdG ∞dÉëàdG äGQÉ¨H ø««æªj 10 áHÉ°UEGh OÉ¡°ûà°SG

z+∂HhCG{ ∫ƒM IAÉæH ¢VhÉØJ á«∏ªY ≈dEG ™q∏£àJ É«°ShQ
 Íd�O�œ  ¨w�Ëd�«  fOzdK�  w�U�B�«  dO�dJ��«  sK�√
 ©´p�Ë√® WO�UH�« a�� b�R� r� UO�Ë—ò Ê√ ¨f�√ ¨·uJ�O�
 WOKL� v�≈ ÊUFKD�� sO�u� w�Ëd�« fOzd�«Ë uJ�u� Ê√Ë

ÆåÊQA�« «c� w� …¡UM� ÷ËUH�
 ÆsOK�dJ�«  ÆuJ�u�ò  Z�U�d�  ‰ö??�  ·uJ�O�  ‰U??�Ë
 —UB�√ s� sJ� r� UO�Ë—ò ∫å24 UO�Ë—ò …UM� vK� åsO�u�

 V�U��«Ë  sO�u�  fOzd�«  ¨´p??�Ë√  WO�UH�U�  qLF�«  n�Ë
 w�Ë ¨…¡UM� ÷ËUH� WOKL� v�≈ lKD�� ÂU� qJA� w�Ëd�«

ÆåW�UD�« —œUB� ‚u� Ê“«u� oOI��� t� q�b� ô d�√
 ŸUL��« v�≈ X�œ b� W�œuF��« WO�dF�« WJKLL�« X�U�Ë
 —UF�√ »d� W�“_ q� œU��≈ q�√ s� å  ́p�Ë√ò ‰Ëb� ∆—U�

ÆWOL�UF�« jHM�«

 —U�≈ w� w�Q� …u�b�«  Ác�ò Ê√ v�≈  W�œuF��«  —U�√Ë
 «c�  w�  wL�UF�«  œUB��ô«  r�œ  w�  rz«b�«  WJKLL�«  wF�
  U�ôu�«  fOz—  W�U��  VKD�  Î «d�bI�Ë  wzUM���ô«  ·dE�«
 w�  ¡U??�b??�_«  VK�Ë  V�«d�  b�U�Ëœ  WO�dO�_«  …b��L�«

Æå…b��L�«  U�ôu�«
 WLEM�  XKA�  ¨w{UL�«  dNA�«  s�  o�U�  X??�Ë  w??�Ë

 sO��ML�«  s??�  œb??�  l??�  ‚U??H??�ô  q??�u??�??�«  w??�  åp????�Ë√ò
 `�J�  b�b�  ‚UH�«  ‰u�  ¨UO�Ë—  rN�√—  vK�  ¨sOKI��L�«

Æ—UF�_« j�{Ë  «œ«b�ù«
 YO�  ¨œU�  qJA�  jHM�«  —UF�√  —UON�«  w�  p�–  V���Ë
 ·ËU�L�«  b�«e�  l�  w�U��«  dNA�«  W�«b�  cM� % 45 X�e�

ÆVKD�« l�«d�Ë wL�UF�« ÷ËdFL�« izU� …œu� s�

 WK� vK� —œUB� X�U�
 W�uJ��« W�Uz— nKL�

 `O�d� Ê≈ ‚«dF�« w�
 ÊU�b� `�dL�« qA�

 W�uJ��« qOJA�� w�—e�«
 ÕdD� bNLO� …b�b��«
  «d�U�L�« fOz— r�«

 wL�UJ�« vHDB� WO�«dF�«
 Îôu�I� ÊuJ� Ê√ XF�u�Ë

 s� tMOJL�� WO�U� W��� s�
 ÂbI� YO�� W�uJ� qOJA�

 Èu� UN�KD� w��«  U�ULC�«
 ô t�√ «b� U�bF� W�ËUIL�«

 Ê«d�≈ l� t��öF� WKJA�
 fK�� fOzd� tzUI� bF�

 wK� ‰«dM��« w�uI�« s�_«
Æw�U��U�

¢ù«dGƒc¢ù«dGƒc

q…QÉÑNEG ôjô≤J

 Î «b�«Ë  «b�  Íc�«  2020  ÂU�  ÒÊ√  WO�dO�_«  åX�O�u�uJ�≈ò  WHO��   d���«
 —UA��«Ë jHM�« —UF�√ —UON�« l� Î «dO�� ·d��« b� W�œuF��« WO�dF�« WJKLLK�
 XKF� w��«   U�“_« s� U�dO�Ë ¡«d�_«  ôUI��«Ë b���L�« U�Ë—u� W�zU�
 ÆåÊULK� s� bL��ò U�bN� w�Ë V��� åW�œuF��« w� WFzU{ WM�ò WM��« Ác�
 ¨W�œuF�K� …bO� W�«b� ÂUF�« √b�ò UN� d�dI� w� WO�dO�_« WHO�B�« X�U�Ë
 sO��«— Êu�ËR�L�« ÊU�Ë ¨uLM�U� wDHM�« dO� ŸUDI�« √b� ¨¡wD� l�u� bF�Ë

Æå…b�b��«  «—UL���ô« »c��
 s�  Î «bOF�  r�UF�«  „d��Ë  ¨XH��  sLO�«  w�  »d��«  ÊQ??�Ë  «b??�Ëò  X�U{√Ë
 WJKLL�«  √b�Ë ¨2018 ÂU� UO�d� w� tFODI�Ë ¨w�I�U� ‰UL� q�� WL�d�

Æåq�IL�« w�U��« s�dA� w� s�dAF�« WL� ‰U�I��ô dOC���U�
 ¨WD��« V�� d�� r� …dO�_« …d�H�« w� —u�_« Ê√ v�≈ WHO�B�« X�Òu�Ë
  √b�Ë ¨s�“—U� WO�b� W�b� wH�u�Ë ¡«d�√ s�� w� åÊULK� s�ò √b� bI�

Æ©≠19bO�u�® W�zU� wAH� l� s�«e��U� ¨jHM�« —UF�√ »d�
 s�  «Îœb??�  ¨WJKLLK�  wKFH�«  r�U��«  ¨åÊULK�  s�ò  s��  l�  X�U�  W�«b��U�
 jH� —UF�√ »d�  √b� r� ¨—«–¬ w� WO�bL�« W�b��« wH�u�Ë s�“—U��« ¡«d�_«
 cM� W�u��� dO�  U�u��� v�≈ jHM�« qO�d� dF� XCÒH� w��«Ë ¨UO�Ë— l�

Æ2003 ÂU�
Æ…b��L�«  U�ôu�«Ë  «—U�ù« X�C� q� ¨U�b�Ë UO�Ë— p�– VCG� r�Ë

 ÷u��  t�d��Ë  ¨ÍœuF��«  œUB��ô«  b ÒL�O�  ¨©≠19bO�u�®  Î UC�√  ¡U??�Ë
ÆÁ¡«d� b�√ b�d� ô Íc�« jHM�« s� …dO���

 »«c��«Ë  WO�u�N�«  WO�U�uK�b�«  WKL��«  s??�  WK�d�  t�u�  s??�  Î «bOF��
 WO�U�uK�œË W�œUB��« …dH� w� WJKLL�« ¨2020 ÂU� „d�� bI� ¨s�dL���L�«

ÆåX�O�u�uJ�≈ò V�� ¨WIOL�

¡«d�_« ‰UI��«
 bL�√ò dO�_« ‰UI��« d�� ÊU� X�Ë wH� ¨¡«d??�_« ‰UI��« qO�UH� s� U�√
 WOK�«b�« d�“Ë bNF�« w�Ë W�dA�« XKI��« ¨W�U��« Ÿu{u� ¨åe�eF�«b�� s�

ÆWO�bL�« W�b��« wH�u� s� Î «œb�Ë ¨ån�U� s� bL��ò o�U��«
 sOKI�FLK�  wJKL�«  Ê«u??�b??�«  s�  sO�dI�  sO�œuF�  ÂUN�«  l�  p??�–  s�«e�
 iF� Ê√ W�U� ¨…d�«RL�U� wA� U� œu�Ë Âb� r�— ¨bNF�« w�Ë vK� d�P��U�

ÆrNM� Ãd�Ô √ ås�d�P�L�«ò
 Áb�«Ë  oOI� b{ åÊULK� s�ò  U�c��«  w��«  W�—UB�«   «¡«d??�ù«  pN�M�Ë
 s� œuF�ò rNO� sL� ¨s�d�¬ ¡«d??�√Ë ån�U� s�ò  tL� s�«Ë åbL�√ò  dG�_«
 rJ��« vK� rN�b�U�L� åœuF� ‰¬ò tF��« √b�� q� ¨åe�eF�«b��ò tM�«Ë ån�U�

ÆÊd� s� »dI� UL� WOLOK�ù«  U�«dD{ô« s� …U�M�«Ë
 `�U��� ô Íc�« åÊULK� s�ò s� d�¬ d�c�� t�√ vK� ‰UI��ö� ÊËd�¬ dE�Ë

Æd�dI��« o�Ë ¨W{—UFL�« l�
 ¨ÍœuF� Í√ ‰UI��« w� œœd�� ôË W{—UF� Í√ l� åÊULK� s�ò `�U��� ôË

ÆWDK��« vK� ¡öO��ö� t�bM�√ l�b� ¨WJ�UL�« WKzUF�« s� Ë√ ÍœU�

WODHM�« »d��«
 bNF�«  w??�Ë  WOB��   dN�  ¨U??O??�Ë—  l??�  WODHM�«  »d??�??�«  bOF�  vK�Ë
 ÃU��≈  U�u��� iOH�� ‰u� UO�Ë— l�  U{ËUHL�« w� d��√ ¨å…—uN�L�«ò
 “ËU�� s� ÎöC� ¨‚UH�« v�≈ q�u��U� ¨å´p??�Ë√ò n�U�� qA� U�bM� ¨jHM�«
 ¨ÃU��ù« …œU�e� åuJ�«—√ò W�d� d�√Ë ¨jHM�« d�“Ë tO�√ ≠ qO� U� vK� ≠ dO�_«
 s� t�H� rD� ‰ËU�� r�U� w� jHM�« q�I��� vK� åÊULK� s�ò oK� q� w�

Æt�öN��« …œU�
 W�œuF��«  dDC�  bI�  ¨WO�b�L�«  UN�U�u���  vK�  —UF�_«   ÒdL��«  u�Ë

ÆŸu��_« w� —ôËœ «—UOK� t�LO� WO�«eOL�U� hI� i�uF��
 qOKI��  ©—ôËœ   «—UOK�  13.3®  ‰U??�—  —UOK�  50  W��M�   UIHM�«  XCH�Ë
  «—«“uK�  d???�«Ë√  p�c�   —b???�Ë  ÆåU??�Ë—u??�ò  ”Ëd??O??�  W??�“√  X??�Ë  ¨ UIHM�«
 ¡UM��«  «bNF�  U�d� X�U�Ë ¨oL�√ qJA� sJ�Ë ¨ UIHM�« qOKI�� jOD���U�

ÆXH�u� …b�b��« œuIF�« Ê≈
  bNF� –≈  ¨UNF� ÊËUF��«  fK�� w� W�œuF��«  ¡UHK� vC� ¨sKF�«  w�Ë
 w� qO�d� sO�ö� 4≠3?�  ÃU��ù«  …œU�e�  «—U??�ù«  w� WOM�u�«  jHM�«  W�d�
 s� rN�C� s� W�U� Y�œU�√ w� «ËdÒ�� sOO�OK��« sO�ËR�L�« sJ� ¨ÂuO�«

ÆrN�UO�«eO� w�  «dG� s� t��HO� UL� ¨—«dI�«
 `�M�  r??�Ë  ¨”Ëd???�«Ë  sO�œuF��«  lL�  ¨ÕU��  ÊËœ  ¨ «—U???�ù«  X�ËU�Ë

ÆÎUC�√ …b��L�«  U�ôu�«
 ¨åV�«d�  b??�U??�Ëœò  w�dO�_«  fOzd�«   U��dB�  vK�  WM�  s�  q??�√  bF�Ë
 ô v�� —UF�_« l�— åq�—UJ�«ò s� Êü« b�d� ¨jHM�« —UF�√ ŸUH�—« s� W�{UG�«

ÆÍd�B�« jHM�« W�UM� —UNM�
 d�uD��«Ë  Y�b���«  …—uB�  W�d�IL�«  ¨å2030  W??�ƒ—ò  l�—UA�  ÒÊS�  p�c�
 Î U�U�√ v�u��Ë ¨t� WOB�� W�u� W�U�L� X�U�Ë åÊULK� s�ò UN� dA� w��«
 ‰UJ�_ ÷dF��� ¨ÍœuF��« œUB��ô« dOO�� w� jHM�« vK� œUL��ô« qOKI�
 WL�UM�«  «“u�F�« ¡«d� ¡UG�ù« v�� Ë√ bOL���« Ë√ qODF��« Ë√ WK�dF�« s� v��

ÆqO�d��« dF� —«b��« s�

åU�Ë—u�ò  UO�«b�
 s� d��√ W�d�� W�œuF��« X�d�� ¨WJKLL�« vK� åU�Ë—u�ò  UO�«b� s�Ë
 100  XK��  w{UL�«  —«–¬  nB�ML�Ë  ¨”ËdOH�«  ¡«u��ô  Èd??�_«  ‰Ëb??�«
 …dLF�«  «—U�“ oOKF� l� ¨WO�Ëb�«  ö�d�« n�Ë  —d�Ë ¨”ËdOH�U� W�U�≈

 »U��  vK�  WO�«—  ‚œUM�  w�  s�bzUF�«  s�  ·ôü  w��  d��Ë  ¨WJ�  v??�≈
ÆW�Ëb�«

 œUB��ô« s� ‰u���« œuN� Ê_ ª…dOD� ÊuJ�� W�œUB��ô«  UO�«b��« sJ�
 s� d��√ n�u� v�≈ W�“_«  œ√ ULO� Æ’U��« „öN��ô« vK� bL�F� wDHM�«

ÆqLF�« s� Wze���« ŸUD� w� ÍœuF� q�U� n�√ 426
 q�√  vK�  WO�UO�   «dO�Q�  —«b??�≈  ¨w{UL�«  ‰uK�√  w�  WJKLL�«   √b??�Ë
 n�u�  UL�—Ë  ¨w�Q��  WK�  „UM�Ë  ¨ÂUF�«  «c�  ÕUO��«  s�  ·ôü«   U��  »c�

Æ—UL���ô«
 ªÍuM��«  r�uI��«  w�  r�u�  r�√  ¡UG�≈  vK�  W�œuF��«  ”ËdOH�«  d��√Ë

Æq�IL�« “uL� W�UN� √b�� Íc�« ¨Z��« r�u�
 ¨Z��« UNO� q ÒDF� w��«  «uM��U� WLzU� W�uJ��« UNL�b� W��R�  —b�√Ë
 ÊuJ�� Z��« qODF� WHKJ�Ë ¨÷«d�_«Ë  U�UBF�«  UL��Ë »d��« V���

ÆjHM�« bF� ÂUF�« w�uI�« Z�UM�« w� d��_« r�U�L�« bF� WJ� Ê_ ¨WE�U�

WOzUM���« WL�
 Î̈ U�uLC�Ë ÎöJ� WOzUM���« WL� ¨w{UL�« dNA�« W�UN� WJKLL�« X�UC��«
 ”ËdO�  W�zU�  Y���  ¨åe�eF�«b��  s�  ÊULK�ò  ÍœuF��«  pKL�«  UN�√d�

ÆUN�UO�«b�Ë åU�Ë—u�ò
  U�ôu�«  …œU??�Ë  ¡U??�ƒ— ¨”«dH�u� u�bOH�«  WOMI�  d�� WLI�«  w� „—U??�Ë
 sOB�«Ë q�“«d��«Ë UO�d�Ë UO�«d��√Ë sO�M�—_«Ë UO�UL�√Ë WO�dO�_« …b��L�«
 UO�UD�d�Ë  bMN�«Ë  WO�uM��«  U�—u�Ë  UOI�d�√  »uM�Ë  U��d�Ë  UO�O�Ëb�≈Ë
 œU��ô«  WO{uH�Ë W�œuF��«Ë UO�Ë—Ë pO�JL�«Ë «bM�Ë ÊU�UO�«Ë UO�UD�≈Ë

Æw�Ë—Ë_«
 d�UEL�« s� Î̈ UO�d� v�Ë_« …dLK� W�œuF��« UN��UC��« w��« WLI�« XK�Ë
  U�U���ô« ‰œU��Ë WO��U��«  U�LN�«Ë WOzUM��«  «¡UIK�U� ¨UN�UI�U�� W�bOKI��«
 ‚U��_U�  Î «d??�«“  ÊuJ�  Íc�«  d�UH�«  ¡UAF�«  v��  ¨…œUI�«  sO�   U��UBL�«Ë
 ¡UC�_  WO�UL��«  …—u??B??�«  p???�–  q??�  ‚u???�Ë  ¨WHOCL�«  W??�Ëb??K??�  W�bOKI��«

ÆW�uL�L�«
 WIO�œ 90  w�«u� s�dAF�«  ‰Ëb??�«  …œUI�  w{«d��ô«  ŸUL��ô«  ‚dG��«Ë

ÆœU�FL�U� Îö�U� Î U�u� ‚dG��� Ê√ s� Îôb� ¨jI�
 s� bL��ò dO�_« ÍœuF��« bNF�« w�ËË ¨ÂU� qJA� WJKLLK� W��M�U� sJ�
 WJKLL�« X�U� U� u� qJA�« «cN� WLI�« ÃËd� sJ� r� ¨’U� t�u� åÊULK�

 Æw{UL�« ÂUF�« o�U� X�Ë w� WLIK� UN��UC��« s� Êö�ù« r� U�bM� tK�Q�
 Èd�√  U�ö� W�eF�« s� dO�_« ÃËd� »U� UL�— ¨åX�O�u�uJ�≈ò o�ËË
 ¡ULK� l�u�� UL��� n�d��«  w� b�b� s� Î «—œU??�  ”ËdOH�«  œU� Ê≈  W�U�

Æ©ÂËË“® «dO�UJ�« d�� q� ¨V�c� dB� w� WLI�« bIF� s� U�bM�Ë ¨W��Ë_«

ájOƒ©°ùdG »a kÉ©FÉ°V kÉeÉY 2020 ôÑà©J â°ù«eƒfƒµjEG

 ¿hÉ©àdG IQhô°V øY AGQBG

 »a q»cô«eC’G  ̀ q»æ«°üdG

á q«dÉëdG á q«ªdÉ©dG ácô©ªdG

  «u??�√  v??�≈  Âu??O??�«  r??�U??F??�«  ÃU���
 Èu���  v�≈  wI�d�  wJ�  WzœU�Ë  WO�öI�
 ÊËUF�K�  ÎUO�U�  W�U�  W�U��U�  ¨ÀÓb��«
 ¨WOH�  l�«Ëb�  ÂuK�«  ¡UI�≈  fO�Ë  q�UA�«
 ≠19bO�u�  ¡U??�Ë  vK�  dBM�«  oOI���
 lOL�  w�  ÎUOz«uA�  Î«—U???�œ  dAM�  Íc??�«

Ær�UF�« ¡U��√
 ‰uIF�«  »U��√  s�  b�bF�«  „—b??�Ë
 ÊËUF��«Ë wL�UF�« s�UC��« WOL�√ …dÒOM�«
 w�  s�œUB��«  d��√  sO�  W�U�  ¨w�Ëb�«

ÆW�dFL�« Ác� w� ¨r�UF�«
 W�uL��   d??A??�  ¨œb?? ÒB??�«  «c??�  w??�Ë
 fOL��«  Âu�  wMO�  wL�œU�√  100  s�
 ¨WO�dO�_« Âö�ù« qzU�u� W�u�H� W�U�—
 ÂuK�« W�F� ¡UN�≈ò v�≈ sDM�«Ë UNO� X�œ
 vK� ¡UCIK� sOJ� l� qLF�«Ë ¨w�UO��«
 ÊuOK�  s�  d��√  »U??�√  Íc??�«  ”ËdOH�«
 »U�√Ë ¨r�UF�«  ¡U��√ lOL� w� h��

ÆåqKA�U� wL�UF�« œUB��ô«
  UM�UAL�«ò  Ê√  W�U�d�«  w�  ¡U??�Ë
 WL�U�LK�  ÎU�O�  qFH�  s??�  WO�UO��«
 WOMOB�«   U�öFK�  WO�B�«  WOLM��«  w�
 r�UF�«  »uF�  b�U��  s??�Ë  ¨WO�dO�_«
 tF�  q�UF��«Ë  ¡U�u�«  WFO��  rN�  vK�
 «c�  v??�≈  ÎUC�√  W�U�  ¨åW???�œË  WO�öIF�
 vK� ‰Ëb�« d��√ s� sO�M�«ò sO� ÊËUF��«
 d��√ W�O�� oI�O� Íc�«Ë å÷—_« t�Ë

Æ¡UFL� W�dA�K� WO�U��≈
 ÊË“—U�  ÊuO�UO�  ¡«d��  ·d��«  UL�
 ¨∆œUN�«  jO�L�«  s�  d�ü«  V�U��«  vK�
 …b��L�«   U??�ôu??�«  sO�  ÊËUF��«ò  ÊQ??�
 U�dO�√ w� Õ«Ë—_« –UI�ù Í—Ëd{ sOB�«Ë

Æår�UF�« ‰u�Ë
 ÎôËR??�??� 93  t??�u??L??�??� U??�  —b????�√Ë
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الصحية  ل��ل��رع��اي��ة  ن���ور  جمعّية  تنفذ 
منفذيتي  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
السوري  الحزب  في  وحاصبيا  مرجعيون 
واسعة  تعقيم  حملة  االجتماعي  القومي 
تشمل العديد من القرى والبلدات في قضاءي 
وتوجيه  بدعم  وذلك  ومرجعيون،  حاصبيا 
»القومي«  في  األعلى  المجلس  رئيس  من 

النائب أسعد حردان.

