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بقضاء  يعبد  عملية  حماس  حركة  باركت 
بعد  صهيوني  جندي  فيها  قتل  التي  جنين، 
عمليات  تنفيذ  خالل  رأسه  على  حجر  إلقاء 

ليلية. اعتقال 
أمس:  صحافي  بيان  في  حماس،  وقالت 
الذين  ومقاوميها  الضفة  شباب  »نحيي 
من  يملكون  م��ا  بكل  لالحتالل  ي��ت��ص��ّدون 
ونقول  والرصاص،  والمولوتوف  الحجارة 
المقاومة  ضفة  في  ينتظره  ما  هذا  لالحتالل 

والشهداء«.
يعبد  بلدة  في  الجندي  مقتل  أن  وأضافت 
»التصدي  خ��الل  االح��ت��الل  آل��ي��ات  وح��رق 
الضفة  أن  يؤكد  كوبر  بلدة  في  البطولي« 
االح��ت��الل  ف��ي وج��ه  ي��ه��دأ  ال  ب��رك��ان غضب 

ومخططاته.
في  طريقه  سيواصل  »شعبنا«  أن  وأكد 
وأن  والتوسع،  الضم  لمشاريع  التصدي 
أمنه  من  حماقاته  ثمن  سيدفع  »االحتالل 

مستوطنيه«. وأمن 
أعلن  االحتالل  جيش  باسم  الناطق  وكان 
إلقاء  بعد  جندي،  مقتل  عن  أم��س،  صباح 
حجر على رأسه خالل تنفيذ عمليات اعتقال 
جنين  غ��رب  شمال  يعبد  قرية  في  الليلة 

المحتلة. الغربية  بالضفة 
العملية  أن  العبرية  القناة »12«  وذكرت 
عسكرية  ق��وة  مع  مواجهات  خ��الل  وقعت 
من جنود من الوحدة الخاصة التابعة للواء 

رأسه  باتجاه  حجر  ألقي  حيث  »جوالني«، 
ما أدى إلصابته بجراح بالغة ما لبث بعدها 
في  »رمبام«  مستشفى  في  الحياة   فارق  أن 
يغال«،  بن  »عاميت  الجندي  ويدعى  حيفا، 
تل  بضواحي  غان«  »رام��ات  من  عاماً   21

أبيب.
ونّوهت القناة إلى أن الحجر أصاب خوذة 
الرغم من ذلك وبسبب حجم  الجندي وعلى 
أصيب  فقد  سقوطه  وزاوي��ة  الكبير  الحجر 

المكان  في  وعولج  بالغة  بجراح  الجندي 
أعلن  حيث  للمستشفى  بالطائرة  نقله  وتم 

عن وفاته الحقاً.
معززة  عسكرية  ق��وات  تقوم  حين  ف��ي 

بتمشيط المنطقة والبحث عن المهاجمين.
وزراء  رئ��ي��س  م���ن  ك���ل  ت��وع��د  ب�����دوره 
دفاعه،  ووزير  نتنياهو،  بنيامين  االحتالل 
المقاومين  الى  بالوصول  بينيت،  نفتالي 

ومحاسبتهم، بحسب قوله.

 مقتل جندّي لالحتالل ال�صهيونّي بحجر

.. وحما�س تبارك العملية في جنين

مستغرباً،  ال��س��ؤال  يبدو  ربما  الكثيرين  نظر  ف��ي   -
لكن كثيرين فوجئوا قبل عشر سنوات بوجود مشروع 
مباشر،  عسكري  تدخل  ح��ّد  وص��ل  س��وري��ة  ف��ي  تركي 
بتدخل  ال��ت��ورط  من  العظمى  ال��دول  فيه  تحذر  زم��ن  في 
المشروع  وتقاطع  الحدود.  خ��ارج  لجيوشها  عسكري 
التركي في البدايات مع المشروع األميركي وتحول إلى 
حصان رهانه، لكن عندما تضاربت المصالح حول حجم 
ونوع الدور الكردي في الحرب على سورية، لم ينطفئ 
المشروع التركي ولم ينضبط بالمشروع األميركي، بل 
ونقاط  تشابك  نقاط  على  محافظاً  بخصوصياته  استقل 
األميركية.  والمصالح  األميركي  المشروع  مع  تعارض 
مشروع  ع��ن  سنتين  قبل  الحديث  ك��ان  كثيرين  وبنظر 
تركي في ليبيا مستغرباً، على قاعدة أن سقف الحضور 
على  ت��رك��ي  ره���ان  م��ن  ينبع  وغ��ي��ره��ا  ليبيا  ف��ي  ال��ت��رك��ي 
األخوان المسلمين واعتبارهم حصان نفوذ في المنطقة، 
لكن لم يكن ببال أحد توقع إقدام تركيا على الزج بقوات 
العظمى.  ال���دول  تفعل  ل��م  ك��م��ا  ال��ب��ح��ار،  ع��ب��ر  عسكرية 
الحرب  ف��ي  أس��اس��ي��اً  إقليمياً  الع��ب��اً  تركيا  تمثل  وال��ي��وم 
الجنرال  داع��م��ي  خصومها  أن  واض��ح��ا  وي��ب��دو  الليبية، 
لتدخل  وح��س��اب��ات��ه��ا  ج��رأت��ه��ا  يملكون  ال  حفتر  خليفة 
والتسليحي  المالي  بالدعم  فيكتفون  لتدخلها  مشابه 
لها  والمعترف  ليبيا،  ج��ارة  مصر  س��واء  والسياسي، 
األمنية مع ما يجري في  بالمصالح  التداخل  بمشروعية 
أو  التداخل،  بقياس  بالتدخل  التفكير  ومشروعية  ليبيا، 
واإلمارات  السعودية  غرق  بينما  واإلم��ارات،  السعودية 
أن  باعتبار  ال��ح��ذر،  وح��ده  يفّسر  ال  اليمني  الفشل  ف��ي 
في  التفكير  عن  يردعها  لم  سورية  في  التركي  الفشل 
التدخل في ليبيا، بل ربما كان هو حافزها للتعويض عن 

هذا الفشل.
أردوغ��ان  رج��ب  التركي  الرئيس  تحّركات  متابعة   -
تؤكد أنه لم يسلم بفشل المشروع اإلقليمي لدور تركي 
في المنطقة، بمجرد سقوط مشروع العثمانية الجديدة، 
بواسطة  س��وري��ة،  على  السيطرة  مشروع  سقوط  عبر 
»الربيع  ب��داي��ات  في  لهم  توفر  وم��ا  المسلمين  األخ���وان 
مع  الشعبي  الغضب  ب���زواج  وزخ���م  ق��وة  م��ن  ال��ع��رب��ي« 
أن  جرى  وال��ذي  والخليجي،  والغربي  األميركي  الدعم 
النتائج،  أعاد ترتيب مشروعه في ضوء  التركي  الرئيس 
التركية  السيطرة  تحت  كانتون  على  الحصول  فتقبّل 
ك��ه��دف سياسي  كلها،  ع��ن س��وري��ة  ب��دي��اً  ف��ي س��وري��ة 
مشروع  وط��رح  سورية،  في  التركي  للدور  وعسكري 
الحل  ف��ي  ل��دور  السعي  تقبل  ث��م  وتقاسمها،  تقسيمها 
الكانتون.  ع��ن  ب��دي��اً  س��وري��ة  ف��ي  واألم��ن��ي  السياسي 
وبالتوازي لم تفت في عضد المشروع التركي بحثاً عن 
حكم  وسقوط  وتونس  مصر  في  خسائُرُه  إقليمي  دور 
األخ��وان  م��ع  بالتنسيق  أي��ض��اً  ق��ام  ب��ل  فيهما،  األخ���وان 
أماً  ليبيا  على  السيطرة  خطة  رسم  بإعادة  وقيادتهما 
اليوم  يمانع  ال  وه��و  ومصر،  تونس  إل��ى  منها  بالعودة 
في  كانتون  على  والحصول  اآلخرين  مع  ليبيا  بمقاسمة 
السياسي  الحل  في  بشراكة  غ��داً  يمانع  ول��ن  طرابلس، 

واألمني في ليبيا، بعدما يسقط حلم الكانتون.
ن��ش��اط تركي  ال��ش��م��ال،  ف��ي  لبنان وخ��ص��وص��اً  ف��ي   -
ق��دي��م، ع��ل��ى ن��م��ط ت��ق��دي��م م��س��اع��دات غ��ذائ��ي��ة، وإح��ي��اء 
)التتمة ص8(

هل هناك م�شروع تركّي في لبنان؟ 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي

ملفان كبيران على طاولة المسؤولين في الدولة، لم يقطعهما 
االهتمام االستباقي لموجة ثانية لوباء كورونا، في ضوء عودة 
جهة،  م��ن  اإلص��اب��ات  ع��دد  ف��ي  مقلقة  زي���ادة  وتسجيل  التفشي 
ونسبة عالية من االستهتار بإجراءات الوقاية من جهة ثانية، كما 
ملفات  في  القضائية  المتابعات  على  المسلط  الضوء  يقطعها  لم 
المغشوش،  الفيول  وقضية  الصرف  بسعر  كالتاعب  ساخنة 
عليها  تشتغل  خطة  ه��و  س��ري��ع��اً  ال��ط��اول��ة  على  األول  وال��م��ل��ف 
والصرافين  المصارف  مع  بالتعاون  لبنان  ومصرف  الحكومة 
الخطة  وتقوم  ليرة.  ال�3200  سعر  على  الصرف  سعر  لتثبيت 
األولى  رك��ائ��ز،  ث��اث  على  مطلعة  مالية  م��ص��ادر  وصفتها  كما 
التزام المصارف ومصرف لبنان بحل قضية تحويات الطاب 
ال�1500 ليرة للدوالر،  من ودائع موجودة ألهاليهم، على سعر 
ورفع القيود عن التحويات الطازجة للدوالر بواسطة المصارف 
وحق التصرف بها من قبل أصحابه، والثانية قيام مصرف لبنان 
لتغطية  شهرياً  دوالر  مليون  مئة  يعادل  بما  الصرافين  بتمويل 
دوالر  مليون  بستين  المقدرة  االستهاكي،  االستيراد  فاتورة 
شهرياً، وبيع الدوالر بكميات ال تتعدى الخمسة آالف دوالر لكل 
تفوق  التي  الطلبات  مراقبة  والثالثة  ليرة،   3200 بسعر  مشتٍر 

من  والتحقق  األمنية  واألجهزة  القضاء  مع  بالتعاون  الرقم  هذا 
االستهاكية  السلع  غير  من  الستيراد  تجارية  فواتير  تغطيتها 
وزارة  بموافقة  تحظى  طلبات  بموجب  دوالراتها  ستحجز  التي 
االقتصاد، والتدقيق بصاحب الطلب وتاريخه المصرفي ومجاله 
التجاري، وفي حال وجود مبررات تجارية السعي لتجزئة طلبه 
على صرافين عديدين وأيام عدة، بالتراضي وبعلم مصرف لبنان 
ودون ضجيج يؤثر على السوق، وفي حال العكس والتثبت من 

نيات المضاربة، يتولى القضاء عملية الماحقة.
وسحب  السياسي  المناخ  لتهدئة  م��س��اٍع  ه��و  الثاني  الملف 
مساعي  ونجحت  عدة،  جبهات  على  اشتعلت  التي  التوتر  فتائل 
رئيس الجمهورية، وتدخات من رئيس المجلس النيابي وحزب 
رئيس  نجح  بينما  بعبدا،  المختارة  جبهة  على  بتبريدها  الله 
وبقيت  معراب،  جبهة  على  بتهدئتها  بعبدا  لقاء  في  الجمهورية 
العالي،  التوتر  جبهتي بيت الوسط وبنشعي مع بعبدا في حال 
وهو ما تنشط على خطه جهود داخلية وخارجية، أوروبية وغير 
عن  متابعة  مصادر  وقالت  المتفّجرة،  فتائله  لسحب  أوروبية، 
ما  بقدر  تفاهمات،  بلوغ  إمكانية  تتوّهم  ال  إنها  المساعي،  هذه 
تضع ثقلها لنقل حال العداء والصدام إلى حال االختاف، بحيث 
اإلعام  بواسطة  مباشر  غير  حوار  إلى  الناري  السجال  يتحّول 
)عباس سلمان()التتمة ص8( حواجز وإجراءات مشددة لتطبيق القرارات الحكومية الجديدة لمواجهة »كورونا«  

هل تنجح خطة الحكومة وم�شرف لبنان مع الم�شارف وال�شرافين بتثبيت �شعر الـ3200؟ 

الحكومة للعودة اإلى الت�صّدد في ملف كورونا خ�صية الموجة الثانية وزيادة 56% بالإ�صابات 

م�صاعي التهدئة ال�صيا�صّية دولّية ومحلّية تبداأ اإعالميًا بالنتقال من الت�صادم اإلى الختالف 

البحث االجتماعّي في زمن كورونا!!

جمعتني صدفة هذا األسبوع بأحد أبرز علماء االجتماع 
قرر  متميّز  وأكاديمي  باحث  العربي،  وطننا  في  الشبان 
مجرد  ليست  ودراساته  أبحاثه  تكون  أن  بعيدة  فترة  منذ 
أوراق توضع على أرفف المكتبات، فعمل استشارياً لعدد 
المشغولة برسم  المحلية واإلقليمية والدولية  الهيئات  من 
تنفيذية  بوظيفة  التحق  ومؤخراً  االجتماعية،  السياسات 
م��رم��وق��ة ب��ال��ق��رب م��ن دوائ���ر صنع ال��ق��رار، وأص��ب��ح أحد 

راسمي السياسات االجتماعية في باده. 
البحث  أه��م��ي��ة  ال��ل��ق��اء دار ح����وار م��ط��ول ح���ول  وأث���ن���اء 
االج��ت��م��اع��ي، وال������دور ال����ذي ي��ج��ب أن ي��ل��ع��ب��ه ف���ي رسم 
داخل  القرار  صناعة  عملية  وفي  االجتماعية،  السياسات 

مجتمعاتنا العربية.
وخال الحوار تطرقنا للحديث عن أزمة كورونا والدور 
وجدته  وهنا  فيها،  للمساهمة  االجتماعي  بالبحث  المنوط 
ينتفض فجأة ويلتفت إلي مستغرباً، فبادرته بالسؤال ماذا 
بك؟ هل أخطأت في شيء؟ فكانت اإلجابة بالقطع أخطأت 
ماذا نعرف عن كورونا حتى ُنسرع بالحكم عليها ونقوم 
عدداً  هناك  أن  الحظت  لقد  عنها،  ودراس��ات  أبحاث  بعمل 
عن  يبحثون  الذين  علمياً  المراهقين  الباحثين  من  كبيراً 
سبق  قد  أنه  بعد  ما  في  منهم  كل  ليقول  أكثر  ليس  السبق 
بالتسرع  البعض  ق��ام  فقد  ال��ظ��اه��رة،  دراس���ة  ف��ي  الجميع 
وإعداد استمارات بحث لجمع مادة ميدانية حول تصورات 
الناس لكورونا، وهناك من حاول القفز للبحث عن األسباب،
)التتمة ص9(

 د. محمد سيد أحمد

أس��اس  ه��و  المستقّل  ال��ت��اري��خ 
كنا  وإذا  األم���م،  لكّل  االستقالل 
تدابير  في  االستقالل  إلى  نطمح 
إلى  يدعونا  فالواجب  حياتنا... 

االستقالل بتاريخنا.
سعاده

{ باريس – نضال حمادة
المنضوين  المقاتلين  آالف  ع��ش��رات  ال��س��وري��ة  ال��ح��رب  أنتجت 
الرايات واألسماء والممّولين من أكثر من طرف، إن  تحت عشرات 
كان دوالً كما هي الحال مع قطر تركيا والسعودية، او عبر هيئات 
كان  كما  وعليها،  سورية  في  للحرب  خصيصاً  أسست  عسكرية 
الحال عبر غرفة الموك في الجنوب السوري والتي كان مقرها في 
وكان  السورّي  الشمال  في  الموم  وغرفة  عمان  األردنية  العاصمة 

مقّرها في مدينة غازي عنتاب في تركيا.
التي خاضت الحرب ضد  الدول  التي أسستها  صناعة االرت��زاق 
سورية أنتجت عشرات اآلالف من المقاتلين في سورية، سوريين 
المستعدين  الشباب  من  اآلالف  عشرات  أوجدت  انها  كما  وأجانب، 
لحمل الساح لقاء المال أياً تكن المعركة. وبعدما اقتصرت صناعة 
االرتزاق هذه على األرض السورية، طورتها تركيا خال السنتين 
في  معها  للقتال  جيوشاً  المجاميع  ه��ذه  م��ن  فأنتجت  األخيرتين 
عمليات عسكرية عدة تحت مسميات درع الفرات وغصن الزيتون 
ونبع السام، وانتقلت الى المجال الدولي خارج سورية عبر إرسال 
الموالين  المسلحة  السورية  الفصائل  مسلحي  من  المرتزقة  مئات 
لتركيا إلى ليبيا للقتال الى جانب حكومة السراج القريبة من جماعة 
المدعومة من  ليبيا ضد قوات خليفة حفتر  المسلمين في  اإلخ��وان 

السعودية ومصر واإلمارات.
مع بداية العام الحالي بدأ التدخل الفعلي التركي في الحرب الليبية 
وقامت أنقرة بإرسال عشرات المسلحين من الفصائل الموالية لها 
الوطني  الجيش  اس��م  عليه  أطلقت  تنظيم  راي��ة  تحت  والمنضوية 
في  التركي  الجيش  مع  حاربت  عدة  فصائل  من  ويتألف  السوري 
عفرين وفي شرقي الفرات، وتكفلت الحكومة التركية بتكاليف كل 
لتشجيع  مغرية  مبالغ  لهم  وقدمت  وتسلحيهم  ونقلهم  المقاتلين 

يعتبر  وهذا  أميركي.  دوالر  العملية حيث بلغ راتب المسلح 2000 
مسلحو  يتقاضاها  التي  الرواتب  مع  مقارنة  المقاييس  بكل  ث��روة 
الباب  حتى  وجوارها  عفرين  مناطق  في  لتركيا  الموالية  الفصائل 
الممتدة من  الفرات  الزيتون وفي مناطق درع  والتي تسّمى غصن 
عين عرب حتى مدينة الباب شمال شرق سورية والذي يبلغ راتب 

المسلح فيها 100 دوالر أميركي ال غير.
هذه المبالغ الكبيرة التي تدفع للمسلحين السوريين لتشجيعهم 
على الذهاب للقتال في ليبيا ترجعها مصادر الى رغبة تركية في تثبيت 
أقدامها في ليبيا وفي أفريقيا عبر دعم جماعة اإلخوان المسلمين في 
ليبيا وفي تونس والتي تحكم البلد منذ سقوط الرئيس السابق زين 
العابدين بن علي عام 2010، فيما تشير مصادر تنظيم هيئة تحرير 
المحاربة في الشمال السوري  الشام النصرة والجماعات السلفية 
إلى أن تركيا تنفذ بنود اتفاق سري مع روسيا وإيران تم عقده خال 
المقاتلين عبر  الساحة السورية من  جوالت أستانة يقضي بإفراغ 
إرسالهم الى ليبيا، حيث تعتبر الحرب هناك محرقة بكل ما للكلمة 
الحرب في  المحاربة  السلفية  الجماعات  من معنى وتشبه مصادر 
ليبيا بين حفتر والسراج بالحرب بين الغساسنة والمناذرة ال تبدو 
السوريين،  للمسلحين  مستمرة  محرقة  تعتبر  وبالتالي  نهاية  لها 
حيث سقط خال األسبوعين الماضيين فقط حوالي مئة وعشرين 
مسلحاً سورياً في معارك طرابلس الغرب فيما بلغ عدد القتلى من 

المسلحين السوريين في ليبيا ثاثمئة قتيل.
روسيا  من  كل  تحاول  وق��ت  في  تأتي  الليبية  المستجّدات  ه��ذه 
وتركيا تطبيق بنود مخرجات استانة في الشمال السوري وإن كان 
ببطء كبير، تجنباً لصدام عسكري حتمي في حال فشلت تركيا في 
السلفية  مسلحي  ومجاميع  النصرة  الشام  تحرير  هيئة  ترويض 
العالية في جبال  القمم  ادلب وفي بعض  المتمركزين في  المحاربة 

الاذقية..

 �صناعة الرتزاق: ع�صرات القتلى
�صمن مرتزقة الف�صائل ال�صورّية في ليبيا..

غزة: م�صاهدة القنوات العربية
»الُمطّبعة« حرام �صرعًا

بُحرمة  أم��س،  غ��زة،  قطاع  في  فلسطين«  »علماء  رابطة  أفتت 
الرمضانية  المسلسات  تبّث  التي  العربية  القنوات  مشاهدة 

الداعية للتطبيع مع االحتال، ودعت لمقاطعتها.
جاء ذلك خال مؤتمر صحافي، عقده مروان أبو راس، رئيس 

الرابطة، في مدينة غزة.
وقال أبو راس »ننظر بعين االستهجان لسلوك بعض وسائل 
إع����ام م��ن��س��وب��ة إل���ى ال��ع��روب��ة واإلس�����ام، وت��ب��ث مسلسات 
رمضانية داعية للتطبيع، لتصبح بوقا مشبوها من أبواق الدعاية 

الصهيونية بأموال عربية وإسامية«.
القنوات حرام شرعاً، ومقاطعتها  وتابع »لذا فإن متابعة هذه 
أه��داف تنصر من  لما تحمل في مخططاتها من  واجب شرعي، 
من  المسلمين  أبناء  على  الصهاينة  اليهود  األم��ة  أع��داء  خالها 

أخوة الدين والعقيدة أهل فلسطين«.
خليجيين،  مسلسلين  إل���ى  ح��دي��ث��ه  ف��ي  راس،  أب���و  وي��ش��ي��ر 
ُيعرضان منذ بداية شهر رمضان، وأثارا ردود فعل فلسطينية 
الفلسطيني،  للشعب  إس����اءات  الحتوائهما  غ��اض��ب��ة،  وع��رب��ي��ة 

ودعوات للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
قناة  والمسلسان هما »مخرج 7« و«أم هارون«، وتعرضهما 

»أم بي سي« )MBC( السعودية، والتي تبث من اإلمارات.
وتطرق مسلسل »مخرج 7«، للعاقات العربية مع »إسرائيل«، 
معها،  وثقافية  اق��ت��ص��ادي��ة  ع��اق��ات  إق��ام��ة  ت��ؤي��د  مشاهد  وف��ي��ه 

وتسيء للشعب الفلسطيني، وتصفه ب�«العدو«.
يهودية،  سيدة  حول  قصته  فتدور  ه��ارون«  »أم  مسلسل  أما 
دول  في  اليهودية  والجالية  أسرتها  واجهت  التي  والتحديات 
ثقافة  نشر  إلى  يهدف  عماً  مراقبون،  اعتبره  ما  وهو  الخليج، 

التطبيع مع الكيان الصهيوني.
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حّذر الرئيس نجيب ميقاتي من »التأخير في تنفيذ اإلصالحات االقتصادية والمالية الضرورية، والمضي 
المالي واالقتصادي يطال  اإلنهيار  الجانبية، بينما  السياسية والنقاشات  اآلن، بالسجاالت  كما هو حاصل 

تباعاً كل القطاعات«.
الحاصلة،  األزمات  وتراكم  الدولة  تشهدها  التي  األوضاع  صعوبة  نعلم  »نحن  أمس:  تصريح  في  وقال 
وال نحّمل المسؤولية لطرف محدد، لكّن المطلوب من الحكومة أن تبادر في المعالجة من باب ضبط مكامن 
الخلل المعروفة وأهمها الكهرباء والهدر الحاصل في المالية العامة، إالّ أّن الواضح أّن أهل السلطة التنفيذية 
المطلوبة،  المعالجة  جوهر  تشكل  ال  خجولة  بخطوات  واالكتفاء  اآلخرين  على  المسؤولية  برمي  يكتفون 
على  الدولي  النقد  صندوق  مقدمها  وفي  المعنية  الدولية  الهيئات  يشجع  الذي  الحقيقي  المدخل  وليست 

دعم لبنان«.
التي  البّراقة  العناوين  إطار  اآلن  حتى  يتعدى  ال  الحل  خطة  تسميتها  على  اصطلح  ما  أن  »كما  أضاف: 
يشكل  الذي  الخاص  القطاع  دور  »تهميش  من  محذراً  تعديلها«،  بعد  سريعة  تنفيذية  آليات  إلى  تحتاج 
واألبعاد  األهداف  واضحة  حمالت  خالل  من  صورته  وضرب  البلد،  في  االنتاجية  للدورة  األساس  العصب 
الناس  موارد  مصادرة  لمقولة  والترويج  واإلنتاجية  المالية  الخاص  القطاع  مؤسسات  بكل  الثقة  لزعزعة 
من  األمر  وهذا  المشروعة،  الخاصة  الملكية  أحقية  على  والتعدي  لممتلكاتهم،  مقنع  تأميم  إلى  واللجوء 
الفعلي على دور لبنان  االنقالب  التي قام عليها لبنان وبالتالي  القضاء على كل األسس االقتصادية  شأنه 

الحقيقي«.
شارع  تجار  و»جمعية  طرابلس«  تجار  »جمعية  من  وفداً  طرابلس  في  مكتبه  في  استقبل  ميقاتي  وكان 
األزمة  ظل  في  القطاعين  ألوض��اع  عرضا  والمقاهي،  المطاعم  أصحاب  من  ووف��داً  ومتفرعاته«  عزمي 

الراهنة. االقتصادية 

الوطن / �سيا�سة

ال�ضعودّية تح�ضر موعداً قريبًا 

لحلفها مع »ا�سرائيل«!