كفركال
من  الجمعة  نهار  ب��دأت  التعقيم  حملة 
تولت  حيث  مرجعيون،  قضاء   � كفركال  بلدة 
الرّش  عمليات  »القومي«  في  كفركال  مديرية 
والصيدليات  والمحال  للشوارع  والتعقيم 
كفركال،  بلدة  عموم  ف��ي  والمستوصفات 

البلدية. بالتنسيق مع 

حوال
 � حوال  بلدة  تعقيم  جرى  السبت،  وي��وم 
الرّش  عمليات  وشملت  مرجعيون،  قضاء 
والمنازل  المحال  ومداخل  البلدة  ش��وارع 
والمؤسسات، وقد تولت مديرية حوال � جبل 
عامل في »القومي« عملية التعقيم بالتنسيق 
المديرية  مدير  من  بمواكبة  حوال،  بلدية  مع 

عماد مصطفى وأعضاء هيئة المديرية.

كفرشوبا
إلى  والتعقيم  ال��رّش  آليات  توّجهت  كما 
حيث  حاصبيا،  ق��ض��اء   � كفرشوبا  ب��ل��دة 
ومحالها  البلدة  لشوارع  تعقيم  عملية  جرت 
ومؤسساتها، بمواكبة من منفذ عام حاصبيا 
بلدية  ورئيس  سليقا  لبيب  »القومي«  في 
واعضاء  القادري  قاسم  الدكتور  كفرشوبا 

والقومّيين. الجمعّية 

الفرديس
ويوم األحد، نفذت جمعية نور مع مديرية 
الفرديس في “القومي” حملة تعقيم في بلدة 
الشوارع  شملت  حاصبيا  قضاء   � الفرديس 
التجارية،  والمحال  المنازل  ومداخل  العامة 
عام  منفذ  والتعقيم  ال���رّش  عملية  وت��اب��ع 
ورئيس  سليقا  “القومي” لبيب  في  حاصبيا 
المديرية  الفرديس كمال سليقا ومدير  بلدية 
من  وأعضاء  المديرية  وهيئة  سليقا  توفيق 

جمعية نور.

الهبارّية
حاصبيا،  قضاء   � الهبارية  بلدة  وف��ي 
في  الهبارية  مديرية  مع  نور  جمعية  نفذت 
واألماكن  للشوارع  تعقيم  حملة  »القومي« 
ال��ع��ام��ة وم��داخ��ل ال��م��ؤس��س��ات وال��م��ح��ال 
عام  منفذ  ال��ى  الحملة  وت��اب��ع  وال��م��ن��ازل، 

هيئة  سليقا  لبيب  »القومي«  في  حاصبيا 
المديرية ورئيس البلدية ايمن شقر وأعضاء 

جمعية نور.

رئيسة جمعية نور
مارلين  »ن���ور«  جمعية  رئيسة  وأك���دت 
بدأت  والتعقيم  ال��رّش  عمليات  أن  ح��ردان 
العديد  وستشمل  وكفرشوبا  كفركال  ف��ي 
مرجعيون  قضاءي  في  والبلدات  القرى  من 
من  وتوجيه  بدعم  تتم  وه��ي  وحاصبيا، 

السوري  الحزب  في  األعلى  المجلس  رئيس 
القومي االجتماعي النائب أسعد حردان.

تتم  التعقيم  عمليات  أن  إل��ى  وأش���ارت 
بالتعاون مع منفذيتي مرجعيون وحاصبيا 
البلديات،  مع  وبالتنسيق  »القومي«  في 
كورونا..  فايروس  من  وقائية  وكإجراءات 
العمل  عمدة  م��ع  تنسق  الجمعية  أن  كما 
النشاطات  من  العديد  االجتماعية  والشؤون 

وفي مختلف المناطق.
ودعت مارلين حردان أهالي وابناء منطقتي 

أقصى  ات��خ��اذ  إل��ى  وحاصبيا  مرجعيون 
العصيب،  الظرف  هذا  في  الوقاية  درج��ات 
مستوصفات  في  الطبية  األطقم  أن  مؤكدة 
في  الجمعية  أع��ض��اء  م��ع  »ن���ور«  جمعية 
الطبية  ال��خ��دم��ات  لتقديم  تامة  جهوزية 
وأن  كورونا،  بمواجهة  ألهلنا  واالجتماعية 
لألمراض  العالجية  األدوية  تقدم  الجمعية 
بإجراء  يقومون  الجميعة  وأطباء  المزمنة، 
خالل  من  األدوية  وتقديم  الطبية  المعاينات 
التي  الخدمات  إلى  إضافة  نّقال،  مستوصف 

في  المنتشرة  الجمعية  مستوصفات  تقّدمها 
قضاءي مرجعيون وحاصبيا، مشيرة إلى أن 
الجمعية وضعت أرقام هواتف لالتصال بها 

في مجال تقديماتها الصحية واالجتماعية.
وإذ أكدت حردان أهمية وضرورة االلتزام 
اعتبرت  الوقائية،  واإلرش��ادات  باإلجراءات 
هما  االجتماعيين  والتعاضد  التكافل  أن 
االجتماعي  التحصين  عملية  في  األس��اس 
واالنتصار  الصعبة،  المحنة  هذه  لتجاوز 

على الوباء.

حملة تعقيم في كفركال وحول وكفر�سوبا والفردي�س والهبارية تنفذها جمعّية »نور« ومنفذّيات »القومي« بدعم وتوجيه من رئي�س المجل�س الأعلى النائب اأ�سعد حردان

رئي�صة الجمعّية مارلين حردان: الحملة ت�صمل قرى بلدات ق�صاءي مرجعيون وحا�صبيا وم�صتو�صفات الجمعّية واأطقمها الطبّية يقّدمون الخدمات ال�صحّية واالجتماعّية 

الهبارية الهبارية الهبارية

الهبارية

الفرديس

الفرديس

الفرديس الفرديس الفرديس

حوال

حوال حوال حوال

كفركال

كفرشوبا

كفرشوبا

كفرشوبا

كفرشوبا كفرشوبا

كفرشوبا

كفرشوبا



7 الوطن Eleventh year / Monday / 6  April 2020 / Issue No. 3203
3203 العــدد   /  2020 نيسان   6  / االثنني   / عشرة  احلادية  السنة 

منفذية البقاع الغربي في الحزب السوري القومي 
التابعة  الحزبية  الوحدات  وكل  بهيئتها  االجتماعي 
مواجهة  في  والمساهمة  للمساعدة  مستنفرة  لها، 
الوباء«  ضد  »معاً  شعار  تحت  كورونا،  فايروس 

الذي أطلقه »القومي«.
الغربي في »القومي« د.  البقاع  أكد منفذ عام  وقد 
مختلف  في  االجتماعيين  القوميين  أن  منعم  نضال 
معنيون  للمنفذية  التابعة  الحزبية  ال��وح��دات 
هذا  أن  على  م��ش��دداً  ك��ورون��ا،  ف��اي��روس  بمواجهة 
أجل  من  الجهود  توحيد  يتطلب  الخطير  التحّدي 
من  مجتمعنا  ونحمي  المعركة  هذه  في  ننتصر  أن 
»مطلوب  الزعيم:  حضرة  بقول  وذّك��ر  الوباء،  هذا 
التاريخ  تجاه  بل  فقط،  مبادئكم  تجاه  ليس  منكم، 
إلنجاح  والكبيرة  الصغيرة  بواجباتكم  تقوموا  أن 

القومية«. مبادئكم 
الى  المنفذية  نطاق  في  القوميين  منعم  ودع��ا 
والتعاون  الرسمّية  واألجهزة  البلديات  مع  التنسيق 
واتباع  الوقائية  اإلج��راءات  خطة  تنفيذ  في  معها 
وذلك  الفايروس،  انتقال  لمنع  كافة  الوقاية  وسائل 

المركزية. للتوجيهات  طبقاً 

سحمر
التابعة  سحمر  مديرية  نفذت  اإلط��ار،  هذا  وفي 
لمنفذية البقاع الغربي عملية تعقيم دورية ومتكّررة 
للمحال واألماكن العامة بالتنسيق مع بلدية سحمر، 
التابعين  والطلبة  القوميين  من  عدد  فيها  ش��ارك 

للمديرية.
القوميين  أن  الموسى  علي  المديرية  مدير  وأكد 
مواجهة  أية  في  حاضرون  وهم  بواجباتهم  يقومون 
نعتبر  ألننا  شكلها،  تغّير  ومهما  طابعها  كان  مهما 
مختلف  من  مجتمعنا  سالمة  عن  مسؤولين  أنفسنا 
أو  اجتماعية  أم  كانت  جرثومية  واألوبئة،  األمراض 

أي نوع آخر.

مشغرة
تعقيم  بحملة  م��ش��غ��رة  م��دي��ري��ة  ق��ام��ت  ك��ذل��ك 
للمنشآت العامة في أماكن مختلفة من بلدة مشغرة 
الملتزمين  لمساعدة  حّدكم«  »نحن  حملة  وأطلقت 

بالحجر المنزلي من خالل تأمين احتياجاتهم. 
أهمية  إلى  غزالي   وس��ام  المديرية  مدير  وأش��ار 
طبقة  »تحت  وق��ال:  القوميون  يبذله  ال��ذي  الجهد 

األمة،  هذه  فوق  المنتشرة  والصياح  الثرثرة  من 
بعملهم  االجتماعيون  القوميون  السوريون  يقوم 
القوميين  تجد  استحقاق  كل  ففي  واطمئنان،  بهدوء 
تجاه  بواجبهم  للقيام  سباقين  االجتماعيين 
على  وتجدهم  ونظام  وروّية،  هدوء  بكل  مجتمعهم 
المجتمع  مصلحة  أج��ل  م��ن  للتضحية  استعداد 

وحمايته مما يتهدده من مخاطر”.

لبايا
بلدية  م��ع  وبالتنسيق  أي��ض��اً،  لبايا،  مديرية 
القوميون  وانتشر  كبيرة  تعقيم  بحملة  قامت  لبايا، 
وتوّجهوا  البلدة  أحياء  مختلف  في  االجتماعيون 
والمحال  الرسمية،  المدارس  العامة،  األماكن  الى 
تعقيمها  أج��ل  م��ن  العامة  وال��ط��رق��ات  التجارية 

استكماالً لعمليات التعقيم التي تحصل في البلدة. 
وأكد مدير مديرية لبايا عالء ضاهر، »أن النهضة 
عبئاً  أكتافنا  على  وضعت  قد  االجتماعية  القومية 
وأن  جبابرة  أكتاف  أنها  تعرف  ألنها  وعظيماً،  كبيراً 
األزمنة  »في  قائالً،  وتابع  أبطال«.  سواعد  سواعدنا 
البطولة  فاعلية  تظهر  والمحن  بالصعاب  المليئة 
الصعوبات  تخطي  في  العقيدة  بصحة  المؤيدة 

تستدعي  الراهنة  المرحلة  إن  العقبات.  وتذليل 
وتوحيد  وال��وع��ي  والمعرفة  العقل  ال��ى  االحتكام 

الجهود من أجل االنتصار في هذه المعركة«. 
االجتماعية  وال��ش��ؤون  العمل  ناظرا  واك��ب  وق��د 
عمر  الغربي  البقاع  منفذية  في  المحلية  والتنمية 
التي  التعقيم  حمالت  غسطين  وري��ك��اردو  الجراح 
بمّد  النظارتان  وقامت  ال��وح��دات،  ه��ذه  في  ج��رت 
التي تم  المعدات والمواد  الحزبية ببعض  الوحدات 

استعمالها.

صغبين
في اإلطار نفسه، التقى وفد من مفوضّية صغبين 
عدداً  شاهين  داني  المفّوض  إلى  ضّم  »القومي«  في 
من أعضاء المفوضية، رئيس بلدية صغبين الدكتور 
البلدي،  المجلس  أعضاء  من  وعدداً  حمد  أبو  موسى 
لمكافحة  المتخذة  اإلجراءات  في  التباحث  تّم  حيث 
فايروس كورونا وتّم التشديد من قبل وفد المفوضية 
في  تصّب  ضرورية  وإج��راءات  أساسية  نقاط  على 
في  إمكاناتهم  ووضعوا  وأبنائها  البلدة  مصلحة 
خدمة البلدة وأبدوا استعدادهم للتعاون مع البلدية 
لما فيه خير البلدة، آملين أن تنتهي هذه المحنة في 

القريب العاجل وبالحد األدنى من األضرار. 
بدورها، أصدرت نظارة اإلذاعة تعاميم وبوسترات 
أنتجت  كما  الحزبية.  الوحدات  على  عممت  توعية 
بعنوان:  قصيراً  فيديو  والشباب  التربية  نظارة  مع 
للتوعية  ونصائح”   معلومات  كورونا،  “فيروس 
الوقاية  ط��رق  على  واإلرش���اد  كورونا  مخاطر  من 
عدد  فيه  وشارك  غزالي  بيسان  الفيديو  أعّدت  منه. 
الحسيني،  جود  الغربي،  البقاع  منفذية  طلبة  من 
رؤى قاسم، رزان الموسى، جنان فضة، كميل بركة، 

وملكارت سلوان. 

ناظر اإلذاعة
كم  أمة  »بأننا  سلوان  أنطون  اإلذاعة  ناظر  وذّكر 
تنين قد قتلت عبر التاريخ ولن يعجزها أن تقتل هذا 

الجديد«. التنين 
الصهيوني  التنين  ن��ص��ارع  ن��ح��ن  وأض����اف: 
تنين  من  اكثر  وصارعنا  وسنصرعه،  العنصري 
اإلرهاب  تنين  وواجهنا  وهزمناهم،  أرضنا  احتلوا 
وسوف  وانتصرنا،  الحبيبة  شامنا  استهدف  الذي 

نصرع هذا التنين المتمثل بهذا الفيروس القاتل.

منفذية البقاع الغربي في »القومي« بكل وحداتها توا�سل عمليات التعقيم وت�ساهم في االجراءات الوقائية والتوعوية بمواجهة كورونا

المنفذ العام د. ن�صال منعم: مطلوب توحيد الجهود لننت�صر في هذه المعركة ونحمي مجتمعنا من الوباء
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{  د. عمران زهوي*

بعد األزمة االقتصادية التي تجتاح العالم وخاصة التوقعات 
والدراسات عن انهيار في االقتصاد األميركي في عام 2020، 
لذلك كّل الدراسات تتحدث عن حرب قادمة ال محالة طرفاها 
أميركا والصين عام 2021 كحّد أقصى لينتج من بعدها نظام 
عالمي جديد، وذلك ألّن الصين أصبحت قّوة عظمى منافسة 
ألم��ي��رك��ا اق��ت��ص��ادي��اً وت��ق��ن��ي��اً، وه��و م��ا ك��ان��ت أم��ي��رك��ا تتوقعه 
السؤال دائماً حول ماذا  1985، وكان  وتتحدث عنه منذ عام 
2020. وهذا ما يرفضه األميركي ألنه  ستصبح الصين عام 

هو من يتسيّد ويدير العالم.
إن��ه��ا ال ت��ري��د ان ي��ك��ون لها نفوذ  وال��ص��ي��ن ب��دوره��ا ت��ق��ول 
عسكري أو غيره وتقول لألميركي »أنت تولى قيادة العالم... 
حتى  اقتصادياً،  تنمو  ه��ي  لذلك  اق��ت��ص��ادي«،  مشروعي  أن��ا 
بأّن مشروعها  العالم، وتذّرعها  لكّل  األّول  المصنع  أصبحت 
حاجة  ال  لذلك  الحرير(  )طريق  باسم  والمعروف  اقتصادي 

للصين ان تجلس إلى طاولة المفاوضات مع األميركي.
للجلوس  الصين  يجبر  ان  لألميركي  ب��ّد  ال  ك��ان  هنا  م��ن 
والتفاهم على إدارة العالم، وهذا لن يحدث إال بإشعال حرب 
بحر  في  ستكون  الحرب  ف��إّن  ال��دراس��ات  وحسب  عسكرية، 
ستؤثر  تداعياتها  ألّن  طويلة  أو  م��دّم��رة  تكون  ول��ن  الصين 
أن تكون عبارة عن إطالق  الجميع. فاألرجح  ثمنها  وسيدفع 
لينتهي  تدمير،  أو  احتالل  وليس  وغيرها  بالستية  صواريخ 
إلدارة  باتفاقيات  ليخرجوا  ال��ط��اول��ة  ال��ى  بالجلوس  األم���ر 

العالم.
كعملة  ال��دوالر  على  حرباً  هناك  اّن  أحد  على  خافياً  يعد  لم 
أوروبية وغيرها، وحتى  عالمية من خالل تصريحات كثيرة 
ان  يمكن  وال  جديدة  عملة  هناك  تكون  أن  بّد  ال  بأنه   ،IMF
تتبلور هذه الفكرة إال باالتفاق بين الطرفين، النه لن يستطيع 

أحدهما ان يفرض نظاماً مالياً على اآلخر وال على العالم.
أميركا باتت تشعر بأنه يجب إعادة النظر بجميع االتفاقيات 
عنها  تكلم  والتي  نقطة  واه��ّم  اليوم.  الى  وودز(  )بريتون  من 
كان  هنا  الترليونات.  بعشرات  سرقتنا  الصين  ب��أّن  ترامب 
يشير الى )اتفاقية نظام الملكية الفكرية( واصفاً الصين بأنها 
اّن الصين تسجل نصف مليون  اذ  تعّدت على هذه االتفاقية، 
للملكية  العالمية  المنظومة  وبحسب  سنوياً،  اختراع  ب��راءة 
الفكرية والمنظمة العالمية للتجارة نّصت االتفاقية اّن كّل من 
بنسبة  ورائ��ه  من  المالي  الريع  يعود  اختراع  ب��راءة  اّي  يطّور 
جيدة إلى المسجل األول لبراءة االختراع هذه. اّي اّن كّل تطّور 
من النصف مليون براءة اختراع او استخدامه يعود بعض من 

ريعه الى الصين نفسها.
وكّل دولة عظمى موقعة هي ملزمة بهذه االتفاقية،

ل��ذل��ك ال���ص���راع وال��ح��دي��ث ه��ن��ا ل��ي��س ع��ن م��ل��ي��ارات وإنما 
ترليونات.

سبيل  على  عنه  الحديث  يتّم  ال  ال��ذي  التطّورات  من  واح��د 
الصيني  اإلنترنت  في  النوعي  التطّور  هو  الحصر  ال  المثال 
ولكن  األميركي،  االنترنت  تستخدم  الصين  أّن  من  وبالرغم 
االنترنت الصيني تستطيع اّي لغة ان تشتغل بها وكأنها لغتها 

األصلية وليس من خالل الترجمة كما في األميركي.
وهنا ايضاً نتكلم عن ترليونات وليس عن مليارات كما تفعل 
أميركا بفرض بعض الرسوم الجمركية على المنتج الصيني. 
في  تدخل  لم  الصين  بأّن  ننسى  ال  ان  ويحب  كثيرة  واألمثلة 
اّي اتفاقية للحّد من األسلحة النووية لغاية اليوم، فبإمكانكم 
تصّور الترسانة النووية الصينية، الّن ما بين روسيا وأميركا 
او زيادة في ترساناتهم.  ما من تطّور  اتفاقيات حّد نوعاً  من 
وأيضاً أميركا بوجودها على كّل منابع النفط والغاز ما هي إال 
يتوقف  لكي  الموارد،  هذه  من  الصين  لحرمان  منها  محاولة 
اإلنتاج الصيني ولكي تحاول ان تخنقهم للسبب نفسه. ناهيك 
عن انذ أميركا تعاني من عجز في الموازنة وصل الى ترليون 
إيراداتها  اّي  األميركي  القومي  الناتج  دوالر وهذا 25% من 
في  وضخها  ال����دوالرات  طبع  يفيدها  ول��ن  إنتاجها،  م��ن  أق��ّل 
األس����واق س��وى زي���ادة ف��ي ال��ع��ج��ز. وال��م��ؤش��ر االقتصادي 
المؤشر  أميركا بينما  الى الصفر في  للنمو هو 2% وسيصل 
الصيني هو 6% وقابل للزيادة بعدما أوصلت الغاز الروسي 
ال���ذي نشر  ال��ك��الم  ال��ى  ب��إالض��اف��ة  ال��ى مصانعها،  م��ب��اش��ره 
اخيراً في الصحف أألميركية عن انه يجب ان نضع رقابة على 
آالف  ثمانية  وهناك  ذلك  سيحدث  كيف  الصين،  في  ال��دوالر 
في  ضخمة  صينية  واستثمارات  الصين،  في  أميركية  شركة 

أميركا!
وكّل هذه أمور معقدة جداً!

وليست  ومعلومات  دراس��ات  وه��ذه  تقّدم  ما  كّل  على  بناء 
فقط من باب التحليل، يستوجب على أميركا ان تصطنع حرباً 
إدارة  على  والتفاهم  الجلوس  على  الصين  لتجبر  م��ح��دودة 
العالم، هذا بعد أن تخرج من األزمة االقتصادية واالنتخابات 
هذه  في  ويدعمه  الرئيس  حول  الشعب  يلتّف  لكي  الرئاسية 
الحرب والتي باتت قريبة حسب كّل الدراسات ومكانها بحر 

الصين.
ال بّد إذن من هذه الحرب ألّن ما بعد األزم��ات هناك فرص 

ستتاح أكثر لالستفادة ولالزدهار االقتصادي العالمي ككّل.
*كاتب وباحث سياسي

اإلسالمي  الجهاد  لحركة  العام  األمين  قال 
التي  »الظروف  إن  النخالة  زياد  فلسطين  في 
يعيشها الشعب الفلسطيني، تحتاج من قياداته 
القوة  من  والمزيد  الحكمة  من  المزيد  الوطنية 
جديدة  »تحديات  أن  مضيفاً  ال��ت��ردد«،  وع��دم 
تنشأ ولن تنتظر أحداً لذلك علينا جميعا أال نترك 
شعبنا الفلسطيني لمزيد من الجوع ولمزيد من 
منذ  المحاصر  غزة  قطاع  في  وخاصة  اإلذالل، 

سنوات طويلة«.
وتابع »ألن الموت يطرق أبواب الجميع بقوة 
وبال رحمة، فإننا نقول لن نموت وحدنا، وعلى 
استمرار  أن  تدرك  أن  الصهيوني  العدو  قيادات 
أن  على  الوهم  بتسويق  واالستمرار  الحصار 
فالمقاومة  نفعاً،  يجدي  لن  محصنة  إسرائيل 
تملك المبادرة وفي أي لحظة للدفاع عن الشعب 
الفلسطيني والقتال من أجل حياة كريمة لشعبنا 

ومن أجل أسرانا«.
الشعب  لحياة  تهديد  »أّي  أن  إل��ى  ولفت 
سيشمل  الحصار  استمرار  عبر  الفلسطيني 
يختار  أن  العدو  وعلى  استثناء.  بدون  الجميع 
بين المالجئ وما يترتب عليها، أو إنهاء الحصار 

واالستجابة إلطالق سراح أسرانا«.
انتهاكاته  الصهيوني  االحتالل  يواصل  فيما 
األوض���اع  رغ��م  المحتلة  ال��ق��دس  مدينة  ف��ي 
الفلسطينية  األراض��ي  تشهدها  التي  الصعبة 

المحتلة بسبب فيروس كورونا.
ووفقاً لمركز معلومات وادي حلوة بالقدس، 
فلسطينياً   192 اعتقلت  االحتالل  »ق��وات  فإّن 
و33  ن��س��اء   4 بينهم  المحتلة  المدينة  م��ن 
قاصراً، خالل شهر آذار، حيث اعتقل في القدس 
شخصاً،   73 أبوابه  وعند  األقصى  والمسجد 

و57 آخرين في العيسوية، و 35 من سلوان«.

واص��ل  »االح���ت���الل  أن  ال��م��رك��ز  وأوض����ح 
خالل  المحتلة  القدس  في  القمعية  اعتداءاته 
باالعتقال  استمر  اذ  ال��م��اض��ي،  م��ارس  شهر 
إج���راءات  رغ��م  المقدسية،  األح��ي��اء  واقتحام 
المصالح  من  العديد  وتعطيل  الحركة  تحديد 
من  للوقاية  التعليمية،  والمؤسسات  التجارية 

تفشي فيروس كورونا«.
الشبابية  ال��م��ب��ادرات  االح��ت��الل  الح��ق  كما 
السيادة  خرق  بحجة  الفيروس  من  الوقائية 
»اإلسرائيلية« على مدينة القدس، كما يزعمون.

اعتقلت  االحتالل  »قوات  أّن  المركز  وأوضح 
ثالثة فرق تعقيم في مدينة القدس، في سلوان 
منهم  وص��ادرت  القديمة،  والقدس  والصوانة 
قيامهم  خ��الل  وذل��ك  التعقيم،  وم���واد  أدوات 
المناطق  في  والحيوية  العامة  المرافق  بتعقيم 
ألنها  آخ��ري��ن  أرب��ع��ة  اعتقلت  كما  ال��م��ذك��ورة، 
وزعوا وعلّقوا ملصقات توعوية حول الفيروس 

وأبعدتهم عن البلدة القديمة«.

الشهر  أواخر  االحتالل  سلطات  منعت  كذلك 
في  الغذائية  الطرود  عشرات  توزيع  الماضي، 
يعيشها  التي  األزمة  ظل  في  باهر،  صور  قرية 
السكان منذ أسبوعين بسبب القيود المفروضة 
من  وق��اي��ة  األع��م��ال  وتعطيل  ال��ح��رك��ة  على 
الفيروس، حيث قامت باحتجاز الطرود واعتقال 

سائق الشاحنة وثالثة آخرين.
الطبيعة  »سلطة  تسّمى  م��ا  ح��اول��ت  كما 
حماية  تحت  اإلسرائيلية«  الوطنية  والحدائق 
على  اليد  ووض��ع  باالستيالء  االحتالل،  ق��وات 
وادي  ح��ّي  في  العباسي  لعائلة  تعود  أرض 
الربابة في بلدة سلوان، بحّجة أن األرض تعود 

لما يسّمى »حارس أمالك الغائبين«.
وف���ي ال��س��ي��اق، ح����اول االح���ت���الل ف��رض 
»السيادة« في شؤون المسجد األقصى المبارك، 
بحجة الوقاية من الفيروس، حيث أغلقت أبواب 
والمجلس  »حطة  أب��واب  باستثناء  األقصى 

والسلسلة«.
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إعالن عن مناقصة محصورة
الساعة )12:00(  تاريخ 2020/4/28  
األم��ن  ل��ق��وى  العامة  المديرية  ستجري 
العام  المقر   - التلزيم  مكتب  في  الداخلي 
م��ادة  ش���راء  لتلزيم  م��ح��ص��ورة  مناقصة 
لقوى  العامة  المديرية  لصالح  البنزين 
للراغبين،  الطلب(.  )غ��ب  الداخلي  األم��ن 
على  الخاص  الشروط  دفتر  على  اإلط��الع 
وتقديم   www.isf.gov.lb ال��م��وق��ع 
تاريخ   )13:00( الساعة  لغاية  العروض 

.2020/4/27
بيروت في 2020/4/2
رئيس اإلدارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف: 398

للحكومة  م��ال��ي��اً  ي��وم��اً  سيكون  ال��ي��وم 
آلية  ستضع  ف��ال��ح��ك��وم��ة  وال��م��ص��ارف، 
النقدية  الشهرية  المساعدة  بسداد  البدء 
والتي  ف��ق��راً،  األش���د  للعائالت  ال��م��ق��ررة 
ال���س���ي���ارات  ي���ك���ون س��ائ��ق��و  أن  ي���رّج���ح 
العمومية الكتلة األكثر وضوحاً وتنظيماً 
قرابة  م��ع   %25 نسبة  وتشكل  بينها، 
ألف   200 رق���م  أص���ل  م���ن  ال���ف���اً،  ال�50 
الدكتور  الحكومة  رئ��ي��س  عنهم  ت��ح��ّدث 
ح��س��ان دي���اب أث��ن��اء ت��ف��ق��ده ل��إج��راءات 
مطار  ف��ي  المغتربين  ب��ع��ودة  ال��خ��اص��ة 
بيروت صباح أمس، بينما سيكون اليوم 
سيتم  حيث  مزدوجاً  للمصارف  المالي 
للدوالر  تسعير  اعتماد  ال��ي��وم  م��ن  ب���دءاً 
مصرف  من  معتمد  رسمّي  سوق  بسعر 
وسيتم  والصرافين،  والمصارف  لبنان 
لهذا السعر احتساب حقوق صغار  وفقاً 
مصرف  تعميم  ن��ص  ال��ذي��ن  المودعين، 
ودائعهم  سحب  من  تمكينهم  على  لبنان 
دوالر  آالف  ال���ث���الث���ة  ع����ن  ت���ق���ل  ال���ت���ي 

والخمسة ماليين ليرة.
بمرور  أم��ل  حركة  احتفلت  سياسياً، 
المجلس  رئيس  تولي  على  سنة  أربعين 
ال���ن���ي���اب���ي ن��ب��ي��ه ب����ري رئ���اس���ة ال��ح��رك��ة 
شهدت  وق�����د   ،1980 ن���ي���س���ان   4 ف����ي 
والمواقع  االجتماعي  التواصل  وسائل 
الصحف  تشهد  ان  ويتوقع  اإللكترونية، 
تتصل  وت���ع���ل���ي���ق���ات  م����ق����االت  ال�����ي�����وم، 
تاريخية  وقفات  وتستذكر  بالمناسبة، 
مثلتها  التي  الفاصلة  المحطة  خصوصا 
ان���ت���ف���اض���ة ال����س����ادس م����ن ش���ب���اط ع���ام 
قادها بري وانتهت بإسقاط  التي   1984
أي���ار ورحيل  ال��س��اب��ع ع��ش��ر م��ن  ات��ف��اق 
تستذكر  كما  لبنان،  عن  المارينز  ق��وات 
محطات  ف����ي  ال���ح���اس���م���ة  ب�����ري  م���ك���ان���ة 
جنيف  م��ؤت��م��رات  منذ  السياسية  لبنان 
حضوره  إل��ى  الثمانينيات  ف��ي  ول���وزان 
حول  رئيسي  ك��م��ف��اوض  المباشر  غير 
اتفاق الطائف، وصوالً لدوره في رئاسة 

النيابي كحارس للجمهورية. المجلس 
العام  األمين  يطل  أن  ينتظر  بالتوازي 
مساء  نصرالله  حسن  السيد  الله  لحزب 
غد، وأن يتناول قضيتي عودة المغتربين 
وت���ح���ري���ر ودائ�������ع ص���غ���ار ال��م��ودع��ي��ن 
احتياجات  وت��ح��وي��ل  ال���م���ص���ارف،  م���ن 
مساحة  ويخصص  الخارج،  في  الطالب 
فيروس  م��واج��ه��ة  ف���ي  ل���الس���ت���ع���دادات 

كورونا.
إجالء  عملية  من  األول��ى  المرحلة  وكانت 
الى لبنان بدأت  الراغبين بالعودة  المغتربين 
صباح أمس، حيث ضمت الرحلة األولى التي 
 174 السعودية،  ف��ي  ال��ري��اض  م��ن  وصلت 

لبنانياً، على متن طيران الشرق األوسط. 
متنها  على  طبياً  فريقاً  الطائرة  وأق��ل��ت 
من  توّجههم  أث��ن��اء  ال��رك��اب  حالة  لمتابعة 
لدى  لهم  أجريت  كما  بيروت،  إل��ى  الرياض 
للكشف  المخبرية  الفحوص  لبنان  وصولهم 
حين  في  آر(  سي  )ب��ي  كورونا  فيروس  عن 
جرى استثناء من قاموا بإجراء هذه الفحوص 
3 أيام بحد أقصى وظهرت  في السعودية قبل 
مع  لهم،  بالنسبة  سلبية  الفحص  نتيجة 
وع��دم  منازلهم  ب��ال��ت��زام  عليهم  التشديد 

الخروج منها.
المغتربين  من  الثانية  الدفعة  وصلت  كما 
مطار  إلى  ظبي،  أبو  من  القادمة  اللبنانيين 
 78 متنها  على  ال��رك��اب  ع��دد  وبلغ  ب��ي��روت 
على  اللبناني  الطبي  الفريٌق  وكشف  راكباً. 
الركاب بهدف التأكد من صّحتهم، أو في حال 

ظهور أي أعراض عليهم.
مشددة  أمنية  إجراءات  بيروت  مطار  وشهد 
والفرق  األمنية  والقوى  الجيش  عناصر  من 
الطبية، كما تواجدت حافالت لنقل الركاب إلى 
حددتها  التي  اإللزامي  الصحي  الحجر  مراكز 
الدولة في 6 فنادق عرف منها »إي دن باي« في 
الرملة البيضاء وفندق »النكستر« في الروشة.

واكب  دياب  حسان  الحكومة  رئيس  وكان 
قام  جولة  عبر  المغتربين  طائرات  وصول 
الصحة  وزي��ري  برفقة  المطار  حرم  في  بها 
ن��اص��ي��ف حتي  ح��م��د ح��س��ن وال��خ��ارج��ي��ة 
في  دي��اب  ولفت  الصمد  عبد  منال  واإلع��الم 
لوالدة  نهار  ليل  تعمل  الحكومة  »أن  تصريح 
من  بّد  وال  األصعدة،  كل  على  الجديد  لبنان 
من  سنتعلم  لكننا  صغيرة،  أخطاء  وج��ود 

المقبلة«. المرة  أجل 
دياب  كشف  للعائدين  المالي  الدعم  وحول 
أنه »سيكون على مراحل متتالية عّدة والوزراء 
المعنيون سيكشفون آلية المساعدات، التي ال 
في  اإلقامة  بل  السفر  تذكرة  على  فقط  تقتصر 
لبنان«، وأضاف »سنوزع 80 مليار ليرة على 
العائالت المحتاجة بمساعدة الجيش، ولدينا 
لنا على  لذا ال قدرة  اقتصادية كبيرة  تحديات 
دفع بدل إقامة العائدين في فنادق بل سعينا 
دياب  ودعا  الحجوزات«.  سعر  تخفيض  إلى 
العامة  التعبئة  بقرار  التقّيد  إلى  المواطنين 
انتشار  من  للحّد  المنازل  في  البقاء  والتزام 
أكثر بطرٍق  كورونا، محذراً »سنضطّر للتشّدد 

اللبنانيين«. قد تزعج 
اإلج���راءات  أن  على  حسن  ش��دد  ب���دوره، 
جّدية  المغتربين  ع��ودة  لمتابعة  المتخذة 
المهنية والمتابعة  جداً وعلى مسوى عاٍل من 

الحثيثة وهي ليست استعراضية.
الفرق  أن  إل��ى  المطار  م��ن  حسن  ول��ف��ت   
ستصنف المسافرين ضمن 4 فئات وستواكب 
أخذ العّينات، حيث سيتوجه المسافرون الى 
  PCR�ال نتائج  أن  وأوض��ح  معينة.  فنادق 
لمن  يمكن  وبعدها  س��اع��ات   6 بعد  تصدر 
المنزل  الى  التوّجه  سلبية  نتيجته  صدرت 
على  حسن  وش��ّدد  األمنّية.  القوى  بمواكبة 
االلتزام باإلرشادات ومنع التجمعات ومظاهر 
االغتراب،  من  اللبنانيين  بعودة  االحتفال 
ويسّهل  الجميع  يحمي  األم��ر  ه��ذا  أن  مؤكداً 

عملية عودة اآلخرين.
النائب  والتحرير  التنمية  كتلة  عضو  وعبر 
لجهود  وت��ق��دي��ره  ش��ك��ره  ع��ن  ج��اب��ر  ياسين 
مرحلتها  في  اإلج��الء  عملية  بكل  الحكومة  
األولى أمس، وأشار ل�»البناء« الى أن »الرئيس 
من  األخير  التصعيدّي  الموقف  يتخذ  لم  بري 
موقفها  في  تصلباً  لمس  أن��ه  ل��وال  الحكومة 
صدمة  احداث  فأراد  المغتربين  عودة  تجاه 
ومسؤوليتها  بدورها  للقيام  تدفعها  ايجابية 
يستكمل  أن  ويجب  حصل  ما  وه��ذا  الوطنية 
يرغبون  ال��ذي��ن  المغتربين  جميع  ليشمل 
بهم  الدولة  باهتمام  يشعرهم  وهذا  بالعودة. 
اللبناني وال يزالون  االقتصاد  أنهم عماد  وكما 
تتركهم  أال  يجب  أزمته  في  بلدهم  يتركوا  ولم 
جابر  ولفت  أزمتهم«.  في  لمصيرهم   دولتهم 
في   85 بنسبة  ناجحة  اإلجالء  عملية  أن  الى 
أجريت  التي  الفحوصات  تظهر  وعندما  المئة 
سيشجع  سلبية  بأنها  ايام  خالل  للعائدين 
الدولة على استكمال المرحلة الثانية الثالثاء 

المقبل«.
الى ذلك بقي ارتفاع نسبة الخروقات لقرار 
رسمي،  ورصد  اهتمام  محل  العامة  التعبئة 
اكثر  اإلجراءات  لتشديد  حكومي  اتجاه  وسط 
وصوالً الى حظر التجول بنسبة مئة في المئة 
مع بعض االستثناءات وعزل بعض المناطق 

اذا اقتضى األمر كما اعلن وزير الصحة. 
محمد  والبلديات  الداخلية  وزي��ر  وأعلن 
بحسب  اآلليات  سير  توقيت  ق��رار  أن  فهمي 
التعبئة  لقرار  استكماالً  يأتي  لوحاتها  أرقام 
التدابير  هذه  ان  »تويتر«  عبر  ونّبه  العامة«، 
منع  لتجنب  واالكتظاظ  التنقل  من  للحّد  هي 
الوصول  نخشى  وال��ذي  تام  بشكل  التجول 
اليه في حال استمرار بعض المواطنين بعدم 
تحمل المسؤولية الذاتية وتجاوز التعليمات. 
من  والبلديات  الداخلية  وزارة  »تأمل  وقال، 
بمعايير  الكامل  االلتزام  الكرام  المواطنين 
ال��وق��اي��ة وت��ف��ادي االك��ت��ظ��اظ ح��ف��اًظ��ا على 