{ د. وفيق إبراهيم 
في  وتقلصه  والعراق  سورية  في  السعودي  الدور  انهيار 
اليمن وتراجع البترول على مستويي اإلنتاج واإلسعار، هي 
سلمان  بن  محمد  السعودي  العهد  ولي  على  فرضت  عوامل 

إرجاء مؤقتاً لموعد إعالن التقارب بين »اسرائيل« وبالده.
الى  السّر  من  المحتل  الكيان  مع  حلفه  لنقل  متلهفاً  كان 
للمملكة  ُيعيد  األوسط  الشرق  في  جديد  بعصر  للبدء  العلن، 
السعودية مكانتها المفقودة نتيجة للسياسات الرعناء التي 
وإيران،  العربي  المشرق  بلدان  معظم  في  سلمان  ابن  طبقها 
فيها  بما  اهمياتها  لمجمل  ب��الده  بفقدان  متسبباً  فخسرها 
الصراع  انهاء  محاولة  من  مرحلياً  منعته  التي  العناصر 
العربي اإلسرائيلي ودفعته من جهة اخرى إلى مواصلة اضفاء 
الطابع المتكتم لعالقاته مع الكيان المحتل. واذا كان مثل هذا 
االمر يكفي السعوديين حالياً كنوع من الحيطة والحذر، فإنه 
االنهيار  من  حالياً  االستفادة  تريد  التي  »اسرائيل«  يرضي  ال 
السعودي لتدمير القضية الفلسطينية بما يؤدي الى توسيع 
حلفها نحو الخليج وقسم كبير من العالم اإلسالمي والعربي 
مع المستسلمين في اوقات سابقة في مصر واالردن والسلطة 

الفلسطينية وقطر والبحرين واإلمارات والسودان.
مع  جديدة  خطة  تطبيق  يشترط  سلمان  بن  محمد  لكن 
»اسرائيل« يطمح من خاللها إسقاط الدولة السورية وحزب 
بما  إيران.  على  القضاء  معركة  لبدء  تمهيداً  لبنان.  في  الله 
للحلف  مستسلمة  أوسطية  شرق  منطقة  إنتاج  الى  يؤدي 

السعودي – اإلسرائيلي لمرحلة طويلة.
على  سورية  في  اإلسرائيلية  الغارات  استهداف  فإن  لذلك 
أهداف إيرانية كما تزعم، ال يكفي ولي العهد، فهذا األخير يصّر 
على الربط بين الوجود االيراني في سورية واسقاط الرئيس 
بشار االسد متوهماً ان بإمكانه الضغط على روسيا إلقناعها 
قيد  الدستورية  اللجنة  عبر  معها  والتأسيس  الخطة،  بهذه 
التأسيس لمعادلة سياسية جديدة في سورية، تحتوي على 
معارضين سوريين محسوبين على السعودية وشخصيات 

سورية ايضاً لها عالقاتها العميقة مع الروس.
الخليجي  اإلع��الم  في  تكهنات  تعميم  ال��ى  أّدى  ما  ه��ذا 
والغربي والروسي تزعم ان الروس مستعدون للقبول بتغيير 

الرئيس االسد والموافقة على المعادلة الجديدة.
المباشر  السياسي  وفريقه  شخصياً  بوتين  الرئيس  لكن 
ومكتبه اإلعالمي سارعوا الى نفي هذه التسريبات الخليجية 
– اإلسرائيلية، معتبرين ان الرئيس االسد هو القائد الشرعي 
لسورية، والحليف األساسي لروسيا التي ال تؤيد في سورية 
لكن  االس��د.  بشار  القائد  اختار  ال��ذي  شعبها  يريده  ما  اال 
السعودية ال تزال تحض »إسرائيل« على غارات كثيفة هدفها 

طرد اإليرانيين وإسقاط الرئيس االسد.
فيتبين في النهاية ان الحكم السعودي يشتري وقتاً يحاول 
ان يحشر فيها أخصامه لمدة تسمح له بإعادة بناء قواه داخل 
المملكة وخارجها. فهو في ورطة داخلية تتقاطع مع تداعيات 
جائحة الكورونا، وتفرض عليه خفضاً في موازنة السعودية 
بأكثر من خمسين في المئة دفعة واحدة وهذا له انعكاساته 
على االستقرار الداخلي التي بدأت بارتفاع أسعار السلع من 
5 في المئة الى 15 دفعة واحدة مرشحة ألن تتخطى الثالثين 

في المئة الشهر المقبل.
الجديدة  العراقية  الحكومة  في  السعودية  أراح  ما  هناك 
راجحة  تقاطع  كمعادلة  المحسوب  الكاظمي  يترأسها  التي 
في  االيراني  الدور  من  شيئاً  وتختزن  األميركيين  لمصلحة 

العراق.
لذلك يريد ابن سلمان مشاركة جوية إسرائيلية على درجة 
مهزوم  العهد  فولي  اليمن.  ضد  حربه  في  النوعية  من  عالية 
الغربي  والساحل  الوسط  حدود  معظم  عند  الله  انصار  مع 

وقمم صعدة في الشمال.
بالدم  اإلم��ارات،  مع  اليمن  جنوب  تقاسم  يحاول  هو  وها 
االنتقالي  المجلس  بين  اشتباكات  برعاية  وذل��ك  اليمني 
الموالي لمحمد بن زايد وقوات عبد ربه منصور هادي التابع 

للسعودية.
الضاري  القتال  لهذا  إم��ارات��ي  سعودي  دف��ع  اذاً  هناك 
المندلع بين قوات يمنية في معظم محافظات جنوبي اليمن، 
واإلمارات  للسعودية  تابعة  كانتونات  الى  لتقسيمه  وذلك 
ومتخاصمة فيما بينها وذلك لهدف وحيد وهو تكريس حالة 
االنقسام بينها لمصلحة المحمدين بن سلمان وبن زايد، لذلك 
يريد الطرفان تقسيم الجنوب للعودة الى قتال دولة صنعاء 
وبمساعدة جوية إسرائيلية يعتقد ابن سلمان انها قادرة على 
الى  الله تؤدي  القوى وإلحاق هزيمة بأنصار  تغيير موازين 

إسقاطهم نهائياً.
بهذه الطريقة يعتقد السعوديون ان بوسعهم عرقلة الدور 
اإلقليمي لحزب الله انطالقاً من عرينه اللبناني وقطع عالقاته 

بسورية عبر الغارات اإلسرائيلية على البلدين.
فكيف يصدق ابن سلمان هذه الترهات التي ينسفها نجاح 
حزب الله في طرد »إسرائيل« من لبنان في 2000 وصّدها في 

2006 وانتصاره على اإلرهاب في سورية وشرقي لبنان؟
هزيمة  الحاق  امكانية  حدود  الى  االم��ور  به  وصلت  فهل 
احالم  من  دائماً  وهذه  متماسكاً  إقليمياً  دوراً  يؤدي  بحزب 
في  الخيارات  النسداد  امرهم  على  والمغلوبين  المهزومين 
تربية  على  فيعملون  المتالحقة  لهزائمهم  نتيجة  وجههم 

االحالم والكوابيس.
ق��وات  بنقل  فيتعلق  النهائي  ال��س��ع��ودي  الطموح  أم��ا 
السعودية مع سالح جوي، لمواصلة حصار  الى  إسرائيلية 

إيران باالتفاق مع األميركيين ايضاً. فهل هذا ممكن؟
يحاول ولي العهد بحلفه مع »اسرائيل« العودة الى اسقاط 
سورية والقضية الفلسطينية واليمن، وايران وذلك لتأسيس 

مملكة له تصبح اقوى معادلة في المعادلة االسالمية.
لم  العالم  في  دولة  اقوى  اصحاب  االميركيون  كان  واذا 
سلمان  ابن  يحلم  فكيف  سلمان  ابن  خطة  تنفيذ  من  يتمكنوا 
ان  يجب  ك��ان  متالحقة  هزائم  من  الخارج  وه��و  بتطبيقها 

تسقطه لوال الدعم األميركي؟
 – ال��س��ع��ودي  الحلف  ع��ن  اإلع���الن  م��وع��د  اص��ب��ح  فهل 
التراجعات السعودية لالعالن عنه  اإلسرائيلي قريباً؟ تدفع 

في وقت قريب، فهل تطرأ مفاجآت تؤدي الى نسفه؟ 
إن الجواب رهن ببدء الدولة السورية وحزب الله بإسقاط 
الطائرات اإلسرائيلية بما ينسف حركتها في االجواء اللبنانية 
واحالمه  سلمان  بن  محمد  مشاريع  معها  ويدمر  السورية   –

وكوابيسه. 

خفاياخفايا

قال سياسي مخضرم إن رجل األعمال بهاء 
الحريري أضاع فرصته الوحيدة بأنه لم يطرح 

نفسه بديالً لشقيقه رئيس الحكومة السابق سعد 
الحريري بصفته الزعيم المستعّد لتحقيق وفاق 

وطني مسؤول خارج المحاصصات ضماناً 
لعبور لبنان األزمة ولم يبِن خطابه على اعتبار 

أن شقيقه غادر الصيغة الوفاقيّة في وقت خاطئ 
بعدما دخلها بمحاصصة خاطئة.
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وا�سنطن و»داع�ش« والتحّديات ال�ستراتيجية... عودة الإرهاب
{ أمجد إسماعيل اآلغا 

الشرق األوسط،  األميركية حيال  انطالقاً من جوهر االستراتيجية 
»داعـــش«،  عـــودة  عنوانه  جــديــد  صـــراع  على  ُمقبلة  المنطقة  أّن  يــبــدو 
وبعبارة أوضح، يبدو أّن ورقة الجماعات اإلرهابية ستعود لتدخل في 

البازار السياسي والعسكري، وفق ُمعطيين:
الُمعطى األول - العراق: حقيقة األمر هناك تساؤالت جمة تتمحور 
حول عودة »داعش« إلى العراق، وتحديداً في هذا التوقيت، فضالً عن 
الجهود  مع  تزامناً  ذلك  يأتي  الشعبي؛  الحشد  ضّد  الهجمات  تكثيف 
الحكومة  تشكيل  إلى  للتوصل  ُسبٍل  عن  الباحثة  العراقية  السياسية 

العراقية.
في هذا اإلطار، ُيمكننا أن ُنسلط الضوء على العمليات اإلرهابية التي 
تحدث قبيل أي استحقاق سياسي في العراق، ما يعني أّن هناك ارتباطاً 
واضحاً ووثيقاً، بين خطوات العمل السياسي في العراق سواء تشكيل 

حكومي أو برلماني جديد، وبين عودة اإلرهاب.
إقليمية  جهات  هناك  إّن  قلنا  إن  الحقيقة  ُنجافي  ال  بموضوعية، 
القرار  ســيــاق  فــي  تــدخــل  ضغط  كــورقــة  اإلرهــــاب  تستخدم  ودولــيــة 
السياسي، فـقضية تسلل أيادي القوى األجنبية، وعلى رأسها أميركا، 
إلى المناصب الحكومية ليست غامضة على أحد، بل الجميع ُيقّر بذلك، 
والءاتها،  اختالف  على  السياسية  الجهات  هذه  إرضــاء  عملية  أّن  كما 
تقديم  قبل  ُمكلّف  وزراء  رئيس  كّل  يواجهها  التي  المشاكل  كبرى  من 

وزارته للبرلمان.
الوقت  في  اإلرهابيين  نشاط  تزايد  في  رئيسي  سبب  أيضاً  هناك 
البرلمان  أّن  حيث  السياسي،  القرار  سياق  في  التأثير  لجهة  الراهن، 
العراقي صّوت على إخراج القوات األجنبية من البالد، ومن الطبيعي أّن 
هذا القرار الذي اتخذه البرلمان بعد استشهاد القائدين قاسم سليماني 
إدارة  فــإّن  لذلك  لواشنطن،  يرق  لم  ورفاقهما،  المهندس  مهدي  وأبــو 

ترامب تبذل ما في وسعها لعرقلة تنفيذ هذا القرار.
القوات  أّن  ُمفادها  نتيجة  إلى  يقودنا  األول،  الُمعطى  في  سبق  ما   
األميركية تسعى جاهدة للبقاء في العراق، واستخدام »داعش« لتحقيق 
حالة  إلى  العراق  في  المشهد  عودة  المقابل،  في  يعني  ما  الهدف،  هذا 
من عدم االستقرار والتشظي على المستويات السياسية والعسكرية 

واألمنية.
للتطورات  المتابعين  من  أحــد  ُينكر  ال  ســوريــة:   - الثاني  الُمعطى 
السورية، أّن الدولة السورية تمّكنت، وعبر خطوات سياسية وعسكرية 
متسارعة، من تقويض الخطط األميركية في كثير من المسارات، ولعّل 
قد  »قسد«،  واشنطن  لـ  العسكري  بالذرع  »داعــش«  محاربة  مسرحية 
ُكشفت فصولها وباتت واضحة للجميع، فبؤر »داعش« تنشط انطالقاً 
أّن حراك »داعش«  الواضح  إذ من  القوات األميركية،  أماكن تواجد  من 
في سورية ينطلق من شرق الفرات، عبر جيوب مبعثرة ومنتشرة ال 

ُيسمح ألحد االقتراب منها.
سجون  من  الواسعة  الفرار  حركة  مؤخراً  لوحظ  آخــر،  جانب  في 
قيام  عن  فضالً  »داعـــش«،  وعناصر  قــادة  بداخلها  يقبع  التي  »قسد«، 
البادية  عمق  في  مجهولة  وجهات  إلى  هؤالء  بنقل  أميركية  مروحيات 
اإلرهابية  بالعناصر  االستثمار  حالة  أّن  صراحة  يعني  ما  السورية، 

عادت إلى الواجهة من جديد.
ما بين المعطى األول والثاني، من الواضح أن أهداف واشنطن في 
لذلك  نتيجة  العراق،  في  أهدافها  عن  المضمون  في  تختلف  سورية، 

ُيمكننا استنتاج أمرين:
في  اإلرهــــاب  مشهد  هــنــدســة  خـــالل  مــن  واشــنــطــن  تسعى  األول: 
سورية، إلى منع الدولة السورية من توسيع نطاق سيطرتها في شمال 
شرق سورية، فضالً عن المحاوالت التي تسعى من خاللها واشنطن، 
إلى اإلبقاء على عوامل الضغط الميداني ُتجاه روسيا، ومحاولة عرقلة 
بين دمشق وكردها، وفي هدف  التي حصلت مؤخراً  ُجملة االتفاقات 

أبعد من ذلك، تسعى واشنطن إلى منع الدولة السورية من االستفادة 
من الثروات النفطية، بما يؤّسس لجملة من الضغوط االقتصادية على 
الدولة السورية، يمنعها من تأسيس واقع اقتصادي إيجابي، األمر الذي 
ُيمكن ترجمته عبر حالة من السخط الشعبي ضّد الدولة السورية. وفي 
العراقية،  السورية  الجغرافيا  كسر  واشنطن  تحاول  جغرافية،  ُجزئية 

لمنع لتشبيك بين دمشق وبغداد وضمناً إيران.
الثاني: تسعى واشنطن إلى ضرب بنية المقاومة في العراق، األمر 
الذي ستكون له منعكساته على عموم محور المقاومة، وفي جانب آخر 
العراق ورفدها بعناصر إرهابية من  القوات األميركية في  فإّن تعزيز 
»داعش«، يمنع ُحكماً الترابط الجغرافي والميداني بين طهران وبغداد 
ودمشق؛ هذا األمر سيُعزز الفوضى وعدم االستقرار في العراق، وهذا 
هو جوهر الهدف األميركي، ما يعني من الناحية العملياتية، أن »داعش« 
في الفترة المقبلة، سيكثف من هجماته ضّد المدنيين والمدن العراقية، 
سيطرته  بسط  من  »داعش«  لتمكين  أميركية  مساعدات  تقديم  وسيتم 
تستحوذ  وبــهــذا  الــعــراقــيــة،  الــمــدن  بعض  وربــمــا  الــقــرى  بعض  على 
واشنطن على ورقة سياسية ُتجيز لها التفاوض بقوة على بقاء قواتها 

في العراق.
صــفــوة الــقــول، مــا بــيــن الــعــراق وســـوريـــة، تسعى واشــنــطــن إلى 
المحافظة على وجود استراتيجي ُمتعلق بضبط عمليات التوصل بين 
ُيتيح لها  المقاومة، فضالً عن اإلمساك بمفتاح جغرافي  أركان محور 
الضغط على إيران وسورية والعراق، وكذا روسيا، األمر الذي يشي 
بسيناريو يكاد يكون بوابة لعودة مشاهد الدم والخراب في المنطقة؛ 
كل ذلك برعاية أميركية ِصرفة، لكن ضمن هذا المشهد، ال شّك في أّن 
االلتفاف  ُيمكنها من  الخطط ما  المقاومة تملك من  استراتيجية محور 
على المشهد األميركي الُمراد هندسته في المنطقة، عطفاً على الخبرات 
التي راكمها محور المقاومة، والتي ستوظف في أي مواجهة  القتالية 

مع األصيل األميركي أو وكيله »داعش«.

يبدأ  أيام  أربعة  لمدة  لبنان  في  العام  اإلقفال  الوزراء  مجلس  قّرر 
مساء اليوم األربعاء وينتهي صباح يوم اإلثنين المقبل، وذلك ضمن 
نسبة  ارتفعت  الذي  »كورونا«  وباء  لمكافحة  اإلج��راءات  سلسلة 
كبيرة.  بنسبة  الفائتة  األي��ام  خالل  المواطنين  بين  به  اإلصابات 
بعد  الفساد  لمكافحة  الوطنية  االستراتيجية  مشروع  على  ووافق  

إدخال  تعديالت عليه.
رئيس  برئاسة  بعبدا،  قصر  ف��ي  أم��س  انعقد  المجلس  وك��ان 
الدكتور  الحكومة  رئيس  وحضور  عون  ميشال  العماد  الجمهورية 

حسان دياب والوزراء.
منال  الدكتورة  اإلع��الم  وزي��رة  أعلنت  الجلسة،  انتهاء  وبعد 
إلى  التحية  الجلسة   مستهل  في  وجه  عون  أن  نجد،  الصمد  عبد 
الممرضين والممرضات في يومهم العالمي الذي صادف يوم أمس، 
ونحيي  يوم،  كل  نذكرهم  الذين  الرحمة  مالئكة  إلى  »تحية  وقال: 
نزال،  وال  معهم،  عشنا  لقد  االنسانية.  لرسالتهم  ووفاءهم  جهودهم 
المخاطر  رغم  على  »كورونا«  بمرضى  االهتمام  أجل  من  كفاحهم 
يترّددوا  ولم  منهم  عدد  أصيب  وقد  عملهم،  أثناء  في  تتهددهم  التي 
نتمنى  العالمي،  يومهم  في  نهنئهم  إذ  إننا  بعملهم.  المضي  في 
إلنصافهم  جانبهم  إلى  بالوقوف  ونعدهم  العطاء،  من  المزيد  لهم 
نقول  والممرضات  الممرضين  لجميع  وحقوقهم.  مطالبهم  وتحقيق 

نحن معكم«.
بالترتيبات  النظر  إع���ادة  ض���رورة  ع��ن  تحدث  »ث��م  أض��اف��ت: 
عدد  أن  سيما  ال  »ك��ورون��ا«،  وب��اء  لمواكبة  المتخذة  واإلج���راءات 
اإلصابات تطور بشكل مؤسف خالل األيام القليلة الماضية. وطالب 
جميع  وبتعاون  الصحي،  الحجر  أماكن  على  الرقابة  بتشديد 
المناطق  في  المتخذة  الوقاية  إج��راءات  نجاح  لتأمين  المعنيين 
الحجر  يتابعون  الذين  المواطنين  على  متمنياً  كافة،  اللبنانية 
تفادياً  اإلط��ار،  ه��ذا  في  منهم  مطلوب  هو  ما  كل  بالتزام  المنزلي 

التخاذإاجراءات قانونية بحقهم إن هم خالفوا قواعد الوقاية«.
الحكومة  هذه  حّققت  فقال:  دياب،  الرئيس  تحدث   »ثم  وتابعت: 
إنجازاً مهماً في مواجهة تحدي وباء كورونا، طيلة شهرين ونصف 
خالل  من  نسبة  بأعلى  لبنان  حماية  في  ونجحنا  تقريباً،  الشهر 
إجراءات وتدابير اتخذناها منذ البداية، على الرغم من تفاوت نسبة 
اإللتزام بها بين منطقة وأخرى. لألسف، وبسبب التراخي في بعض 
فإن  المواطنين،  بعض  عند  المسؤولية  وعدم  واإلهمال  المناطق، 
فيروس  انتشار  مؤشر  أن  ويبدو  باالنهيار.  اليوم  مهّدد  اإلنجاز  هذا 
المعدل  أي   ،)Reproduction factor or «R« rate( كورونا 
الذي يقيس نسبة انتشار الفيروس من شخص إلى آخر، قد تسارع 
جديدة  حاالت   109 هناك  الماضية.  الثالثة  األيام  في  مجتمعنا  في 
خالل 4 أيام، وهذا رقم يعيدنا إلى الخلف كثيراً. وعلينا أن نعيد رقم 

هذا المؤشر إلى ما كان عليه سابقاً أي إلى أقل من 1.
أيام  ثالثة  من  أط��ول  م��دة  يلزمنا  أن��ه  من  الرغم  وأضاف:على 
الفورية  اإلجراءات  سنأخذ  ولكننا  للوباء،  الحقيقي  المنحى  لمعرفة 
إلى  سنعود  عليه،  وبناء  مخاطرة.  بدون  الصحي  أمننا  تحفظ  التي 
اإلغالق الكامل في الداخل لمدة 4 أيام، اعتباراً من مساء األربعاء 13 
18 أيار، حتى تتمكن فرق وزارة الصحة  أيار، وحتى صباح اإلثنين 
 test،( بسرعة  الحاالت  جميع  وعزل  وتتبع  االختبارات  إجراء  من 
األيام  خالل  ظهرت  التي   )trace and identify all cases
والصحية  االستشفائية  المؤسسات  باستثناء  الماضية،  القليلة 
يكون  أن  ويجب  والصناعية.  والزراعية  الغذائية  والقطاعات 
مطلقاً.  التراخي  يجوز  وال  المناطق،  جميع  في  وشاماًل  تاماً  اإلغالق 
وعلى  اإلغ��الق،  خطة  تطبيق  في  تتشدد  أن  األمنية  األجهزة  على 
ومجتمعنا  وعائالتهم  أنفسهم  لحماية  بالتدابير  االلتزام  المواطنين 
من االنهيار الذي نشاهده في معظم دول العالم. أيضا سنعيد النظر 

بخطة إعادة فتح القطاعات، ونحن اليوم في المرحلة الثالثة.
قضية أخرى يجب أن تكون في سلم أولوياتنا في هذه المرحلة، 
والسلع  الغذائية  المواد  أسعار  في  الجنوني  االرتفاع  قضية  هي 
يبقى  أن  يجوز  وال  التجار،  بعض  لدى  جشع  هناك  االستهالكية. 
الحالي  الوضع  يستغلون  التجار  بعض  محاسبة.  دون  من  هؤالء 

أمر  هذا  اللبنانيين.  عيش  لقمة  حساب  على  باهظة  أرباحاً  ليحققوا 
أو  أخالقي  أو  إنساني  ضمير  لديهم  ليس  التجار  هؤالء  أن  على  يدل 

وطني. ولذلك يجب أن تكون هناك إجراءات صارمة بحقهم.
فيجب  اللبنانية،  الليرة  أمام  الدوالر  صرف  لسعر  بالنسبة  أيضاً 
أن يكون هذا الموضوع من أولى األولويات، ألنه ينعكس على حياة 
اللبنانيين في مختلف النواحي. لقد طلبت سابقاً من وزير الداخلية 
ما  وهذا  الصيارفة،  مخالفات  ضبط  في  التشدد  األمنية  القوى  ومن 
وهو  القضاء  عهدة  في  الصيارفة  مخالفات  ملف  واآلن  فعالً،  حصل 
بالعملة  التالعب  يريد  من  لكل  واضحاً  يكون  أن  ويجب  يتابعه، 
قبل  لبنان،  مصرف  حاكم  من  طلبت  كما  سيحاسب.  أنه  الوطنية 
الدوالر  صرف  سعر  ارتفاع  للجم  األسواق  في  دوالرات  ضخ  فترة، 
من  وه��و  ض��روري  األم��ر  وه��ذا  ال��ت��وازن  من  أدن��ى  حد  تحقيق  عبر 

مسؤولية حاكم المصرف المركزي.
المغشوش،  الفيول  ملف  بينها  ومن  الفساد،  لملفات  بالنسبة 
استقاللية  مبدأ  ال��وزاري،  بيانها  في  البداية،  منذ  تبنت  الحكومة 
يتحمل  الذي  القضاء  عمل  في  التدخل  عدم  على  أشدد  وأنا  القضاء. 
التحقيقات  وإجراء  الفساد،  ملفات  فتح  في  اليوم  كبيرة  مسؤولية 
للشفافية  تعزيزاً  مسبقة،  أحكام  دون  من  المسؤوليات،  تحدد  التي 

والصدقية.
صّوت  وبعدما  المالي،  لإلصالح  الحكومة  خطة  إلى  باالنتقال 
عليها مجلس الوزراء باالجماع  يفترض تذكير وحدات الدولة، ومن 
بينها مصرف لبنان، بأنها جزء من الحكومة،  وعليها أن تعمل على 
المفيد تذكير  المواطنين. كما من  إنجاح الخطة لتخفيف األعباء عن 
المسألة  هذه  في  الدفاع  للحكومة  بضرورة  الداعمة  النيابية  الكتل 
إلى  للتوصل  ج��داً  الموحد  أساسي  أن  الموقف  ذل��ك  األساسية، 
االنقسامات  تسبب  وعدم  الدولي،  النقد  صندوق  مقبول  مع  برنامج 

في صفوفنا بزيادة األعباء والشروط على كاهل اللبنانيين.
الحكومية،  وال  اآلن ببدائل  جدية عن الخطة  نحن لم نسمع حتى 
يمكن ترك  اللبنانيين دون خيارات في حال تسببت االنقسامات   في 
البناء على هذه  فشل المسار الحالي.   رضي العالم بخطتنا،  ويجب 
الصدقية. وال يجوز أن يصّوت البعض على الخطة ثم يتكلم ضدها، 
حاجزاً لنفسه مكاناً مع الخطة إن نجحت، ومع أعدائها إن فشلت ال 

سمح الله.

وإنما  للحكومة،  وال  للدولة  ملكاً  ليست  المالي  اإلص��الح  خطة 
فإن  وبالتالي  اللبنانيين،  ويحمي  البلد،  يحفظ  للدولة،  مسار  هي 
منع  يستهدف  وإنما  الحكومة،  يستهدف  ال  الخطة  على  التصويب 
حدة  تخفيف  في  تساهم  خارجية  مساعدات  على  لبنان  حصول 
إلسقاطها  الخطة  على  تصويب  وكل  اللبنانيين،  على  المالية  األزمة 

يؤدي إلى اإلضرار بمصلحة لبنان واللبنانيين«.
القرارات  واتخذ  االعمال،  جدول  ال��وزراء  مجلس  درس  بعدها، 

بشأنها: المناسبة 
في ما خص مسألة مكافحة وباء كورونا، عطفاً على مرسوم أعالن 

2020/6198 وملحقاته، قرر المجلس: التعبئة العامة رقم 
- اإلغالق الكامل لمدة أربعة أيام اعتباراً من الساعة 19 من مساء 
فجر  من  الخامسة  الساعة  ولغاية   2020/5/13 االربعاء  يوم 
االستشفائية  المؤسسات  باستثناء   ،2020/5/18 االثنين  يوم 
تأكيد  الى  إضافة  والصناعة،  والزراعة  الغذاء  وقطاعات  والصحية 
منها  الخروج  وعدم  منازلهم  في  البقاء  المواطنين  التزام  وجوب 
العامة  األماكن  في  التجمعات  ومنع  كما  القصوى،  للضرورة  إالّ 
إصدار  والبلديات  الداخلية  وزارة  إلى  يعود  أن  على  والخاصة، 

القرارات الالزمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.
نقدية  هبة  قبول  على  الموافقة  المجلس  قرر  أخ��رى،  جهة  من 
مقدمة من إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية بقيمة توازي مليون 
إلى  ُيصار  أن  على   )...( الخارج،  إلى  للتحويل  قابلة  أميركي  دوالر 
اللبنانيين  الطالب  ونقل  لمساعدة  الهبة  هذه  من  جزء  استعمال 
المناطق  في  سيما  وال  الخارج،  في  والموجودين  مادياً  المتعثرين 

المعزولة والذين يعانون جراء وباء كورونا.
لشؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  م��ش��روع  على  الموافقة  المجلس  وق���ّرر 
الفساد  لمكافحة  الوطنية  باالستراتيجية  المتعلق  اإلدارية  التنمية 
عرض  إلى  المجلس  واستمع  عليه.  التعديالت  بعض  إدخال  بعد 
للمرحلة  االستراتيجية  ال��وزارة  خطة  حول  اإلع��الم  وزي��رة  قدمته 
المقبلة، أخذ علماً بها على أن يستكمل البحث فيها خالل األسبوعين 

المقبلين«.
إلى  للدفاع  األعلى  المجلس  عون  الرئيس  دعا  أخرى،  جهة  من 
في  للبحث  اليوم،  ظهر  بعد  من  والنصف  الثالثة  يعقد  اجتماع 

إجراءات ضبط التهريب عبر المعابر.

»الأعلى للدفاع« يبحث اليوم اإجراءات �سبط التهريب 

مجل�س الوزراء: اإقفال عام 4 اأيام بعد ارتفاع الإ�صابات بكورونا  

والموافقة على م�صروع ال�صتراتيجية الوطنية لمكافحة الف�صاد معّدًل

)داالتي ونهرا( من اجتماع مجلس الوزراء في بعبدا أمس 

ميقاتي مستقبالً وفد جمعية تجار طرابلس

ميقاتي: النهيار يطال كل القطاعات
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الرئاسة  مقر  في  ب��ّري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  ع��رض 
برونو  لبنان  في  الفرنسي  السفير  مع  التينة،  عين  في  الثانية 
والعالقات  والمنطقة  لبنان  في  العامة  للتطورات  فوشيه، 

الثنائية بين البلدين.
واستقبل بّري الوزير السابق كريم بقرادوني.

في  النواب  لمجلس  العامة  األمانة  أشارت  آخر،  صعيد  على 
الموظفين  تدعو  إدارية  بمذكرة  يتعلق   خبر  تداول   إلى  بيان، 
الذين تجاوزت فترة خدمتهم 25 سنة إلى االستقالة واالستفادة 

من محفزات مالية.
تناول  فيه  يتم  الذي  السياق  »أن  العامة  األمانة  وأك��دت 
العالقة  إلى  اإلساءة  وهدفه  للحقيقة  مناف  المذكرة  مضمون 
المذكرة  »هذه  أن   موضحة  والموظفين»،  المجلس  إدارة  بين 
للموظف  اختيارية  وهي  اإلداري��ة،  المذكرات  من  كسابقاتها 
كما   ، إج��ب��اري��ة  وليست  سنة   25 خ��دم��ات��ه  بلغت  ال���ذي 
ترك  على  إكراه  أو  إقالة  فعل  بأنه  تصويره  البعض  يحاول 

الوظيفة».

أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أنه سلّم 
لجنة اإلدارة والعدل النيابية عشرة ملفات خول الفساد، مؤكداً أنه 

ستتم متابعتها في عدة اتجاهات.
»لّبيت  النواب:  مجلس  من  أمس  تصريح  في  الله  فضل  وقال 
دعوة وجهتها لجنة اإلدارة والعدل مشكورة برئاسة رئيسها  النائب 
جورج عدوان في ضوء المؤتمر الصحافي الذي عقدته يوم الجمعة 
اللبناني،  للقضاء  قدمتها  فساد  ملفات  عن  فيه  وتحدثت  الماضي 
وهذه الدعوة هي في إطار العمل الرقابي الذي تقوم به اللجنة. وأنا 
ال أتحدث عن اللجنة، ورئيسها ينطق باسمها، إنما أحببت أن أشير 
إلى أنني قدمت اليوم ما لدي من ملفات بناء على طلب اللجنة وما 
فيها من مستندات على CD وهي عبارة عشرة ملفات مقدمة إلى 

القضاء». 
هذا  في  اللجنة  داخ��ل  عميق  نقاش  »حصل  أن��ه  إل��ى  وأش��ار 
نعتبره  عمل  وه��ذا  وتتابع،  هي  تواكب  أن  وُيفترض  الموضوع 
عمالً إيجابياً من قبل اللجنة، وهو في إطار الدور الذي ستقوم به، 
ولنقول للجميع إن هذه الملفات سنتابعها عبر اتجاهات عدة، منها 
في المجلس النيابي الذي أفترض انه وضع يده على هذه القضية، 
وأصبح لديه نسخة عن الملفات الموجودة منها في القضاء أي أمام 

محكمة الرأي العام وفي المجلس النيابي وفي القضاء».
إطار  في  بها  سنقوم  أخ��رى  خطوات  هناك  »أيضاً،  وأض��اف: 
الملفات في عملنا في ملف مكافحة الفساد في حزب  متابعة هذه 
الله، سواء عن طريق المحامين أو عن طريق المتابعة الحثيثة مع 

القضاء، أو كما قلت من خالل المجلس النيابي».
وختم: »كل ما أحببت قوله اليوم، إنني أشكر اللجنة مجدداً على 
قدمتها  التي  القيمة  المداخالت  وعلى  به  ستقوم  الذي  الدور  هذا 
خالل مناقشة هذه األمور التي تهم جميع المواطنين، وإن شاء الله 

وبالتعاون يمكن أن نصل إلى النتائج المرجّوة».
اإلدارة والعدل أمس:  من جهته، قال عدوان بعد اجتماع لجنة 
»كان ُيحكى عن ملفات تقدم إلى القضاء وال تصل إلى خواتيهما وكثر 
من النواب عملوا على تقديم إخبارات ولليوم ال نعرف المسار الذي 
سلكته األمور. كان مؤتمر صحافي للنائب الزميل حسن فضل الله 
وقال إنه قدم إخبارات مع وثائق. وطبعا هناك زمالء نواب نعمل 

كلجنة حتى نستجمع كل اإلخبارات التي قدموها مع وثائقها».
وأضاف: »اليوم، سلمنا األستاذ فضل الله كل اإلخبارات مع كل 
المستندات بكل تفاصيلها وأدقها وعرض المراجعات التي قام بها 
أمام القضاء في هذا الموضوع. ونحن نستمع من كل الزمالء النواب 
إلى كل إخباراتهم التي قدموها أمام القضاء. وسنسلم وزيرة العدل 
كل هذه االخبارات وسنخصص جلسة لالستماع إلى إجابات عن 
كل اإلخبارات التي تتعلق بالفيول والصرف الصحي واالتصاالت 
وغيرها، والرأي العام يتابع كل هذه الملفات، وواجباتنا أن نقول 

له أين أصبح كل ملف».
وأشار إلى أنه  سيوجه كتاباً باسم اللجنة إلى وزيرة العدل ماري 
كلود نجم »وسنحدد جلسة ونطلب منها إذا أمكن أن تصطحب معها 

القضاة المعنيين بكل هذه الملفات».

وّجه رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس في فلسطين 
رؤس��اء  إل��ى  صوتية  رسالة  حّنا  عطاالله  المطران  المحتلة 
بري  نبيه  النواب  ومجلس  ع��ون  ميشال  العماد  الجمهورية 
ومجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، ناشدهم فيها »إيجاد حل 
لبنانية  سفر  وثائق  الحاملين  الفلسطينيين  الالجئين  لمشكلة 

العالقين في الخارج».
وقال: »أوجه إليكم رسالتي هذه من مدينة القدس والتي كانت 
والمشاريع  المؤامرات  كل  عن  رغماً  لفلسطين  عاصمة  وستبقى 
من  ه��ذه  برسالتي  إليكم  أبعث  بنا،  تحيط  التي  المشبوهة 
اإلسالمية  مقدساتنا  أهم  تحتضن  مباركة  مقدسة  مدينة  رحاب 
والمسيحية، ال سيما المسجد األقصى المبارك وكنيسة القيامة. 
مناضليها،  تحية  أبنائها،  تحية  القدس،  بتحية  إليكم  أبعث 
لكي  العارية  بصدورهم  لالحتالل  يتصدون  الذين  أولئك  تحية 
يحافظوا على المدينة المقدسة، مدينة عربية فلسطينية عاصمة 

لفلسطين».
ال  النكبة،  منذ  الفلسطينية  القضية  »مع  لبنان  بوقوف  ونّوه 
بل حتى قبل النكبة، منذ ان ابتدأت المشاريع الهادفة إلى سرقة 
فلسطين وتصفية قضيتها، وعندما حلت النكبة الفلسطينية عام 
استقبل  الجئين.  يكونوا  أن  الفلسطينيين  على  وُفرض   1948
المخيمات  هي  وه��ا  الفلسطينيين  الالجئين  من  ع��دداً  لبنان 
الفلسطينية اليوم في لبنان هي خير شاهد على ما قدمه لبنان 

للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية عندما حلت النكبة».
وأكد أّن الالجئين الفلسطينين في مخيماتهم وفي بالد االنتشار 
ريثما  متمنياً   فلسطين،  إلى  العودة  بحق  متشبثون  هم  إنما 
الالجئين  مع  التعامل  يتم  »أن  المنشودة  العودة  هذه  تتحقق 

الفلسطينيين في مخيماتهم بإنسانية وأن تصان حقوقهم ألنهم 
مجروحون، ألنهم متألمون، النهم منكوبون، ألنهم ُفرض عليهم أن 
يتركوا بلدهم الجميل فلسطين األرض المقدسة، لذلك فاننا نتمنى 
من الدول المضيفة لهؤالء الالجئين أن تقدم لهم ابسط الخدمات 

التي يحتاجونها».
سفر  وثائق  يحملون  فلسطينيون  الجئون  »هنالك  وتابع: 
لبنانية يحملها عادة الالجئون في لبنان، وثائق سفر موقتة تؤكد 
أن حاملها هو الجئ فلسطيني قاطن في مخيمات لبنان، هنالك 
عدد من هؤالء عالقون في دول متعددة في العالم، بسبب توقف 
الطيران، بسبب جائحة كورونا، هنالك الجئون فلسطينيون من 
العالم،  هذا  في  مختلفة  دول  في  عالقون  لبنان  مخيمات  أبناء 
نتمنى من الجهات اللبنانية الرسمية، من المسؤولين اللبنانيين 
توجد  ال  مخيماتهم،  إلى  لبنان  إلى  يعودوا  لكي  هؤالء  مساعدة 
في  الجئون  هم  هؤالء  الستقبالهم،  مستعدة  أخرى  دولة  هنالك 
مخيمات لبنان ويجب أن نساعدهم على أن يعودوا إلى أُسرهم 

وإلى المخيمات التي يعيشون فيها».
وقضايا  فلسطين  لنصرة  األهلية  الحملة  أبدت  جهتها،  من 
األمة إرتياحها لقرار الدولة ممثلة بالمديرية العامة لألمن العام 
وعلى رأسها اللواء عباس إبراهيم، بافساح المجال للفلسطينيين 
بالعودة  الخارج  في  والعالقين  لبنانية  سفر  لوثائق  الحاملين 

على الطائرات اللبنانية.
لجهة  أون��روا  إدارة  اتخذتها  »إلج��راءات  ارتياحها  أبدت  كما 
مواجهة تفشي فيروس كورونا، ال سيما تخصيص مركز الحجر 
للعائالت  المساعدات  بعض  وتوزيع  سبلين  معهد  في  الصحي 

األكثر حاجة في المخيمات».

بري عر�ض الأو�شاع مع فو�شيه وبقرادوني

ف�شل اهلل �شّلم لجنة الإدارة 10 ملفات عن الف�شاد 

حّنا نا�شد الروؤ�شاء الثالثة اإيجاد حل لالجئين الفل�شطينيين العالقين في الخارج

عزالدين هناأت باإقرار 

ا�شتراتيجية مكافحة الف�شاد
النائبة  النيابية  والطفل  ال��م��رأة  لجنة  رئيسة  ه��ّن��أت 
االستراتيجية  »إقرار  على  الحكومة  عزالدين  عناية  الدكتورة 
تويتر:  عبر  تغريدة  في  وقالت  الفساد»،  لمكافحة  الوطنية 
مشروع  إطالق  الكبيرعن  السراي  من  إعالنها  عند  نتوقع  »لم 
 ،2018 نيسان  في  الفساد  لمكافحة  الوطنية  االستراتيجية 
خير  متأخرة  تأتي  أن  سنتين.  من  أكثر  سيتأخر  إقرارها  أن 
من أال تأتي أبداً، اآلن يمكن القول فعالً إلى العمل، عسانا نرى 

قريباً». النتائج 
هذه  وض��ع  على  عمل  ال��ذي  »الفريق  ال��دي��ن  ع��ز  وح��ّي��ت 
التنمية  لشؤون  الدولة  وزارة  توليها  أثناء  االستراتيجية 
اإلدارية»، ودعت الحكومة إلى »إقرار االستراتيجية الوطنية 
للتحول الرقمي» معتبرًة أّن »هاتين االستراتيجيتين تشكالن 

رافعة لإلصالح ولمكافحة الفساد وللتطوير االقتصادي».

قائد الجي�ض التقى جنبالط وعلوي
مكتبه  في  أمس  عون  جوزاف  العماد  الجيش  قائد  استقبل 
السابق  النائب  االشتراكي  التقدمي  الحزب  رئيس  اليرزة،  في 
وليد جنبالط يرافقه النائب السابق غازي العريضي، وتناول 

البحث األوضاع العامة في البالد.
ياسر  الدكتور  لبنان  في  المصري  السفير  عون  التقى  كما 
الشحات،  علي  محمد  العميد  العسكري  الملحق  يرافقه  علوي 

وجرى البحث في عالقات التعاون بين جيشي البلدين.

الأ�شعد: النفجار اآٍت

تحت �شغط الجوع والمر�ض
رأى األمين العام ل�»التيار األسعدي» المحامي معن األسعد، 
أن »المجتمع الدولي وكثيراً من الدول الغربية رفعت الغطاء عن 
الطبقة السياسية الحاكمة منذ 30 سنة ولم يعد مفيداً االستثمار 
وصادرت  أمواله  ونهبت  لبنان  دّمرت  أنها  لها  ثبت  ألنه  فيها، 

مؤسساته وأفقرت شعبه».
وقال في تصريح أمس: »إن الدول التي كانت تدعم لبنان أو 
تدعي أنها إلى جانبه، ليست جمعيات خيرية وال تبحث فقط عن 
الحروب والصراعات، بل عن مصالحها ولم يعد لبنان يعني لها 
شيئاً بعد أن أخذته الطبقة السياسية إلى حافة االنهيار، وال أحد 
يعلم عن السيناريو المعد للبنان الملتهب اليوم بفعل االنهيار 
االقتصادي واإلفالس المالي والفساد وصراع الحلفاء واألخصام 

حول من هو الفاسد ومن سبق اآلخر إلى الفساد».
الطبقة  ستحرق  المتدحرجة  الفساد  نار  »ك��رة  أن  واعتبر 
السياسية وتكشف فسادها وقد بدأت بملفات الفيول والكهرباء 

والدوالر والصناديق وفي كثير من المؤسسات».
وأشار إلى دخول القضاء مباشرة على خط المعركة السياسية 
االتهامية بين القوى السياسية الحاكمة». ودعا »الحكومة إلى 
بإصالحات  واللبنانيين  الغربي  المجتمع  لطلب  االستجابة 
وخطط جدية والضرب بيد من حديد وإقرار مشاريع وقوانين 
وإصدار قرارات رفع الحصانة ومحاسبة الفاسدين واإلثراء غير 
»االنفجار  أّن  معتبراً  المنهوبة»،  األموال  واسترجاع  المشروع 

االجتماعي آت تحت ضغط الجوع والفقر والمرض».

العبد اهلل: تحميل المغتربين م�شوؤولية

عودة انت�شار الوباء ظالم
اللبنانيين  المغتربين  والمثقفين  األدباء  اتحاد  رئيس  اعتبر 
العبد  طلعت  برازافيل  الكونغو  في  اللبنانية  الجالية  وعميد 
إصابات  وتسجيله  لبنان  في  كورونا  انتشار  عودة  »أن  الله، 
ليس  نسبياً،  منه  آمنة  كانت  لبنانية  منطقة  غير  في  جديدة 
سببها المغتربون العائدون إلى وطنهم بل على العكس تماماً»، 
من  جزءاً  واألهلية  الرسمية  المعنية  الصحية  »الجهات  ُمحمِّالً 
هذا  مواجهة  إدارة  في  نجاحها  بعد  تراخت  ألنها  المسؤولية، 
الوقائية  »باإلجراءات  منوهاً  تداعياته»،  من  والتقليل  الوباء 
والتدابير الالزمة التي قامت بها وزارة الصحة ووزيرها وأدت 
حاالت  تزايد  أو  اإلصابات  تخفيض  لجهة  إن  جيدة  نتائج  إلى 

الشفاء».
المرحلة  بنجاح  ال��زائ��دة  الثقة  »أن  تصريح  ف��ي  ورأى 
إنعكس  والقاتل  الخطير  الفيروس  لهذا  المواجهة  من  األولى 
المنزلي  بالحجر  االلتزام  وقلّة  العامة  التعبئة  إجراءات  على 
من  والتجمعات  واألسواق  الشوارع  إلى  والعودة  به  المعمول 

دون أي التزام بقرارات وزارتي الصحة والداخلية».
العائدين  المغتربين  لبعض  المسؤولية  تحميل  »إّن  وقال 
سالمتهم  على  ج��داً  ح��رص��اء  ألنهم  لهم  وإس���اءة  ظلم  فيه 
وهو  ووطنهم،  بلداتهم  وأبناء  عائالتهم  وسالمة  الشخصية 
تجن مرفوض جملًة وتفصيالً وهم المشهود لهم بدعم الوطن 
إلى  بحاجة  وليسوا  الظروف  أصعب  في  واالقتصاد  والشعب 

شهادة أحد وال يقبلون بالتصويب أو المزايدة عليهم».
فحص  بتزوير  اتهامهم  هذا  كل  من  »األس��وأ  أّن  اعتبر  وإذ 
على  أحد  ُيقدم  أن  ُيعقل  »هل  تساءل:  كورونا»،  عن  الكشف 
إلحاق الضرر القاتل بنفسه أو عائلته وأهله. والمغترب كغيره 

من المواطنين يخضع للمراقبة والفحص والحجر». 
على  والغيرة  الحرص  يّدعون  الذين  لهؤالء  »نقول  وختم: 
لبنان بجناحيه المقيم والمغترب أن يتقوا الله ويتعاونوا مع 
المعنيين للخالص من هذا الوباء الذي يهّدد البشريه بدالً من 

اإلساءات والتالعب بصحة إخوانهم في الوطن واالغتراب».

بري يلتقي السفير الفرنسي

فضل الله متحدثاً من مجلس النواب أمس
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{ علي بدر الدين
من  وخطره  كورونا  وفيروس  جهة،  من  والمواطن  الدولة  بين  الصراع  احتدام  يؤشر 
حرية  وترك  والتباطؤ  لإلهمال  مجال  وال  حتمية  باتت  المواجهة  أّن  إلى  ثانية،  جهة 
واإلجراءات  التدابير  كّل  الحائط  عرض  وضربه  للمواطن  والتسّوق  والتجمُّعات  التنقل 
األخطار  حجم  يدرك  وهو  مخالفتها  عند  القانونية  بالعقوبات  مباالته  وعدم  الوقائية 
واالجتماعية  والمالية  االقتصادية  وتداعياتها  والمؤّسسات  والشعب  بالوطن  المترّبصة 
والذّل  بالفقر  وتغرقهم  اللبنانيين  مضاجع  وتقّض  المّدخرات  تستنزف  التي  والمعيشية 
والجوع، فضالً عن انعكاساتها السلبية على العالقات األسرية واالجتماعية وقتل الحياة 
الطبيعية للمجتمع والناس وإقفال المدارس والمعاهد والجامعات وضياع سنة دراسية 

وتقويض األحالم والطموحات.
الوقت  حان  ألنه  متتالية  أيام  ألربعة  لمدة  التاّم  اإلقفال  بقرار  الحكومة  فعلت  حسناً 
التخاذ مثل هذا القرار الصعب الذي ال بديل عنه لمواجهة تحدي الوباء المفترس وحماية 
به،  المعمول  المنزلي  بالحجر  االلتزام  رفض  بعضهم  ألّن  القانون  بقوة  اللبنانيين 
الدول  المرض وهو يرى ويسمع كيف يفتّك بالبشر ويهّدد استقرار  واالتعاظ من كارثية 
من دون أن يعنيه هذا الخطر المحدق به وبأقرب الناس إليه وليس هناك من عاقل يدرك 

ذلك ويرمي نفسه وأهله وأبناء بلدته ووطنه في التهلكة والنار المشتعلة.
المطلوب من الحكومة التي تدرك حتماً حجم الخطر الذي يهّدد لبنان أن تنفذ مضمون 
قرارها بحذافيره وبشدة وحسم وحزم، من دون مجاملة أو مراعاة أو مسايرة ألحد أياً كان 
لمنع الخطر عن الجميع، ألّن أّي تهاون أو تراٍخ في فرض هذا القرار يعني أّن المواجهة مع 
كورونا ستستمّر وخواتيمها لن تكون لصالح البلد وناسه ولن تعيدهما إلى ما كانا عليه 

قبل كورونا مع أنه لم يكن مشجعاً وال يبشر بالتفاؤل.
لن يفيد لبنان وشعبه استمرار تحميل مسؤولية إعادة تمّدد الوباء ألحد سواء كان من 
اللبنانيين المغتربين العائدين إلى وطنهم، وهذا حق لهم، أو من المقيمين، خاصة الذين 
بالشائعات  التلّهي  وال  بينهم،  المقيم  للخطر  يبالون  وال  الرادعة  بالقرارات  يستهزئون 
العائالت  إلى  والخوف  والقلق  الرعب  أدخل  حيث  كورونا  انتشار  خطرها  يوازي  التي 
الملتزمة الحجر الصحي المنزلي منذ اإلعالن عنه، وعلى الجهات المعنية معرفة مرّوجي 

الشائعات ومالحقتهم لوأدها هذه الشائعات قبل أن تفعل فعلها.
اإلطالق  على  األخطر  لكنه  الحكومة،  تواجهه  ال��ذي  الوحيد  التحدي  ليس  كورونا 
النعكاسه السلبي على مجمل األوضاع في لبنان، وإّن مواجهته والقضاء عليه أو التقليل 
عقبة  يزيل  منه  االنتهاء  ألّن  أمامها  األولويات  من  المرحلة  هذه  في  وتداعياته  خطره  من 
والمالية  االقتصادية  اإلصالحية  الخطة  أق��ّرت  التي  الحكومة  طريق  من  جداً  صعبة 
قرارات  من  اتخذته  ما  وضع  وعليها  الدولي،  النقد  صندوق  مع  للتفاوض  وتتحّضر 
التنفيذ،  موضع  ومحاسبتهم  الفاسدين  وكشف  واستئصاله  الفساد  لمحاربة  شجاعة 
المتبادلة  واالتهامات  المغشوش  الفيول  ملفات  فتح  خالل  من  التنفيذ  تباشير  بدأت  وقد 
وحرمان  الدوالر  صرف  بسعر  المتالعبين  كشف  وكذلك  والمتوّرط،  الفاسد  هو  من  حول 
فقراء الناس من حقوقهم ولقمة عيشهم، والبقية حتماً تأتي ألّن جميع الفاسدين بيوتهم 
من زجاج وكرة نار العدالة تتدحرج لكشف مستور حجم الفساد المهول والمخيف. وما 
إليها عّل  المأمول الوصول  النهاية  اللبنانيين حتى  على الحكومة سوى السير بقوة ثقة 

اآلتي من الزمن يكون أفضل حاالً والخواتيم سعيدة مشجعة. 
التي ال تزال مستهدفة رغم جديتها وتحّملها  الحكومة  الحلم في ظّل هذه  فهل يتحقق 

المسؤولية في ظروف قاسية غير مسبوقة، ويكفي كورونا وخطره وتداعياته الكارثية!

قرار الحكومة في مواجهة كورونا �صرورة وخيار وفي الزمن ال�صح

{ حسن حردان
في  التحوالت  من  تسرع  سوف  العالمية  كورونا  حرب  نتائج  أن  تؤكد  التي  المؤشرات  تزداد 
القوى  موازين  في  الحاصل  التغّير  في  وتجلت  كورونا،  جائحة  ظهور  قبل  بدأت  التي  العالم 
العالمية، وتراجع وانحسار نظام الهيمنة األميركي األحادي القطب. ما هي المعطيات والوقائع 

التي تدلل على ذلك؟
أوالً، من المعروف أن نتائج الحرب العالمية الثانية أسفرت عن أفول اإلمبراطورية البريطانية 
التي كانت الشمس ال تغيب عن مستعمراتها، وإسدال الستار على نظام دولي قديم، لمصلحة والدة 
السوفياتي، وكتلة غربية بقيادة  االتحاد  القطب.. كتلة شرقية بقيادة  نظام عالمي جديد ثنائي 
الواليات المتحدة األميركية، استمر هذا النظام العالمي حتى انتهاء الحرب الباردة وتفكك االتحاد 

السوفياتي لمصلحة هيمنة الواليات المتحدة على النظام الدولي ووالدة نظام القطب األوحد.
ثانياً، كان لدى كبار الخبراء االستراتيجيين قناعة بأن نظام القطب األوحد ال يمكن أن يستمر 
على قاعدة الهيمنة األميركية، ألن مثل هذا النظام يؤدي إلى استفزاز الدول الكبرى واإلقليمية التي 
ستعمد إلى التكتل للدفاع عن مصالحها التي تتجاهلها الواليات المتحدة.. وهو ما حصل فعال.. 
فبعد أن استعادت توازنها، سارعت روسيا بالتعاون مع الصين إلى تشكيل منظمة شنغهاي التي 
تضم إليهما، الهند، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان وأوزبكستان، باكستان، فيما حصلت 
أربع دول اخرى على صفة مراقب فيها، وهي.. إيران، منغوليا، أفغانستان وبيالروسيا.. وقد نجحت 
هذه المنظمة في تطوير العالقات االقتصادية فيما بين أعضائها وتشكيل قوة اقتصادية عالمية في 
مواجهة القوة األميركية الغربية، وكان من أبرز ما سعت إليه المنظمة العمل على وضع حد لنظام 
الهيمنة األحادي القطب، والدفع إلنشاء نظام دولي متعدد األقطاب.. وكان من أهم القرارات التي 
اتخذتها المنظمة مؤخراً في هذا السياق، قرار اعتماد العمالت المحلية الوطنية في التبادل التجاري 
واالستثمار الثنائي وإصدار سندات، بدالً من الدوالر األميركي األمر الذي اعتبر نهاية لعقود طويلة 

من الهيمنة األميركية على العالم في التجارة والذهب والتعامالت النفطية.
ثالثاً، منذ عام 2001 وعلى إثر هجمات 11 أيلول التي استهدفت برجي التجارة العالمية في 
أفغانستان  على  الحرب  شن  على  اإلره��اب،  محاربة  عنوان  وتحت  واشنطن،  أقدمت  نيويورك، 
الحرب  هذه  وراء  من  الحقيقي  الهدف  لكن  واحتلته،  العراق  على  الحرب  شنت  ثم  واحتاللها، 
من  الطاقة  إمداد  وطرق  الوسطى  وآسيا  العراق  في  والغاز  النفط  احتياطات  أهم  على  السيطرة 
إلقامة  جهودهما  وتقويض  والصين  روسيا  ومحاصرة  العالمي  االقتصادي  بالقرار  التحكم  أجل 
نظام دولي متعدد األقطاب بديالً عن نظام الهيمنة األمريكي االحادي.. غير أن الواليات المتحدة 
فشلت في تحقيق أهدافها المذكورة، نتيجة المقاومة الشعبية والمسلحة التي استنزفت قواتها 
المحتلة في العراق وافغانستان..وجعلت احتاللها مكلفاً مادياً وبشرياً، فاضطرت واشنطن إلى 
االنسحاب من العراق عام 2011، وتقليص عديد قواتها في أفغانستان إلى أن عقدت مؤخراً اتفاقاً 
مع حركة طالبان يقضي بسحب قواتها المتبقية من افغانستان.. في حين أن العدوان الصهيوني 
على لبنان عان 2006 للقضاء على المقاومة، وحروبها اإلرهابية غير المباشرة التي شنتها ضد 
سورية والعراق فشلت هي األخرى في محاولة التعويض عن الهزائم األمريكية العسكرية، وإعادة 
تعويم مشروع الهيمنة األميركي االحادي في المنطقة والعالم.. وكانت النتيجة أن بدأت تولد من 
انتصارات سورية، وبدعم من حلفائها في محور المقاومة وروسيا، معادالت وموازين قوى جديدة، 

دولية واقليمية، في مواجهة القوة األميركية..
رابعاً، في وقت كان العالم ينتظر أن تترجم معادالت وموازين القوى الدولية واإلقليمية سياسياً، 
وأن تسلم اإلدارة األميركية الجديدة بهذه المعادالت، بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت األبيض، 
واللوبي  الجدد  المحافظين  من  بضغط  الهيمنة،  سياسة  مواصلة  إلى  جديد  من  واشنطن  عادت 
الصهيوني األميركي في الواليات المتحدة، وذلك عبر استخدام اخر سالح متبقي بجعبتها وهو 
سالح الهيمنة على القرار المالي الدولي بوساطة الدوالر، فلجأت إلى رفد الحصار االقتصادي الذي 
تنفذه واشنطن ضد الدول التي ترفض هيمنتها، وضد حركات المقاومة، بحصار مالي يمنع اي 
تحويالت او تعامالت بالدوالر مع إيران وسورية، وعن كل مؤسسة أو شخصية تتعامل او لها صلة 

بحركات المقاومة في فلسطين المحتلة ولبنان واليمن.. إلخ..
خامساً، راهنت إدارة العدوان في واشنطن على سالح الحصار االقتصادي والمالي لتحقيق ما 
عجزت فيه حروبها العسكرية المباشرة وحروبها اإلرهابية بالوكالة، وعمدت إلى تغذية تحركات 
اجتماعية ومطلبية في لبنان والعراق في محاولة لتغيير المعادالت السياسية في البلدين بإقصاء 
قوى المقاومة وحلفائهم عن السلطة.. لكنها اصطدمت بموازين قوى وصمود قوى المقاومة، وترافق 
ذلك مع ظهور فايروس كورونا الذي اجتاح دول العالم دون استثناء، ما أدى إلى شّل االقتصاد 
العالمي وحركة المواصالت وبالتالي احداث ركود اقتصادي عالمي يذكر بأزمة 1929.. وقد أسفر 
ماليين  وعشرات  الشركات،  وإفالس  ال��دوالرات  من  المليارات  بمئات  اقتصادية  خسائر  عن  ذلك 
العاطلين عن العمل، وزاد الطين بلة، انهيار اسعار النفط إلى نحو 20 دوالر للبرميل، ما تسبب 
بتفاقم أزمات الدول التي تعتمد في مداخيلها بشكل أساسي على عائدات النفط مثل السعودية. 
وكان واضحاً أن الواليات المتحدة كانت األكثر تضرراً اقتصادياً ومالياً واجتماعياً بسبب انتشار 
الفايروس فيها على نطاق واسع بسبب استهتار واستخفاف ترامب منذ البداية بخطر فايروس 

كورونا..
لقد فاقمت هذه األزمات الناتجة عن جائحة كورونا، األزمات التي تعاني منها أميركا أصالً بفعل 
المكتسبات االقتصادية  إلى تالشي كل  العراق وافغانستان، وأدت  الفاشلة في  تكاليف حروبها 
ال  العالم،  دول  وابتزاز  الداخل  في  األميركي  االقتصاد  تدعم  سياسة  باعتماد  ترامب  حققها  التي 
سيما السعودية بالحصول منها على مئات مليارات الدوالرات التي اسهمت في إنعاش االقتصاد 
األميركي وتوفير فرص العمل للعاطلين.. وبات ترامب اليوم في وضع صعب عشية االنتخابات 
الرئاسية يعاني تراجع شعبيته، ويزيد من أزمته فقدانه إمكانية الحصول على المال من السعودية 
ألن األخيرة باتت تعاني من عجز كبير في موازنتها، بعد انهيار أسعار النفط وتوقف مواسم الحج 
والعمرة بسبب كورونا، والتكاليف الباهظة لحرب اليمن.. وهو ما دفع الحكومة السعودية إلى 
الواقع  هذا  أمام   .. بالمئة   50 نحو  والمبالغ  موازنتها  في  العجز  لمعالجة  االستدانة  عن  البحث 
اضطر ترامب إلى العودة إلحياء شعاره االنتخابي أميركا أوالً، والعمل على تقليص نفقات بالده في 
الخارج إن كان لدول أو منظمات دولية، وألن ذلك ال يكفي لمواجهة األزمة الناشئة عن حرب كورونا، 
قرر القيام بتقليص وجود القوات األميركية في الخارج لخفض النفقات، وفي السياق سحب ترامب 
بطاريات باتريوت من السعودية، وقرر خفض مستوى التوتر مع إيران، والقول إن وجود قواته 
في سورية يقترب من الصفر، في وقت كشف النقاب عن اتصاالت أميريكية مع روسيا بشأن الحل 

السياسي لألزمة..
عصر  أفول  تسريع  إلى  تؤدي  سوف  كورونا  حرب  نتائج  إن  القول  يمكن  تقدم  مما  انطالقاً 
اإلمبراطورية األميركية، وإسدال الستار على نظام القطب األوحد، لمصلحة التعجيل بوالدة نظام 
عالمي متعّدد األقطاب، ال سيما أن أميركا ظهرت في ظل مواجهة كورونا، دولة عاجزة عن التصدي 
لألزمة، وغير قادرة على لعب دور عالمي، فيما الصين تقدمت بدالً منها ولعبت هذا الدور، وهي 
القدرات على  اقتصاديا والتي تملك  األقوى  الدولة  العالمية،  الحرب  مرشحة ألن تخرج من هذه 
بما  يذكر  الذي  األمر  وهو  للمساعدة،  أميركا  فيه  تحتاج  وقت  في  العالمي،  باالقتصاد  النهوض 
المستوى  أقوى دولة على  الحرب  أميركا من  الثانية عندما خرجت  العالمية  الحرب  حصل بعد 
االقتصادي وقامت بمساعدة أوروبا في إعادة إعمارها في إطار مشروع مارشال.. فالصين اليوم 
تحّل مكان أميركا، وما يؤكد ذلك سرعة سيطرتها على فايروس كورونا، وعودة آلتها اإلنتاجية 
للعمل وتسجيلها معدالت نمو 3.5 بالمئة في الشهرين األخيرين، فيما اقتصاديات أميركا والغرب 

وغيرها من الدول تعاني من الركود والنمو السلبي بين 7 و9 في المئة تحت الصفر..