العامة«. السالمة 
واكد فهمي انه »في حال استمرار المخالفات 
اإلج���راءات  تصعيد  ال��ى  مضطرة  ستكون 
وصواًل الى وقف حركة السير بصورة نهائية 

واإلقفال التام«.
وقال فهمي في تصريح آخر إن هناك التزاماً 
ولكن  بالقرار،  المواطنين  من   %80 قبل  من 
استدعى  ما  وهذا  البعض  قبل  من  تفلت  هناك 

اتخاذ القرار«.
األم��ن  ل��ق��وى  ال��ع��ام��ة  المديرية  واع��ل��ن��ت 
الداخلي في بيان أنها ستتشّدد بدءاً من اليوم 
السيارات  لنمر  والمجوز  المفرد  قرار  بتطبيق 
ليرة  الف   50 بقيمة  ضبط  محاضر  وستسطر 

من دون حجز السيارة. 
اإلعالمية  العالقات  شعبة  رئيس  واش��ار 
الى  مسلّم  جوزيف  العقيد  الداخلي  االمن  في 
اللوحة  لرقم  تبعاً  السيارات  سير  »توزيع  أن 
هدفه التخفيف من حركة التنقل على الطرقات 
األماكن  في  والتجّمعات  االكتظاظ  من  للحّد 

العامة«.
العام  األم��ي��ن  يتحدث  ذل��ك،  غضون  ف��ي 
لحزب الله السيد حسن نصرالله عند الثامنة 
والنصف من مساء يوم غد، لمناسبة النصف 
ومن  »المنار«،  قناة  شاشة  عبر  شعبان  من 
إجالء  عملية  الى  السيد  يتطرق  أن  المتوقع 
غداً،  األولى  المرحلة  انتهاء  عشية  المغتربين 
ورئيسها  الحكومة  جهود  على  يثني  أن  على 

المرحلة  واستكمال  العملية  هذه  نجاح  في 
عن  نصرالله  السيد  سيتحدث  كما  الثانية، 
المصرف  أصدرها  التي  التعاميم  موضوع 
المركزي ومساهمتها في معالجة أزمة الودائع 
بخطوات  تستكمل  ان  وض��رورة  والمودعين 

أخرى لمعالجة فئات الودائع األخرى. 
لفتت  الحاكمية  في  التعيينات  صعيد  على 
مصادر »البناء« الى أنها باتت بحكم المؤجلة 
االتفاق  الى  يصار  ريثما  آخ��ر،  إشعار  حتى 

على آلية جديدة للتعيين.
الصدد  ف��ي ه��ذا  ال��ن��ائ��ب ج��اب��ر  واوض���ح 
اعتمدت  التي  »الطريقة  أن  ال��ى  ل�»البناء« 
إلجراء التعيينات كانت فاضحة تشكل طعنة 
الحكومة  من  يتطلب  ال��ذي  األم��ر  للحكومة 
للتعيينات  ج��دي��دة  وآل��ي��ات  قوانين  وض��ع 
الكفاءة  ومعايير  الطائفي  التوزيع  تراعي 
مع  والمقابالت  الذاتية  للسير  وفقاً  والخبرة 
المالية«،  التعيينات  سيما  ال  المرشحين 
حصل   1992 العام  »في  انه  جابر  واوض��ح 
ورفيق  الهرواي  الياس  الرؤساء  بين  اجتماع 
اآللية  الحريري ونبيه بري وسألهما بري عن 
للتعيينات  سيعتمداها  التي  الشفافة  العلمية 
لوائح من جيبهما  أن أخرجا  إال  فما كان منهم 
إذا  أنه  بري  الرئيس  فأجاب  أسماء.  تتضمن 
وأريد  متفرجاً  أقف  فلن  المحاصصة  أردت��م 
»عالسكين  الشهيرة  مقولته  وق��ال  حصتي. 
فالرئيس  نفسه،  األمر  يتكرر  واآلن  بطيخ«،  يا 
إنه  ال��ب��داي��ة  منذ  دي���اب  للرئيس  ق��ال  ب��ري 
للتعيينات  علمية  آلية  على  لالتفاق  مستعد 
أما اذا كانت وفق المحاصصة فيجب أن يأخذ 
»كان  انه  الى  جابر  ولفت  حصته«.  الجميع 
البداية  منذ  يقف  أن  الحكومة  رئيس  على 
االتفاق  ويطلب  المحاصصة  طريقة  ويرفض 
الى  أيضاً  جابر  ويضيف  شفافة«،  آلية  على 
الخدمة  مجلس  رئيس  برئاسة  لجنة  وجود 
المدنية مع الوزير المختص إلجراء المقابالت 
مع المرشحين في المناصب المالية مع فلماذا 

توقف العمل بهذه اآللية؟ 
مواجهة  في  الحكومة  دور  صعيد  وعلى 
لكورونا  واالقتصادية  االجتماعية  التداعيات 
الى  ل�»البناء«  ومالية  نيابية  مصادر  لفتت 
ان »الحكومة تقوم باتخاذ إجراءات للتخفيف 
من وطأة األزمة على المواطنين ال سيما الذين 
غذائية  حصص  توزيع  ومنها  يومياً  يعملون 

و400 الف ليرة لألسر الفقيرة«.
سلفة  الحكومة  طلب  عن  المصادر  وكشفت 
مليون   450 بقيمة  الدولي  البنك  من  مالية 
دوالر لمساعدة العائالت الفقيرة في إطار آلية 
ريثما  عامين  لمدة  لبنان  في  العائالت  لدعم 
جديد«،  من  وينهض  أقدامه  على  لبنان  يقف 
األخير  لبنان  مصرف  »تعميم  أن  الى  ولفتت 
3 آالف دوالر  لتحرير الحسابات التي تقل عن 
أغلب  لدى  سيولة  يوفر  ليرة  ماليين  وخمسة 
هذه  في  سيما  ال  الحاجيات  لشراء  المودعين 
إيجابية  خطوة  وه��ذه  الصعبة.  ال��ظ��روف 
من  ويقلل  االجتماعي  االم��ن  على  للحفاظ 

احتمال انفجار الوضع االجتماعي«.
»خطوة  عن  ل�»البناء«  المصادر  وتتحدث 
والمصارف  لبنان  مصرف  بها  سيقوم  جديدة 
 3000 ل��م��وض��وع ال��ودائ��ع ال��ت��ي ت��ف��وق ال��� 
الودائع  هذه  من  قسم  تحرير  خالل  من  دوالر 
قيمة  حسب  السوق  بسعر  اللبنانية  بالليرة 
يعمل  لبنان  مصرف  كان  ما  وهذا  الوديعة. 
كان  فالهدف  كونترول.  الكابيتال  في  عليه 
النقدية«.  المالية  السحوبات  مسألة  تنظيم 
الحاكم  أبداها  مرونة  الى  المصادر  تشير  كما 
الماضي، متحدثة  رياض سالمة في األسبوع 
عن قرار جديد سيصدر عن مصرف لبنان حول 
موضوع  الفوائد، اذ ال يمكن خفض المصارف 
وابقاء  المئة  في   2 الى  الودائع  على  الفوائد 

الفوائد على القروض 10 في المئة«. 
ضغوط  حصول  المعلومات  تؤكد  وفيما 
التعيينات،  بمسألة  لبنان  على  اميركية 
على  بذلك،  أمس  المتحدة  الواليات  اعترفت 
األميركية   باسم  السفارة  المتحدث  لسان 
الى  لفتت  التي  بونفيلد،  كايسي  في  لبنان  
شأن  المركزي   في  المصرف  »التعيينات  أن 
ُت��ق��ّدم  الواليات  أن  الطبيعي  وم��ن  لبناني، 
للبنان  وشريك  كصديق  األميركية   المتحدة 
كفوئين  خ���ب���راء  ت��ع��ي��ي��ن  ب��ش��أن  ن��ص��ائ��ح 
حديث  خالل  بونفيلد،  وشدد  منهم«.  موثوق 
الدولية  الثقة  تلفزيوني، على ضرورة »إعادة 
أن  إلى  الفتاً  اللبناني«،  المصرفي  بالنظام 
تحقيق  إمكان  لناحية  دقيقة  المرحلة  »هذه 

االستقرار االقتصادي في لبنان«.
منظمة  ه��و  ال��ل��ه »  » ح���زب  أن  اعتبر  كما 
إرهابية، وأفعاله تهدد أمن لبنان واستقراره«، 
عبر  يطلقها  التي  »الشائعات  ب��أن  منّوهاً 
في  مصرف  بالتعيينات  بالتدخل  اتهامنا 
كي  اللبناني   تضليل  الشعب  هدفها  لبنان ، 
يستمر الحزب بتحقيق مصالحه بدل االهتمام 

اللبنانيين«. مصالح  بتحقيق 

انهيار  بعد  مأرب  في  والجيش  الله  انصار  ضد  للقتال  داعش  الدولة 
خطوط دفاع حزب اإلصالح في الجوف وفي معسكر اللبنات. وحسب 
تنظيم  من  عنصراً  المعلومات فقد استقدم حزب اإلصالح أكثر من 150 
مهاجر  أبو  المدعو  بقيادة  مأرب  إلى  حضرموت  محافظة  من  القاعدة 
من  القاعدة  من تنظيم  عنصر  الحضرمي، كما تّم استقدام أكثر من 100 
مأرب  مدينة  إلى  الخبزي  عباد  أحمد  المدعو  بقيادة  البيضاء  محافظة 
واستقدم اكثر من 70 عنصراً من تنظيم الدولة داعش من محافظة أبين 

بقيادة المرقدي وتّم إدخالهم الى مدينة مأرب.
الله  أنصار  هجوم  لصد  العناصر  هذه  على  اإلصالح  حزب  ويعّول 
على  معتمداً  مأرب  على  محاور  ثالثة  من  بدأ  الذي  اليمني  والجيش 

السريعة والمفاجئة واستمرار  الطويل واستراتيجية الضربات  النفس 
والسودانيين  السعوديين  والمرتزقة  اإلص���الح  مسلحي  انهيار 
اولى  هيالن  جبال  سلسلة  وشهدت  م��أرب.  في  بكثرة  المنتشرين 
تمكن  بعدما  الله  وانصار  القاعدة  مسلحي  بين  المسلحة  الصدامات 
القاعدة  مسلحو  عليها  سيطر  التي  المواقع  كل  استعادة  من  األخيرون 
محافظة  في  كبرى  بمعركة  المقبلة  االسابيع  وتنذر  هيالن،  جبال  في 
قبلية  جهات  بها  تقوم  التي  االستسالم  مساعي  فشلت  حال  في  مأرب 
المحافظة والتي تمّر عالقاتها مع اإلصالح بفترة  مع مراد كبرى قبائل 
سوء منذ جمع حزب اإلصالح كل مقاتليه في اليمن في محافظة مأرب 

مقيماً فيها شكالً من أشكال اإلمارة غير المعلنة.

البريطانية،  نيوكاسل  جامعة  في  علماء  طّور 
كورونا  بفيروس  اإلصابة  كشف  يمكنه  اختباراً 

المستجد، قبل ظهور األعراض.
يمكن  ميل«،  »ديلي  صحيفة  نشرته  لما  ووفقاً 
أو  ال��دم  باستخدام  المنزل  في  االختبار  إج��راء 
اللعاب أو البول، وُيعطي النتيجة خالل ثوان مثل 

الحمل. اختبار 
عالمات  أي  اكتشاف  على  االختبار  ويعمل 
جهاز  إث���ارة  عقب  الجسم  داخ��ل  تظهر  مبكرة 

المناعة بسبب العدوى، بما يمثل إنذارا مبكراً.
تنفيذ  ع��ن  أم��س،  تركيا،  أعلنت  جهتها،  م��ن 
واعد  للقاح  الحيوانات  على  ناجحة  اختبارات 

ضد فيروس كورونا المستجد.
»حجة  جامعة  ف��ي  الطب  علم  أس��ت��اذ  وق��ال 
التركية  العلمية  اللجنة  ضمن  يدخل  الذي  تبة«، 
الخاصة بدراسة المرض، آتيش قره، في تغريدة 
تم،  جيدة.  أخبار  »هناك  »تويتر«:  عبر  نشرها 
حيوانات  حقن  ضمادة،  على  دقيقة  إبرة  بواسطة 
بلقاح ضد فيروس كورونا، يخلق أجساداً مضادة 

له ويمنعه من االلتحاق بالخاليا«.
صورة  تغريدته  في  نشر  الذي  قره،  وأض��اف 
دقيقة:  إب��رة  على  تحتوي  التي  الضمادة  توثق 
هذا  سيستطيع  إذا  ما  الختبار  الوقت  حان  »واآلن 

اللقاح حماية اإلنسان من المرض«.

النخالة: علينا جميعًا اأال نترك �سعبنا الفل�سطيني لمزيد من الجوع

واالحتالل ي�ستغّل »كورونا« في ممار�ساته ال�سنيعة..

تركيا تعلن عن اختبارات ناجحة للقاح �ضد كورونا

وبريطانيا تطّور اختباراً للك�ضف المبكر عن الفيرو�س
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الإطاحة بتعيينات المحا�س�سة انتفا�سة فعلية اأم للخروج من الأزمةنتائج حرب ا�سعار النفط... واأوان ثاأر بوتين من ترامب وابن �سلمان

ورقة الأ�سرى ... )تتمة �ص1(  اقتراحات وعالجات ... )تتمة �ص1( 

ال�سعودية والحوثيون ... )تتمة �ص1( 

في  ُممعنة  بل  اإلجماع  هذا  خارج  بقيت  »إسرائيل«  وحدها 
المقاومة  استخدام كورونا كسالح سياسي وعسكري في وجه 
وزير  اعتقلت  فقد  وسورية.  فلسطين  في  سيما  ال  لها،  العربية 
وّفرتها  مساعدات  توزيعه  بسبب  الهدمي  فادي  القدس  شؤون 
الحكومة الفلسطينية للمواطنين لمواجهة كورونا، كما تشّددت 
في  غزة  قطاع  الى  االصطناعي  التنفس  أجهزة  وصول  منع  في 
محاولٍة للضغط على تنظيمات المقاومة بغية تسليمها الجنود 
أجهزة  وص��ول  لتسهيل  كشرط  لديها  األس��رى  اإلسرائيليين 

التنفس االصطناعي الى القطاع.
يحيى  غزة  في  رئيسها  ال��رّد.  الى  سارعت  »حماس«  حركة 
السنوار حّذر وزير الحرب الصهيوني بينيت بقوله: »اذا وجدنا 
اّن مصابي كورونا في قطاع غزة ال يقدرون على التنفس، سنقطع 
التنفس عن 6 ماليين إسرائيلي، وسنأخذ ما نريده منكم بالقوة«.

المتخّبطة في صراع سياسي  السياسية  قيادات »إسرائيل« 
حاّد حول تشكيل حكومٍة ائتالفية تبدو منقسمة بين اتجاهين: 
األول، يميني عنصري متعّصب يدعمه المستوطنون ويدعو الى 
تشديد الحصار على قطاع غزة وانتهاز جائحة كورونا البتزاز 
األسرى  الصهاينة  الجنود  إط��الق  بغية  المقاومة  تنظيمات 
الفتاك.  الوباء  لمواجهة  تقديمها  يمكن  مساعدة  اّي  لقاء  لديها 
الثاني، اقّل تصلباً يدعو الى انتهاز ضائقة القطاع لعقد صفقة 
مع »حماس« وسائر تنظيمات المقاومة يكون من شأنها وقف، 
الحصار  ضّد  المقاومة  عمليات  ح��ّدة  تخفيف  األق��ّل،  على  او 

والمستعمرات الصهيونية في غالف غزة.
السياسيون  المراقبون  يطرحه  مفتاحياً  سؤاالً  ثمة  اّن  غير 
في تل أبيب: هل في مقدور »حماس« وتنظيمات المقاومة تنفيذ 

تهديدها فعالً »بقطع الَنَفس« عن »إسرائيل«؟
»يديعوت  صحيفة  في  فيشمان  أليكس  العسكري  المحلل 
المسؤولون  وج��د  »اذا  يؤكد:   )2020/3/29( اح��رون��وت« 
المصابين  أعداد  في  كبير  تصاعد  أمام  أنفسهم  »حماس«  في 
لدعم  »اسرائيل«  يهاجمون  سوف  فإنهم  كورونا،  بفيروس 
لمواجهة  الالزمة  واللوجستية  الطبية  بالمساعدة  المطالبة 
في  كارثياً  يبدو  العسكريين  المسؤولين  تحليل  واّن  الوباء، 
لم  الفلسطينية  للصواريخ  كثيفاً  انطالقاً  يتوقع  اذ  تقديراته 
تشهد له »إسرائيل« مثيالً منذ سنوات، وان تشمل السيناريوات 
هجمات بالصواريخ وقصفاً بمدافع الهاون على المدن والبلدات 
على  الدولي  والمجتمع  »إسرائيل«  إجبار  اجل  من  اإلسرائيلية 

مساعدة »حماس« في مواجهة تفشي الوباء«.
نشروا  القومي  األمن  دراسات  معهد  في  الباحثين  من  فريق   
على  فيها  رّك��زوا   )2020/3/27( ع��ال«  »مباط  في  دراس��ة 
عقب  أوسطية  الشرق  الصراعات  من  المتحدة  الواليات  موقف 
تفشي كورونا وتداعياته على دول المنطقة. فقط تخّوفوا من أن 
تتسّبب تداعيات كورونا بتركيز اهتمام الواليات المتحدة على 
الى  يؤّدي  ما  المتوقع  االقتصادي  والركود  الداخلية  شؤونها 
منه  تنجو  ال  قد  الخارجية  مساعداتها  في  كبير  تقليص  حدوث 

»إسرائيل«. كما أّن الفراغ الناشئ عن تقليص التدخل األميركي 
في الشرق االوسط يمكن أن يمأله العبون لديهم أجندة معادية 

لمصالح »اسرائيل«.
تفاقم  ان  يعتقد  الصهاينة  السياسيين  من  ثالث  فريق  ثّمة 
بني  وإتجاه  الجديدة  الحكومة  تشكيل  حول  الداخلي  الصراع 
لتبني  الداعي  وحلفائه،  أبيض«  »أزرق  حزب  زعيم  غانتس، 
موقف الواليات المتحدة بتأجيل ضّم الضفة الغربية ووضعها 
تحت السيادة اإلسرائيلية، سيؤّدي إلى قبول بنيامين نتنياهو 
وحلفائه بالتفاوض مع »حماس« وحلفائها للتوصل الى تسوية 
بشأن موضوع المساعدات الطبية واللوجستية التي يحتاجها 

قطاع غزة لمواجهة كورونا.
القادة  بعض  لدى  واقعية  األكثر  االتجاه  لهذا  تسهيالً  ربما   
القول  على  السنوار  يحيى  حمل  ما  اإلسرائيليين  السياسيين 
جزئية  تسوية  لعقد  مستعّدة  غزة  في  المقاومة  تنظيمات  إّن 
اوالً،  أبيب،  تل  استجابت  اذا  لديها  اإلسرائيليين  األسرى  بشأن 
نتيجَة  المحّررين  الفلسطينيين  األس��رى  عن  اإلف��راج  لمطلب 
»عملية شاليط« بعدما اعتقلتهم مجّدداً، على ان ترضخ، ثانياً، 
الطبية  المساعدات  عن  الحقاً  باإلفراج  غزة  قطاع  مطلب  الى 

واللوجستية الالزمة لمواجهة كورونا.
فعالية  أكثر  تبدو  المقاومة  بيد  اإلسرائيليين  األسرى  ورقة 

وحسماً.
*وزير سابق.