نتائج حرب كورونا... 

هل ت�صرع  اأفول ع�صر الإمبراطورية الأميركية



الوطن 4

األي��ام  تكشفه  أن  يمكن  ما  ترّقب  وس��ط 
اعالن  ظّل  في  الوبائي  المنحى  عن  المقبلة 
ألربعة  للبلد  التام  اإلغ��الق  عن  الحكومة 
ال�  خ��الل  الخميس، سّجلت  فجر  من  أي��ام 
بين  إص��اب��ات   10 المنصرمة  ساعة   24
مخبرياً،  فحصاً   1524 أصل  من  المقيمين 
في حين جاءت نتيجة واحدة إيجابية ألحد 

الوافدين من الخارج.
اليومي  تقريرها  الصحة  وزارة  أصدرت 
ع��ن ف��ي��روس ك���ورون���ا ح���ددت ف��ي��ه ع��دد 
للوافدين)1(  سجلت  ال��ت��ي  االص��اب��ات 
التراكمي  العدد  ليصبح   )10( والمقيمين 
شباط    21 منذ  لبنان  في  المثبتة  للحاالت 

.870 الماضي 
التوزيع  ع��ن  الصحة  وزارة  وأع��ل��ن��ت 
بفيروس  الجديدة  لإلصابات  المناطقي 

كورونا وهي أتت على الشكل التالي:
عكار. في  جديدة  إصابات    3

زحلة. في  جديدة  إصابات    3
جديدة في بيروت. إصابات    3

إصابة جديدة في بعبدا.

إصابة جديدة في عاليه.
وع���ق���دت ل��ج��ن��ة م��ت��اب��ع��ة ال��ت��داب��ي��ر 
لفيروس كورونا،  الوقائّية  واإلج����راءات 
برئاسة  الحكومي،  السراي  في  اجتماعها، 
األعلى  العام للمجلس  األمين  اللجنة  رئيس 
للدفاع اللواء محمود األسمر، وتّمت، حسب 
العام لتفشي  الوضع  بيان صدر، »مناقشة 
مختلفة،  لبنانية  مناطق  وباء كورونا في 
اصابات  أي  تشهد  لم  التي  تلك  وخصوصاً 
استطاع  ح��ي��ث  ال��س��اب��ق��ة،  ال��م��رح��ل��ة  ف��ي 
التي  المشددة  التدابير  بفضل  فيها لبنان، 
التراجع  ال��ى  الحكومة  قبل  م��ن  ات��خ��ذت 
الى  وال��وص��ول  اإلص��اب��ات  ع��دد  في  الكبير 
تفشي  لحالة  واالحتواء  السيطرة  من  حالة 

المستجد«. الوباء 
الذي  الكبير  »التراخي  ان  ال��ى  وأش��ار 
شهدناه في األيام األخيرة من حالة التعبئة 
العامة، ومع وصول أعداد من اللبنانيين في 
بالوباء،  االصابات  من  عدد  بينهم  الخارج 
الى  للمصابين،  اليومية  االع��داد  من  رف��ع 
اللجنة  على  ف��رض  م��ا  خطيرة،  درج���ات 
خطة  بمراجعة  مشددة  توصيات  اص��دار 
وذل��ك  اف��ض��ل،  بطريقة  وتفعيلها  التتبع 
لتطبيق  والتدابير  اإلج��راءات  أشد  باتخاذ 
منعاً  المخلّين،  ومعاقبة  المنزلي  الحجر 
ال  كبيرة  اصابات  ووق��وع  الوباء،  لتفشي 

تحملها«. طاقة للبنان على 
إل���ى ذل����ك، أج����رى م��س��ت��ش��ف��ى ج��زي��ن 
الحكومي فحوص PCR ألشخاص اختلطوا 
بالمصابين في المنطقة. وأجريت أول أمس 
غداً  نتائجها  تصدر  شخصاً   18 ل�  فحوص 

أما اليوم فأجري 22 فحصاً.
 144 كذلك، أخذ فريق من وزارة الصحة 
عينة عشوائية من أهالي قرى غربي بعلبك، 
في مركز شمسطار الصحي، إلجراء فحوص  
حمد  الصحة  وزير  من  بتوجيهات   ،PCR
بعلبك  ق��ض��اء  طبيب  وب��إش��راف  ح��س��ن، 
االنتشار  مدى  لتحديد  حسن،  الحاج  محمد 

المجتمعي لفيروس كورونا المستجد.
وواكب الحملة في يومها الثاني، مسؤول 
فريق وزارة الصحة لفحوصات PCR محمد 
إبراهيم  بعلبك  غربي  اتحاد  رئيس  عبيد، 
نصار، رئيس بلدية شمسطار سهيل الحاج 
بعلبك  في  االستشفاء  مركز  ورئيس  حسن 

صبحي رعد.
حمد  الصحة  وزير  يزور  أخرى،  جهة  من 
في  اليوم  وجزين  القمر  دير  منطقتي  حسن 

إطار رفع الجهوزية لمواجهة كورونا.
األول��ى  المحطة  تكون  أن  المقّرر  وم��ن 

القمر  دير  في  الحك���ومي  المستش���فى  في 
تليها  الظ��هر،  بع���د  والنصف  الثانية  في 
المحطة الثاني���ة في المستش��فى الحكومي 
بعد  والنصف  الرابع���ة  ف��ي  ج��زي��ن  ف��ي 

الظهر.
الزيارة مع فحوص تجريها في  وتتزامن 
للوزارة  التابعة  الطبية  الفرق  المنطقتين 
لعينات من المواطنين الذين خالطوا حاالت 
مصابة أو ممن يعانون من عوارض تنفسية 
صدرية،  تحسسية  وأمراض  أنفية  وجيوب 
أو ممن يكونون في ميدان عملهم على تماس 
وزارة  خطة  ضمن  وذل��ك  غيرهم،  مع  دائ��م 
مختلف  في  ميداني  مسح  إلج��راء  الصحة 
لجائحة   الوبائي  الواقع  لتحديد  المناطق 
بعد االرتفاع في  COVID-19، خصوصاً 
األيام  في  تسجيله  تم  الذي  اإلصابات  عدد 

األخيرة«.
عن  ال��م��روري  التحكم  غ��رف��ة  وأع��ل��ن��ت 
مخالفي  بحق  ضبط  محضر   2374 تسطير 
ساعة   24 ال���  خ��الل  العامة  التعبئة  ق��رار 
أجل  من  اإلج��راءات  هذه  وتأتي  الماضية. 

كبح انتشار فيروس كورونا في لبنان.
إج��راء  البلديات  واصلت  المقابل،  في 
نطاقها  ضمن  فحوصات PCR عشوائية 

لحصر انتشار الفيروس.
أظهرت  زحلة،  قضاء  عنجر  مجدل   في 
57 التي أجريت يوم  ال�  نتيجة الفحوصات 
وجود  البلدة،  من  لمواطنين  الماضي  األحد 
إصابات   5 بوجود  االشتباه  مع  إصابتين 
الفحوصات  إج��راء  إع��ادة  تطلبت  أخ��رى 

للتأكد من النتيجة.
الصحة  لوزارة  التابعة  الفرق  وواصلت 
مبنى  ف��ي  صباحا  العاشرة  منذ  العامة 
البلدية، إجراء فحوصات ال� PCR  لمشتبه 
بلدة  في  السابقة  اإلصابات  مع  باختالطهم 
مجدل عنجر، يتراوح عددها بين ال� 50 وال� 
100، بالتنسيق مع رئيس مصلحة الصحة 
القضاء  وطبيب  زالق��ط،  غسان  البقاع  في 
الموضوعة  الخطة  ضمن  وذلك  عبده،  وليد 
العامة لتحديد واقع  من قبل وزارة الصحة 

وباء كورونا.
االستنفار  عنجر  مجدل  بلدية  وأعلنت 
المنزلي  الحجر  »تطبيق  إلى  ودعت  التام، 
البلدة  وع��زل  ممكنة،  إج��راءات  أقصى  في 
على  حفاظاً  تجول  حركة  أي  ومنع  تماماً 

أرواح الناس«.
سعيد  عنجر  مجدل  بلدية  رئيس  وأعلن 
ياسين »حال الطوارئ داخل البلدة«، وشّدد 

بالحجر  االل��ت��زام  بضرورة  »األه��ال��ي  على 
والقرارات  العامة  التعبئة  ق��رار  وتطبيق 
وتنفيذ  ال��ب��ل��دي،  المجلس  ع��ن  ال��ص��ادرة 
بالحجر  واالل��ت��زام  االجتماعي  التباعد 
أي  وج���ود  ح���ال  ف��ي  والتبليغ  ال��م��ن��زل��ي 
محاصرة  إلى  ليصار  شخص  ألي  عوارض 
بالوعي  »مواجهته  إلى  داعيا  الوباء«،  هذا 

وااللتزام«.
البقاع  محافظ  شدد  نفسه،  اإلط��ار  وفي 
ض��رورة  »على  ج��وده  اب��و  كمال  القاضي 
من  والتخفيف  االحترازية،  التدابير  تطبيق 
وتطبيق  المواطنين  بين  المباشر  االحتكاك 
قرار التعبئة العامة بشكل جاد، وذلك للحّد 
من انتشار فيروس كورونا الننا ما زلنا في 

الخطر«. مرحلة 
وكان ابو جوده أصّر على ضرورة تطبيق 
تجمع  عن  اتصاالت  ورود  إث��ر  اإلج���راءات 
مدرسة  من  بالقرب  اليوم  صباح  لمواطنين 
عبرين في ضهور زحلة، ولهذه الغاية اجرى 
ابو جوده اتصاالً بكل من قائد منطقة البقاع 
العقيد  الداخلي  األم��ن  ق��وى  في  اإلقليمية 
لمديرية  اإلقليمي  المدير  مجاعص،  ربيع 
حداد،  بشارة  العقيد  البقاع  في  الدولة  أمن 
المواطنين  الّتخاذ اإلجراءات الالزمة، داعياً 

على  حفاظاً  االختالط  من  »التخفيف  الى 
انه  موضحاً  عائالتهم«،  وسالمة  سالمتهم 
لقرار  خرق  اي  حال  في  التهاون  يتم  »لن 

العامة«. التعبئة 
بشير  الهرمل  بعلبك  محافظ  غّرد  كذلك، 
حالة  تأكيد  »ب��ع��د  »ت��وي��ت��ر«  عبر  خضر 
كورونا في كفردبش نطاق بلدية شمسطار، 
تم إجراء مئة فحصPCR  في البلدة، ويتم 

إجراء حالياً مئة فحص اضافي«.
االل��ت��زام  بالمواطنين  »نهيب  أض���اف 
الخارج  من  وبالعائدين  العامة،  بالتعبئة 
واإلب��الغ  المنزلي،  بالحجر  التام  االلتزام 

فوراً في حال الشعور بأي عوارض.«
مرعي  ن��ت��ال��ي  جبيل  ق��ائ��م��ق��ام  ون��ف��ت 
»الشائعات  اليوم،  تصريح  في  الخوري، 
ع��ن وج���ود إص��اب��ة ب��ال��ك��ورون��ا ف��ي بلدة 
عاد  البلدة  ابناء  »احد  ان  وأوضحت  اده«، 
فحص  واج��رى  قطر،  دول��ة  من  لبنان  ال��ى 
فور  آخر  وفحصاً  العودة،  قبل   ،PCR ال� 
في  النتيجة  وج��اءت  لبنان  ال��ى  وصوله 
رئيس  ابل���غت  وق��د  سلبية،  الحالتين 
تنفيذ  في  مراقبته  اجل  من  باألمر  البلدية 
المرعية  بالقوانين  عمالً  المنزلي  الحجر 

االجراء«.

وفي هذه االثناء، نفى رئيس بلدية بدنايل 
الكورة، محمود يونس تسجيل أي  - قضاء 
نطاق  ضمن  »ك��ورون��ا«  بفيروس  إصابة 
إذ  حصل،  التباساً  »أن  موضحاً  البلدة، 
في  ب�«كورونا«  جدي���دة  إصابة  سّجلت 
بعلبك  قضاء  في  الواقع���ة  بدنايل  بلدة 
األم��ر  فاختلط  ال��ك��ورة،  قضاء  ف��ي  وليس 
اسمْي  بين  التطابق  بسبب  البعض  على 

البلدتْين«.
وطمأنت جمعية »نور« للرعاية الصحية 
ال��ع��رق��وب  منطقة  أه��ال��ي  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
وراشيا الفخار بأن نتائج فحوص الكورونا 
الصحة  وزارة  فريق  إجراء  بعد  سلبية  أتت 
»المواظبة  وأملت  عشوائياً.  فحصاً   144
توصيات  واتباع  الوقاية  إج���راءات  على 
سليمة  منطقتنا  على  لإلبقاء  الصحة  وزارة 

وخالية من الوباء«.
وسيم  كفرشيما  بلدية  رئيس  نفى  كذلك، 
الرجي في بيان ما يتم تداوله عن إصابات 
البلدي«،  النطاق  ضمن  كورونا  بفيروس 
ح��االت  ب��دق��ة  »تتابع  البلدية  أن  م��ؤك��دا 
التدابير  وفق  الخارج  من  للوافدين  الحجر 
فحوص  »نتائج  أن  إلى  مشيراً  المرعية«، 

جميع الوافدين سلبية«.

االدارة والعدل جلسة برئاسة  عقدت لجنة 
تحتاج  ما  في  وبحثت  ع��دوان  جورج  النائب 
تشريعات  م��ن  االق��ت��ص��ادي��ة  ال��خ��ط��ة  ال��ي��ه 
الجلسة،  وبعد  النافذة.  للقوانين  وتعديالت 
فضل  حسن  ال��ن��ائ��ب  »سلمنا  ع����دوان:  ق��ال 
بكل  المستندات  كل  مع  اإلخ��ب��ارات  كل  الله 
تفاصيلها وأدقها وعرض المراجعات التي قام 
بها امام القضاء. ونحن نستمع من كل النواب 
الى كل اختياراتهم التي قدموها امام القضاء. 

االخ��ب��ارات  ه��ذه  كل  العدل  وزي��رة  وسنسلم 
وسنخصص جلسة لالستماع الى إجابات عن 
والصرف  بالفيول  تتعلق  التي  االخبارات  كل 

الصحي واالتصاالت وغيرها«.
ونحّدد  اللجان  ببقية  »سأتصل  وتابع: 
المطروحة  االس��اس��ي��ة  ال��م��واض��ي��ع  ه��ي  م��ا 
فقط  ليس  النفط  مشتقات  استيراد  حيال 
وكل  الكهرباء  عن  فضالً  كله،  بل  المغشوش 
تدور  التي  واالل��ت��زام��ات  التعهدات  قضايا 

حولها شبهات«. 
أو  خطة  ال��ي��وم  تطرح  »الحكومة  وق��ال: 
البلد  إنقاذ  اجل  من  برنامجاً  او  خطة  اط��ار 
الخطة  هذه  مع  سنتعامل  فكيف  الورطة،  من 
مجلس  في  نبحثها  أن  وقبل  القانون،  وفق 
المازوت  تهريب  مثل  موضوع  فاذا  النواب، 
بالعملة  الدولة  تدعمهما  اللذين  والطحين 
الصعبة ب� 85 في المئة، في وقت نبحث عمن 
التهريب  تحسم  لم  الحكومة  الديون.  نحمله 

حتى  وال  الموظفين  فائض  وال  الحدود  على 
مواضيع  وهي  واالتصاالت،  المرفأ  موضوع 
وليس  قرارات  الى  سوى  تحتاج  وال  معروفة 
كل  في  الهرم  رأس  من  البدء  علينا  اذا،  خطة. 
تبادر  لم  فاذا  القضاء.  في  حتى  المواضيع 
المزاريب  هذه  بسد  اليوم  قبل  امس  الحكومة 
خطة  على  نتكلم  ان  نحاول  فعبثا  ووقفها، 

ومشاريع وصندوق النقد«.
كرئيس  الحكومة  الى  أتوجه  سوف  وقال: 

الدفاع  بوزيرة  وسأتصل  وعدل  ادارة  لجنة 
الوطني ووزير الداخلية والبلديات والجمارك 
ألسألهم عن ضبط الحدود ولماذا لم تضبط. 
في  انه  كله  اللبناني  العام  ال��رأي  أعد  وأن��ا 
غضون ايام سأعرض إجابات كل واحد منهم 

وماذا فعل وليحمل الرأي العام الوزراء.
أعدتها  التي  الخطة  الى  »بالنسبة  وختم: 
للتجاوب  اس��ت��ع��داد  على  نحن  الحكومة، 
القانون والدستور، ونحن  معها حيث يسمح 

الحكومة  ان  علماً  المواضيع،  كل  نناقش 
المجلس،  الى  الخطة  رسمياً  بعد  ترسل  لم 
كسب  اجل  من  استباقي  ب��دور  نقوم  ونحن 
الوقت، وهذا الدور سنكمل به وننسق مع كل 
اللبنانيين  كل  تعني  ألنها  بالخطة  المعنيين 
الذين يعانون غالء االسعار وارتفاع الدوالر، 
من  خطة  عن  الحديث  االمكان  في  يعد  ولم 
دون جدول زمني واضح من اجل انتشاله من 

هذه المعاناة«. 

�ل�سلع لن تنقطع و�أ�سعارها �ستنخف�ض

أكد وزير االقتصاد راوول نعمة ان أسعار السلع الغذائية األساسية 
السلع،  كلفة  تحديد  سيتّم  ألنه  اسابيع،   3 غضون  في  ستنخفض 
الدوالر  لتأمين  المركزي،  البنك  مع  بالتنسيق  معينة  آلية  وفق  والعمل 

بكلفة أقل، ليتمكن المواطن بالتالي من شرائها بكلفة أقل.
»نعمل  التواصل  وسائل  إحدى  عبر  مباشر  حديث  في  نعمة  وقال 
مع  بالتنسيق  األساسية،  الغذائية  السلع  الئحة  تحضير  على  حالياً 
وزارة الصناعة والزراعة، وعندما تصبح الالئحة جاهزة، سنذهب الى 
خاص،  بسعر  للتجار  دوالرات  تأمين  على  معه  ونعمل  لبنان  مصرف 
من  سيستفيد  »المواطن  أن  وأوضح  ل.ل«.   3500 او   3000 يكون  قد 
هذا األمر على صعيدين: األول: السلع ستكون متوفرة دائماً ولن تنقطع 
 1500 يكون  لن  لكنه  السوق،  بسعر  يكون  لن  الصرف  سعر  الثاني:   .
إلى ان الوزارة لن تساعد  ل.ل. أيضاً، بل سيكون بسعر مقبول«، الفتاً 

على استيراد سلع موجودة أو مزروعة في لبنان.

رو�تب �لقطاع �لعام في 21 �أيار

عن  تداوله  يتم  ما  وزني  المال غازي  لوزير  اإلعالمي  المكتب  نفى 
اّتجاه لتحويل نصف راتب لموظفي القطاع العام عن شهر أيار الحالي. 
وقد  الحقيقة بصلة«.  إلى  تمت  ال  األخبار  »هذه  أن  الى  بيان  في  ولفت 
شهر  ومعاشات  ورواتب  مخصصات  بدفع  تتعلّق  مذكرة  وزني  أصدر 
حزيران وأجور شهر أيار 2020 على ان تكون جاهزة للدفع اعتباراً من 

.2020/5/21
وممثل  بطرس،  جهاد  الطوبوغرافيين  نقيب  مع  المال  وزير  واجتمع 
المديرية  ع��ام  مدير  بحضور  الخطيب،  أحمد  المخّمنين  نقيب  عن 
العامة للشؤون العقارية والمساحة جورج معراوي، ورئيس مصلحة 

أمالك  مصلحة  في  االستثمار  دائرة  ورئيس  الخليل،  سليم  المساحة 
التي  الخطوات  على  االطالع  وجرى  فواز.  طارق  الخصوصية  الدولة 
والتخمين  المسح  بأعمال  للبدء  المعنيين،  قبل  من  اتباعها  سيتم 
وزني  والتقى  أولى.  كخطوة  بيروت  محافظة  ضمن  الواقعة  للعقارات 
ونقيب  بيروتي،  جان  البحرية  السياحية  المجّمعات  أصحاب  نقيب 
القطاع  لمطالب  ع��رض  وج��رى  ال��رام��ي،  طوني  المطاعم،  أصحاب 
الضرائب  ناحية  من  التزاماته  معالجة  سبل  سيما  ال  السياحي، 

والرسوم وتقسيط القروض.

تعديل �لأ�سعار في �لمطاعم

»المؤسسات  إلى  بتعميم،  مشرفية  رم��زي  السياحة  وزي��ر  توّجه 
األسعار  لوائح  تعديل  في  ترغب  التي  والمطاعم  كافة  السياحية 

للمصادقة  بطلب  السياحة  وزارة  إلى  التقّدم  بوجوب  لديها،  المعتمدة 
صدور  تاريخ  من  يوماً  عشر  خمسة  مهلة  في  الجديدة  اللوائح  على 
)المطاعم،  المؤسسات  هذه  وتشمل   .»2020/5/12 في  التعميم 
الفنادق،  السناك،  المراقص،  الشاي،  ص��االت  الحانات،  المقاهي، 
السياحّية  المساكن  السياحّية،  المنتجعات  الموسمّية،  المؤسسات 

المجّهزة(. والمخّيمات 

محا�سر �سبط في �لبترون 

من  مندوب  يرافقها  الشمال  في  الدولة  أمن  مديرية  من  دورية  قامت 
مصلحة االقتصاد بجولة على محطات المحروقات في قضاء البترون، 
لمادة  الرسمي  البيع  بسعر  االلتزام  لعدم  ضبط  محاضر  وتسطير 

المازوت.

»النتائج  أن  والمياه  الطاقة  وزارة  أعلنت 
البئر  ح��ف��ر  م��ن  اآلن  ح��ت��ى  المستخلصة 
االستكشافية األولى، أكدت وجود نظام بترولي 
وجود  مع  اللبناني  البحر  قاع  في  جيولوجي 
للغاز الطبيعي، ولكن من دون تحقيق اكتشاف 
األول��ى.  االستكشافية  البئر  حفر  ج��راء  م��ن 
التي  العّينات  تحليل  نتائج  انتظار  في  ونحن 
شركات  تعمل  والتي  البئر  هذه  من  أخذها  تّم 
قدر  على  تعتبر  والتي  تحليلها،  على  االئتالف 
عاٍل من األهمية في ما يتعلّق بمسار الحفر في 

الرقعة رقم 9 وغيرها من الرقع الحًقا«.
وأصدرت الوزارة البيان اآلتي: »أقّر مجلس 
الراغبة  للشركات  يسمح  مرسوماً  ال���وزراء 
الثانية،  التراخيص  دورة  في  االش��ت��راك  في 
باليد  الدورة  هذه  في  االشتراك  طلبات  بتقديم 
أي الحزمة المختومة التي تحتوي على جميع 
المستندات والبيانات المطلوبة، أو عبر شبكة 
بطريقة      Online Submissionاإلنترنت
آمنة باالستناد إلى القانون 2018/81 قانون 
الشخصية؛  والبيانات  اإللكترونية  المعامالت 

الطاقة  وزارة  أّن  على  التأكيد  من  بد  ال  وهنا 
القطاع  م��س��ار  ان��ط��الق  منذ  دأب���ت  وال��م��ي��اه 
البترولي في لبنان على االعتماد على المقاربة 
للموضوع،  والقانونية  والتقنية  العلمية 
واتباع أساليب وإجراءات شفافة في ذلك. ففي 
وللدراسات  للعلم  يعود  البترولية  الصناعة 
وألنشطة الحفر تأكيد وجود البترول في المياه 
البحرية اللبنانية من عدمه، مع العلم أّن مسار 
عقبات  تتخلله  طويل  مسار  هو  االستكشاف 
متدنية  تكون  النجاح  إمكانيات  أّن  أهمها 

تحقيق  إّن  إذ  االستكشاف،  مسار  بداية  في 
وقد  اآلب��ار  من  العديد  حفر  يتطلّب  االكتشاف 
أثبتت التجارب العالمية أّن معّدل النجاح هو 
بئر واحدة من ثالث أو أربع آبار يتم حفرها في 
مرحلة االستكشاف. أّما في ما يتعلّق بأنشطة 
البئر  حفر  فإّن   4 رقم  الرقعة  في  االستكشاف 
االستكشافية استهدف هدفاً جيولوجياً واحداً 
بها  قامت  التي  للدراسة  وفًقا  معّين  عمق  على 
الشركة المشغلة، مع العلم أّن العشر رقع في 
هدفاً   60 حوالي  على  تحتوي  البحرية  المياه 

أنشطة  في  استهدافها  يمكن  والتي  جيولوجياً 
االستكشاف في المستقبل.

اآلن  حتى  المستخلصة  النتائج  إّن  وقالت 
كما  هو  األول��ى  االستكشافية  البئر  حفر  من 
بترولي  نظام  وج��ود  أك��دت  أّنها  سابقاً  أعلّنا 
وجود  مع  اللبناني  البحر  قاع  في  جيولوجي 
للغاز الطبيعي، ولكن دون تحقيق اكتشاف من 
جراء حفر البئر االستكشافية األولى. ونحن في 
أخذها  تّم  التي  العّينات  تحليل  نتائج  انتظار 
االئتالف  شركات  تعمل  والتي  البئر  هذه  من 

من  عاٍل  قدر  على  تعتبر  والتي  تحليلها،  على 
األهمية في ما يتعلّق بمسار الحفر  في الرقعة 

رقم 9 وغيرها من الرقع الحًقا.
قيامه  ب��ع��د  ل��ب��ن��ان  ان  ع��ل��ى  وش�����ددت 
البحرية  المياه  في  الزلزالية  بالمسوحات 
في  األولى  الفعلية  خطوته  خطا  قد  اللبنانية 
البئر  حفر  إتمام  خالل  من  االستكشاف  مسار 
تكثيف  امل  على  البحرية،  مياهه  في  األول��ى 
تحقيق  الى  يؤدي  الذي  االستكشاف  أنشطة 

االكتشافات«.

جبل  في  األول  التحقيق  قاضي  يستأنف 
االستجواب  جلسات  منصور  نقوال  لبنان 
اإلثنين  ي��وم  المغشوش«  الفيول  »م��ل��ف 
طلبات  أم��س  رّد  وق��د  الحالي،   18 المقبل 
تخلية سبيل عدد من الموقوفين في القضية، 
وزارة  في  للنفط  العامة  المديرة  بينهم  ومن 

الطاقة أورور الفغالي.
عون  غ���ادة  القاضية  طلبت  ذل���ك،  ال��ى 

رئيس  وه��و  ر.د.  ودخ���ول  خ���روج  ح��رك��ة 
في  يشتبه  النفطية،  المنشآت  ف��ي  دائ��رة 
عديدة  س��ن��وات  منذ  لبنان  خ��ارج  إقامته 
المديرية. من  عالياً  راتباً  يتقاضى  ما  في 

 

جلسات  سلسلة  بعد  أص��در  منصور  وك��ان 
وجاهية  توقيف  مذكرتي  يومية،  استجواب 
المختبرات  ورئ��ي��س��ة  ال��ف��غ��ال��ي  ح��ق  ف��ي 
نور  خديجة  النفط  منشآت  في  المركزية 

في  غيابية  توقيف  مذكرات  وأرب��ع  الدين، 
 ZR Energy شركة  صاحب  من:  كل  حق 
إبراهيم  الشركة  ع��ام  مدير  رحمة،  تيدي 
الصانع  ج��ورج  المناقصات  مدير  ال��زوق، 
ومدير منشآت النفط سركيس حليس، الذين 
إبالغهم لصقا. الجلسة، على رغم   غابوا عن 
الملف  دراسة  متابعة  على  منصور  وينكّب 
تمهيداً  ص��ف��ح��ة   600 م��ن  ي��ت��أل��ف  ال���ذي 

بحسب  المقبل  االثنين  الجلسات  الستكمال 
الوكالة الوطنية لالعالم.

»لم  أنها  والمياه  الطاقة  وزارة  وأعلنت 
 Asopos تعِط إذن التفريغ للناقلة البحرية
معملي  ل��زوم  أوي��ل  الفيول  بمادة  المحّملة 
والجية،  ال���ذوق  ف��ي  ال��ح��راري��ي��ن  اإلن��ت��اج 
نتيجة  في  تفاوتاً  ثمة  أن  تبّين  بعدما  وذلك 
المنشأ،  في  الصادرة  تلك  بين  الفحوصات 

منشآت  مختبرات  في  أجريت  التي  وتلك 
المراقبة   شركات  إح��دى  ب��إش��راف  النفط 
للنفط،  العامة  المديرية  قبل  من  المكلفة 
الفيول  ان  الفحوصات  نتائج  أظهرت  حيث 
مطابق  غير  المذكورة  الناقلة  على  المحّمل 
للمواصفات التعاقدية لناحية نسبة الكثافة 

 . )Density(
التفريغ  عدم  ان  علماً  بيان:  في  وأضافت 

الطاقة  إن��ت��اج  ف��ي  انخفاضاً  ينعكس  ق��د 
والجية  ال���ذوق  معملي  ف��ي  الكهربائية 
الطاقة  وزارة  طلبت  حيث  ال��ح��راري��ي��ن، 
العمل  لبنان  كهرباء  مؤسسة  من  والمياه 
الطاقة  إن��ت��اج  ف��ي  النقص  تعويض  على 
كذلك  أخرى.  إنتاج  معامل  عبر  الكهربائية 
بأي  المواطنين  ب��إع��الم  ال����وزارة  ستقوم 

مستجدات في هذا الشأن.

كورونا.. 11  اإ�صابة جديدة والعدد الإجمالّي 870 

البلد مقفل لأربعة اأيام وح�سن في جزين ودير القمر اليوم

لجنة الإدارة �ست�ستمع اإلى وزير العدل عن م�سار اإخبارات النواب

الطاقة تنتظر نتائج تحليل عّينات الحفر في البئر ال�ستك�سافّية الأولى

من�سور ي�ستاأنف جل�سات ال�ستجواب الإثنين

والطاقة لم تاأذن لناقلة Asopos بتفريغ الفيول

ن�صاطات اقت�صادية

اإحالة وافدين من الخارج اإلى النيابة العامة
من  الوافدين  األشخاص  بعض  المكاوي  محمد  القاضي  لبنان  جبل  محافظ  أحال 
زّودوا  أنهم  تبين  بعدما  لبنان،  جبل  في  االستئنافية  العامة  النيابة  الى  الخارج 
السلطات المعنية بمتابعة أوضاعهم خالل مدة الحجر اإللزامي بأرقام هاتف مغلوطة 
بحقهم.  المناسبة  التدابير  واتخاذ  معهم  التحقيق  المكاوي  وطلب  الحجر.  من  للتفلت 
وجاء طلب المحافظ المكاوي إثر تلقيه كتاباً تضمن أسماء األشخاص وطبيعة األفعال 

المرتكبة من قبلهم.
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 w�  UL�  ¨b���L�«  U�Ë—u�  ”ËdOH�
 V��  iOH��Ë  ¨‰u���«  dE�  p�–

ÆÂUF�« ŸUDI�« w� Â«Ëb�«
 l�—UAL�«ò  Ê√  ¨Ê«bL�  `??{Ë√Ë
 Ê√  UL�  Î̈ «b???�√  n�u��  r�  WO�U��ù«
 Ê_ «dE� ¨iH�M� r� Í—U��« ‚UH�ù«
 fOzd�« Ê ÒuJL�« w� —u�_«Ë V�«Ëd�«
 œuIF�«  Ê√  UL�  ¨…dL���  w??�Ë  ¨t??�
 qI� œuI� W�U�Ë ¨UN�UJ�√ nK��L�

Æå‰uFHL�« W�—U� XOI� ¨sOH�uL�«

¥Gô©dG
 Õö� dzUA� ŒuO� fK�� b�√ ˚
 åg??�«œò  rOEM�  Ê«  ¨f??�√  ¨s??�b??�«
 UNO�  „d�A�  …dO��  W�U��  qG���
 v�« —U�√ ULO� ¨ UE�U�� fL� u��
 rOEM��«  ◊UA�  ¡«—Ë  ÎU�U��«  „UM�  Ê«

ÆdO�ô«
 fK�L�«  r�U�  Àb��L�«  ‰U??�Ë
 Ê≈ w�U�� `�dB� w� …—U�� Ê«Ëd�
 ©g�«œ® ◊UA� ¡«—Ë WFL��� ÎU�U��√ò
 UNM� ¨s�b�« Õö� w� W�U� ¨dO�_«
 „UM�Ë  U�Ë—uJ�   UDK��«  ‰UGA�«
 oO�M��«  w�  dOD��«  nFC�«  ÎUC�√
 ÎU��U�  YO��  ¨ UOKLF�«   «œUO�  sO�
 «c�  ‰öG��«  w�  g??�«œ  `�M�  U�

Æt�UL�� ÒsA� ÂuI�Ë nFC�«
 w�  qG�A�  g??�«œò  Ê√  ·U??{√Ë
 5  u��  UNO�  „d�A�  …dO��  W�U��
 ÎU�d� Ê«d�≈ œËb� s� Òb�L�  UE�U��
 WIDM� w�Ë Î̈U�d� W�—u� v�≈ qB�Ë
 U��ô ¨åŸ—«e�Ë ‰Ëe�Ë ÊU�œËË Ã«d�√
 Âb� w� q�L�� g�«œ ◊UA�ò Ê« v�«
 W�U�L�« Í– W��u��« ¡UC� dOND�
 WO�uJ��«  «uI�« …dDO� bF� …dO�J�«

Æå2017 ÂU� W�UN� tOK�

¿OQC’G
 —UL���«  ‚ËbM�  W�Oz—  X�U�  ˚
 œuK�  w�UL��ô«  ÊULC�«  ‰«u???�√
 UO�U�  ÂuI�  ‚ËbMB�«  Ê«  ·UI��«
 s� œb???� w??� —U??L??�??�??�ô« W???�«—b???�
 UNM�  XMK�«  w��«  Èd�J�«  l�—UAL�«
 sO� W??�«d??A??�«   U??�Ëd??A??� …b???�Ë
 UNM�Ë  ¨’U??�??�«Ë  ÂUF�«  sO�UDI�«
 qI�Ë  WOK���  wM�u�«  q�UM�«  ŸËdA�

ÆdL�ô« d���« ÁUO�
 `�dB�  w???�  ·U??I??�??�«  X???�U???�Ë
 ‚Ëb??M??B??�«  Ê≈  ¨f?????�√  w??�U??�??�
 ÊUL�  W??�ƒ—  W�d�  l�  W�«dA�U�Ë
 W�«—b�  ÂuIO�  d�uD��«Ë  —UL���ö�
 w�  W�U�L�«  W�—UL���ô«  ’d??H??�«
 W�«—œ  v�«  W�U{ùU�  ¨ÊUL�  WM�b�
 W�B�«   U�UD�  w�  l�—UA�  q�uL�
 ÊULC�«  W�d�  ‰ö??�  s�  rOKF��«Ë

ÆwK�uL��« dO�Q�K�

âjƒµdG
 w??�??�u??J??�«  ”b??M??N??L??�«  `??�??�  ˚
 …—u??�??�œ t??�??�Ë“Ë l??�??�??�« r??�U??�
 s�  sO��  WL�U�  ÒÍd??A??�??�«  VD�«
 r�UD�«  W�UL��  w��u�  Z�M�  lOMB�
 U�Ë—u�  ”ËdOH�  ÈËbF�«  s�  w�D�«
 h�H�« WOKL� ¡«d�≈ ‰ö� Òb���L�«
 Íc�«  Z�ML�«  lC��  ULO�  l�«dLK�
 ‚dA�« WIDM� w� t�u� s� ‰Ë_« bF�

ÆÎUO�U� rOOI��« v�≈ j�Ë_«

á∏àëªdG ø«£°ù∏a
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 ¨wL�UJ�«  vHDB�  ¨WO�«dF�«  W�uJ��«  fOz—  vIK�
 w�UD�d��«  WO�—U��«  d??�“Ë  s�  ÎUOH�U�  ÎôU??B??�«  ¨f??�√

ÆWOzUM��«  UHKL�« s� WKL� U���Ë ¨»«— pMO�Ëœ
 s� UOH�U� ôUB�« vIK� wL�UJ�«ò Ê√ w�uJ� ÊUO� d�–Ë
 W�uJ��«  W�Uz— tO�u� W��UML� W�MN��«  t�ö� Âb� ¨»«—

ÆåWO�«dF�«
 r�œË ÊËUF��«Ë W�«dA�« —«dL��« b�√ »«—ò Ê√ ·U{√Ë
 vK�Ë ¨W�d�AL�«   «b�bN�K� ÍÒbB��«Ë ¨‚«dFK� UO�UD�d�

Æå»U�—ô« b{ »d��« UN�√—
 W�uJ�K�  WL�«œ  UO�UD�d�ò  Ê√  v�≈  »«—  s�  öI�  —U�√Ë
 œuN�  w�  p�c�Ë  ¨UOM�√Ë  ¨U�œUB��«Ë  UO�UO�  WO�«dF�«

ÆåU�Ë—u� W�zU� W��UJ�
 sO�   U�öF�«  d�uD��  ¨ÊUO�K�  ÎUI�Ë  wL�UJ�«  V Ò�—Ë
 d�“u�  t??�ËË  ¨W�œU��L�«  `�UBL�«  oI��  UL�  ¨s�bK��«
 d�“u�«  b�Ë  ¨‚«dF�«  …—U�e�  …u�œ  w�UD�d��«  WO�—U��«
 VFAK�  wL�UJ�«  vÒML�  UL�  ¨W�d�  »d??�√  w�  UN�O�K��

ÆUN�UO�«b�Ë U�Ë—u� W�“√ “ËU��� Ê√ w�UD�d��«
 s�  ÎUOH�U�  ÎôU??B??�«  ¨f??�√  ‰Ë√  vIK�  wL�UJ�«  ÊU??�Ë
 tO�u� W��UML� tO� ÁQM� ¨V�«d� b�U�Ëœ w�dO�_« fOzd�«

Æ‚«dF�« w� ¡«—“u�« fOz— VBM�
 Î«b�R�  ¨W�MN��«  vK�  w�dO�_«  fOzd�«  wL�UJ�«  dJ�Ë
  U�ôu�«  l�   U�öF�«  qC�√  W�U�≈  vK�  ‚«dF�«  ’d�ò

Æå…b��L�«
 bK� ‚«dF�«ò Ê√ v�≈ ¨ÊUO�K� ÎUI�Ë V�«d� —U�√ t�N� s�
 oOI��  w�Ë  WIDML�«  w�  ÎU�e�d�  Î «—Ëœ  pK�L�Ë  rN�Ë  Íu�

Æåw�Ëb�«Ë wLOK�ù« —«dI��ô«
 sO�   U�öF�«  e�eF�  vK�  Áœö??�  ’d�  vK�  œÒb??�Ë
  «b�U�L�«  r�bI��  …b��L�«   U�ôu�«  œ«bF��«Ë  ¨s�bK��«

Æw�«dF�« œUB��ô« r�b� W�—ËdC�« W�œUB��ô«
 ÊËUF��« lO�u�ò vK� ¨ÊUO��« V��� ÊU��U��« oH�«Ë
 d�uD�  V�U�  v??�≈  ¨U??�Ë—u??�  W�zU�  W��UJ�  ‰U��  w�

Æås�bK��« `�UB� Âb�� UL� ÍœUB��ô« —UL���ô« œuN�
 fOz—  V�J�  s??�  …—œU???�  o??zU??�Ë   d??N??�√  ¨p??�–  v??�≈
 nOKJ��   «—«d??�  ¨wL�UJ�«  vHDB�  WO�«dF�«  W�uJ��«

 WOL�� sO�� W�U�u�U� …d�UA�« VzUI�K� ¡«—“u�« s� œb�
ÆUN� sO��d�

 WO�—U��«  …—«“Ë  wL�UJ�«  v�u�O�  ¨ozU�uK�  ÎUI�ËË
  UO�ö�Ë ÂUNL� …—«“uK� Âb�_« qO�u�« nKJ�Ë ¨W�U�u�U�

Æd�“u�«
 ¨‰U??�—œ  ÊU�b�  W{U�d�«Ë  »U�A�«  d??�“Ë  v�u��Ë
 qIM�«  d�“Ë  v�u��  Ê√Ë  ¨W�U�u�U�  W�UI��«  …—«“Ë  ÂUN�
 v�u��  UL�  ¨W�U�u�U�  …d�N�«  …—«“Ë  ÂUN�  s��  d�U�
 ‰bF�«  …—«“Ë  ÂUN�  ¨r�U�  qO��  w�UF�«  rOKF��«  d??�“Ë

ÆW�U�u�U�
 …—«“Ë  ¨dO�_«  b��  —bO�  wK�  WO�UL�«  d�“Ë  v�u�O�Ë
 bOL�  wK�  WO�d��«  d??�“Ë  v�u��  UL�  ¨W�U�u�U�  jHM�«

ÆW�U�u�U� …—U���« …—«“Ë nK��
 w�  WO�uJ��«  wM�_«  Âö??�ù«  WOK�  XMK�√  Î̈UO�«bO�
 sOO�b� W�ö�Ë sO�dJ�� W�L� œUNA��« ¨f�√ ¨‚«dF�«

Æåg�«œò rOEM��  UL�N� s�d�¬ W�U�≈Ë
 W�«d�  WDI�ò  Ê√  w�U��  ÊUO�  w�  WOK��«   d??�–Ë
 ‚ö�ù  X{ÒdF�  …dA�  W�œU��«  …UAL�«  W�dH�  WF�U�
 o�d� vK� WOA�«œ WO�U�—≈  W�uL�� q�� s� d�U�� —U�
 ¨s�b�« Õö� WE�U�L� w�O� ¡UC� w� W��b� ≠ WOMO�

Æåd�¬ W�U�≈Ë sOM�« sOK�UI� œUNA��« v�≈ Èœ√ UL�
 WF�U�  WK��  vK�   d�H�«  WH�U�  …u��ò  Ê√  X�U{√Ë
 ¡UCI�  ”UO��  W�d�  w�  w�FA�«  bA��U�  23  ¡«uK�
 s�  ÀœU��«  dH�√  b�Ë  ¨v�U�œ  WE�U�L�  l�U��«  sOI�U�

Æåw�FA�« bA��« s� sOM�« sOK�UI� œUNA��«
 XIK�√  WOA�«œ  WO�U�—≈  W�uL��ò  Ê√  v�≈   —U??�√Ë
 s� q�UI� œUNA��« v�≈  Èœ√  UL� ¨WO�b� WK�� vK� —UM�«
 dLF�«  s�  WG�U��«  t�KH�  W�U�≈Ë  t��Ë“Ë  W�dLAO��«
 WE�U�L� sOI�U� ¡UCI� ÁËUOK� WIDM� w�  «uM� Àö�

Æåv�U�œ
 vK�  WOA�«œ  WO�U�—≈  W�uL��  X??�b??�√ò  XF�U�Ë
 f�U��  W�d�  w�  ULN��—e�  s�  sOM�«  sO�ö�  ·UD��«
 s�  ULNKO�U��  ‚d�Ë  v�U�œ  WE�U�L�  ¨sOI�U�  ¡UCI�
  «—«d�  3  ‚d�Ë   UL�Ëœ  3  UN��U��  m�U��«Ë  WDM��«

 s�  »dI�U�  sO�uD�L�«  Y��  vK�  d��  b??�Ë  ¨W??O??�«—“
ÆåWO�«—e�«  ULN�uI�

 vK�  d��  b�  t�√  ¨w�«dF�«  wM�_«  Âö�ù«  WOK�   œU�√Ë
ÆWO�«—e�« ULN�uI� s� »dI�U� sO�uD�L�« Y��

 ¨‚«dF�«  w�d�  WF�«u�«  v�U�œ  WE�U��  X{dF�Ë
 ¨…d??O??�_« W???�Ëü« w??� ¨W??O??�«d??�ù« W??�œËb??�??�« …«–U??�??L??�

ÆWOM�_«  «uI�«Ë ¨sOO�bL�« X�bN��« WO�U�—≈  «¡«b��ô
 ¨s�b�«  Õö�  ULO�  ô  ¨…—d�L�«   UE�U�L�«   bN�Ë
 w�UL�  ¨—U��_«Ë  ¨ÈuMO�Ë  ¨v�U�œË  ¨„u�d�  s�  ¡«e�√Ë
 d�UM�  UN�M�  WO�U�—≈   UL��  Î̈«d�R�  ¨œö��«  w�d�Ë
 W�����  ¨w??�U??�—ù«  åg??�«œò  rOEM��  WLzUM�«  U�ö��«
 w�  sO���ML�«Ë  ¨sOO�bL�«  s�   «dAF�«  W�U�≈Ë  ¨q�IL�

ÆWOM�_« …eN�_«
 ¨ÈuMO�   UE�U��  w�  WO�«—e�«  ‰uI��«  X{dF�Ë
 vK�  ‚d�   UOKLF�  ¨„u�d�Ë  ¨s�b�«  Õö�Ë  ¨v�U�œË
 ¨`LI�«  w�uB��  ÎU�bN���  ¨w�U�—ù«  åg�«œò  rOEM�  b�
  U�U�� dO�b�� ÎU����� ¨w{UL�« ÂUF�« ‰ö� ¨WDM��«Ë

Æw{«—_« s� WF�U�
 ¨2017  ‰Ë_«  Êu�U�  Ød�L��œ  w�  ¨‚«d??F??�«  sK�√Ë
 w�U�—ù«® åg�«œò rOEM� WC�� s� tO{«—√ q�U� d�d��
 3  u��  bF�  ¨©‰Ëb�«  s�  dO��  œb�Ë  UO�Ë—  w�  —uE�L�«
 Íc�« w�U�—ù« rOEM��« l�  UN�«uL�« s� nB�Ë  «uM�
 W�ö��«ò  U�UL�√  U�  W�U�≈  ÎUMKF�  ¨œö��«  YK�  u��  q��«

ÆåWO�ö�ù«

 d��_«   U�H�«  s�  ‰ULFK�  WO�U�  W�M�  ·d�  ¨f�√  ¨W�—u��«  W�uJ��«  XMK�√
ÆU�Ë—u� ”ËdO� V��� …c��L�«  «¡«d�ù« W�O�� Í—u��« lL��L�« w� Î «—dC�

 ·dB� ¡b��« ¨ÂuO�« ¨WO�UL��ô« W�uFLK� wM�u�« ‚ËbMB�« …—«œ≈ fK�� —Òd�Ë
 q�U� qJ� ¨jI� …b�«Ë …dL� ·dB� ¨W�—u� …dO� n�√ 100 UN�LO� mK�� WO�U� W�M�
  «d�� w� Î «—dC� d��_« ·«bN��ô«  U�UD� o�Ë sOOL�uL�«Ë sO�ËUOL�« ‰ULF�« s�

Æw�B�« d���«
 œuN��« s� ¡e�� w�Q� ¡«d�ù« «c� Ê√ v�≈ åU�U�ò W�—u��« ¡U��_« W�U�Ë  —U�√Ë
 ÊËRA�«  …—«“Ë  UN�b�√  w��«  Wz—UD�«  WO�UL��ô«  W�U���ô«  WD�  sL{  WÒO�uJ��«

ÆÍ—u��« ¡«—“u�« fK�� U�Òd�√ w��«Ë qLF�«Ë WÒO�UL��ô«
 w�  q�U�  n�√  20  u��  v??�Ë_«  WF�b�«  qLA��Ë  ¨ UF�œ  vK�  W�ML�«  Ÿ“u??�Ë
 ¡ôœ_«Ë WO�UO��«  PAML�«Ë  U�e�ML�« q�� UN�ôU�� nK��L� W�UO��«  U�UD�

Æw�UO��« ‰U�L�U� WIKF�L�«  U�UDI�« nK��� w� ‰UL� s� r�dO�Ë sOO�UO��«
  U��ML�«Ë  W�ËbO�«  ·d��«Ë  ¡UM��«  ŸUD�Ë  fO�«d��«  wIzU�  W�ML�«  qLA�Ë
 ÊËRA�« …—«“Ë t�IK�√ Íc�« ÒwL�d�« l�uL�« w� sOK��L�« WO�«d��« sNL�«Ë WO�dA�«

ÆqLF�«Ë WO�UL��ô«
 oO�b�  WO�¬  l{u�  —«dL��ôU�  qLF�«Ë  WÒO�UL��ô«  ÊËRA�«  …—«“Ë  nOKJ�  Òr�Ë
  U�UDI�« ·bN��� dO�UF� o�Ë ¨l�uL�« vK� sOK��L�« ’U��_«  U�UO�� WLJ��
 W�L� s� ÊuC� w� W�u�IL�« ¡UL�ú� `ML�« ·d� œUL��« r�� YO�� …—ÒdC�L�«

ÆdN�√ W�� v�≈
 ¡UC�_«  ‰ËbK�  WKBH�   UNO�u�  ¨f�√  WÒO�Ë—Ë_«  WÒO{uHL�«   —b�√ ¨p�–  v�≈
 19  bO�uJ�  WD��d�   «b�U��  qO�u�  WOHO�  UNO�  `{u�  ¨W��UL�«  ·«d??�_«Ë

ÆbK��« «c� vK� W{ËdHL�«  U�uIF�« r�— ¨W�—u��

 ‰Ëb�«  b�U��  Ê√  ÷d�H�  w��«Ë  UN�u�  s�  v??�Ë_«   UNO�u��«  Ác�  d��F�Ë
 WN�«uL�   «b�U��  qO�u�  vK�  sOO�U��ù«  sOK�UF�«Ë  WO�uJ��«  dO�   U�ON�«Ë

Æ2011 cM� œö��« vK� W{ËdHL�« WO�Ë—Ë_«  U�uIF�« WH�U�� ÊËœ W�zU��«
 ¨WOKL�Ë  WO�u�U�  qO�UH�  Íu��  w��«   UNO�u��«  b�U��  Ê√  WÒO{uHL�«  q�Q�Ë

Æ¡U�u�« WN�«u� vK� W�—u� …b�U�L� WO��  «bF� qO�u� l�d��Ë qON��
 vK�   U�uIF�«  ÷d�  w�  —«dL��ô«  sO�  i�UM�  Í√  ÍcOHM��«  “UN��«  Èd�  ôË

Æ19 bO�u� WN�«uL� UN� WO��  «ÒbF�Ë  «b�U�� qO�u� sO�Ë ¨W�—u�
 w� WO�—U��« W�UO��«Ë s�ú� vK�_« q�LL�« b�√ ¨ UNO�u��« Ác� vK� ÎUIOKF�Ë
  «bFL�« qO�u� ÂU�√ ÎözU�  U�uIF�« nI� ô√ …—Ëd{ vK� ¨q�—u� V�“u� ¨œU��ô«

ÆÎUOL�U� ¡U�Ë Á—U���U� U�Ë—u� WN�«uL� W�“ö�« œ«uL�«Ë
 U�Ë—Ë√  q��  s�  W{ËdHL�«   U�uIF�«ò  ∫’uB��«  «cN�  t�  `�dB�  w�  —U�√Ë
 w�  …b�U�L�«  r�bI�  UMOK�  ¨w�Ëb�«  Êu�UI�«  Âd���Ë  WO�U��≈   «¡UM���«  sÒLC��

ÆåŸ«dB�« sL� ÊuF�b� s�c�« sOO�bL�« vK� w�K� d�√ Í√ ÍœUH�� V�UML�« X�u�«
 …d��F� ¨W�—u� vK� W{ËdHL�«  U�uIF�« s� ŸU�b�« q��Ëd� q�«u� ¨p�– l�Ë
 ¨bK��«  «c�  w�  Âö��«  ÁU��U�  l�b�«  ·bN���Ë  rNMOF�  ’U��√  b{  WN�u�  UN�√

ÆU�dO�F� V���
 UNHB�Ë  ¨W??O??�Ë—Ë_«   U�uIF�«  ÁcN�  W�—u��«   UDK��«  œÒbM�  ¨UN��U�  s�
 qJA�U�  U�Ë—u�  ¡U�u�  ÍbB��«  vK�  qLF�«  s�  oA�œ  lML�  w��«Ë  å…dzU��«å?�

Æq��_«
 sO�dJ�F�«  ÂUOI�  ¨f�√  ¨sO��ö�«  ¡«u�≈Ë  l�“u�Ë  ‰U�I��«  e�d�  œU�√  Î̈UO�«bO�

Æ…dO�_« W�U��« 24??�« ‰ö� ¨w{«—_« s� —U�J� 1.5 s� ÂUG�_« W�«“S� sO�—u��«
 WF�U��«  WO�dH�«   «b�u�«  X�U�ò ∫ÊQA�«  «cN� W�—U��ù« e�dL�«  …dA� w� ¡U�Ë

 dOND��  ¨…dO�_«  W�U�  24??�«  ‰ö�  ¨Í—u��«  gO�K�  W�dJ�F�«  W�bMN�«  Õö��
 U�Ëœ  WM�b�  w�  p�–Ë  ¨—U�J�  1.5  W�U��  vK�  ¨ÂUG�_«  s�   PAML�«Ë  w??{«—_«
 WE�U�� w�® …d��«Ë r�U�Ë ¨©oA�œ WE�U�� w�® ÕdH�« ‘u�Ë œuL�� W�—e�Ë

ÆåU�dO�b�� X�U�Ë WH�U� …u�� 29 vK�  «b�u�«  d�� UL� Æ©U�—œ
 v�≈  Èd�√  ‰Ëœ  s�  sO��ô  …œu�  Âb�  ¨WI�U��«  ÂU??�_«  w�  UL�  ¨UC�√  k�u�Ë