لقد أحدث وباء كورونا صدمة أثرت سلباً في 
العولمة  ومفهوم  العالمية  االقتصادية  الخريطة 
واألسواق المفتوحة، وكرّد عكسي قد نرى عودة 
عنه  ينعكس  وما  األسواق  وإغالق  التقوقع  الى 

على حركة اإلنتاج واالستهالك.
فمثالً في الواليات المتحدة األميركّية يتوقع أن 
يتقلص االقتصاد بنسبة 2.8% كنتيجة مباشرة 
العالمية  النفط  أسعار  على  وأثرها  لكورونا 

وأسواق المال.
ناتجها  ينخفض  أن  المتوقع  فمن  الصين  أما   
لينتهي   %20-10 بين  ما  إلى   GDP المحلي 
 %6.1 ب  مقارنة   %1 نمو  على   2020 سنة 

سنة 2019.
أكثر  األوروبية  االقتصادية  المنطقة  وتعتبر 
يتوقع  المثال،  سبيل  وعلى  غيرها،  من  تأثراً 
نسب ركود سلبية لكّل من ألمانيا 6.8%، فرنسا 

.2020 5%، ايطاليا 7% في نهاية 
ترتفع  حيث  الالتينّية،  أميركا  في  األمر  كذلك 
األرجنتين  كالتالي:  االقتصادّي  الركود  نسبة 

6.7%، البرازيل 5.5%، والمكسيك %5.4.
 COVID-19 ل�  السلبّي  األثر  لتقليص  اما 
لتطبيق  ضرورة  فهناك  العالمي،  االقتصاد  على 
آلية  تعيد  وقوية  مستدامة  إصالحات  سلسلة 

النمو والتطّور. 
وفي هذا المجال ترى كثير من الدول ضرورة 
ومالية  اقتصادية  واستراتيجيات  أسس  اعتماد 

سليمة وعلى مرحلتين:
سياسات  خاللها  من  تطلق  األول��ى:  المرحلة 
اجتماعية رعائية لدعم األشخاص األكثر حاجًة 
لألسواق  تقليدية  غير  إصالحات  تدخل  كذلك 
سياسة  اّن  بحيث  النقدية  والسياسة  المالية 
خفض الفوائد مثالً في زمن الركود وانعدام الدخل 
لن يحّرك عجلة االقتصاد بسبب انعدام الطلب أو 
وباء  حالة  يعيش  فالعالم  الشراء،  في  الرغبة 
التقليدية لن تنفع رغم أنها  مخيفة والسياسات 

قد تكون شعبية في واقعنا السياسي اليوم.
على  السيطرة  م��ع  تبدأ  الثانية:  المرحلة 
الحاجات  وتأمين  منه  واالنتهاء  الوباء  انتشار 
األساسية للناس وذلك عبر التركيز على األنشطة 
والصناعة  ك��ال��زراع��ة  المنتجة  وال��ق��ط��اع��ات 
هذه  وف��ي  إل���خ...  التحتّية  والبنى  والتربية 
المرحلة بالتحديد، يجب على المعنيين االبتكار 
على  االعتماد  عبر  المطلوبة  السيولة  لضّخ 

مشاريع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام 
تخصيص  عبر  أيضاً  كما  باالقتصاد،  للنهوض 
والمتوسطة  الصغيرة  للشركات  خ��اص  دع��م 

كأساس لخلق فرص العمل.
والثانية،  األول��ى  المرحلتين  روحية  وم��ن 
جدية  سياسات  بوضع  الدول  من  الكثير  بدأت 
للتخفيف عن شعوبها وتحضيراً لمرحلة ما بعد 
كورونا وقد خّصصت ما يفوق عن 7،4 تريليون 
بناء  إلعادة  المحلي  ناتجها  من   %23 أو  دوالر 
فرنسا،  بريطانيا،  ألمانيا،  )أميركا،  االقتصاد 
اعتماد  أول���ى  كمرحلة  وخ��ّص��ص��ت  إيطاليا( 
والعاملين  حاجًة  األكثر  األسر  لدعم  سياسات 
تّم  التي  الرواتب  دعم  عبر  القطاعات  معظم  في 
والتغطية  العمل  عن  التوقف  بسبب  اقتطاعها 
مخصصات  تحويل  وحتى  المجانية،  الصحية 

مالية شهرية.
واالستقرار  الكريم  العيش  أسس  تأمين  ومع 
ال��دول  من  الكثير  مباشرة  تلحظ  االجتماعي، 
األس��واق  استقرار  إع��ادة  الثانية  المرحلة  في 
المدعوم  التمويل  تأمين  عبر  وال��ق��ط��اع��ات 
جدولة  وتسهيل  وبريطانيا(  )ألمانيا  للشركات 
تشريعات  وسّن  منها  قسم  إلغاء  وحتى  الدين 

تدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
إّن مواجهة كورونا بآثارها السلبية اقتصادياً 
وتنتهي  بالفرد  تبدأ  التي  المرحلية  الخطط  عبر 
بين  متبادلة  لثقة  تؤّسس  أن  يمكن  بالشركات 
ُيعاد  الشراكة  وه��ذه  وال��دول��ة  المجتمع  أف��راد 
أية  على  والسيطرة  االقتصاد  بناء  أساسها  على 

تداعيات مستقبلية لكورونا واستيعابها.
أخيراً، مع ما يتّم اختباره وتطبيقه في العالم، 
من  جزءاً  يعتمد  أن  له  يمكن  وكيف  لبنان؟  أين 
هذه السياسات وهو ينوء تحت أثقال أزمة مالية 

واقتصادية ونقدية؟
خارطة  بتطبيق  والبدء  الِعبر  أخذ  أمل  على 
تطّوق  مركزية  واجتماعية  اقتصادية  طريق 
اإلمكانات  من  الرغم  فعلى  ك��ورون��ا،  تداعيات 
خطة  وجود  فإّن  المتالحقة  واألزمات  المحدودة 
أسس  على  قائمة  واجتماعية  ومالية  اقتصادية 
والخاص  العام  القطاعين  بين  بالتعاون  علمية 
من شأنها أن تقلل من الخسائر المحتملة وُتعيد 

الروح للحياة االقتصادية ولو بعد حين...
اتحاد  رئيس  اللبناني،  البرلمان  في  *نائب 

المستشفيات العربية.

لذلك يبقى إحالل السالم واإلسراع  في الحّل السياسي الشامل 
مصلحة حيوية للسعودية واليمن على السواء، وال يمكن التأخر 
في العمل من أجل هذا الهدف ألّن ما يتّم التخطيط له هو أن يكون 
اليمن الساحة الخصبة للصراع اإلقليمي والدولي المقبل؛ وعليه 
يجب على كّل أطراف الصراع التفكير بشكل مختلف عن السابق 
ألّن العواقب ستكون وخيمة على الجميع في ظّل المستجدات 

واختالف وسائل الدعم والحماس الستمرار هذه الحرب.
أظهرت التصريحات األخيرة للحوثيين والسعوديين رغبة 
السفير  قال  وقد  السالم،  تحقيق  في  الجانبين  لدى  حقيقية 
ستريت  »وول  لصحيفة  جابر  آل  محمد  اليمن  في  السعودي 
اليمن  في  الحرب  إلنهاء  محادثات  إجراء  اقتراح  إّن  جورنال« 
»ما زال مطروحاً«، مشيراً إلى »أّن االتصاالت اليومية بدأت في 
أعقاب هجوم الحوثيين على منشآت أرامكو النفطية«.  كما أّن 
تصريحات وزير اإلعالم في حكومة صنعاء ضيف الله الشامي 

عّبرت عن الرغبة في إحالل »سالم شامل غير ُمجّزأ«.
لذلك من المفيد في هذه المرحلة البناء على هذه المواقف من 

خالل:
وذلك  الثقة  بناء  أجل  من  التصعيد  وقف  على  االتفاق  أوالً: 

يتطلّب حواراً مباشراً بين الطرفين وليس من خالل وسطاء. 
في  المدنية  المنشآت  واستهداف  التصعيد  وق��ف  ثانياً: 

البلدين.
أصبحت  الحالية  الشرعية  ألّن  الشرعية  بناء  إعادة  ثالثاً: 

جزءاً من المشكلة وعائقاً أمام أّي حّل سلمي. 
استراتيجية  يمثالن  عليه  والتأكيد  الحوار  مواصلة  رابعاً: 
مهمة لقطع الطريق على َمن يريدون إطالة أمد الحرب لتحقيق 

بعض المكاسب. 
المخاوف  كّل  وطرح  والمباشر  الجدي  الحوار  إّن  خامساً: 
من قبل الطرفين يؤّسس لبناء ثقة وعالقات استراتيجية بين 
بين  واألخوية  التاريخية  العالقات  ويعمِّق  والسعودية  اليمن 
المشتركة  المصالح  يحقق  بما  والسعودي  اليمني  الشعبين 

ويمنع عودة النزاعات والحروب.
سادساً: العمل على تصحيح االختالالت في مسيرة العالقات 

الثنائية من خالل التشارك في برامج ومشاريع تنعكس إيجاباً 
على التنمية.

سابعاً: إّن تحقيق السالم الشامل سيكون مكسباً للجميع.
الحروب.  في  منتصر  يوجد  ال  أنه  والسنوات  األيام  أثبتت 
ووقف  السالم  تحقيق  هو  الحقيقي  واالنتصار  خاسر  فالكّل 
الحرب وإطالق مسيرة تنمية تحّد من معاناة الناس وتساعدهم 
في الخروج من مأساتهم. كما تجب محاسبة كّل تجار الحروب 
المادية  بالمكاسب  طمعاً  استمرارها  أجل  من  يعملون  ومن 

والمال الحرام الملّوث بدماء اليمنيين.
اليمن اليوم بحاجة إلى جميع أبنائه من كافة الفئات ومن كّل 
المناطق والمحافظات، فليساهم الجميع في دعم جهود السالم 
اليمن  أبناء  لجميع  العدالة  تحقق  مدنّية  دولة  بناء  أجل  من 

وتكون عوناً لجيرانها وألمتها وللعالم. 
السالم يصنعه الشجعان أما تجار الحروب فيلعنهم الشعب 

والتاريخ.
*دبلوماسّي يمنّي.
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من جهة أخرى فإّن مظاهر الضعف، التي تعاني منها واشنطن، ال تقتصر 
األميركية،  الواليات والمدن  التصدي لوباء كورونا في  فقط على فشلها في 
إنما كذلك في فشلها الذريع في حماية العسكريين األميركيين من هذا الوباء. 
فبعد إصابة أكثر من 1500 من موظفي البنتاغون بوباء كورونا ها هم جنود 
روزفلت،  ثيودور  األميركية،  الطائرات  حاملة  متن  على  األميركية،  البحريه 
القتالية،  الهادئ )جزيرة غوام( مع مجموعتها  المنتشرة في غرب المحيط 
منهم  عدد  أصيب  بحار   5000 متنها  وعلى  النووية،  بالطاقة  تعمل  التي 
بالوباء مما اضطر قائد الحاملة، الكابتن بريت كروزيير، إلى طلب االستغاثة 
البحرية  سالح  من  يومين،  قبل  بطرده  أمراً  أص��دروا  والذين  مسؤوليه  من 
األميركية، بدل إغاثته، ولكنهم اضطروا، على الرغم من ذلك، الى إخالء أربعة 

آالف من أولئك البحارة وإخضاعهم للحجر.
ولم يقف األمر عند حاملة الطائرات، ثيودور روزفلت، بل إّن عدداً من بحارة 
حاملة الطائرات األميركية، رونالد ريغان، المنتشرة مع مجموعتها القتالية، 
 Yukosuka يوكوسوكا  قاعدة  في  األميركي،  السابع  األسطول  من  كجزء 
البحرية في اليابان وقد اضطرت قيادة سالح البحرية األميركية الى إخالء 

اآلالف من بحارتها الى اليابسة وإخضاعهم للحجر أيضاً.
ولكن ما عالقة هذا بذاك؟ أّي ما هي العالقة بين إصابات الجنود األميركيين 

بوباء كورونا وصراع بالدهم مع الصين حول قيادة العالم؟
لتوضيح هذه العالقة ال بّد من اإلضاءة على بعض النقاط المهمة، التي ال 
ُترى بالعين المجردة، تماماً كما هو حال فيروس كورونا. ومن بين أهّم هذه 

النقاط ما يلي:
� إّن إصابة قرابة عشرة آالف بحار أميركي، في المحيط الهادئ وبحر   1
اليابان، بوباء كورونا وخروجهم من الخدمة عملياً، يعني أّن حاملتي طائرات 
أميركيتين في تلك المنطقة، على متنهما حوالي 180 طائرة حربية قد خرجتا 
من الخدمة أيضاً. وهو األمر الذي يشكل خلالً كبيراً في ميزان القوى العسكري، 

بين الصين وروسيا من جهة والواليات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى.

الشرقي  الصين  المنتشرة في بحر  الصينية،  البحرية  القوات  أّن  خاصة 
المحيط  غرب  في  الروسية،  البحرية  سالح  ومعها  الجنوبي،  الصين  وبحر 
مقاطعة  الشرقية/  الجنوبية  الروسية  العسكرية  المنطقة  في  أّي  الهادئ، 
كوريا  في  الصاروخية  والقوة  البحرية  سالح  جانب  الى  فالديفوستوك، 
الشمالية. كّل هذه القوات تحاصر، استراتيجياً، القوات األميركية المنتشرة 
الواليات  سواحل  باتجاه  الشرقي،  عمقه  وفي  الهادئ  المحيط  غرب  في 
الذي  اليابان. األمر  المنتشرة في بحر  القوات  الغربية، وكذلك تلك  المتحدة 
يجعل القوات األميركية، في مسرح العمليات المذكور أعاله، تواجه العديد 
من المشاكل التي تجعل وضعها غاية في الصعوبة، في حال حصول نزاع 
مسلح مع تلك المنطقة. او باألحرى في حال قّررت الواليات المتحدة التحّرش 

عسكرياً بالصين او التعّرض لقواتها البحرية في بحار الصين.
السيطرة  اّن  فهي  عليها،  اإلض��اءة  تجب  التي  الثانية،  النقطة  أما   �  2
كامل  بشكل  انتشاره  وحصر  كورونا  وباء  على  الصينية  للدولة  السريعة 
القوات  أف��راد  بين  انتشاره  ومنع  الصين،  من  نسبياً  صغيرة  مناطق  في 
العسكريين  المخططين  مشاريع  أفشلت  صنوفها،  بكّل  الصينية،  المسلحة 
النفس  ويمنون  ذلك  غير  يأملون  كانوا  الذين  األميركيين،  االستراتيجيين 
بانتشار الوباء بشكل واسع بين أفراد الجيش الصيني، وبشكل يؤّدي الى 
شلل في قدراته الصاروخية والبحرية، خاصة في منطقة أرخبيل ِسنكاكو 
)Senkaku( شمال شرق جزيرة تايوان، المنشقة عن الصين األّم والمدعومة 
اميركياً، مما يجعل نجاح الواليات المتحدة في تنفيذ اعتداءات عسكرية ضّد 

الصين الشعبية ممكناً.
بدأت  مخططاتهم،  وفشلت  الساحر،  على  السحر  انقلب  عندما  وهنا،   �  3
القوى الخفية، التي تحكم الواليات المتحدة، وتحرك الكثير مما يطلق عليه 
في واشنطن مراكز صنع القرار، بدأت تلك القوى بشّن حملة إعالمية مركزة، 
الصين  مخططات  على  فيها  تركز  وأوروب��ي��ة،  أميركية  إع��الم  وسائل  في 
لمهاجمة جزيرة تايوان المنشقة ونشر المزيد من القوات البحرية، الرديفة 

لسالح البحرية الصيني، وهي قوات تنتشر على طول بحار الصين وعرضها، 
وخاصة في مناطق جزر باراسيل )Paracels( بحر الصين الجنوبي وجزر 
ِسنكاكو، في جنوب بحر الصين الشرقي، وهي جزر صينية خالصة. ولكن 
عن  )عبارة  الرديفة  البحرية  القوات  بنشر  الصين  تتهم  المتحده  الواليات 
م الى مجموعات صغيرة مجّهزة بزوارق صيد...  جيش من الصيادين مَقسَّ
اّي ما يشبه جيش الزوارق السريعة اإليرانية ولكن على نطاق أوسع بكثير(، 
نقول إّن واشنطن تتهم بكين بنشر هذه القوات لتثبيت سيطرتها على الجزر 
لغزو  والتمهيد  أمنها،  لتعزيز  بحارها  في  الصين  أقامتها  التي  الصناعية، 

جزيرة تايوان وضّمها للصين األّم... أو للبّر الصيني.
فإّن النتيجة النهائية، قريبة المنال، في الصراع  تقّدم  ما  على  وبناًء   �  4
ستكون  إذ  العالم،  هذا  مقّدرات  على  وبالتالي  العالم،  بحار  على  الدولي 
بالتأكيد لصالح المحور المعادي للهيمنة االستعمارية األميركية. وستضطر 
الواليات المتحدة، مجبرة، للبدء في سحب قواتها البحرية والجوية من كّل 
البحار الُمشار اليها أعاله دون قيد أو شرط، وعلى عكس ما تريده واشنطن 
تماماً. اذ اّن المخططات األميركية تهدف الى إخضاع الصين وإرغامها على 
التفاوض مع الواليات المتحدة، تماماً كما هو الحال الذين تتمّناه مع إيران، 

من موقف الضعيف.
5 � لكن الصين، كما تؤكد الوقائع في العالقات الدولية الحالية، قد تجاوزت 
هذه المرحلة )مرحلة الخضوع للضغوط( بكثير، وبدأت هجوم الربيع في 
كامل مسرح المواجهة الدولي مع الواليات المتحدة. فها هو طريقها الواحد 
البري،  الطريق  فهناك  عدة.  وأحزمة  عدة  طرق  الى  يتفّرع  الواحد  وحزامها 
من بكين الى مدريد، وهناك الطريق البحري من موانئ الصين المختلفة الى 
وكلها  االتجاهات  مختلف  الى  الجوية  الجسور  وهناك  الفرنسية،  مرسيليا 
تنقل المساعدات والتجهيزات الطبية الصينية لمساعدة شعوب العالم على 
االنتصار على الوباء المنتشر حالياً. وهذا يعني، بالترجمة الفعلية الدقيقة 
التعاون  الى  المستند  العالم،  عرش  على  الجلوس  في  بدأت  قد  الصين  أّن 

الدولي الحقيقي والمثمر، وفي ظّل انكفاء كامل للواليات المتحدة األميركية عن 
المسرح الدولي، إذا ما استثنينا أعمال القرصنة الجوية التي تمارسها إدارة 
العالم،  شعوب  الى  المرسلة  الصينية  الطبية  التجهيزات  لسرقة  واشنطن، 
التجهيزات  هذه  من  كبيرة  شحنة  تحمل  كانت  التي  الطائرة  مع  حصل  كما 
وتتجه الى ألمانيا عندما استولت عليها، قبل يومين، جهات أميركية مجهولة، 
الذي  نفسه  األمر  وهو  أميركا.  إلى  عنوة  اتجاهها  وحّولت  بانكوك  مطار  في 
حصل مع شحنة مساعدات كندية متجهة الى فرنسا تّمت قرصنتها، من قبل 

واشنطن، قبل أّيام في كندا.
على  يقتصر  ال  هذا  الصيني  الربيع  هجوم  أّن  مالحظة  تجب  كما   �  6
المساعدات اإلنسانية والطارئة فحسب، بل انه يمتّد الى مجاالت االستثمار 
تعّزز  التي  والخدمية،  اإلنتاجية  المشاريع  من  واسع  طيف  في  المستدام، 
الدول  لهذه  حقيقي  وطني  الستقالل  قاعدة  وتبني  النامية  ال��دول  اقتصاد 

وانفكاكها من نير االمالءات األميركية.
فها هو البنك الدولي يؤكد في آخر إحصائية له، حول االستثمارات الصينية، 
إّن مجموع ما استثمرته الصين في الدول األفريقّية، قد وصل الى 208 مليارات 
دوالر... إضافة الى استثماراتها في العديد من الدول األخرى ومن بينها دولة 
االحتالل اإلسرائيلّي. إذ إّن الجهات التنموّية المعنّية في الصين قد استثمرت 
مبالغ كبيرة في ميناء حيفا الفلسطيني المحتّل، كما استثمرت بقّوة في قطاع 
األدوية هناك. وهي  الدوائّية، واستحوذت على كبريات مصانع  الصناعات 
حكومة  أّن  إال  األبيض.  البيت  سيد  غضب  أثارت  استراتيجّية  استثمارات 
بعض  من  األميركي،  بالسّيد  التصاقاً  أشّد  أنها  رغم  عليها،  وافقت  االحتالل 
األذناب العرب الذين يرفضون فتح باب التعاون مع االستثمارات الصينية، 
رغم أنها غير مشروطة على اإلطالق وال ترتبط بأّي أهداف سياسية، سوى 

تمتين العالقات الدولية على قاعدة المصالح المتبادلة.
وتلك األيام نداولها بين الناس.

بعدنا طّيبين قولوا الله...

{ حسن حردان
الحالية،  النفط  اسعار  حرب  اندالع  بداية  منذ  واشنطن،  اعتقدت 
حساب  على  الرياض،  حليفتها  وأهداف  أهدافها،  تحقق  سوف  أنها 
مصالح الدول النفطية التي ترفض الهيمنة االستعمارية األميركية، 
وفي مقّدمها روسيا وإيران وفنزويال، وهي من ضمن قائمة الدول 
التي تتعرض للحصار االقتصادي والمالي األميركي، والهادف إلى 

محاولة إخضاعها للشروط واإلمالءات األميركية...
الرئيس األميركي دونالد ترامب أعطى ما يشبه الضوء األخضر 
لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لخوض هذه الحرب، لمجرد 
عدم التدخل لمنع حصول انهيار دراماتيكي في أسعار النفط، وذلك 
اعتقاداً اّن مثل هذا االنخفاض في األسعار، سوف يؤّدي إلى تحقيق 
أسعار  توفير  األول،  الهدف  سياساته...  خدمة  في  يصبّان  هدفين 
لزيادة  سعيه  يخدم  المرحلة  هذه  في  األميركي  للمستهلك  متدنية 
إضعاف  الثاني،  والــهــدف  الرئاسية..  االنتخابات  عشية  شعبيته 
موسكو  من  لكّل  النفط  بيع  عمليات  من  المتأتية  المالية  العائدات 
في  جــديــدة  لمعاملة  إخضاعها  إلــى  يقود  بما  وكــركــاس،  وطــهــران 
وتقضي  الــريــاض،  بواسطة  واشنطن  عليها  تهيمن  بــالس«  »أوبــك 
اإلبقاء  العالمي لمصلحة  النفط  إنتاج  الدول من  بخفض حصة هذه 

على حصة أميركا والسعودية كما هي.. 
ما  البيدر..  حساب  مع  متطابقاً  يــأت  لم  الحقل  حساب  أّن  غير 
وانخفاض  األسعار  فحرب  الساحر،  على  انقلب  السحر  أّن  حصل 
سعر برميل النفط إلى نحو عشرين دوالر أّدى إلى انعكاسات سلبية 

على كّل من الرياض وواشنطن، وذلك لألسباب التالية..
والضغط  لــالبــتــزاز  الــخــضــوع  ــا  روســي رفـــض  األول،  الــســبــب 
األمــيــركــي الــســعــودي، وقــبــولــهــا خـــوض حـــرب خــفــض األسعار، 
على  بالهيمنة  والسعودية  المتحدة  للواليات  السماح  عدم  وبالتالي 
أوبك بالس، وبالتالي التحكم بتحديد كميات اإلنتاج صعوداً وهبوط 

لكّل دولة من الدول المنتجة للنفط..
إلى  أّدى  النفط  أســعــار  فــي  الكبير  الــتــراجــع  أّن  الــثــانــي،  السبب 
للنفط  المنتجة  األميركية  النفط  بشركات  جسيمة  خسائر  إلحاق 
الصخري، وهو ما تمثل في بدء اإلعالن عن إفالس بعضها.. فيما 
العجز  الكبير في عائداتها وتفاقم  التراجع  السعودية بدأت تئّن من 
في موازنتها، في وقت تعاني فيه من ارتفاع كبير في كلفة حربها 

التدميرية ضّد اليمن..
استعداد  نتيجة  وتتفاقم  تستمّر  ألن  مرشحة  النتائج  هــذه 
روسيا لتحمل انخفاض األسعار لوقت طويل كونها ال تعتمد في 
37 بالمئة من عائدات بيع النفط، على عكس  مدخولها سوى على 
واشنطن والرياض اللتين ال يمكنهما تحّمل ذلك.. ولهذا فإّن إدارة 
سارعت  البداية،  في  ساكناً  تحرك  وال  تتفّرج  كانت  التي  ترامب 
والتداعيات  النتائج  مــن  الــمــزيــد  حــصــول  مــن  للحّد  الــتــدخــل  إلــى 
من  الرياض  إنقاذ  أجل  ومن  األميركي،  النفط  قطاع  على  السلبية 
مأزقها وورطتها.. بناء على ذلك عمد ترامب إلى االتصال بنظيره 
في  التدهور  وقــف  لمحاولة  بوتين  فالديمير  الرئيس  الــروســي 

اإلنتاج  كميات  خفض  بشأن  وسط  حّل  إيجاد  عبر  النفط  أسعار 
وكيفية تحديد نسبة كّل دولة من هذا الخفض.. لكن بوتين، الذي 
التوازن  إلعادة  المواتية  الفرصة  وجد  االتصال،  هذا  ينتظر  كان 
واشنطن  لتحكم  حداً  يضع  نحو  على  الحصص  توزيع  سوق  في 
بحيث  اإلنتاج  لحصص  عــادل  توزيع  بإعادة  فطالب  والــريــاض، 
المنتجة،  الدول  بين  الكميات متوازناً بشكل عادل  يكون تخفيض 
وهذا بالطبع يشمل ايضاً الواليات المتحدة.. ويدرك ترامب جيداً 
تفاقم  إلى  يؤّدي  سوف  العادل  بوتين  لمطلب  االستجابة  عدم  أّن 
الصخري  النفط  قطاع  وانهيار  األميركية  النفطية  الشركات  أزمة 
خصوصاً أن أسعار برميل النفط في ظّل استمرار حرب األسعار 
مرشح أن يصل سعره إلى نحو خمس دوالرات، مما يشكل كارثة 
الـ  تتجاوز  بنسبة  مدخولها  في  تعتمد  التي  أيضاً  السعودية  على 
إلى  مضطر  ترامب  فإّن  ولهذا  النفط..  عائدات  على  بالمئة   80
التنازالت لموسكو..  الرياض لقبول تقديم  ممارسة الضغط على 
واستطراداً قبول خفض إنتاجها من النفط.. من الواضح أّن بوتين، 
من  المتضررة  النفطية  الدول  جميع  عن  نيابة  المعركة  يدير  الذي 
أوان  هو  هذا  أّن  جيداً  يــدرك  والــريــاض،  واشنطن  وتحكم  هيمنة 
تأكيد  نفي  إلــى  الكرملين  ســارع  فقد  ولــهــذا  المعادلة،  تصحيح 
لألزمة  حّل  إليجاد  سعودية  روسية  محادثات  وجود  عن  ترامب 
بالقيادة  لالتصال  بوتين  للرئيس  خطط  توجد  ال  وقــال،  القائمة، 
السعودية، ما يؤشر إلى أّن موسكو غير مستعجلة، وهي مرتاحة 
الرياض وواشنطن والقبول  بانتظار تراجع  لذلك  لوضعها، وهي 
اإلنتاج  التوازن في توزيع خفض حصص  القائمة على  بالمعادلة 
العالمي من النفط على نحو عادل، والتي تقّدر بنحو عشرة مليون 
األميركي  التحالف  خطط  يسقط  الــذي  األمــر  الــيــوم،  فــي  برميل 
توجيه  الى  تميل  واشنطن  اّن  عن  الحديث  أّن  ويبدو  السعودي... 
اللوم إلى الرياض، يصّب في هذا المنحى.. وفي هذا السياق يمكن 
إدراج تشديد وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، بعد اتصاله 
لديها  السعودية  »أّن  سلمان،  بن  محمد  السعودي  العهد  ولي  مع 
الصعب  الوضع  للتعامل مع  الالزمة  الجهود  لبذل  فرصة حقيقية 
وإعادة طمأنة قطاع الطاقة واألسواق المالية على الصعيد العالمي 

عندما يواجه العالم حالة من عدم اليقين االقتصادي«.
الذي  الوقت  أنه جاء  الكرملين يرى  أّن سيد  الواضح  من هنا من 
يثأر فيه من ترامب وابن سلمان وتدفيعهما ثمن الحصار والضغوط 
بما يضع  وإيــران وفنزويال،  التي مورست وتمارس، على روسيا 
كّل  في  العالمي،  النفط  بسوق  السعودي  األميركي  للتالعب  حــداً 
مصالح  حساب  على  والــريــاض،  واشنطن  مصلحة  تقتضي  مــرة 
في  بوتين  الرئيس  قاله  ما  الفتاً  كان  ولهذا  المصّدرة..  الــدول  بقية 
بتفكيك  نبدأ  »لــم  العالمية،  بــاألســواق  الطاقة  وضــع  حــول  اجتماع 
مع  اتفاق  الى  للتوصل  دائما  مستعدون  نحن  بــالس..  أوبك  صفقة 
السوق وخفض  التوازن في  أوبك بالس لتحقيق  شركائنا بتنسيق 
أّن تجنب االسعار المنخفضة  اإلنتاج كنتيجة لهذه الجهود«، مؤكداً 
جداً يتطلب وجود توازن فّعال بين العرض والطلب، واّن »سعر 42 

دوالراً للبرميل مريح لنا وللمستهلكين«...

{ علي بدر الدين 
أخيراً فعلها رئيس الحكومة حسان دياب وأطاح بتعيينات نواب حاكم 
المصارف  الرقابة على  لجنة  األربعة ورئيس وأعضاء  لبنان  مصرف 
العتمادها على المحاصصة الطائفية والمذهبية والسياسية والزعائمية 

كنهج  سارت عليه العهود والحكومات المتعاقبة منذ ٣٠ سنة.
حسناً فعل وقال في جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي وفي 
حضور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: »إّن ما حصل يخالف 
تشبهنا  ال  التي  التعيينات  هذه  في  وتوجهاتي  ومنطلقاتي  قناعاتي 
لها  شفافة  آلية  وضع  ضــرورة  وأرى  تكنوقراط...  كحكومة  جميعاً 

الطابع القانوني«.
وزمانها  مكانها  فــي  ديـــاب  الــرئــيــس  أطلقها  جريئة  صــرخــة  انــهــا 
الصحيحين لم يسبقه إليها أحد من رؤساء حكومات سبقوه، ولم يتجّرأ 
العناوين،  أحد من هؤالء على الخروج عن نّص المحاصصة متعّددة 
إلى  حّولتها  عقود  دون  من  التي  السياسية  الطبقة  مصالح  والهدف 
أو  الطاولة  السّر والعلن، من فوق  به في  االلتزام  عرف تفاهمت على 
تحتها ال فرق، على أن تكون الحصص »عادلة« وفق األحجام واألوزان 
العام  والمال  والدرجات  الفئات  كّل  من  الوظائف  تشمل  وان  والنفوذ 
وكّل مقّدرات الدولة والشعب والمؤسسات على أنواعها، وكذلك تبادل 
المنافع والسمسرات والصفقات، وبطبيعة الحال فإّن رئيس الحكومة 
تتغيّر  لم  التي  الحاكمة  السياسية  الطبقة  ونتاج  اختيار  من  هو  الذي 
منذ اتفاق الطائف سّهل توزيع المغانم والحصص واْن حصلت بعض 
تعبئة  وإعــادة  الناس  إللهاء  فقط  هي  والمصطنعة  الشكلية  الخالفات 
البيئات الحاضنة وإلعادة شّد العصب الطائفي والمذهبي ال أكثر وال 

أقّل.
والعباد  البالد  لشؤون  السياسية  الطبقة  هذه  إدارة  في  والتجارب 
أثبتت انه ال يمكن ألحد في المنظومة السياسية التحاصصية الفاسدة 
بالمرصاد  شــركــاءه  ألّن  بها  الــتــزامــه  عــن  التخلي  أو  منها  الــخــروج 
المخبّأ  كشف  ممنوع  ألنــه  الممنوحة  االمــتــيــازات  كــّل  وبتشليحه  له 
الدومينو وألّن من كان بيته  الجميع كلعبة  والمستور حتى ال يسقط 
ألّن  تخوين  او  تهمة  او  بحجر  اآلخــريــن  بيوت  يرشق  ال  زجــاج  مــن 
الفضيحة بجالجل ستطال الجميع وتهدم الهيكل على رؤوسهم وقد 

آن األوان.
اّن خطوة رئيس الحكومة المفاجئة للبعض ورفضه لطريقة تركيب 
التعيينات ربما تكون قد أحدثت صدمة للطبّاخين، وحكماً هو كان على 
علم بما يحصل وقد انكشفت األسماء والمواقع وحصة كّل مسؤول 
من أمراء السياسة والقادة بمن فيهم من يمثل رئيس الحكومة نفسه، 
وبقي أمام المحظيّين الموعودين الذين حكماً لم يناموا الليلة األخيرة 
جديد  منصب  لــوالدة  متشّوقون  ألنهم  الجلسة  انعقاد  تسبق  التي 
برواتب عالية جداً، غير أّن حساب البيدر لم يطابق حساب الحقل وبدالً 
األسود  الدخان  تصاعد  إيجابي  كمؤشر  األبيض  الدخان  تصاعد  من 
الذي بّدد األحالم وأضاع مؤقتاً على األقّل فرصة أمام الموعودين ولم 

يلغها، واألمثلة كثيرة ومعروفة.
دياب  الرئيس  موقف  أعقبت  مختلفة  وتحليالت  كثيرة  تساؤالت 

المصلحة  وفـــق  وسلبية  إيــجــابــيــة  بــصــدمــات  الجميع  أصـــاب  الـــذي 
والمنفعة الخاصة ال سيما أّن حصته مصانة ومحفوظة وكيف تجّرأ 
ألم  ونفوذ  قوة  فائض  ولديها  متمّرسة  سياسية  طبقة  مواجهة  على 
يخشى من محاصرته وإسقاطه وحكومته التي هي من نتاجهم. يبدو 
الدولة ومؤّسساتها  أن تقوم  الخوف سقط عنده وال يمكن  اّن رهاب 
وكـــّل الــقــطــاعــات اإلنــتــاجــيــة بــدورهــا فــي ظــّل اســتــمــرار نهج الفساد 
والمحاصصة، وال بّد من االستفاقة والتغيير واإلصالح ولو بعد حين 
تنجح  ان  الحكومة  لهذه  يريد  ال  الــذي  البعض  اّن  مع  خطوة  وخطوة 
ويتمنّى سقوطها اليوم قبل الغد فّسر رفض رئيس الحكومة لتعيينات 
الغاية منها إنقاذ حكومته من  المحاصصة على أنها فورة كبد مؤقتة 
لبعض  بالحصص  المطالبة  تلّب  لم  ألنها  والحليفة  الصديقة  النيران 

األفرقاء الذين هّددوا باالنسحاب منها اذا لم تراع مصالحهم.
على  استحوذ  التعيينات  بتطيير  الحكومة  رئيس  موقف  اّن  يكفي 
جرأة  واّن  الجلسة،  بعد  تداولها  تّم  معلومات  وفق  الــوزراء  تصفيق 
الرئيس دياب التخاذ مثل هذا القرار الصعب نزلت برداً وسالماً على 
اللبنانيين وزّودهم بجرعة تفاؤلية مطلوبة في ظّل معاناتهم وخوفهم 
من فيروس كورونا الذي يهّددهم في أرواحهم وصحتهم ومعيشتهم 
على  السياسية  الطبقة  ستمارسه  الذي  الضغط  من  لديهم  والخشية 
رئيس الحكومة في المستقبل ألنها ال تقبل وما اعتادت في كّل سنوات 
حكمها وتحكمها ان يلوي ذراعها أحد او يحول دون ممارسة هواياتها 
المواجهة  على  قـــادر  هــو  وهــل  والمحاصصة،  والــفــســاد  النهب  فــي 
السياسية والصمود مهما كانت الكلفة ومن أهّمها إسقاطه وحكومته 
خاصة أنه كاد أن يتوّرط في محاصصة التعيينات المالية وله فيها من 
كان سيمثله أو َمن هو من اختياره، هذا صحيح ولم ينفه أحد ولكنه 
استدرك الخطأ الذي كاد أن يتوّرط فيه ويفقد ثقة الناس به وقد صّححه 
وتراجع عنه في اللحظة المناسبة، وكما ُيقال فإّن التراجع عن الخطأ 
تبقى  التي  النوايا  أحسنّا  ما  إذا  هذا  عليه،  ال  له  تحسب  وهذه  فضيلة 
والملفات  القضايا  واإلصالحات   التعيينات  من  اآلتي  بانتظار  معلقة 
واألزمات والمعالجات، فإما نصيب ويكون الرهان على هذه الحكومة 
السياسية لتستكمل عملية  للطبقة  الميدان  أو نخيب ونترك  ورئيسها 
الهدم والنهب واالستئثار وترك الوطن على قارعة الطريق ينتظر من 

يساعده ويشفق عليه ويرأف بشعبه المسكين.
لن نستبق ما قد يحصل بعد الخالص من فيروس كورونا أو نصدر 
موقف  وخاصة  الحكومة،  تفعله  ان  يمكن  ومــاذا  أوانها  قبل  أحكاماً 
رئيسها بشأن تعيينات المحاصصة ألّن بعده ليس كما قبله، وقد أعاد 
الوزراء  اآلتي سيكون أفضل، ولكن موافقة مجلس  بأّن  األمل  بعض 
على إعادة إحياء مشروع سّد بسري وتكلفته التي تجاوزت الـ ٦٠٠ 
والبلد  زمانها  وال  مكانها  في  ليس  كانت  جهة  اّي  ومن  دوالر  مليون 
به  يترّبص  الذي  والمرض  والجوع  الفقر  حافة  على  والشعب  يعاني 
وهذا المشروع ليس من األولويات ومرفوض جملة وتفصيالً ويمكن 
أن يرّحل او يؤّجل إلى زمن آخر. وهل كان تمريره استرضاء لفريق 
على  ستكون  ألنها  الترضية  جوائز  كــّل  فيه  تلغى  أن  يجب  وقــت  في 
الحكومة ومصداقيتها... هذا ليس  الشعب وتأخذ من رصيد  حساب 

وقته.
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 رامي عيا�ش يك�شف موعد طرح
اأغنية »يا حب.. يا �شعب«

 
أعلن الفنان اللبناني رامي عياش عن طرحه أغنية جديدة األسبوع المقبل بعنوان »يا ُحب.. يا 

صعب« من كلمات مازن غنام، ألحان رامي عياش وتوزيع داني حلو.
وغّرد البوبو ستار اللبناني رامي عياش عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات »تويتر« قائالً: 
»أسبوع الجاي بتصدر أغنية جديدة »يا حب.. يا صعب« كلمات مازن غنام، ألحان رامي عياش 

وتوزيع داني حلو«.