ÆW�—u�
 sO�dJ�F�« ÂUOI� ¨w{UL�« b�_« ¨sO��ö�« ¡«u�≈Ë l�“u�Ë ‰U�I��« e�d� œU�√ UL�

Æ…dO�_« W�U��« 24??�« ‰ö� w{«—_« s� —U�J� 1.7  s� ÂUG�_« W�«“S� sO�—u��«
 s�  sO��uL��  Ê≈  ¨W�—u�  w�  w�Ëd�«  W��UBL�«  e�d�  ‰U�  ¨d�¬  ‚UO�  w�Ë
 WE�U�� w� ¨…d�UF�« W�d�AL�« W�—Ëb�« ¨f�√ U�cH� ¨w�d��«Ë w�Ëd�« sOAO��«

ÆåM≠4ò l�d��«  «—UO��« o�d� vK� V�œ≈
 WO�Ëd�« W�—Ëb�« cOHM� Òr� ¨2020 u�U� 12 w�ò ∫e�dL�« s� —b� Êö�≈ w� ¡U�Ë
  «—UO��« o�d� s� V�œ≈ WIDM� w� l�«u�« r�I�« vK� ¨…d�UF�« W�d�AL�« WO�d��« –

ÆåWO�–ö�«Ë VK� w�M�b� sO� j�d� Íc�« ¨M≠4 l�d��«
 “«d� s� ÊU���d� ∫W�—Ëb�« Ác� w� X�—U� WO�Ë— W�dJ��  UO�¬ 7 Ê√ ¨·U{√Ë
 ¨ådGO�ò “«d� s� ÊU��—b� ÊU��d�Ë ¨å√ ≠82—   »ò “«d� s� ÊU�M�«Ë ¨åÊuH�U�ò
 s�  «dzU� ¨W�—Ëb�« dO� XF�U� ¨u��« s�Ë ÆBREM≠K “«d� s� W�Ò—b� …—UO�Ë

ÆWO�Ëd�« WOzUCH�«Ë W�u��«  «uIK� WF�U� —UO� ÊËœ
 w� ¨—u�cL�«  «—UO��« o�d� vK� W�d�A� WO�d� WO�Ë— W�—Ëœ ‰Ë√ dOO�� r�
 ¨”—U�  23  w�  WO�U��«Ë  ¨2020  ”—U�  15  Âu�  V�œ≈  w�  bOFB��«  iH�  WIDM�
 W�œU��«Ë ¨q�d�√ 21  w� W��U��«Ë ¨q�d�√ 15  w� WF�«d�«Ë ¨q�d�√ 8  w� W��U��«Ë

Æu�U� 7 w� WF�U��«Ë ¨u�U� 5 w� WM�U��«Ë ¨q�d�√ 30 w� WF�U��«Ë ¨q�d�√ 28 w�

 ¨dJ� dO�œ bOLF�« W�dLAO��«  «u� w� Y�U��« ¡«uK�« bzU� b�√
 WOM�_«  «uI�« …dDO� o�UM� sO� wM�_« ⁄«dH�« b� …—Ëd{ vK�

ÆW�dLAO��«Ë WO�«dF�«
 ZzU��  cOHM��  Î «dO��  r�N�  r�  w�«dF�«  V�U��«ò  Ê≈  ¨dJ�  ‰U�Ë
 nKL�« W�dLAO��« w�u� lML�Ë sO�dD�« sO� WI�U��«  U�UL��ô«
 vK� t�—b� r�— „d�A� Ë√ œdHM� qJA� o�UML�«  pK� w� wM�_«
 öL�  50  s�  d��√  s�  g??�«œò  ∫·U??{√Ë  ÆåÁb??�Ë  p�c�  ÂUOI�«
 sO�ö� q��Ë nD� ÊU� U�d�¬Ë ¨w�U��« ÂUF�« W�«b� cM� UO�U�—≈
 sOI�U�  w�  ”U�O�  W�d�  w�  g??�«œ  w�K��  q��  s�  œ«d??�√

ÆåWO�«dF�«  «uI�« …dDO� o�UML� WF{U��«

 o�d� vK�  «u�F�« Ÿ—e� Êu�uI� g�«œ w�K��ò Ê√ ¨l�U�Ë
 ·«bN��«  V�U�  v�≈  ¨rN�  szULJ�«  l??{ËË  œ«d??�_«  sO�—«eL�«
 Ê√ vK� œb�Ë ÆåW�dLAO��«Ë w�FA�« bA��«Ë w�«dF�« gO��«
 ¨w�U��«Ë  ‰Ë_«  s�—u�L�«  w�  W�U�  UN�«u�   “e�  W�dLAO��«

ÆUN�dDO� o�UM� W�UL�� g�«œ l� ”UL� vK� UL�Ë
 dL� r�ò t�≈ ‰U� ¨…b�b��« WO�«dF�« W�uJ��« l� ÊËUF��« ‰u�Ë
 v�� ¡w� Í√ UMKB� r�Ë ¨wL�UJ�« W�uJ� d�dL� vK� ÂU�√ Èu�
 W�dLAO��« …—«“Ë w� WB��� WM�� „UM�Ë oO�M��« …œU�e� Êü«
 s� Y�b�K� «dJ�� X�u�« ‰«e� ô sJ� ¨ŸU�b�« …—«“Ë l� ÊËUF��U�

Æåd�_« «c�

 ŸUD�  w�  WO�ö�≈Ë  WOM�Ë  Èu�Ë  qzUB�  X�œ
 Áb�«u� s�U�√ q� w� wMOD�KH�« VFA�« ¡UM�√ ¨…e�
 ¡U�ö��«  W�{U� WO�U���«  UH�u�  r�UF�«  —«d�√Ë
 rC�  w�uONB�«  ‰ö??�??�ô«  —«dI�  U ÎC�—  ¨q�IL�«

Æ—«u�_«Ë WK��L�« WHC�«
 qzUBH�«  t�bI�  w�U��  dL�R�  ‰ö�  p�–  ¡U�
 WM�b�  j??�Ë  ‰uN�L�«  ÍbM��«  W�U��  ¨f??�√
 ¡UN�ËË  qzUBH�«  s�  sOK�L�  W�—UA�  j�Ë  ¨…e�

ÆdO�U��Ë
 u�√  ·d??�√  ”UL�  W�d�  w??�  ÍœUOI�«  U??�œË
 —«d�√Ë  ÊUJ�  q�  w�  UM�F�  ¡UM�√  ¨t�LK�  w�  b�«“
  UH�u�  …d�«RL�«  ÁcN�  rNC�—  s�  dO�F��«  r�UF�«

 s�  Á¡U�d�Ë  ‰ö��ô«  —c��  W�{U�  WO�U���«
 nO�e�Ë  W�uN�«  fL�Ë  ÷—_«  ‚d�  WL�d��  —«dL��ô«  W�G�

Æ«ÎdB� 5 W�U��« ÂUL� q�IL�« ¡U�ö��« p�–Ë ¨a�—U��«
 r{  s�  WO�uONB�«  …œUOI�«  t�  jD��  U�  Ê≈ò  b�«“  u�√  ‰U�Ë
 rN�K��  WK��L�«  WHC�«  w�  W�U��Ë  WO�O�«d��«  ¡«e??�√
 …dOG�   U�u��U�  v�≈  UN�eL��Ë  UN{—«  s�  …dO��  W�U��

Æåt�ô¬Ë UM�F� …U�UF� s� b�eO� U� W�dH��
 WON�  `��  b�  r�UF�«  ‰UGA�«Ë  U�Ë—u�  W�zU�  Ê√  `{Ë√Ë
 Ê√  UÎO�UM��  ªUM�F�  ¡UM�√  b{   «¡«d??�ù«  s�  b�eL�  ‰ö��ô«
 Ác� lCO�Ë WBO�d�«  «“«e��ô« ÁcN� a{d� s� VFA�« «c�

Æt�«b�√ X��  «—«dI�«Ë  UO�UH�ô«
 UM�OC�  a�—U�  s�  W�FB�«  WK�dL�«  Ác�ò  b�«“  u�√  ·U{√Ë
 ÷dH�Ë  œuN��«  n�UJ�  VKD��  ¨ «d�«RLK�  ÷ÒdF��  w��«
 —U��≈Ë UM�uI� W�UL�� ¨WN�«uL�«  …b�ËË n�uL�«  …b�Ë UMOK�

ÆåUM��UDL� W�U���ô«Ë Œu{dK� ‰ö��ô«
 UN�U��«ËË  UN�UO�ËR��  ÂU�√  ·u�u�«  s�  W�ú�  Òb�  ôò  ‰U�Ë

ÆåUM�F� ‚uI� r�œË UM�OC� s� ŸU�b�U�
 n�uL�« bO�u� U ÎFOL� UM� VKD�� Àb�� U� Ê√ b�«“ u�√ b�√Ë
 W�ËUIL�«  —UO�  r??�œË  WOM�u�«  …b�u�«  e�eF�Ë  wMOD�KH�«

ÆWO�dO�_« WO�uONB�« …d�«RL�« WN�«uL�
 W�UO�  w�  wM�_«  oO�M��«  WL�d�  —«dL��«  Ê√  vK�  b??�√Ë
 WOMOD�KH�«  WDK��«  vK�Ëò  ¨UM�F�   UO�C��  …—œU�  WMF�Ë
 l�«d��  Ê√  oO�M��«  lIM���  w�  ‚dG�  w��«  WOM�ô«  UN�eN�√Ë

ÆåUNL�d� s� a�—U��U� ÆÊ«Ë_«  «u� q��
 Ï¡«u� WHC�« r{ —«d� Ê√ s� ‰ö��ô« ”UL�� ÍœUOI�« —Òc�Ë
 UM�FA�ò ¨t� WLO�� «Î—«d{√ o�KO� ÎUOze� Ë√ ‚UDM�« l�«Ë ÊU�
 ‰UF�√  œËœ—  v�≈  …uD��«  Ác�  ÍœR��Ë  ¨ÁcN�  …d�«R�  —dL�  s�

ÆåUN�U�U��« vK� …dDO��« ‰ö��ô« lOD��� s� WK�K���
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عربيات / دوليات 6
قالت مصادر أممية 

إن تقدماً يجري 
تحقيقه في اإلعداد 

لمسار تهدئة يتحول 
إلى تسوية سياسية 

في اليمن بين 
السعودية وأنصار 

الله. وإن العقدة 
الرئيسيّة تظهر في 

مكان آخر. وهو 
كيفيّة حل معضلة 

الجنوب اليمنّي بين 
ثالثة أطراف األخوان 
المسلمين المدعومين 

من تركيا وقطر 
والحراك الجنوبي 

المدعوم إماراتياً 
وحكومة منصور 

هادي المدعومة 
سعودياً.

كوالي�سكوالي�س وكالة اأوروبّية تتوقع موجة لجوء م�صروع مواجهة الكيان ال�صهيونّي في البرلمان الإيرانّي

جديدة اإلى التحاد الأوروبّي!
المفروضة  العام  العزل  إج���راءات  قلّصت 
المستجد  كورونا  فيروس  بسبب  اآلن  حتى 
الوصول  على  القادرين  اللجوء  طالبي  عدد 
المعنية  الوكالة  ذكرته  ما  وفق  أوروب��ا،  إلى 
باللجوء في االتحاد األوروبي. لكنها رّجحت أن 
المستقبل  في  أكبر  »موجة  إلى  الجائحة  تقود 
األوس��ط  الشرق  في  اضطرابات  أحدثت  إذا 

أفريقيا«. وشمال 
تقريباً،  العالمي  السفر  حركة  توقف  ومع 
قال المكتب األوروبي لدعم اللجوء إن »االتحاد 
اللجوء  طلبات  عدد  نصف  نحو  آذار  في  سجل 

المسجلة في شباط«. 
للتكتل  التابعة  الحدود  وكالة  قالت  وكذلك 
االتحاد  إلى  القانونية  العبور غير  إن »عمليات 
آذار  مارس  في  النصف  إلى  تراجعت  األوروبي 

عنها في شباط«.
لكن المكتب الذي يتخذ من مالطا مقراً له، قال 
إن »تفشي فيروس كورونا في الشرق األوسط 
في  نقصاً  يسّبب  أن  يمكن  أفريقيا  وش��م��ال 
شوكة  ويقّوي  األمن  ويزعزع  الغذائية  السلع 
الجماعات المتشددة مثل الدولة اإلسالمية وإن 
ذلك قد يؤدي إلى زيادات في الهجرة المرتبطة 

باللجوء في األجل المتوسط«.
أغلب  منها  ي��أت��ي  ال��ت��ي  »ال����دول  وأض���اف 
األوروب����ي  االت��ح��اد  ف��ي  ل��ل��ج��وء  المتقدمين 
لمخاطر  عالية  إلى  متوسطة  بدرجة  معرضة 
التكيف...  عن  عجزاً  وتعاني  العدوى(  )تشمل 
خطر العوامل المزعزعة لالستقرار الناجمة عن 

تفشي كوفيد19- يمكن أن يؤثر على اتجاهات 
اللجوء في المستقبل«.

صارمة  إج����راءات  ات��خ��ذ  التكتل  أن  ي��ذك��ر 
مليون  من  أكثر  وصول  بعد  الهجرة،  لمواجهة 
 ،2015 طالب لجوء إلى االتحاد األوروبي عام 
إلغالق  وليبيا  لتركيا  مساعدات  ق��ّدم  حيث 

الطرق الرئيسية التي يسلكها المهاجرون. 
من  »أق��ل  أن  المتحدة  األم��م  بيانات  وتظهر 
123 ألف شخص وصلوا إلى االتحاد األوروبي 
العام  هذا  فقط  ألفاً   22 مقابل  الماضي  العام 

حتى اآلن«.
المطلة  األوروبي  االتحاد  دول  بعض  وقالت 
على البحر المتوسط إن »أزمة فيروس كورونا 
يجري  مهاجرين  ق��ب��ول  صعوبة  م��ن  ت��زي��د 

إنقاذهم في عرض البحر«. 
بحقوق  المعني  أوروب����ا  مجلس  وك��ت��ب 
إنها  الماضي قائالً  إلى مالطا األسبوع  اإلنسان 
إنقاذهم  يتم  الذين  المهاجرين  بقبول  »ملزمة 

على الرغم من الفيروس«.
الهجرة  مسؤولة  مياتوفيتش،  دونيا  وقالت 
التحديات  تماماً  »أعي  رسالة  في  بالمجلس، 
العبور  عمليات  طويلة  فترة  منذ  تمثلها  التي 
تفشي  منذ  زادت  وال��ت��ي  لمالطا  وال��وص��ول 

جائحة كوفيد19- في اآلونة األخيرة«.
القبيل  هذا  من  تحديات  أن  »غير  وأضافت 
بإنقاذ  الواضحة  االلتزامات  تلغي  ان  يمكن  ال 
استقبالهم  وضمان  البحر  في  الناس  حياة 

بسرعة وأمان«.

على  اإلس��الم��ي  ال��ش��ورى  مجلس  ص���ادق 
»إعطاء صفة )عاجل جداً( لمشروع قرار بشأن 
المضادة  الصهيوني  الكيان  اج��راءات  مواجهة 

للسالم واألمن اإلقليمي والدولي«.
وأوض�����ح رئ��ي��س ل��ج��ن��ة األم����ن ال��وط��ن��ي 
ذو  مجتبى  المجلس  في  الخارجية  والسياسة 
باإلجماع  صادق  الشورى  »مجلس  أن  النور، 
في جلسته صباح أمس، على منح هذه األولوية 
مادة   14 من  والمكّون  المذكور  القرار  لمشروع 

لمواجهة اإلجراءات الصهيونية«.
»إعطاء  أن  آخ��رون  ون��واب  النور  ذو  واعتبر 
يكتسب  ال��ق��رار  لمشروع  ج��داً(  )عاجل  صفة 
أهمية كبيرة ألنه يتطلب أن يقوم المجلس مطلع 

األسبوع القادم بمناقشة مواده والتصويت عليه 
سريعاً وتفويت الفرصة على الكيان الصهيوني 
الستغالل الظروف اإلقليمية والعالمية الحالية 

لإلضرار بمصالحنا الوطنية«.
أن  على  »التأكيد  القرار  مشروع  ويتضمن 
للفلسطينيين  هي  التاريخية  فلسطين  أرض 
األصليين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو 

يهود«.
مجلس  »ق��رار  إلى  القرار  مشروع  يشير  كما 
حكومة  يلزم  الذي  السابق  اإلسالمي  الشورى 
القدس  مع  بالتعاطي  اإلسالمية  الجمهورية 
لفلسطين،  موحدة  أبدية  كعاصمة  الشريف 
كما أن على وزارة الخارجية وخالل ستة أشهر 

على  تعمل  أن  القرار  مشروع  على  التصويت 
أو  قنصلية  الفتتاح  الالزمة  التمهيدات  ايجاد 
باعتبارها  القدس  في  إليران  افتراضية  سفارة 

عاصمة فلسطين«.
من  ن��وع  »أي  أن  ال��ق��رار  م��ش��روع  وي��ؤك��د 
لصالح  التجّسسي  أو  المعلوماتي  التعاون 
الكيان الصهيوني يعد بحكم الفساد في األرض 

والمحاربة، ويعاقب مرتكبه بأشّد العقوبات«.
والتجاري، يؤكد  االقتصادي  الصعيد  وعلى 
الجمهورية  »حكومة  أن  على  القرار  مشروع 
اإلسالمية اإليرانية مكلفة بحظر كل المؤسسات 
واالئتمانية  والمالية  والتجارية  االقتصادية 

الرسمية وغير الرسمية للكيان الصهيوني«.

أنه  العالمية  الصحة  منظمة  أعلنت 
حول  اإليجابية  المؤشرات  بعض  »توجد 
بحاجة  ولكنها   ،)19 )كوفيد  مرض  عالج 
بنسبة  للتأكد  البيانات  م��ن  م��زي��د  إل��ى 

.»100%
وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت 
هاريس في مؤتمر صحافي افتراضي أمس، 
»لدينا بعض العالجات التي يبدو أنها في 
دراسات أولية أنها تحد من شدة المرض أو 
أن  يمكن  شيء  أي  لدينا  ليس  ولكن  طوله 

يقتل الفيروس أو يوقفه«.
»فيروسات  أن  إلى  المتحدثة  وأش��ارت 
إنتاج  الصعب  ومن  للغاية  محيرة  كورونا 

لقاحات مضادة لها«.

إيجابية  ب��ي��ان��ات  »ل��دي��ن��ا  وأض��اف��ت: 
رؤية  إلى  بحاجة  ولكننا  مقبلة،  محتملة 
بنسبة  واثقين  لنكون  البيانات  من  المزيد 
هو  هذا  إن  قول  على  قدرتنا  من   100%

العالج«.
ويجري تطوير أكثر من 100 لقاح محتمل 
مراحل  في  منها  عدد   ،»19 »كوفيد-  ضّد 
منظمة  أعلنت  فيما  السريرية،  التجارب 
»تطوير  أن  نيسان  في  العالمية  الصحة 

اللقاح سيستغرق 12 شهراً على األقل«.
»جيلياد  ش��رك��ة  ق��ال��ت  ج��ه��ت��ه��ا،  م��ن 
المضاد  »رمديسفير«  عقارها  إن  ساينسز« 
المصابين  تحّسن  في  ساعد  للفيروسات 

بكورونا.

برينان  ريتشارد  قال  ذلك،  غضون  في 
بالمنظمة  اإلقليمية  الطوارئ  إدارة  مدير 
إجراؤها  تم  التي  االختبارات  »إجمالي  إن 
مليون   3.3 بلغ  األوسط  الشرق  منطقة  في 
في  زي��ادة  »هناك  أن  إلى  مشيراً  اختبار«، 
ال  البلدان  بعض  ف��ي  االخ��ت��ب��ارات  نسبة 
سيما بلدان الخليج وباكستان وإيران، لكن 
معدالت االختبار في البلدان التي تعاني من 
أوضاع إنسانّية مثل اليمن وسورية وليبيا 

ال تزال أقل من المستوى الذي نرغب به«.
بدورها، دعت مديرة إدارة البرامج بمكتب 
رنا  المتوسط  لشرق  اإلقليمي  المنظمة 
الحجة مصر إلى »زيادة نسبة الفحوصات 
الالزمة«، معتبرة أن »أهم اإلجراءات للحد 

من انتشار الوباء هي زيادة االختبارات«.
المصابين  ع��دد  أن  إل��ى  اإلش��ارة  تجدر 
بلغ  العالم  أنحاء  مختلف  في  بالمرض 

4.19 مليون شخص.
وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية، 
نيسان  شهر  أن  كشف  أدهانوم،  تيدروس 
من  أكثر  عن  يومياً  اإلبالغ  شهد  الماضي، 
بفيروس  جديدة  إصابة  حالة  أل��ف   80

كورونا المستجد.
االتجاه  »برغم  أنه  تيدروس  وأوض��ح 
إال  األقاليم،  مختلف  في  المتباين  الوبائي 
األميركيتين  في  تتزايد  اإلصابات  أعداد  أن 
وشرق المتوسط وأوروبا الشرقية وجنوب 

شرق آسيا«.

ال��دول��ي  النقد  ص��ن��دوق  م��دي��رة  ق��ال��ت 
»من  إن  أم���س،  جورجيفا  كريستالينا 
المزيد  الصندوق  يجري  أن  جداً  المرجح 
ألن  العالمي  للنمو  لتوقعاته  الخفض  من 
من  بالكثير  ض��رراً  يلحق  كورونا  فيروس 
كان  مما  ح��ّدة  أكثر  بصورة  االقتصادات 

متوقعاً في السابق«.
ُبعد  عن  مؤتمر  خالل  جورجيفا  وقالت 
الواردة  »البيانات  تايمز  فايننشال  برعاية 
توقعاتنا  م��ن  أس���وأ  ه��ي  كثيرة  دول  م��ن 
جداً  المرّجح  من   ... بالفعل  المتشائمة 
ما  وق��ت  في  لتوقعاتنا  تحديثاً  نصدر  أن 

فإن  ال��م��رح��ل��ة...  تلك  وف��ي  ح��زي��ران،  م��ن 
توقعاتنا هي أنه ستكون هناك أخبار أسوأ 
بعض الشيء من حيث كيفية رؤيتنا للعام 

.»2020
من جهتها، قالت وكالة فيتش للتصنيف 
االقتصادية  »الصدمة  إن  أمس،  االئتماني 
ال��ن��اج��م��ة ع��ن ج��ائ��ح��ة ف��ي��روس ك��ورون��ا 
عن  يسفران  قد  النفط  أسعار  في  واالنهيار 
تخلف عدد قياسي من الدول المقترضة عن 

سداد ديونها هذا العام«.
وقالت »فيتش«، وهي واحدة من وكاالت 
إنها  الثالث،  الكبرى  االئتماني  التصنيف 

لم  لعدد  االئتمانية  التصنيفات  »خفضت 
دول��ة   29 بلغ  ال���دول  م��ن  مثيل  ل��ه  يسبق 
 .2020 م��ن  األول���ى  األرب��ع��ة  الشهور  ف��ي 
واإلك��وادور  لبنان  هي  دول،  ثالث  وتخلفت 
ديونها،  سداد  عن  العام  هذا  واألرجنتين، 
وهو ما يتماشى بالفعل مع عدد قياسّي في 

.»2017
الحالي  ال��وق��ت  ف��ي  ال��وك��ال��ة  وتصنف 
الكونجو  وجمهورية  وموزامبيق  الجابون 
CCC، حيث هناك احتمال  وسورينام عند 
قوي للتعثر، في حين جرى تصنيف زامبيا 
التعثر  حيث   ،CC األدن���ى  ال��درج��ة  عند 

محتمل.
وقالت فيتش إن »المعدل السنوي للتعثر 
يبلغ  المستوى  ذلك  عند  المصنفة  للدول 
ذلك  في  بما  بالمئة،   26.5 المتوسط  في 
بعد  التصنيف  هذا  على  تحصل  التي  تلك 
في  أخذتها  »ق��رارات  إلى  مشيرة  التعثر«، 

الماضي بخفض التصنيف«.
وقالت إن »السلفادور والعراق وسريالنكا 
الثالث  وال����دول  للخطر«،  أي��ض��اً  ع��رض��ة 
بخفض  مهددة  B-لكنها  عند  حالياً  تصنف 
التصنيف إلى CCC، حيث يصبح التخلف 

عن السداد أكثر احتماالً.

المائية  وال���م���وارد  ال���ري  وزارة  أعلنت 
السودانية أمس، أن »السودان رفض مقترحاً 
ملء  ح��ول  ج��زئ��ي  ات��ف��اق  بتوقيع  أثيوبياً 
بحيرة سد النهضة المتوقع ان يبدأ في تموز 

المقبل«.
وزعته  مكتوب  تصريح  في  ال��وزارة  وقالت 
رئيس  حمدوك  الله  »عبد  إن  اإلع��الم  ألجهزة 
الوزراء أبلغ أبي أحمد رئيس الوزراء االثيوبي 
تتعلق  منه  رسالة  على  رد  رسالة  في  بذلك 

بالمقترح االثيوبي«.
اي  توقيع  ان  »أعتبر  التصريح  وأض��اف 
الموافقة  اتفاق جزئي للمرحلة االولى ال يمكن 
عليه نظراً لوجود جوانب فنية وقانونية يجب 
تضمينها في االتفاق«، وحّددتها آلية التنسيق 
وتبادل البيانات وسالمة السد واآلثار البيئية 

واالجتماعية.
ونقل البيان عن حمد صالح كبير مفاوضي 
التفاوض  تحت  القضايا  معظم  »إن  السودان 
وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسالمة 
مرتبطة  واالجتماعية  البيئية  واآلث��ار  السد 
ارتباطاً وثيقاً ليس فقط بالملء األول وإنما بكل 
مراحل الملء والتشغيل طويل المدى وبالتالي 

ال يمكن تجزئتها«.
وأكد حمدوك في رسالته على موقفه بشأن 
»التوصل إلى اتفاق ثالثي بين السودان ومصر 
للوصول  »الطريق  أن  على  مشدداً  وأثيوبيا«، 
الفوري  االستئناف  هو  شاملة  اتفاقية  ال��ى 

للمفاوضات«.

في سياق متصل، قال وزير الري اإلثيوبي، 
رد  وثيقة  »أع���ّدت  ب��الده  إن  بقل،  سيليشى 

مناسبة على شكوى مصر ضّدها«.
الفنية  اللجنة  اجتماع  خالل  الوزير  وتابع 
لسد النهضة ترأَسُه رئيس الوزراء أبي أحمد، 
إنه »تم إعداد وثيقة رد مناسبة بشأن شكوى 

مصر إلى مجلس األمن الدولي«.
تفاصيل  مصرية  إع��الم  وسائل  وكشفت 
المصرية  الخارجية  بها  بعثت  التي  الرسالة 
نيات  بسبب  إثيوبيا،  ضّد  األمن  مجلس  إلى 
أديس أبابا في المضي قدماً بخططها لملء سد 

النهضة.
وكانت الخارجية المصرية قد بعثت خطاباً، 
يوم األربعاء الماضي، إلى أعضاء مجلس األمن 

بشأن تطّورات قضية سد النهضة.

نسخته  في  األه���رام«  »بوابة  موقع  ونقل 
اإلنجليزية تفاصيل رسالة الشكوى المصرية، 
المصري،  الخارجية  وزي��ر  فيها  ح��ّذر  التي 
من  السد،  ملء  »تداعيات  من  شكري  سامح 
وال��س��ودان«،  مصر  وموافقة  استشارة  دون 
إلى أن »هذا يشكل خطورة على األمن  مشيرة 

والسلم في المنطقة«.
إلى  البيان  في  المصرية  الخارجية  ولفتت 
متسقة  مرنة  مواقف  من  القاهرة  اتخذته  »ما 
على  وحرصها  ال��دول��ي،  القانون  قواعد  مع 
بشكل  الملف  هذا  لتسوية  اإليجابي  االنخراط 

عادل ومتوازن«.
وذكرت الخارجية المصرية في خطابها أنه 
على »الرغم من أن بناء السّد تم من دون موافقة 
دول المصب، إال أن هذا لم يمنع مصر من دخول 

مستويات  عبر  إثيوبيا  مع  ج��ادة  مفاوضات 
عدة«.

مع  المبادئ  اتفاق  »وقعت  أنها  وأوضحت 
بنوده  في  نّص  وال��ذي  الثالث  ال��دول  رؤس��اء 
على عدم اإلضرار بمصالح أية دولة جراء أي 

مشروعات تقام على النيل«.
وتقّدمت مصر بطلب من مجلس األمن لتقديم 
التصرفات  تلك  مع  تفعله  ما  بشأن  المشورة 
سد  ملء  نيتها  عن  أعلنت  بعدما  اإلثيوبية، 

النهضة في تموز المقبل.
وبدأت أثيوبيا في 2011 ببناء سد النهضة 
بكلفة 6 مليارات دوالر على النيل األزرق، الفرع 
مخاوف  السد  ويثير  النيل.  لنهر  الرئيسي 
إمداداتهما  التأثير على  السودان ومصر لجهة 

من مياه النيل.
في  الثالث  الدول  دخلت  التاريخ  ذلك  ومنذ 
السد  تأثير  من  الحّد  حول  لالتفاق  مفاوضات 

األثيوبي على كل من السودان ومصر.
وفي شباط الماضي رفضت أثيوبيا التوقيع 
على مقترح اتفاق تقدمت به الواليات المتحدة 
الثاني  تشرين  في  انخرطت  التي  االميركية 
الدولي  البنك  جانب  إل��ى  كوسيط  الماضي 

اليجاد حلول لخالفات الدول الثالث.
سودانية  ت��ح��رك��ات  إل��ى  ص��ال��ح  وأش���ار 
»م��س��ار  بمرجعية  ال��ت��ف��اوض  الس��ت��ئ��ن��اف 
نرى  أن  المتوقع  »م��ن  إن��ه  قائالً  واشنطن«، 
المفاوضات  باستئناف  االتصاالت  تلك  نتائج 

قريباً«.

ال�شحة العالمّية تك�شف عن بيانات اإيجابّية حول عالج كورونا

»النقد الدولّي«: كورونا يوؤثر ب�شدة على البيانات القت�شادّية

و»فيت�ش« تتوّقع حالت تعثر �شيادّي قيا�شّية 

ال�شودان يرف�ش توقيع اتفاق جزئّي حول �شّد النه�شة

واأثيوبيا ترّد على ال�شكوى الم�شرّية �شّدها

بايدن يناف�ش ترامب على مواقع التوا�شل
يعمل المرشح الديمقراطي إلى البيت األبيض 
مواقع  على  حضوره  تعزيز  على  بايدن  جو 
تواجه  التي  حملته  في  االجتماعي  التواصل 
وذلك  كوفيد19-،  وب��اء  تفشي  بسبب  عقبات 
الذي  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  مقابل 
فريق  فيما  »تويتر«  على  متابع  مليون   80 لديه 
على  سنوات  أربع  منذ  يركز  االنتخابية  حملته 

اإلنترنت. استخدام 
من  كبيرة  شخصيات  أعربت  الّصدد،  هذا  في 
حزب بايدن الديمقراطي علناً عن قلقها بشأن هذا 
المعزول  بايدن  على  سينبغي  إنه  إذ  الموضوع 
مداخالته  من  أبعد  الذهاب  آذار،  منذ  منزله  في 
الجامدة التي يتّم بّثها عبر االنترنت من الطابق 
المنتشرة جداً على  السفلي في منزله والرسائل 
الرئاسية  االنتخابات  في  الفوز  أراد  إذا  تويتر 

المرتقبة في تشرين الثاني.
إلسماع  صعوبات  يواجه  أنه  إلى  باإلضافة 
مليون   5،3 عددهم  البالغ  متابعيه  مع  صوته، 
الجنسي  باالعتداء  اتهامه  القى  كما  تويتر،  على 
تاريخها  يعود  حادثة  في  ريد«  »تارا  جانب  من 

إلى التسعينيات، صدى قوياً على االنترنت.
السابق  األميركي  الرئيس  نائب  فريق  وأعلن 
مؤخراً أنه »سيضاعف عدد العاملين في الخلية 
الرقمية الذي كان يبلغ حوالى 25 شخصاً أثناء 
الديموقراطي«.  للحزب  التمهيدّية  االنتخابات 
إغراق  بات  »الهدف  إن  فريقه  في  مسؤول  وقال 
ومواقف  بأخبار  اإللكترونّية  المنصات  مختلف 

بايدن«.
استراتيجية  مديرة  كولمان  ل��وري  وتشير 
تقدمية  منظمة  وهي  »ديمكاست«  لدى  اإلنترنت 
حملته  أن  يبدو  اآلن،  »حتى  أن��ه  إل��ى  مستقلة 
التفكير  دون  من  التقليدية،  الطريقة  وفق  ُتدار 

باالنترنت على اإلطالق«.
المستجّد،  كورونا  فيروس  »قبل  وتوضح 
مفيدة  الحملة  لقيادة  التقليدية  الطريقة  كانت 

للغاية بالنسبة إلى جو«. 
77 عاماً بقدرته على  وُيعرف المرشح البالغ 
التواصل المباشر مع الناس العاديين وتعاطفه 
»ال  كولمان  وتضيف  وانشغاالتهم.  همومهم  مع 
أعتقد أنه تموضع جيداً لالنتقال فوراً إلى حملة 

أكثر رقمية عندما انتشر الفيروس«.
التي  لألهمية  قوية  إشارة  وفي  المقابل،  في 
يوليها فريق ترامب لمواقع التواصل االجتماعي 
م��ن��ذ أرب���ع س��ن��وات، ي��دي��ر ه��ذه ال��م��رة حملة 
الذي شغل  الملياردير االنتخابية براد بارسكال 
الرقمية عام  المسؤول عن استراتيجيته  منصب 

.2016
التي  والمحلية  البرلمانية  االنتخابات  ومنذ 
فريقه  أنفق   ،2018 العام  خريف  في  أُجريت 
حوالى 56 مليون دوالر للدعايات على فيسبوك 
جو  جانب  م��ن  مليون   19،6 مقابل  وغ��وغ��ل، 
بايدن منذ بدء حملته قبل عام، بحسب المنظمة 

»أكرونيم«. التقدمية 
أكثر  الديمقراطي  المرشح  أنفق  آذار،  في  لكن 
وشوهدت  المنصتين.  هاتين  على  ترامب  من 
ماليين   110 من  أكثر  االنترنت  على  فيديوهاته 

مرة منذ بدء العزل، وفق فريقه.
ويقّر أعضاء من فريق بايدن الرقمي بأن »عدد 
العاملين في الفريق قليل ويأملون زيادة قوتهم 
الذين  األشخاص  من  المزيد  توظيف  خالل  من 
عملوا في السابق لصالح مرشحين ديمقراطيين 
بيتو  مثل  االنترنت،  على  ق��وّي  حضور  لديهم 

أورورك وكاماال هاريس وإليزابيث وارن...
االستراتيجية  مدير  فالهيرتي،  روب  وكتب 
على  سينبغي  أن��ه  ب��اي��دن،  فريق  في  الرقمية 
)من  جماعات  )وبناء(  »التحاور  الفريق  هذا 

المناصرين( على االنترنت«.
شاغرة«  كبيرة  وظائف  »ث��الث  عن  وأعلن 
وصور  فيديوهات  محتويات  ب�«تطوير  مكلفة 
كالسيكي  نمط  إلى  إش��ارة  في  جديد«،  لموقع 

بدالً من األسلوب المستخدم حالياً.
وأشار إلى أنه »سينبغي حشد المتبّرعين«. 

وف���ي ن��ي��س��ان، ج��م��ع ج��و ب��اي��دن وال��ح��زب 
أعلن  ما  وف��ق  دوالر،  مليون   60 الديمقراطي 
المرشح أول أمس، في وقت تضرب أزمة كورونا 

الواليات المتحدة وتطغى على حملته.
وبعد دونالد ترامب، أكد بايدن أمام متبرعين 
متعطشين  سيكونون  »الناخبين  أن  أمس،  أول 
لألصالة والصدق« وهو ما يمكن أن يقّدمه لهم، 
جراء  كثيراً  تضرر  اقتصاد  بناء  ب�«إعادة  واعداً 

تفشي الوباء العالمي«.
مايك  ب��اي��دن،  باسم  المتحدثين  أح��د  وق��ال 
للحكم  مستعد  الديمقراطي  »المرشح  إن  غوين، 
التعاطف  ولديه  األزمة  من  الوقت  هذا  مثل  في 

الذي افتقر إليه ترامب خالل رئاسته«.
على  الضوء  تسليط  فيتّم  محيطه،  في  أم��ا 
على  األفضلية  تعطيه  التي  الرأي  استطالعات 
ترامب، حتى لو أنه يتوجب رؤيتها بنظرة حذرة 

في هذه المرحلة.
جداً  »قلقة  أنها  عن  كولمان  ل��وري  وتعرب 
حيال تقّدم ترامب على االنترنت«، إال أنها تعتبر 
الفجوة«.  لسّد  الوقت  لديه  يزال  ال  »بايدن  أن 
فعالً  يعزز  فريقه  لرؤية  مسرورة  »أن��ا  وتقول 

وجوده الرقمي«.

تقرير �إخباريتقرير �إخباري

جاويش  مولود  التركي،  الخارجية  وزي��ر  ق��ال 
أوغلو، إن »فرنسا تدعم قائد الجيش الوطني الليبي، 
لن  العسكري  »الصراع  أن  إلى  الفتاً  حفتر«،  خليفة 

يأتي بنتيجة إيجابية في ليبيا«.
وأكد جاويش أوغلو، في لقاء مع إحدى القنوات 
في  حفتر  خليفة  تدعم  »فرنسا  أن  أمس،  التركية، 
ليبيا، وال يمكن الحصول على أي نتيجة عن طريق 

الصراع العسكري في ليبيا«.
واتهم أوغلو »اإلمارات بأنها تقف وراء الفوضى 

في ليبيا واليمن«.
على  أمس،  ردت  قد  التركية  الخارجية  وكانت 
على  أق��ص��وي،  حامي  باسمها،  المتحدث  لسان 
واليونان  مصر  أص��درت��ه  ال��ذي  المشترك  البيان 
وقبرص وفرنسا واإلمارات بخصوص شرق البحر 

المتوسط وليبيا واعتبرته »نموذجاً للنفاق«.
الصادر  »البيان  إن  البيان،  في  أقصوي  وق��ال 
التي  الدول  من  مجموعة  نفاق  على  نموذجّي  مثال 
من  اإلقليمي  االس��ت��ق��رار  وع��دم  للفوضى  تسعى 
في  بأساً  ترى  وال  تتبعها،  التي  السياسات  خالل 

لعدوان  ضحية  بالديمقراطية  الشعوب  آمال  ترك 
تبدأ  ولكنها  الوحشي،  االنقالبيين  الدكتاتوريين 

بالهذيان عندما تقوم تركيا بإفشال مخططاتهم«.
وتابع: »استنجاد اليونان وقبرص بجهات فاعلة 
عوضاً  بالموضوع،  صلة  لها  وليس  إقليمّية  غير 
قبرص  شمال  وجمهورية  تركيا  مع  التحاور  عن 
إال عن منطق استعماري  أن ينتج  التركية، ال يمكن 

وانتدابي«، بحسب قوله.
ولفت إلى أن »األمر نفسه ينطبق على مصر، حيث 
فّضلت القاهرة التخلي عن حقوق الشعب المصري 

بدالً من حماية مصالحه«، على حد قوله.
المتحدة،  العربية  اإلم��ارات  جمع  »ما  وأض��اف: 
تلك  مع  المتوسط،  بشرق  عالقة  أي  لها  ليس  التي 
ضد  اإلجرامّي  فسجلها  فقط  تركيا  عداء  هو  الدول 

تركيا وليبيا واضح للعيان«.
واستدرك بالقول: »مع توجيه ضربة قوية آلمال 
فرنسا في إنشاء دويلة إرهابية في شمال سورية، 
الحالة  تلك  في  نفسها  سلّمت  )فرنسا(  أنها  يبدو 

المزاجية لتحالف الشر الذي أنشئ ضد أنقرة«.

اأنقرة تتهم باري�ش بدعم حفتر 

والإمارات وراء الفو�شى في ليبيا واليمن!

إن  الصينية،  الخارجية  وزارة  قالت 
التجاري  االتفاق  من  األول��ى  »المرحلة 
ستصّب  المتحدة،  والواليات  الصين  بين 
في مصلحة البلدين والعالم، بعدما تلقت 
إمكانية  تبحث  بكين  كانت  إذا  عما  سؤاالً 

إعادة التفاوض على االتفاق«.
دونالد  األميركي  الرئيس  واستبعد 

حول  التفاوض  إعادة  أمس،  أول  ترامب، 
قامت  ال��ذي  الجزئي  التجاري  االت��ف��اق 
كانون  في  الصين  مع  بتوقيعه  إدارت��ه 
»بكين  أن  إلى  مشيراً  الماضي،  الثاني 
التجارية،  النقاشات  فتح  إع��ادة  تريد 

وأنه سيراقب التزام بكين باالتفاق«.
بأن  تفيد  تقارير  ع��ن  س��ؤال��ه  ول��دى 

المفاوضات  فتح  إعادة  في  تنظر  الصين 
ذلك  »سمعت  أج���اب:  االت��ف��اق،  ب��ش��أن 
يريدون  »الصينيين  أن  معتبراً  أيضاً«، 
للوصول  التجارية  النقاشات  فتح  إعادة 

إلى اتفاق أكثر مالءمة لمصالحهم«.
االتفاق  من  األول��ى  المرحلة  وتنّص 
السلع  من  وارداتها  بكين  »تزيد  أن  على 

في  دوالر  مليار   200 بمقدار  األميركية 
صادراً  تقريراً  لكن  المق���بلين«،  العامين 
لألبحاث  غ�����������روب«  »رودي�����������وم  ع��ن 
األميركية  للعالقات  الوطن��ية  واللجنة 
الصينية، قال إن »الجائحة قد تبدد اآلثار 
االتفاق  من  األول��ى  للمرحلة  اإليجابية 

التجاري«.

بكين تعتبر التفاق التجارّي مع وا�شنطن في م�شلحة العالم
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 Í—u��«  »e��«  w�  oA�œ  W�cHM�  XF�U�
 UN�F{Ë  w��«  WD��«  cOHM�  w�UL��ô«  w�uI�«
 U�Ë—uJ�«  d�U��  WN�«u�  w�  ∆—«uD�«  WM��
  UNO�u��«Ë WO�uJ��«  «¡«d�ù« l� Í“«u��U�
 cOHM��  qLF�«   U�uL��  X�U�Ë  UN�  W�U��«
 W�«b��«  X�U�Ë  Æ…—ÒdIL�«   «¡«d???�ù«Ë  jD��«
  UF�œ  vK�  W??O??z«Ëb??�«   «b�U�L�«  l�“u��
 s�  sOM�«uL�«  lOL��  WHK���  a??�—«u??�??�Ë

 Æs��« —U��Ë —UL�_« wD�u��
 WM�eL�«  ÷«d�_«  ÍË–   «b�U�L�«  XKL�Ë
 `z«u�  œ«b??�«  r�  UL�  ¨¡UI�d�«Ë  sOM�«uL�«  s�
  UC�U�Ë  UMJ�L�«Ë  ULIFL�« s�  U�U��«
 qK��«  l�“u�Ë  WO�BI�«   UF�uL�«Ë  …—«d��«
 WK�dL�«  XD� YO� ¨…b� q�«d� vK� WOz«cG�«
 ¨ÍËbF�«  ¨¡U�OH�«  ¨ÊuO�U�  ∫o�UM�  WO�U��«
 ¨Ê«bOL�«  ¨WL�bI�«  oA�œ  ¨U�u�  »U�  ¨ŸUBI�«
 ¨WI�u��« ¨‰uJA� ¨”U�J�« ¨W�U�D�« ¨WFK�Ëb�«

ÆWJ�U� d��
 sO�Q�  …—Ëd???{  s??�  W�cHML�«  qHG�  r??�Ë  
 oO�M��«  w�   dL��«  YO�  WO�D�«   «b�U�L�«
  U�u�H�« r�bI�� WOL�d�« w�UAL�« s� œb� l�
 W�“ö�«  WO�D�«   UNO�u��«Ë  WO�D�«  W�U�d�«Ë
 l�  q�«u��«  XF�U�Ë  ¨b����  U�  q�  W��«u�Ë
 uC� d�� ¡U��_« W�UI�Ë W�B�« W�d�b� s� q�
 W�cHML�« s� oA�œ w� ¡U��_« W�UI� Ÿd� fK��
  U�uKFL�«Ë   «b���L�«  d??�¬  vK�  ·u�uK�

Æ ULOKF��«Ë
 WO�Ozd�« rOIF��« ‚d� XK�«Ë p�– V�U� v�≈
 ¡b�  cM�  tOK�  X�—b�  Íc�«  UNKL�  W�cHML�«  w�
  U�d�b�  s�  ‚d�  W�ö�  w�Ë  ¨WO�B�«  W�“_«
 U�b�Ëe�  Òr??�Ë  Ê«bOL�«Ë  WFK�Ëb�«Ë  ÊuO�U�
 ÆrOIF��«  UOKLF� W�U��« œ«uL�«Ë  «eON���U�
 WO{UL�«  ÂU??�ô«  ‰ö??�  ‚dH�«  Ác??�  X�U�  b??�Ë
 œb�Ë  ¨WO�bI��«  WOM�u�«  WN���«  vM��  rOIF��
 ÂU��√Ë W�Ëb�«  U��R�Ë WO�e��« V�UJL�« s�
 ©b�U��Ë  fzUM�®  …œU�F�«  —ËœË  W�dA�«
 —ËœË  o�u���«Ë  …—U��K�  W�—u��«   ôU??�Ë
 WK�U� ¡UO�√Ë ©WL�d�« —«œ ¨W�«dJ�« —«œ® sOM�L�«
 ¨W�—e� ¨ÊuO�U� ¨s�b�« s�—® W�cHML�« ‚UD� w�
 ¨W�U�D�«  ¨WL�bI�«  oA�œ  ¨…“d�  s�U��Ë  …“d�
  U�U�  ¨—UC��«  ‚u�  ¨ŸUBI�«  ¨WFK�Ëb�«
 ‚u�  ¨sOO�U�F�«Ë  U�u�  »U??�Ë  vKB�  »U??�
 ©ÆÆÆÆ¡«b�u��«   U�«d�  ¨Ê«bOL�«  w�  WO�U�e��«

ÆrE�M� Í—Ëœ qJA�Ë U�dO� dO�J�«Ë
 ÎUO�UL�Ë  WO�u��«  ‰U�L�  qB��  U�  w�  U�√
 …œuF�«  w�  WO�uJ��«   «¡«d??�ù«  l�  ÎUIO�D�Ë
 UNO�  U??L??�  ¨WOFO�D�«  …U??O??�??K??�  W??O??�??�—b??�??�«
 V��� WÒO�«–ù«  UIK��«Ë WO�e��«  U�UL��ô«
 sO�  b�U���«   U�U��Ë  WO�B�«   ULOKF��«

 ÆsO�—UAL�«
 sOM�«uL�«Ë  ¡UI�d�«  W�cHML�«  X�œ  b�Ë  «c�
 s� —bB� w��« WO�B�«  ULOKF��U� Â«e��ô« v�≈
 WM�K�«  s�Ë  ¡U�u�«  W��UJL�  WO�uJ��«  WM�K�«
  ULOKF��« —Ëb� WF�U��Ë W�cHML�« w� WHKJL�«
 q�«u��«Ë WM�K�« Âö�≈Ë ¨UN� Â«e��ô«Ë …b�b��«
 Í√  s�  q�«u��«  l�«u�Ë  n�«uN�«  d��  UNF�
 ÂeK� U� qJ� ÂUOIK� ÂU� d�√ Ë√  ÃUO��« Ë√  ∆—U�

Æt�UF��Ë —UA��ô« dD� VM��� …d�H�« Ác� w�

áq«FGò¨dGh áq«FGhódG äGóYÉ°ùªdG ™jRƒàH ÉfhQƒc ôWÉîe ¬LGƒJ z»eƒ≤dG{ »a ≥°ûeO ájòØæe

áq«FÉbƒdG äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G ≈∏Y ®ÉØë∏d á«YƒàdG ≈∏Y ójó°ûàdGh

π£ÑdG ó«¡°ûdG íjô°V ≈∏Y ôgR π«∏cEG

≥°ûeO »a »∏Jƒcôc ¢ùfCG

 ÍœU� oA�œ ÂU� cHM� ÂU� ¨wK�u�d� f�√ qD��« oO�d�« œUNA��ô WO�U��« Èd�c�« W��UML�
 s� qOK�≈ l{u� ¨bONA�« WKzU� V�U� v�≈ sOO�uI�« s� œb�Ë W�cHML�« W�O� ¡UC�√Ë w�“U�

ÆqD��« bONA�« `�d{ vK� ÒwIA�b�« œ—u�«
 WF�U�L� l�UI�« b�u�«  b�√ WO�«b�Ë WLK� X�U�Ë ¨`�dC�« bM� WO�e��« WO���« Èœ√ b�u�«

ÆW�_«Ë »e��« WOC� —UB��« q�√ s� ¡«bH�« …dO��
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rJ� W�ö�
 ⁄  WOz«e��«  eOOL��«  WLJ��  s�  —œU??�
 Ác�  XLJ�  bI�  ÆWO�UOG�«  …—uB�U�  ©7®
 vK�  2020Ø2Ø27  a??�—U??�??�  WLJ�L�«
 q��  œ«b??ÒI??L??�«  bL��  —u??ÒM??�«  b��  rN�L�«
 W�U�≈  q�� WO�UM��  t�O�M� WMI� Ø105Ø
 w�uJ��« vHA��L�« »d� ÕUM��« w� rOI�
 1995  bO�«u�  œUF�  t�b�«Ë  Áb??�«Ë  pKL�
  —d�Ë 2017Ø5Ø10  a�—U�� ÎU�UO� n�Ë√
 W�UH�  ¡UI�  tKO��  ¡ö??�≈  eOOL��«  WLJ��
 t�Ë  s�  Î «—U�  ‰«e�  ôË  2018Ø10Ø16  w�
  W�UA�«  ‰UG�_«  WO�U��«  W�uIF�U�  W�«bF�«
 tMOLC�Ë   «u??M??�  fL�  …Òb???�  W��RL�«
 b{UF� ‰Æ‰ 10¨000 WLJ�� r�— Âu�d�«
 UM�≈  12¨000  ŸuL�L�«   ‰Æ‰ 2¨000  ¡UC�
 s�  640Ø639  œ«uLK�  ÎUI�Ë  ‰Æ‰  n�√  dA�
 W�d Ò��«  W�UM�  t�UJ�—ô   U�uIF�«  Êu�U�
 ‚uI��«  s�  t�UI�≈   —d??�Ë  W�u�uL�«
 WKO� t�«u�√ …—«œù ULO� t� XMO� Ë WO�bL�«

  Á—«d� …b�
   uK� vM� rKI�« W�Oz—
2020Ø2Ø27 w�
—U���« ‰UL� ∫ fOzd�«
458 ∫ nOKJ��«

WO�uL� WB�UM� s� Êö�≈
 wK�«b�« s�_« ÈuI� W�UF�« W�d�bL�« Ê≈
 WO�uL� WB�UM� ¡«d�≈ w� UN���— s� sKF�
 w�   «—UEMK�  lL��  À«b���≈  ∫‰UG�_
 ”UO�«  —U�  WK�  Ø  «bO�  …—U�  lL��  vM��

Æ«bO� dO� …“dH� ÊUJ�
 «cN�  ÷Ëd???�  r�bI��  sO��«d�«  vK�
 WMJ� ≠ WOM�_« W�KB� v�« —uC��« ÊQA�«
 vK�  Ÿö�û�  ”UO�«  —U??�  Ÿ—U??�  ≠  uK��«
 r�bI�Ë  WB�UML�U�  W�U��«  ◊ËdA�«  d��œ
 Î «—U���« wL�d�« Â«Ëb�« ¡UM�√ p�–Ë rN{Ëd�
 d�¬  W�UG�Ë  Êö??�ù«  «c??�  dA�  a�—U�  s�
 q��  r�eK��«  W�K�  a�—U�  o���  qL�  Âu�
 W�K� Ê≈ Æ wL�d�« Â«Ëb�« ¡UN��≈ s� W�U�
 s� WF�U��«  W�U��« Íd�� ÷ËdF�« i�
 uK��« WMJ� w� p�–Ë 2020Ø6Ø25  a�—U�

ÆWOM�ô« W�KB� Ø
2020Ø5Ø11 w�  ËdO�
W�e�dL�« …—«œô« fOz—
“«u� bOF� bOLF�«
461 ∫nOKJ��«

WO�uL� WB�UM� s� Êö�≈
 wK�«b�« s�_« ÈuI� W�UF�« W�d�bL�« Ê≈
 WO�uL� WB�UM� ¡«d�≈ w� UN���— s� sKF�
  U�ËU�Ë  «b�u� VO�d�Ë r�bI� ∫‰UG�_
  ËdO�  W�d�  …œUO�  vM��  ÂËe�  WOzU�dN�
 WMJ� w� WL�bI�« w�U�L�«Ë WOM�_« W�KB�Ë

ÆuK��«
 «cN�  ÷Ëd???�  r�bI��  sO��«d�«  vK�
 WMJ� ≠ WOM�_« W�KB� v�« —uC��« ÊQA�«
 vK�  Ÿö�û�  ”UO�«  —U??�  Ÿ—U??�  ≠  uK��«
 r�bI�Ë  WB�UML�U�  W�U��«  ◊ËdA�«  d��œ
 Î «—U���« wL�d�« Â«Ëb�« ¡UM�√ p�–Ë rN{Ëd�
 Âu� d�¬ W�UG�Ë Êö�ù« «c� dA� a�—U� s�
 W�U� q�� r�eK��« W�K� a�—U� o��� qL�
 i�  W�K�  Ê≈  Æ  wL�d�«  Â«Ëb�«  ¡UN��≈  s�
 s�  dA�  W�œU��«  W�U��«  Íd��  ÷ËdF�«
 uK��« WMJ� w� p�–Ë 2020Ø6Ø23  a�—U�

ÆWOM�ô« W�KB� Ø

2020Ø5Ø11 w�  ËdO�
W�e�dL�« …—«œô« fOz—
“«u� bOF� bOLF�«
461 ∫nOKJ��«

WO�uL� WB�UM� s� Êö�≈
 wK�«b�« s�_« ÈuI� W�UF�« W�d�bL�« Ê≈
 WB�UM�  ¡«d???�≈  w??�  UN���—  s??�  sKF�
 ÂËe�  WHK���  W�UO�  ∫‰UG�_  WO�uL�
 fK�«d� w� ¡U�M�«Ë ‰U�d�« wM�� w�U��
 ÕUM��«  l�«d�«  —UO��«  Ãu�  vM��  `D�Ë
 w�  fK�«d�  Êu��  WKOB�  W�U�Ë  ØBØ

ÆW�I�«  WMJ�
 «cN�  ÷Ëd???�  r�bI��  sO��«d�«  vK�
 WMJ� ≠ WOM�_« W�KB� v�« —uC��« ÊQA�«
 vK�  Ÿö�û�  ”UO�«  —U??�  Ÿ—U??�  ≠  uK��«
 r�bI�Ë  WB�UML�U�  W�U��«  ◊ËdA�«  d��œ
 Î «—U���« wL�d�« Â«Ëb�« ¡UM�√ p�–Ë rN{Ëd�
 d�¬  W�UG�Ë  Êö??�ù«  «c??�  dA�  a�—U�  s�
 q��  r�eK��«  W�K�  a�—U�  o���  qL�  Âu�
 W�K� Ê≈ Æ wL�d�« Â«Ëb�« ¡UN��≈ s� W�U�
 s� WF�U��«  W�U��« Íd�� ÷ËdF�« i�
 uK��« WMJ� w� p�–Ë 2020Ø6Ø23  a�—U�

ÆWOM�ô« W�KB� Ø
2020Ø5Ø11 w�  ËdO�
W�e�dL�« …—«œô« fOz—
“«u� bOF� bOLF�«
461 ∫nOKJ��«

WO�uL� WB�UM� s� Êö�≈
 wK�«b�« s�_« ÈuI� W�UF�« W�d�bL�« Ê≈
 WO�uL� WB�UM� ¡«d�≈ w� UN���— s� sKF�
 w�   «—U??E??�  lL��  À«b??�??�??�≈  ∫‰U??G??�_
 r�bI�« fK�«d� ‰b� dB� vM�� w� ‰ULA�«