م�شل�شل »خيط حرير« لمي عز الدين
خارج ال�شباق الرم�شانّي المقبل

 
من  الدين ،  عز  المصرية  مي  للممثلة  حرير »،  » خيط  مسلسل  خروج  كورونا   حسم  فيروس 
منافسات الموسم الرمضاني المقبل، بعد أن توّقف تصوير العمل بسبب اإلجراءات الوقائية من 
الفيروس، ولم يعد مرة أخرى بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض في رمضان، السيما 

أن تصوير العمل انطلق في وقت متأخر عن باقي األعمال.
ُيذكر أن المسلسل من بطولة مي عز الدين، مي سليم، محمود عبد المغني، سوسن بدر، نيكوال 
معوض، هنادي مهنى، يوسف عثمان، أحمد خليل، والء الشريف، صفاء الطوخي، أحمد صيام، 

وحنان سليمان، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

اأغنية »م�ش قّد الهوى« ل�شيرين عبد الوهاب 
تحقق المركز الثانّي على »تريند« 

 
الفيديوات  »تريند«  قائمة  ضمن  الثاني  المركز  احتالل  من  الوهاب  عبد  شيرين  النجمة  تمكنت 
على موقع »يوتيوب« بأحدث أغانيها »مش  قد الهوى« متجاوزة الـ700 ألف مشاهدة بعد مرور 

24 ساعة تقريباً على طرحها.
الغنيمي،  محمد  من  كلمات  وهي  غياب،  فترة  بعد  شيرين  عودة  تمثل  الهوى«  قد  »مش  أغنية 

ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم.
إيه  الهوى لناسه،  ..  سيبى  الهوى  انتى مش قد  الهوى«: »قالى  وتقول كلمات أغنية »مش قد 
ياما  بيوجع  اللى  الكالم  من  بعد..   قاللى  ساعتها  من  وانا  حالل،  فيكى  البعد  بإحساسه ..   دخلك 

بزيادة، وانا سيبته يتمادا ..  أصل السكوت في الحالة دى هو ابلغ رد«.
خالل  من  أشهر،   6 غياب  بعد  مجدًدا  االجتماعي  التواصل  منصات  عبر  للظهور  شيرين  عادت 

تغريدة نشرتها عبر حسابها على »تويتر« نزوالً على رغبة جمهورها.
الغامرة بسؤال جمهورها عنها وقالت: »أنا هنا يا حبايبي  الوهاب عن سعادتها  وعبرت عبد 
اللي ليه حد بيحبه قلقان وخايف  العالم كله فيها وكل  اللي  الظروف  واتبسطت جًدا لما في ظل 
الحمدلله وحالي زي حالكم  إني بخير  أنا عايزة أطمنكم  لقيتكم فاكرينني وبتسألوا عني.  عليه، 

كلكم، قاعدة في بيتي مع عيلتي وبدعي إن الغمة دي تعدي على خير«.

تاأجيل موعد عر�ش فيلم الرعب
»A Quiet Place 2«

 
 

 A   Quiet« قامت استديوهات »باراماونت« بإعادة جدولة موعد طرح فيلم الرعب المنتظر
فيروس  بسبب  مسّمى  غير  ألجل  مؤخًرا  تأجيله  تم  أن  عقب  بالنت،  إيملي  للنجمة   »Place 2

كورونا.
واستقّر االستوديو أن الجزء الثاني من فيلم »A Quiet Place« سوف يصدر بدور العرض 
األميركية في 4 أيلول 2020، بداًل من تأجيله إلى العام المقبل، حيث سيدخل في مواجهة مع فيلم 

»Monster Hunter« بشباك التذاكر.
يركز الجزء الثاني من الفيلم على قصص الناجين اآلخرين إلى جانب عائلة أبوت )إيميلى بالنت 
وولديها(، الذين يتعّرضوا للترهيب والرعب ِمن ِقَبل أشباح وكائنات مخيفة، لبعض الوقت، وعلى 
هذه األسرة أن تظل طوال الوقت في صمت تام ودون إصدار أدنى صوت ألن هذه الكائنات تصطاد 

ضحاياها من خالل األصوات التي يحدثونها أو يصدرونها.
عبر  مميزة  تقييمات  وحقق   ،2018 في  الرعب  أفالم  أهم  من  واحًدا   »A Quiet Place« ُيعد 
مواقع مراجعة األفالم مثل »Rotten Tomatoes« وحاز على نسبة %95، كما تخطت عائداته 

17 مليون دوالر فقط. العالمي بميزانية بلغت قدرها  التذاكر  340 مليون دوالر في شباك 

عقب طرحه.. تقييمات مرتفعة لم�شل�شل
 »La Casa de Papel« 

 
 La Casa« اإلسباني  واإلثــارة  الجريمة  مسلسل  من  الرابع  الموسم  الماضي  األسبوع  صدر 
العالم  حول  الماليين  تابعه  حيث  »نتفليكس«،  لشبكة  الرسمي  الموقع  خالل  من    »de Papel

بسعادة وحماس كبيرين.
 The Paris»و  »Pasoddoble« نصيب:  من  المسلسل  لحلقات  األعلى  التقييمات  وكانت 
Plan«  حيث حصال على تقييم بلغ 10/8.6 عبر منصة التقييمات الشهيرة »IMDB«، وحازت 
طرح  منذ  األولى  للمرة   ،10/7.8 بواقع  متدنية  تقييمات  على   »Anatomy Lesson« حلقة 

المسلسل.
وعلى الرغم من عدم وجود بيانات رسمية تتعلق بمؤامرة الموسم المقبل، إال أن هناك عدداً من 
الشائعات تفيد بأن مهمة البروفيسور وباقي أفراد العصابة هي سرقة لقاح فيروس كورونا الذي 
يهدد العالم من أحد المختبرات. هذا باإلضافة إلى شعار الموسم الجديد »دعوا الفوضى تبدأ« وهو 

ما رفع سقف اإلثارة لكثير من المتابعين.
ونفت الشركة المنتجة ما تم الترويج له عبر منصات مواقع التواصل االجتماعي بشأن تأجيل 

عرض المسلسل بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجّد.

تاأجيل عر�ش الجزء الجديد من فيلم
»Top Gun: Maverick« لتوم كروز

 
دور  في  العالمي  النجم  أفالم  أحدث  طرح  تأجيل  قرارها  األميركية،  باراماونت   بإعالن  شركة  كروز   الشهير  توم  األميركي  النجم  محّبو  صدم 

العرض السينمائّية بسبب فيروس »كورونا« المستجد.
وأكد توم كروز الخبر وذلك عبر صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل االجتماعي قائالً: »أنا آسف، أعرف أنكم انتظرتم 34 عاماً لكن لسوء 

الحظ سيطول األمر قليالً سيعرض توب غان في كانون األول 2020 ابقوا آمنين«.
وأعلنت  الصيف،  موسم  خالل  التذاكر  لشباك  الحاصدة  األفالم  منافسة  تشهد  التي  الفترة  وهي  حزيران،   24 في  طرحه  مقّرراً  كان  أن  وبعد 

الشركة أنها ستؤجل عرض فيلم » Top Gun: Maverick«  للجماهير إلى 23 كانون األول.
وكلف إنتاج فيلم »Top Gun: Maverick« 150« مليون دوالر، وهو الجزء الثاني من الفيلم الذي صنع شهرة توم كروز في عالم السينما، 

وعرض قبل 30 عاماً، ويروى قصة الطيار الحربي المغامر »مافريك«.
وفي الجزء الثاني والجديد، يعود »مافريك« إلى مدرسة الطيران لتدريب متخرجي »توب غن« على مهمة متخصصة.

الهاشمّي حيدر 
بمساحيق  عليها  يخرج  ثم  يختفي  عمرها،  من  السابعة  في  شقّية  طفلة  تراقبه  النافذة،  من  رأسه  ُيخرج 
التجميل وأنف كبير، كمهّرج سيرك. فتضحك كثيراً، حتى تغّص بقهقهتها، وعندما يجد الفرصة مناسبة ينزل 
مثل  الجيران،  حائط  على  أغصانها  الممتدة  النبق  شجرة  على  النحيف،  بجسده  يتلوى  العلوّي،  طابقه  من 
أمره أحد.  أن يكتشف  إلى مكانه، قبل  الهدايا واأليس كريم. ثم يعود سريعاً  لها  الغابات. يالعبها يقّدم  قرد 
وعندما تسألها الجّدة من أين لك هذا؟ تقول: إن رجالً يأتيها من السماء، ُيطعمها ويلعب معها ويرحل. كانت 
الطفلة تشبه حفيدته التي فقدها في حادث سير مع باقي أسرته. ولم ينُج منهم أحد. مّر على الحادثة أكثر 

من عشرين عاماً ولم يفكر في الزواج من أمرأة أخرى. ولم يعاشر النساء قط.
عاش وحيداً يرّبي القطط، يخرج متنكراً في الليل يجلب لقططه الحليب والبسكويت، وكلما عثر على قّطة 

ضالة في الطريق، جلبها معه.
يجلس على كرسّيه الهزاز. يضع يديه تحت رأسه. يقلّد أصوات الطيور والحيوانات، لكن من دون جدوى. 
جديد.  بيت  إلى  تحّولت  عائلتها  أن  أحدهم،  أخبره  مجدداً.  إليه  تخرج  يشاهدها  ولم  أسبوع  من  أكثر  مضى 
صراخها.  من  الجيران  تذّمر  و  الجوع.  شّدة  من  القطط  عواء  ازداد  مطلقاً.  الدار  من  يخرج  ولم  حالته  ساءت 
هذا  شاربه:  ويفتل  وهو  المختار  وقال  اللعينة،  القطط  تلك  بسبب  المنام  في  يزعجها  الجن  إن  امرأة:  قالت 
مع  تتدّلى  قدماه  استقبلتهم  بقّوة.  الباب  وفتحوا  الشرطة  أخبروا  السيئ.  والحظ  النحس  لنا  جلب  الرجل 
خيط غليظ مربوط من رقبته إلى أعلى السقف. كتب على النافذة، بخط يده. »الحياة بدون َمن تحّب أشبه 

بسجن كبير، لذا عليك أن تغادر، إن حصلت على مكان جيد.
وجوه  أرى  أني  هو  يهّمني  ما  يهم،  ال  هذا  لكن  معي،  تعاطف  منهم  والبعض  البعض  شتائم  تصاعدت 
أحفادي من حولي. حملوا جثتي برداء قديم، وأخذتني سيارة الشرطة مسرعة وسط الحشد وزحمة السير، 

وأنا مثل طير أضاع السرب، يحلق وحيداً نحو الشمس.
*روائي عراقي.

َمن يعيُد لي ابت�شامتي

رشا محفوض
الذين  الحياة  أبــنــاء  على  غريباً  ليس 
النغمة  ولـــدت  العريقة  حــضــاراتــهــم  مــن 
يخاطبوا  أن  »أورنينا«  برمزها  والموسيقى 
بلغة  الصعب  الــوقــت  هــذا  فــي  الــشــعــوب 
معهد  طالب  أرسل  الالذقية  فمن  الموسيقى 
دعم  رســالــة  للموسيقى  العجان  محمود 
تفشي  ظل  في  اإليطالي  للشعب  موسيقية 

فيروس كورونا المستجّد ببالده.
طالباً   30 عددهم  البالغ  الطالب  رسالة 
عاماً  و15   7 بين  أعمارهم  وتتراوح  وطالبة 
اإليطالية  المقطوعة  عزف  خالل  من  كانت 
بـ«وداعاً  يعرف  ما  أو  »بيالتشاو«  الشهيرة 
منصات  عبر  وتحميلها  الجميلة«  أيتها 
اإلعالم الجديد والتي جاءت نتاج تدريباتهم 

المستمرة عبر اإلنترنت.
مؤسس  أوضح  المبادرة  من  الهدف  وعن 
فرحات  محمد  بالمعهد  األوركسترا  وقائد 
السوري  الشعب  قيم  على  تؤكد  أنها  في 
رغم  معها  وتضامنه  األرض  لشعوب  وحبه 
التي  الموسيقى  يمتلك  وأنه  آالم  من  طاله  ما 
خالل  ومن  القديمة  حضاراته  صلب  من  هي 
الفن قادر على أن يعبر عن دعمه ومساندته 

للبشرية.
المعهد  أوركسترا  أن  إلى  فرحات  ولفت 
الموسيقي  للحفل  التحضير  بصدد  كانت 
والتي  المعهد  تأسيس  لــذكــرى  السنوي 
عبر  »رحلة  عنوان  تحمل  أن  المقرر  من  كان 
العصور« تتضمن عزف مقطوعات كالسيكية 
لكن  والحديثة  القديمة  العصور  لمختلف 
أن  كما  تأجيلها  تم  الحالية  الظروف  نتيجة 

في  البروفات  إقامة  بوسعهم  يعد  لم  الطالب 
المعهد لتنتقل التدريبات عبر اإلنترنت ومنها 

خرجت فكرة الرسالة للشعب اإليطالي.
ناحية  من  وخاصة  التدريبات  آلية  وعن 
أوضــح  صغيرة  عمرية  فئة  مــع  التعامل 
الــنــوط  إرســــال  عــلــى  يعمل  أنـــه  ــات  ــرح ف
»واتساب«  مجموعة  خالل  من  الموسيقية 

خــاصــة بــالــفــرقــة لــيــقــوم بــعــدهــا الــطــالب 
عنها  ليجيب  عليه  األسئلة  وطرح  بمراسلته 
بشكل فردي ويعطي المالحظات لهم لتقويم 

تدريباتهم.
العجان للموسيقى  يذكر أن معهد محمود 
ويتبع  الــالذقــيــة  فــي   2013 ــام  ع تــأســس 
والباليه  الموسيقية  المعاهد  لمديرية 

مختصين  موسيقيين  إعــداد  إلــى  ويــهــدف 
الموسيقية  اآلالت  مختلف  على  بالعزف 
للفئة  والجماعي  الــفــردي  الغناء  وتعلم 
جاء  واسمه  عاماً   18 إلــى   7 من  العمرية 
العجان  محمود  الموسيقي  بالمؤلف  تيمناً 
النوادي  بتأسيس  أسهم  من  أول  يعد  الذي 

.1946 الموسيقية في الالذقية عام 

ر�شالة دعم مو�شيقّية �شورّية لطالب »معهد العجان« اإلى ال�شعب الإيطالّي
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إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
والية أميركية، وضع خلسة 1 .

غاز نادر يستعمل لإلنارة، عاصمة آسيوية 2 .
يدفنان البنت وهي حية، أنحت القلم 3 .

مّس، ينكش الصوف، ظلم 4 .
نهر في أوروبا الغربية، مدينة ألمانية 5 .

في  ج��زي��رة  أكبر  )بالجمع(،  الحشرات  م��ن  6 .
أرخبيل ادميرلتي

اول شوبان، تركته دون عناية، إحترم 7 .
شعرا  موسيقية،  نوتة  )باألجنبية(،  ن��ادر  8 .

بالبرد
بكى شديداً، رغبا باألمر 9 .

مدينة بلجيكية، وهب 10 .
قّبل، ضعيفات 11 .

ناعم الملمس، دولة آسيوية 12 .

عمودياً: 
دولة آسيوية، جزيرة إيطالية 1 .

أحد  أوستراليا،  جنوب  في  مرفأ  مطبوخ،  غير  2 .
الوالدين

دولة أوروبية، يتعّطف ويطلب الرحمة 3 .
خاصتنا، يفارقا المكان 4 .

أقرضيه المال، قطعا 5 .
سالم، مدينة فرنسية، زاوية 6 .

مدينة فرنسية، أمسيات 7 .
عملة آسيوية، عتبت على، من انواع الخضراوات 8 .

حرف نداء، سارقاً، عائلة 9 .
دولة عربية، هدمته 10 .

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

الصغير )3*3(.
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:Sudoku حل {
 ،872431956  ،395628147،416957328
 ،163279584  ،758164239  ،924583761

289316475  ،631745892  ،547892613
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
سوازيلند، باس 2 ( وأد، ليماسول 3 ( رتبنا، امن،   )  1
غوريال،   )  6 اسرحدون  ل،  ل   )  5 ديار  از،  ارغب،   )  4 بب 
نادما 7 ( اعفونا، بان 8 ( لي، اغا، اهل 9 ( الجيد، مال، ي ي 
10 ( نا، اورلي، انب 11 ( ماترا، امر 12 ( نسبي، يكبر، او. 

عموديا:
1 ( سور الغزالن 2 ( واترلو، يالمس 3 ( ادبغ، را، اب 
4 ( نبايع، يأتي 5 ( يال، سلفادور 6 ( لي، اراوغ، رأي 7 
( نمازح، نأمل 8 ( دام، دنا، اياب 9 ( سندوا، ال، مر 10 

( بو، يندبه، ار 11 ( البا، مالين 12 ( بركان، يبدو.

حلول العدد ال�سابق

لأن بيرغامو الأكثر ت�ضررًا من كورونا 
عري�ضة ايطالية تطالب بتتويج اتالنتا

طالبت عريضة نشرت عبر اإلنترنت بعدم استئناف مباريات الدوري اإليطالي لكرة القدم، ومنح 
اللقب لنادي أتاالنتا الذي يمثل مدينة بيرغامو. وتعد مدينة بيرغامو أكثر المدن اإليطالية تضررا 
من تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة أكثر من 15 ألف شخص في البالد، من بين 
أن عدد سكانها ال يتجاوز  4500 وفاة، رغم  ألف مصاب. وسجلت مدينة بيرغامو   130 أكثر من 
120 ألف شخص. وطالب صاحب العريضة بمنح لقب الدوري اإليطالي لنادي أتاالنتا، رغم أن 
15 نقطة عن يوفنتوس المتصدر، قبل  48 نقطة وبفارق  النادي كان يحتل المركز الرابع برصيد 
توقف المنافسات قبل نحو شهر بسبب تفشي فيروس كورونا. وبرر هذا الطلب بالمشوار المميز 
للفريق خالل العامين الماضيين، وتوجيه تحية لمدينة بيرغامو التي تعد »رمز الصمود في وجه 
دوري  وفي  الماضي،  الموسم  خالل  اإليطالي  الدوري  في  مميزا  مشوارا  أتاالنتا  وحقق  كورونا«. 
المسابقة  النهائي في أول مشاركة له في  الدور ربع  إلى  الموسم، وتأهل  أبطال أوروبا خالل هذا 

القارية.
 ولم يسبق ألتاالنتا الفوز بلقب الدوري اإليطالي طوال تاريخ النادي الممتد منذ عام 1907.

المراهنات تجبر فريقين �سويديين
 اللعب �سرًا وخلف اأبواب مو�سدة

لكرة  ودية  مباراة  إللغاء  اضطرا  للهواة  سويديين  فريقين  أن  بالدت«  »سبورت  صحيفة  قالت 
شركة   150 عرضتها  بعدما  نتيجتها،  في  التالعب  من  مخاوف  بسبب  سرا،  إقامتها  قبل  القدم 
في  الشامل  العزل  فرض  عدم  ومع  أخرى.  رياضات  غياب  في  للمراهنين  العالم  حول  مراهنات 
يستعد  السابعة  الدرجة  في  المنافس  إسكيلستونا  كان  كورونا  فيروس  تفشي  رغم  السويد 
لكن  الماضي.  االثنين  يوم  ودية  مباراة  في  الثامنة  للدرجة  المنتمي  شويف  ناشولتا  لمواجهة 
نتيجة  في  التحكم  ومحاولة  العالم،  حول  المراهنات  وشركات  المراهنين  من  المتزايد  االهتمام 

المباراة تسببا في إلغائها.
وكانوا  اتصلوا  أخرى  دول  من  أشخاصاً  »إن  ناشولتا:  مهاجم  إريكسون  شالين  إميل  وقال 
أر مثل هذا األمر من قبل لكن الوضع مثل أي شيء آخر في ظل  النتيجة، لم  التأثير على  يريدون 
فيروس كورونا، هذه األوضاع ال يمكن توقعها«. وطلب ناشولتا )صاحب الملعب( النصيحة من 
148 شركة  أبلغته بأن  التابعة للحكومة والتي  المحلية  المراهنات  سفينسكا سبل، وهي شركة 
مراهنات على األقل حول العالم عرضت المباراة على المراهنين. وقال دان كورنين مسؤول وحدة 
النزاهة الخاصة بالرياضة في سفينسكا سبل لصحيفة سبورت بالدت »عندما تتحدث عما بين 
ذلك  ورغم  شركة،  لكل  المال  من  صغير  مبلغ  احتساب  يمكن  فإنه  مراهنات  شركة  و200   100
المباراة  موعد  تغيير  الفريقان  وقرر  للغاية«.  كبير  مبلغ  هذا  كبيراً،  مبلغاً  سيكون  اإلجمالي  فإن 
إلى السبت التالي، ومن أجل منع المراهنين من معرفة ذلك تم إبالغ الالعبين سرا، ولم يعلن عن 
المباراة أو تفاصيلها في موقع فيسبوك أو اإلنترنت. وفاز إسكيلستونا 6-3 على صاحب األرض 
المتزايد  االهتمام  ومع  لناشولتا.  هدفين  إريكسون  شالين  وأحرز  المشجعين،  من  قليل  عدد  أمام 

حول العالم فمن المحتمل أن يحول الفريقان المباراة الودية إلى حدث منتظم.

حار�س األماني يقترح اللعب بغياب الجماهير

أعرب كفين تراب حارس آينتراخت فرانكفورت األلماني، عن اعتقاده بأن اللعب بدون جمهور 
أن  تصور  بإمكانه  إن  تراب  قال  فرانكفورتر،  صحيفة  مع  مقابلة  وفي  الموسم.  إنهاء  من  أفضل 
المجهود الذي يبذله الالعب في االستاد الخالي من الجمهور، أقل منه في الملعب الممتلئ. وتابع 
»أرى أن المباريات بدون جمهور أفضل من إنهاء الموسم، في حال كانت هذه المباريات مقبولة من 
منظور السياسة الصحية«. وأوضح تراب أنه عايش كيف يكون الشعور في الملعب الخالي أثناء 
مباراة الذهاب في دور الستة عشر بالدوري األوروبي أمام بازل. وأعرب تراب عن اعتقاده بأن أزمة 
القوة  القدم بقوله: »نحن مميزون ولسنا متضررين بنفس  كورونا لن تسبب أزمة لمحترفي كرة 

مثل المطاعم الصغيرة، حيث تعصف األقدار بالناس هناك«.
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اطار  في  المتحدة  الواليات  في  حوكم  الذي  كاييخاس  رافايل  السابق  هندوراس  رئيس  توّفي 
76 عاماً  2015، السبت عن  فضيحة الفساد التي عصفت باالتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« منذ 
أعلنت  ما  بحسب  وذلك  قلبية،  نوبة  إثر  األميركية(  جورجيا  )والية  أتالنتا  مستشفيات  أحد  في 
عائلته. وولد كاييخاس في 14 تشرين الثاني 1943 في تيغوسيغالبا، وهو خريج في االقتصاد 
البلد الصغير في  الزراعي من جامعة مسيسيبي في الواليات المتحدة، وكان رئيسا لهندوراس، 
أميركا الوسطى، من 1990 حتى 1994. وقام كاييخاس خالل واليته بتنفيذ السياسة االقتصادية 
الليبرالية الجديدة في البالد التي أدت الى خصخصة العديد من الخدمات العامة. وكان كاييخاس 
في  والتلفزيون  التسويق  لجنة  في  سابقاً  عضواً  وكان  القدم  لكرة  الوطني  االتحاد  ترأس  الذي 
»الفيفا«، من بين 40 مسؤوالً متورطين في فضيحة الفساد التي هزت الكرة العالمية منذ أيار 2015 
وأطلق عليها »فيفاغايت«. واُتهم كاييخاس في الواليات المتحدة بتلقي رشى مقابل منح شركة 
لمباريات  والتجارية  التلفزيونية  الحقوق  لها،  مقرا  فلوريدا  والية  من  تتخذ  التي  وورلد«  »ميديا 
هندوراس في تصفيات كأس العالم 2014، 2018 و2022. وسلم نفسه للسلطات األميركية في 
وكانون   2011 اذار  بين  عليها  حصل  دوالر  مليون   1،6 بقيمة  رشى  بتهمة  وحوكم   2015 اواخر 
الثاني 2013. وبسبب المشاكل الصحية المتكررة الناجمة عن اصابته بسرطان الدم، تم تأجيل 
محاكمته في الواليات المتحدة عدة مرات، وكان من المفترض أن يصدر الحكم النهائي بحقه في 

الخامس من أيار المقبل.

وفاة رئي�س هندورا�س ال�سابق ال�سالع في ف�سيحة »فيفا غايت«

ريال  ماليين  بخمسة  نيمار  البرازيلية  القدم  كرة  نجم  تبّرع 
برازيلي )نحو مليون دوالر( لمكافحة تفشي فيروس كورونا في 
بالده. ورداً على استفسار لوكالة الصحافة الفرنسية، لم يرغب 
28 عاماً في التعليق على هذا  المكتب اإلعالمي للمهاجم البالغ 
المبالغ  أو  التبرعات  عن  أب��دا  نتحدث  »لن  قائالً:  الموضوع، 
جزئيا  المبلغ  سُيسّدد  البرازيلية  الصحافة  وبحسب  المالية«. 
إلى منظمة األمم المتحدة للطفولة )يونيسيف(، ويذهب الباقي 
الشهير  التلفزيوني  المقدم  صديقه  أنشأه  تضامن  صندوق  إلى 
لالنتخابات  المحتمل  المرشح  ه��وك،  وك��ان  ه��وك.  لوسيانو 

جمع  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  أخيرا  أعلن  الرئاسية، 
300 ألف دوالر( لصالح سكان األحياء  1.5 مليون ريال )نحو 
لإلصابة  المعرضين  خصوصاً  جانيرو،  دي  ريو  في  الفقيرة 
جيرمان  سان  باريس  في  زميله  حذو  نيمار  وح��ذا  بكورونا. 
الفرنسي المهاجم الشاب كيليان مبابي الذي تبرع بمبلغ مالي 
إلى  عاد  قد  نيمار  وكان  بيار«.  »آبي  لمؤسسة  عنه  يكشف  لم 
فيروس  تفشي  بسبب  أوروب��ا  في  البطوالت  تعليق  بعد  بالده 
كوفيد19-، وأقام في فيال مترفة في منتجع مانغاراتيبا البحري 
تعافيه  فترة  خالل  طويلة  أشهرا  أمضى  حيث  ريو،  من  بالقرب 

من إصابات قوية في قدمه خالل السنوات األخيرة. وانُتقد نيمار 
الكرة  يلعب  أصدقائه  مع  له  صور  النتشار  الماضي  األسبوع 
للحجر  صارمة  قواعد  البرازيل  في  بق  ُتطَّ وقت  في  الشاطئية، 
المنزلي. لكن محيطه أكد أن الالعب لم يتلق »أي زيارة« وكان 
آخرين  أشخاص  جانب  إلى  تماماً«  »معزول  منزلي  حجر  في 
سافروا معه من فرنسا. وكان عدد من نجوم كرة القدم قد تبرعوا 
لألسباب عينها، أبرزهم األرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي 

كريستيانو رونالدو.

عودة  األح��د،  أمس  ترامب،  دونالد  األمريكي  الرئيس  تّوقع 
جمعه  لقاء  بعد  وذلك  ممكن،  وقت  أقرب  في  للمالعب  الجماهير 
عبر الفيديو بمفوضي أبرز الدوريات االحترافية في بالده. وقال 
قريباً  قريباً،  العودة  في  نرغب  فإننا  سنعود  كنا  »إذا  ترامب: 
أهبة  على  نكون  أن  بمجرد  للمالعب  الجماهير  عودة  أريد  جداً، 

في  ترغب  أيضا  والجماهير  ممكن،  وقت  أقرب  في  االستعداد، 
العودة«. ولدى سؤاله بشأن الموعد المحتمل لعودة الجماهير 
أنه  أعتقد  لكني  موعداً،  لكم  أحدد  أن  يمكنني  »ال  قال:  للمالعب، 
أزمة فيروس  سيكون عاجالً وليس آجالً«. وناقش ترامب ملف 
كورونا المستجد مع مفوضي الدوريات األكثر شهرة في أمريكا، 

وفي مقدمتهم روجير جوديل مفوض دوري كرة القدم األمريكية، 
للمحترفين.  األمريكي  السلة  كرة  دوري  مفوض  سيلفر  وآدم 
أن  ينبغي  األمريكية،  القدم  كرة  دوري  موسم  أن  ترامب  ويرى 
يبدأ في موعده في أيلول المقبل، حسبما ذكرت شبكة »أي أس 

بي أن«.

كورونا يحّرك م�شاعر النجوم

نيمار تبّرع بمليون دوالر �سّرًا

ترامب يتوّقع عودة الجماهير للمالعب قريبًا

على  براينت  كوبي  االميركية  السلة  كرة  اسطورة  سيكون 
السلة  كرة  مشاهير  قاعة  لدخول  المكّرمين  من  الئحة  رأس 
لعام 2020. ولقي كوبي،الفائز بالدوري االميركي لكرة السلة 
كانون  أواخر  طائرته  تحطم  حادث  في  مصرعه  للمحترفين 
الثاني الماضي، وسيكون الى جانب مكرمين آخرين في قاعة 

المشاهير«نايسميث ميموريال« في 29 آب المقبل.
تيم  السابق  انطونيو  سان  نجم  أيضاً  المكّرمين  أبرز  ومن 
لكرة  االميركي  ال��دوري  في  العب  أفضل  بلقب  الفائز  دنكان 
عشرة  خمس  صاحب  غارنيت  كيفن  م���رات،  ث��الث  السلة 
في  مسيرته  معظم  وأمضى  النجوم  كل  مباراة  في  مشاركات 
صفوف مينيسوتا تمبروولفز، والمدرب رودي توميانوفيتش 
منتصف  روكتس  هيوستن  صفوف  في  مرتين  ال��دوري  بطل 
الدولي  لالتحاد  التنفيذي  المدير  الى  باالضافة  التسعينات. 
عام  قلبية  ازمة  جراء  المتوفي  باومان  باتريك  السلة  لكرة 
2018 عن عمر 41 عاماً. وقال المدير التنفيذي لقاعة المشاهير 
2020 هو من دون ادنى شك أحد االعظم  جون دوليفا »جيل 
على مر التاريخ بفضل الموهبة والتأثير االجتماعي الال حدود 
اكثر   2020 عام  خالل  السلة  كرة  اسرة  »فقدت  وأضاف  له«. 
ديفيد  االميركي  ال��دوري  رابطة  مفوض  بشخص  ايقونة  من 
اللعبة  نشاط  توقف  الى  باالضافة  براينت  وكوبي  شتيرن 
بسبب فيروس كورونا«. وعلقت زوجة كوبي براينت فانيسا 
بالقول »انه انجاز مدهش وفخر، ونحن فخورون بهن وكل ما 
في  المشاهير«.  قاع  بلوغ  الى  اوصلته  مسيرته  خالل  به  قام 
كوبي  باس  جيني  ليكرز  انجليس  لوس  مالكة  حّيت  المقابل 
براينت بقولها »لقد تحلى بروح المنافسة والتصميم والعمل 
الدؤوب«. وختمت: »هي صفات ساعدته لقيادتنا الى خمسة 
القاب وادخلته قاعة المشاهير حيث سيكون الى جانب عظماء 

ممن مارسوا كرة السلة«.

براينت على راأ�س الئحة م�ساهير كرة ال�سّلة
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 ÎU�ö�  Á—U���«Ë  w��Ë  wLK�  u�  U�  v�≈  eJ�d�  sOB�«  ÂUN�ô  WO�dO�_«  W�dEM�«  U�«  
 Ær�UF�«  W�U�“  vK�  Ÿ«dB�«  ‚UO�  w�  bÒLF��  qJA�  ÁdA�  Èd�  ÎUOzULO�Ë  ÎUO�u�uO�
 ôË sOJ� WL�UF�« s� ¡U�u�« œUF�≈ vK� X�d� sOB�« ÒÊ« WO�dO�_«  U�dEM�« V���Ë
 1052 ÊU�ËË w� ¡U�u�« e�d� s� bF�� ÍUNGM� ÒÊ√ ÎULK� ¨ÍUNGM� W�—U���« UN�L�U� w�
 UO�UD�≈ w� u�öO� —«d� vK� …bOF� o�UM� v�« W�uN�� ¡U�u�« q�Ë q�UIL�« w�Ë ÆÎ «d��uKO�
 ÊbM�Ë  Î «d��uKO�  12000  „—u�uO�  bF��  ULMO�  ¨ÊU??�ËË  s�  Î«d��uKO�  8700  bF��  w��«
 sOJ�  v�≈  ¡U�u�«  «c�  qB�  r�Ë  ¨Ê«d��uKO�  8900  bF��  f�—U�Ë  Î «d��uKO�  88800  bF��
  U�UMB�« u�ËR��Ë sOB�« ¡UOM�√ UNO� gOF� YO� wFO�� qJA� …UO��« UNO�  ÒdL��U�
 s� sOB�« sÒJL� Òd� ‰u� —u�L��Ë WOL�√ ÒqI� ô d�¬ ‰ƒU�� p�UM� UL� ÆW�öLF�« WOMOB�«
 …dO�J�« ‰Ëb�« XH�Ë sO� w� ¨UN� VÒ��� w��«  UO�u�« dB�Ë ¡U�u�« —UA��« vK� …dDO��«

Æ¡U�u�« ÂU�√ …e�U� Èd�_«
øWIOI��« s�√

 Êu�MOK�  fOzd�«  Àb��  1998  w�U��«  Êu�U�  w�  åœU��ô«  ‰U??�ò  s�  t�UD�  w�  
 WOzULOJ�«  W�K�_«  UNOK�  ÍuDM�  b�  w��«  å…b�b��«  d�U�LK�  ÍÒbB��«  …—Ëd??{ò  s�
 WL�d��«  UJ��Ë sOO�U�—ù«Ë Êu�UI�« s� W�—U��« ‰Ëb�« W��—Ë ‚u� s� ¨WO�u�uO��«Ë
 U�bM�Ë ÆWO�u�uO�Ë WOzULO�Ë W�Ëu� W�K�√ d�uD�� ‚«dF�« s�œ√ b�Ë ÆUN�“UO�� WLEML�«
 W�K�_«  ‰ULF��«  vK�  lzU�u�«   b??�√Ë  2003  ÂU�  ‚«dF�«  …b��L�«   U�ôu�«  XK��«
 W�œU� …b��L�«  U�ôu�« X�U� q�UA�« —U�b�« W�K�√ dO�b� ·bN� WO�u�uO��«Ë WOzULOJ�«
 UN�D�√ w��« WO�u�uO��«Ë WOzULOJ�« W�K�_« vK� U�b� l{Ë b�d�Ë …dL�« Ác� »cJ� r�Ë
 W�œdJ�« W��K� …bK� w� œ«d�_« t�uB� »dC� ÎöF� UNKLF��« Íc�« sO�� Â«b� ÂUEM�

ÆÊU��≈ ·ô¬ W�L� UNO� q��Ë 1988 ÂUF�« s� —«–¬ dN� w�
 ÎUOK��� 1967 ÂU� WO�dO�_« WO�—U��« …—«“Ë s� t��UI��« ÂÒb� Íc�« ÂuK� rO�Ë ‰uI�Ë 
 q�b�K�  t�{—UF�  V���  ¨w�—U��«  pK��«  w�  ÎUO�U�uK��œ  `�B�  ÊQ�  t�uL�  s�
 XKLF��«Ë  —Òu� U�bM� WO�U��ù« …—UC��« rO�UH� X�K� Áœö� ÒÊ« ¨ÂUM�OO� w� w�dO�_«
 r���«  VOB�  w��«  ÷«d�_«  »—U��  Ê«  s�  Îôb�  »UB�_«   «“U�Ë  WO�u�d��«  W�K�_«
 1953  «bM� w�Ë  UMOF�—_« w� ”U�UN��«  w� dA�K� …bO��Ë WK�U� v�«  ‰ Òu���Ë ÍdA��«
 WOzULOJ�« W�K�_« v�� XKLF��«Ë  UMO���« w� bI� Èb� vK� ÂUM�OO�Ë 1952 sOB�«Ë
 q�—  500  s�  d��√Ë  w�UI�d��«  dC���L�«  U�dD�√Ë  d�A�«Ë  dA��«  …œU�ù  WO�u�uO��«Ë
  UMOF���«  v�«   UMOF�—_«  s�  U�U�U�Ë1970  ”Ëô  w�Ë  Æ„U�H�«  ÀÒuKL�«  sO�uJ�œ
 »—U���«  X�Òu�Ë  s�—U��«Ë  ‰œd��«  “U�  q��  WOzULOJ�«  W�K�_«  Ÿ«u�√  W�U�  XKLF��«Ë
 ö�  U�bM�  WF�U�  —U�¬  s�  rNO�  t��d�  U�  l�  d����  Ê«d�H�  sOO�dO�_«  œuM��«  v�Ë_«

Æ2003 ÂU� ‚«dF�« w�Ë 1962 U�u�Ë ¨U�U�U� s� w�dO�_« gO��«
 U�  ÒÊU�  Êu�MOK�  w�dO�_«  fOzd�«  ·d��«  1999  w�U��«  Êu�U�  v�«  œuF�  W�UI�  w�Ë  

ÆWO�u�d��« »d��« s� t�e� u� w�UOK�« iF� w� t�—R�
 åÍ¬ Í√ w�ò ÒÊ« Ìc���Ë tM�– w� dD�� sJ� r� Êu�MOK� fOzd�« ÒÊ« ‰uI�« Êu�QL�« s�Ë

ÆŸe��« «c� YF�� ÊU�uJ� b� ŸU�b�« …—«“ËË
 W�K�_«  W�UM�  w�  o�d�  a�—U�  …b��L�«   U�ôuK�  ÒÊ«  ‰uI�«  sJL�  ÷dF�«  «c�  bF�  
 …dA��«  ÍË–  s�  sOO�dO�_«  œuM��«  l�  v��  UN�KLF��«Ë  WO�u�uO��«Ë  WO�u�d��«

Æ¡«dL��«
 W�—UL� s� V�� ö� åôË√ U�dO�√ò sOO�dO�_« ¡U�ƒdK� ÎU��œ d��_« —UFA�« ÊuJ� U�bM�Ë 

Æ¡w� ÒÍQ� ÂUOI�« Ë« ¡w� ÒÍ«
 Â«bF�ô ¡U�u�« «c� UL�b�√ Y� sOB�« Ë« …b��L�«  U�ôu�« ÒÊ« ‰uI�« lOD��� ô p�– l�Ë 
 ÊÓ√  UÓ�ÒO ]��« «ËÔdÓJ Ó� Ós�c]�« Ós �ÓQ Ó�Ó √ò ∫v�UF�Ë t�U��� tK�« ‰uI� wH�J�Ë ¨UM�b� wMOIO�« qO�b�«
 Úr N�K̂ÓI Ó� w� Úr Ô�Óc Ô�ÚQ Ó� ÚËÓ √ ©45® ÓÊËÔd ÔF ÚAÓ� Óô ÔYÚO Ó� Ús � Ô»«Óc ÓFÚ�« Ôr ÔNÓO �ÚQ Ó� ÚËÓ √ Ó÷Ú—Ó Ú_« Ôr N� Ôt?]K�« Ón � Ú�Ó�
©43®  tK Ú�ÓQ �  ]ô≈  ÔTÒO ]��«  Ôd ÚJÓLÚ�«  ÔoO �Ó�  Óô ÓËò  v�UF�  t�u�  v�«  åq�M�«  ©46®  Ós�e � ÚFÔL�  r Ô�  UÓLÓ�

åd�U�
ÍËb�u�« w�ö�ù« ¡UIK�« fOz—*

ΩÓµdG ôNBG

¨»√ f�«Ë ? WO�U��« n�«uN�« ÂU�—√ …bLF�« XLÒL�Ë
03Ø677294            03Ø651008

WCNM�« »U�� œU��« r�U� »U�� r�—Ë
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First National Bank
FINK LBBE

∫WO�UM�K�«  …dOK�U�
IBAN LB68 0108 0000 0000 0072 6607 3001
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IBAN LB68 0108 0000 0000 0072 6607 3002
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 w�UL��ô«  w�uI�«  Í—u��«  »e��«  w�  WO�UL��ô«  ÊËRA�«Ë  qLF�«  …bL�  X�œ
 WO�UL��ô«   U��RL�«  s�  œb�  l�  UN�IK�√  w��«  å¡U�u�«  Òb{  ÎUF�ò  WKL�  r�œ  v�≈
 sL� WOz«c� qK� s� sJ�√ U� sO�Q��  U�Òd�� lL� v�≈ ·bN�Ë ¨WO�U�A�«Ë WO�U��ù«Ë

ÆUNO�≈ W�U�� r�
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