ÆWzuN��«Ë nOOJ��« ‰UG�√ v�≈ W�U{ùU�
 «cN�  ÷Ëd???�  r�bI��  sO��«d�«  vK�
 WMJ� ≠ WOM�_« W�KB� v�« —uC��« ÊQA�«
 vK�  Ÿö�û�  ”UO�«  —U??�  Ÿ—U??�  ≠  uK��«
 r�bI�Ë  WB�UML�U�  W�U��«  ◊ËdA�«  d��œ
 Î «—U���« wL�d�« Â«Ëb�« ¡UM�√ p�–Ë rN{Ëd�
 d�¬  W�UG�Ë  Êö??�ù«  «c??�  dA�  a�—U�  s�
 q��  r�eK��«  W�K�  a�—U�  o���  qL�  Âu�
 W�K� Ê≈ Æ wL�d�« Â«Ëb�« ¡UN��≈ s� W�U�
 s� WF�U��«  W�U��« Íd�� ÷ËdF�« i�
 uK��« WMJ� w� p�–Ë 2020Ø6Ø24  a�—U�

ÆWOM�ô« W�KB� Ø
2020Ø5Ø11 w�  ËdO�
W�e�dL�« …—«œô« fOz—
“«u� bOF� bOLF�«
461 ∫nOKJ��«

WO�uL� WB�UM� s� Êö�≈
 wK�«b�« s�_« ÈuI� W�UF�« W�d�bL�« Ê≈
 WO�uL� WB�UM� ¡«d�≈ w� UN���— s� sKF�
 s�� w� ¡UM���«  U�UL� ÂËe� ∫‰UG�_

Æ‰U�dK� WK�“
 «cN�  ÷Ëd???�  r�bI��  sO��«d�«  vK�
 WMJ� ≠ WOM�_« W�KB� v�« —uC��« ÊQA�«
 vK�  Ÿö�û�  ”UO�«  —U??�  Ÿ—U??�  ≠  uK��«
 r�bI�Ë  WB�UML�U�  W�U��«  ◊ËdA�«  d��œ
 Î «—U���« wL�d�« Â«Ëb�« ¡UM�√ p�–Ë rN{Ëd�
 Âu� d�¬ W�UG�Ë Êö�ù« «c� dA� a�—U� s�
 W�U� q�� r�eK��« W�K� a�—U� o��� qL�
 i�  W�K�  Ê≈  Æ  wL�d�«  Â«Ëb�«  ¡UN��≈  s�
 s�  dA�  W�œU��«  W�U��«  Íd��  ÷ËdF�«

 uK��« WMJ� w� p�–Ë 2020Ø6Ø24  a�—U�
ÆWOM�ô« W�KB� Ø

2020Ø5Ø11 w�  ËdO�
W�e�dL�« …—«œô« fOz—
“«u� bOF� bOLF�«
461 ∫nOKJ��«

WO�uL� WB�UM� s� Êö�≈
 wK�«b�« s�_« ÈuI� W�UF�« W�d�bL�« Ê≈
 WO�uL� WB�UM� ¡«d�≈ w� UN���— s� sKF�
  «—UEM� WOzU�dNJ�« WJ�A�« qO�Q� ∫‰UG�_

ÆWO�Ë— w� Íe�dL�« s���« w� À«b�_«
 «cN�  ÷Ëd???�  r�bI��  sO��«d�«  vK�
 WMJ� ≠ WOM�_« W�KB� v�« —uC��« ÊQA�«
 vK�  Ÿö�û�  ”UO�«  —U??�  Ÿ—U??�  ≠  uK��«
 r�bI�Ë  WB�UML�U�  W�U��«  ◊ËdA�«  d��œ
 Î «—U���« wL�d�« Â«Ëb�« ¡UM�√ p�–Ë rN{Ëd�
 Âu� d�¬ W�UG�Ë Êö�ù« «c� dA� a�—U� s�
 W�U� q�� r�eK��« W�K� a�—U� o��� qL�
 i�  W�K�  Ê≈  Æ  wL�d�«  Â«Ëb�«  ¡UN��≈  s�
 s�  dA�  W�œU��«  W�U��«  Íd��  ÷ËdF�«
 uK��« WMJ� w� p�–Ë 2020Ø6Ø25  a�—U�

ÆWOM�ô« W�KB� Ø
2020Ø5Ø11 w�  ËdO�
W�e�dL�« …—«œô« fOz—
“«u� bOF� bOLF�«
461 ∫nOKJ��«

 Êö�≈
 ÊuOF�d� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

UO��U�Ë
 ·«“u�  tK�uL�  V�d�  bL�√  q�U�  VK�
 ÊuD�√  s�  ÎöO�Ë  dO�_«  WHB�  ÊUOK�  UM�
 lzU{  ‰b??�  bO�  …œUN�  l�U�  u??�√  —u�U�
 —UIF�«  w�  l�U�  u�√  —u�U�  ÊuD�√  WB��

Æ W�d��«  999
ÆWF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

 ÊuOF�d� w� Í—UIF�« q���« sO�√
UO��U�Ë
dJ� n�u�

 Êö�≈
 ÊuOF�d� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

UO��U�Ë
 ‰b�  bO�  …œUN�  “UFL�«  wK�  bL��  VK�

Æ rK� ‰b�� 55 —UIFK� lzU{
ÆWF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

 ÊuOF�d� w� Í—UIF�« q���« sO�√
UO��U�Ë
dJ� n�u�

Êö�≈
‰ULA�« w� v�Ë_« Í—UIF�« q���« W�U�_ 

 …dOE�Ë  œ«œË  tOK�uL�  …b��  t�  VK�
 34Ø120  lzU{  ‰b�  pOKL�  ÍbM�  …eO�

ÆÍ—uM�«
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

nOKJ��U� Í—UIF�« q���« sO�√

Êö�≈
‰ULA�« w� v�Ë_« Í—UIF�« q���« W�U�_ 

 lzU{ ‰b� pOKL� bM� Âu�« b�U� VK�
ÆWOML�«  D2  7Ø929

WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�
nOKJ��U� Í—UIF�« q���« sO�√

kÉjOÉ°üàbG ¥Gô©dGh ¿ÉæÑd
 Wzd�« ‰«e� ôË XKJ� W�—u�� ¨W�—u��« WO�UM�K�« W�œUB��ô« j�«Ëd�« s� Àb���« ‰uI�« q�U� s� Ëb��
 UN�«u�√ tK�L� U� WN�� Ë√ ZOK��«Ë ‚«dF�« v�≈ X�e�«d��« …—U�� dL� UN�u� WN�� ¡«u� ÊUM�K� W�œUB��ô«
 W�UMB�Ë d�u�� ¡w� q� YO� ¨»Ëd��«Ë  U�“_«  w� e�U� q�b�  s� sOO�UM�KK�  W��M�U�  WBO�d�«
 W�—u� l� „d�AL�« q��U� W�uO��« WO�UM�K�« W�KBL�« WN�� Ë√ ¨W�Ëœ√Ë W���√Ë WOz«c� œ«u� s� WOK��
 Î̈ U�uM�  —ôËœ  Í—UOK�  ‰œUF�  œ«dO��ô«  vK�  VKD�«  w�  …œU??�“  V�d�  Íc�«  sO�—u��«  sO�“UM�«  nKL�
 W�U{≈ WOz«ËœË WO��  U�U� s� Z�U� „öN��ô W�U{≈ UN�öN��«Ë WO����« vM��« vK� ¡U��ú� W�U{≈

Æ U�Ëd�L�«Ë ¡U�dNJ�« v�≈
 Q�d� ÊU�Ë ¨ÊUM�K� ‰Ë_« ÍœUB��ô« p�dA�«  UOMOF���«Ë  UOMO���« w� ÊU� Î UO�UM�� Òw�ML�« ‚«dF�«
 jHM�« ÊU�Ë ¨W�—u�Ë ZOK��«Ë ÊUM�K� w�U��«Ë ¨‚«dF�«  «œ—u��� »U��� 60% W��M� qLF�  ËdO�
 ÊU�Ë ¨Q�d�Ë …UHB� YO� fK�«d� w� j�u�L�« vK� WO�UM�� …c�U� d�� …dO�� W��M� —bB� w�«dF�«
 WN�Ë w� v�Ë_« W�Ëb�« ÂuO�« ‚«dF�« ‰«e� ôË ¨¡UHA��ô«Ë rOKF��«Ë W�UO�K� sOO�«dF�« bBI� ÊUM��

ÆWO�UM�K�«  «—œUB�«
 w�«d� q�Ë jHM�«  d�bB�� w�«d� q� u� ÊUM��  ÂuO�U�  Æ U��ù«  s� wM� w�«dF�«  w�UM�K�«  q�UJ��«
 u��  X�e�«d��«  …—U��  ‘ULJ�ô  w�UM��  q�Ë  ¨WFH�dL�«  jHM�«  …—u�UH�  w�UM��  q�  ‚«dF�«Ë  œ«dO��ö�

ÆULN�U��M� o�u��Ë W�UMB�«Ë W�«—e�«  U��M� d�uD�� w�UM�� q�Ë ¨ZOK��«
  U�ö� Ë√ U{d�«  «œUN� qOM� Î U�U�� rOI� ôË ¨ÊUM�� W�KBL� W�u�Ë_« lC� w�UM�� ‰ËR�� Í√
 lCO� ¨‚«dF�« l� w�KBL�« pO�A��« s� d�Q��« ZzU�� ÊUM�� i�uF�� …bF��� X�O� ‰Ëœ s� ÃU�e�ô«
 qOFH�Ë ¨…dB��« „u�d� j� qOGA� r���  U�UH�« ÊËœ UNONM� ô ‚«dF�« v�≈ W�Ëœ …—U�e� Îö�U� Î U��U�d�
 ¨WO�UM�K�«  U��ML�«Ë lK�K� WO�«dF�« ‚«u�_« s� WB� sO�Q�Ë ¨œ«bG�Ë  ËdO� Q�d� sO� …—U���« j�
 ÃÒu�O� ‚«dF�«Ë ÊUM�� sO� w�«e�≈ dLL� W�—u� ÊËœ qO���� oO�D��« bO�  UL�UH��« Ác� l{Ë Ê_Ë

Æ‚«dF�« w� Á√b� U� UNO� qLJ� oA�œ vK� Î UHO{ ‰uK��U� t�—U�“ w�UM�K�« ‰ËR�L�«

 q»KƒZôÑdG ô«°SC’G ∫õæe Ωóg :ÉæM ¿Gô£ªdG

q»YÉªL ÜÉ≤Yh AGôµf áªjôL
 ‰ö��ô«  UDK� Âb� UM� tK�« UD� Ê«dDL�« f�–u�—_« ÂËdK� WOD��� WH�U�√ fOz— d���«
 »UI�Ë ¡«dJ� WL�d� tK�« Â«— »d� ‰UL� d�u� …bK� w� w�u�d��« ÂU�� dO�_« ‰eM� w�uONB�«

Æw�ö�« Ë« w�U��≈ bF� Í√ s� WO�U� WOKL�Ë ¨ Òw�UL�
 dO�_«  ‰eM�  Âb�  WOKLF�  Á—UJM��«Ë  Áb�bM�  s�  ¨f??�√  w�U��  `�dB�  w�  UM�  »d??�√Ë

Æw�u�d��« WKzU� l� q�UJ�« tH�UF�Ë tM�UC� «Îb�R� ¨w�u�d��«
 s� wMOD�KH�« VFA�« o�� ‰ö��ô«  UDK� q�� s� VJ�dL�« rEML�« Â«d�ù« «c�ò Ê≈ ∫‰U�Ë

ÆåVFA�« «c� WL�e� s� ‰UM�
 W�u�AL�«   «d�«RL�«Ë WÒ�uHB��«  l�—UAL�«  ôË U�Ë—uJ�«  ôË ‰“UML�«  Âb� W�UO� ôò ·U{√Ë
 «c� w� …u� p�UM� b�u� ôË Ÿe�e�� ô W��U� vI���Ë X�U� UM�uI�� ¨sOOMOD�KH� UMOK� d�R��

Æå ÒÍ—d���« UM�UC�Ë UM�œ«—≈Ë UM�L�e� s� qOM�« vK� …—œU� r�UF�«
 ¡UDF�« w� «ÎeOL�� U Î�–uL� d��F� w��«Ë ¨w�u�d��« œ«œË WOMOD�KH�« WO�dLK� WO���« UM� t Ò�ËË

Æ¡«bH�«Ë WO�C��«Ë WOM�u�«Ë

 U�uB� WO�UL�d��«  WO�U��«  vK� ‰UG��ô«Ë ¨WO�� e�«d�Ë  UOHA��� ¡UM�Ë ¨WOM�œ  U��UM�
 ÂuI� Ê√ Î U��ô ÊU�Ë ¨Í“«u��U� WO�d��« Âö�_« l�“u�Ë ¨sJ�√ YO� WO�d��« WGK�« ¡UO�≈Ë ¨—UJ� w�
 Ê√Ë  ¨UO�d��  WOF�dL�«  UN��u�  dONE��  ¨‰Ë_«  s�dA�  cM�  w�FA�«  „«d��«  w�  WD�U�   U�UL�
 ¡UDAM�«   «dA� qI�M�  Ê√Ë ¨å…—u��«ò  ¡«u�  l�d�  U�b�M� w� sOLK�L�«  Ê«u�_« ¡UDA� ÍuCM�
 qJA�  Ê√  ÂuO�«  X�ô  u�  UL�  ÆVGA�«  ‰UL�√  …œUOI�   U�UL��«  Ác�  s�   ËdO�  v�≈  fK�«d�  s�
 w�UO�  bFI�  e���  ·œUN�«  Íd�d��«  ¡UN�  ‰UL�_«  q�—  tO�≈  bM���  Íc�«  rEML�«  —U�ù«  ¡ôR�
 fO�Ë  ¨Íd�d��«  bF�  W�uJ�K�  o�U��«  fOzd�«  tIOI�  W�U�e�  WIIA�L�«Ë  …d Ò�H�L�«  W�O��«  w�
 nO�u��«Ë ‰ULF��ù« …d�� pKL� UO�d� Ê√ r�_« q� ¨ô Ë√ UO�d� q�— Íd�d��« ¡UN� ÊuJ� Ê√ Î ULN�
 Î̈ UO�OK�  t�«d�ù  Î UFM�  ¨¡UN�  l�  WD�«u�U�  l�UI��«  s�  Î U��R�  l�UL�  ö�  …d�U��  dO�  …—uB�

ÆWO�U��«  WK�dLK�  Î U�O�Q�
 oI���« œd�L� ¨W�U�� WOLOK�≈ WFI� Í√ w� –uH� ¡UM�� W�d� Í√ ◊UI��ô Î «bN� u�Q� s� UO�d� ≠
 ÍœUB��ô« —«b��ô« s� b�eLK� V�«c�« ÊUM��Ë ¨—uC�K� WCH�M� WHK�Ë ¨W�d� œu�Ë ¨s�d�√ s�
 W�O� XHF{Ë ¨WN� s� w�FA�« VCG�« œ«“Ë ¨W�“_« XL�UH� ULK� r�UF��� W�d� ¨w�UL��ô«Ë
 ¨WK�UI� WN� s� UNO� sOK�UF�« V�«Ë— WLO� l�«d� jG{ X�� UNJ�UL� W�—œË W�Ëb�«  U��R�
 YO��Ë ¨tK�« »e� ‰U�� WKzU�  «—bIL� WL�{ »«e�√ U�œuI� w��« o�UML�« ô≈ p�UL�� ô YO��
 «c�Ë  ¨UN�«œUO�  w�  w�UO��«  ⁄«dH�«  w�UF�  w��«  o�UML�«  v{uH�«Ë  ⁄«dH�«  u��  Î UF�d�  ÈËUN��
 ¨j�u�L�«  d���«  vK�  …b�b��«  UO�d�  W�d�  qOJA��  Á«u�  q��  Î U��d�  w�UM�K�«  ‰ULA�«  qF��
 ÊUM�� w� ¨sO��HJML�«  «—U�ù«Ë W�œuF��« l� w��UM��« —UL���ö� e�U� ÍdDI�« ‰UL�« Ê√Ë nO�
 nO�Ë  ¨·«eM��ô«   UN��  Ÿ“u�Ë  ¨œ—«uL�«  `�  ÊUO�UF�   «—U??�ù«Ë  W�œuF��«Ë  ¨Á«u�  s�  d��√
 ¨U� ÊUJ� u�� V�œ≈ s�  UF�œ vK� sO�“UM�«Ë sO�K�L�« qO�d�� qB�� Èd�√ »—P� UO�d�� Ê√Ë

øÊUM�� ‰UL� ÊuJ� ô nOJ� ¨UO�O� ÊU�

 WOKL�  UN�—U�≈  vK�  vGD�  WÒO�ö�  U�UC�  ‰u??�
  UHKL�«  ‰ËUM�  WI�dD�  ¨dEM�«   UN�Ë  `O{u�
 Ê≈  —œUBL�«  X�U�Ë  ¨WO�UL�«  WD��«Ë  WÒOzUCI�«
 v�≈  ÃU���  wFAM�Ë  «b�F�  sO�  ÒÍbOFB��«  u��«
 »«uM�« fK�� fOz—Ë tK�« »e� s� ’U� bN�
 WOzUC� WGO� ÊËœ Î U�F� Ëb��  tMJ�  ¨Íd� tO��
 q�L��  U??M??�Ë  ¨‘u??A??G??L??�«  ‰u??O??H??�«  nKL�  qB��
  UIOI��K�  w�UO�  nI�  Í√  Êu??J??�  WKJAL�«
  UHKL�  WÒOzUCI�«  WF�U�L�U�  WI��«  W�UN�  wMFO�
 W�—uNL��« fOz— tC�d� U� «c�Ë ÆœU�H�«Ë —bN�«
 nKL�«  „d�� …u�œ Í√Ë ÆÎ UOK� Êu� ‰UAO� œULF�«
 wMF� w�UO��« Y���« s� ÈQML� Î U��U� wzUCI�«
 ÊULOK� o�U��«  d�“u�«  …œdL�«  —UO�  fOz— dEM�
 X��  ·«b??N??�??�ô«  tHB�  UL�  ‰u??�??I??�«  ¨WO��d�
 j�u�«  XO�  WN��  vK�  ULMO�  ¨¡U??C??I??�«  Ê«u??M??�
 ¨W�—uNL��« fOz— Èb� sJ� r� WKJAL�U� Æ«b�F�Ë
 Î UO�U��≈  Î U??�ö??�  ‰uI�  Íc??�«  ¨—œU??B??L??�«  ‰uI�  UL�
 Íd�d��«  bF�  W�uJ�K�  o�U��«  fOzd�«  o��
 Íc�« bOFB��« r�� ULMO� ¨V�F�« iF�� Î U�uHA�
 ¨WzbN�K� …u�œ q� Íd�d��« fOzd�« t� ÒbB� ÊU�
 ¡UN�  tIOI�  wF�  —uN�  bF�  t�u�M�  iH��«
 WOA�Ë ¨t??�U??�??� v??K??� w??�U??O??� b??F??I??� e??�??�??�
 l�  W�öF�«  w??�  t�KB�  ÍœR??�  Ê√  s??�  Íd??�d??�??�«
 vK� tIOIA�  «uM� `�� vK� ¨W�—uNL��« fOz—
 —uC��«  …d�U�L�  t�ôËU��  bOIF�Ë  ¨t�U��
 —uC��«  t�O�  s�  Âö�  q�  w�  ¨¡UN��  b���L�«

Æs�dN� ‰ö�  ËdO� v�≈
 w�  sO�UL��«  —u��  X�U�  ¨U�Ë—u�  l�  WN�«uL�«
 —d�Ë ¨¡«—“u�«  fK�L�Ë ŸU�bK�  vK�_«  fK�LK�  ¨«b�F�
 «b�F�  w�  ¨f??�√  U�bI�  W�K�  bF�  ¡«—“u???�«  fK��
 ¨ÂuO�«  ¡U��  s�  Î «—U���«  ÂU??�√  4  …bL�  q�UJ�«  ‚ö??�ù«
 WOK�«b�« d�“Ë —bB� Ê√ vK� q�IL�« sOM�ù« ÕU�� v��
 w� p�–Ë ¨ «¡UM���ô«Ë o�D�� w��«  «¡«d�ùU� ÎU�UO�
 t�d� bF�Ë s�� bL� W�B�« d�“Ë s� WO�u� ¡u{
 s��  ‰U�Ë  ÆÊUM��  w�  WÒO�B�«  ŸU??{Ë_«  tO�≈  X�¬  U�
 `�L�«  ‰ULJ��ô  c�Ô�«  ‚ö�ù«  —«d�ò  Ê≈  W�K��«  VI�
 ‚ôe�ô« „—«b�Ë WB Ò�AL�«  ôU��U� oKF�L�« Òw�«bOL�«
 WOK�«b�«  d�“Ë  XH�Ë  ÆåwFL��L�«  wAH��«  WK�d�  v�≈
 b�«e�  V���  —ÒdI�  ÂUF�«  ‰UH�ù«ò  Ê√  v�«  wLN�  bL��
 UL�   «¡UM���«  UNO�   «¡«d??�ù«Ë  U�Ë—uJ�   U�U�ù«
 WOA� b�_« t�d�� rOOI��«  …œU�≈Ë v�Ëô«  WK�dL�«  w�
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 wM�Ë  w�UO�  r�UH��  WO�uJ��«  WD��«  vE��  Ê√
 W��UL�«   UN��«  q��  s�  ÊUM�K�  WI�   «—U??�≈  wDF�
 W�öF�«ò  vK�  «Ëb�√Ë  ¨åWO�Ëb�«  WO�UL�«   U��RL�«Ë
  dNE�  w��«Ë  WO�U��«Ë  v�Ëô«  sO��Uzd�«  sO�  …bO��«
 «b�F�  ¡UIK�  w�UOM�«  fK�L�«  fOz—  W�—UA�  d��
 VzUM�«  d��«  wM�u�«  —UO��«  fOz—  …—U�“Ë  ÍœUB��ô«

 ÆåWMO��« sO� v�« qO�U� Ê«d��
 WO�Uz— WOF�d� s� W�dI� WO�UO� ◊U�Ë√  —U�√Ë
 ‰ËbK� W��M�U� W�u�Ë√ ‰«e� ô ÊUM��ò Ê√ v�« å¡UM��«ò?�
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 ¨ ËdO� ”√— w� ÎULOI� w{UL�« ÊdI�«   UMO�� w� rN��d� s�c�« ¡UI�d�«  s�
 ¡UI�d�«  WF�U��  WO�ËR��  ÎUO�u��  ¨W�FB�«   «uM��«  pK�  w�  ÎUO�e�  ÎUD�U�
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 ÎUFz«— Îö�� t�e�Ë tO��� »uK� w� U�— oO�d�« qEO� ¨WBG�«Ë r�_« rJ�—UA�
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 W�dF�  UM��—  «–≈ò  ∫ÁœUF�  ‰uI�  ÎUM�R�Ë  WIOI��«  v�«  r�œU�—≈Ë  `O�B�«

Æò tK� w�uI�« dOBL�« W�dF�Ë bzUIF�« W�dF� UM��— ¨À«b�ô«

∫g�«u�
 v�u� UFz«— UIO�— ÊU� åÊuOF�d� …b�b�ò s� ∫ U�d� Êu�œ« ©1®

 tM� V��« Ê« `B�  ËdO� ”√— W�d�b� d�b� …—«b��
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 WO�dO�ô« WF�U��« s� w�U�� ÆBÆ A ÂuK�œ W�—œ qL��
 „UM�  r��√  tO�«  l�  ”Ò—b�  ÊU�  YO�  …d�UI�«  w�   AUC
 ¨tO�√ l� WO�U� w� WOM�u�« WOKJ�« w� ”Ò—œ Ê« p�– o��Ë
 ÂUF�« Âu�dL�« v�« ·ÒdF� …d�H�« Ác� ‰ö�Ë sOOK�«œ W�KD�

ÆULNMO� W�«bB�«  b�u�Ë „UM� ”Ò—b� ÊU� Íc�« b�—
Æ 1954 ÂU� Ãd��

 ∫WMNL�«
 w�  W�u�U��«  W�—bL�«  w�  1955  –  1954  sO�  qL�

 åd�uA�«ò
 WOM�u�« ÊuOF�d� W�—b� w� qL� 1956 – 1955 s�

1963 ÂU� X�uJ�« w� W�eOKJ�« WG� ”Ò—b�
 WO��uJ�« ÂUF�« Í√d�« …b�d� w� wH��

Æ w��uJ�« W�ô« fK�� w� wH�� dO�dJ�

 WO�e��« t�dO�
 WOKJ�« w� ”—b� ÊU� sO� W�JM�« qO�� »e��« v�« vL��«
 w� o���«  p�– bF�Ë b�— ÂUF�«  oO�d�«  o�d� s� WOM�u�«
 ‰UL�« t� vM��� r�Ë …d�UI�« w� AUC WO�dO�ô« WF�U��«
 ÊUM��  v??�«  Ÿu�d�«  ÁdD{«  UL�  W�œU�  »U��ô  W??�«—b??�«
 w�  WOLK�  VO��  –U��ô«  W�—b�  w�  ”Ò—bL�  qL�  YO�
 v�Ëô«  WO�«—b�«  WM��«  bF�  r�  WM��«  w�«u�  åÊuOF�d�ò
 sO�U� w� ÎUDOA� ÎUO�e� ÊU� YO� d�uA�« w� ÔU�—b� qL�

ÆsO�bK��«
 Íc�« q�� —œUI�« b�� q�� –U��ô« dG�ô« tIOI� ‰uI�
  Î «–U��« ÎUO�U� qLF� Íc�«Ë tIOI� s�  U�uKFL�« ÁcN� U�Òb�√

 ∫  ËdO� w� WO�dO�ô« WF�U��« w�

 ÊU�  t�u�  WO�e��«  t�UO�ËR��  s�  ÎU�O�  d�c��  ô  t�«
 …bOIF�« w� ÎUHI��Ë ÎUDOA� ÎUO�e� ÊU� t�Q� d�c�� q� Î «dOG�

 ∫¡UI�d�« UJ� w� sOO�uI�« s� q�� q�� –U��ô« d�c��
 ¨dOA�  qOK�  ¨w�UO�  qOK�  ¨—UB�  ‚Ë—U�  ¨  UM�  Ã—u�

©ÍbHB�« WKzU� s� t�b�«Ë® w�«d� ÂUA� ¨f�u� aOA�«
 dO�“  oO�d�«  ”—U�  WOMOD�KH�«  …—u��«  ‚öD�«  l�   ÆÃ

 w� qLF� ÊU� YO� X�uJ�« w� `�� W�d� w� Î «“—U� ÎU�UA�
 fK�� dO�dJ� VBM� qGA� ÊU� UL� wH�B�« ‰U�L�«   

 X�U�Ë WO�œ—ô« WO�M��« ÎUC�« qL�� ÊU�Ë w��uJ�« W�ô«
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 WLOIL�« WOD�UL�« WO�U��« s� ÍœU�uO� f�œö� s� ÃËe�

ÆdB� w�

 ∫ÁœôË«
 UO�«d��« w�  Barrister Í—U�� ÂU�� ∫ bO�Ë

 UO�«d��« w� qLF� ¨ VO�� ∫r�b�
 UO�«d��« w� rOI� Î̈U�O� tM� ·dF� ô ∫w�U�

Æ UO�«d��« w� WLOI�Ë W�Ëe�� ÎU�O� UNM� ·dF� ô ∫r�d�
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 r�  WO�U�  w�  WOM�u�«  WOKJ�«  w�  dO�“  tIOI�  l�  ”—œ

Æ …d�UI�« w� AUC WO�dO�ô« WF�U��U� o���«
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 WO�«eN�ô«  W�UI��«  ÕË—  ÒY��1973   s�dA�
 w��« WO�FA�« …œ«—ù« d�� p�c� sO�bN���
 w�uONB�«  ÊUOJ�«  WN�«u�  w�  UNOK�  eJ�d�

Æ
 ÂUEM�«  ‰u??�b??�  W??�b??I??�  ÊU???�  p???�–  q??�
 lO�D��«  q??�«d??�  ‰Ë√ w??�d??F??�«  w??L??�d??�«
 WO�UH�U�  vN��«  Íc??�«Ë  ¨ËbF�«  l�  wMKF�«
 Íœ«Ë  s�  U�ö�  U�Ë  ¨åbOH�œ  V�U�ò  —UF�«
 lO�D��«  c??�√  r??�  Æa???�«ÆÆÆ  u??K??�Ë√Ë  W�d�
 ÊUOJ�« «c� ‰u�� w� h�K�� …b�b� WK�d�
 vÒL�Ô� U� aO�d� UNM� …b�b�  ôËU�� d��
 WK�d�  Ác�Ë  Æl�«u�«  d�_U�  ‰u�I�«  W�UI��
 XKL�  b�Ë  ¨lO�D��«  WOKL�  w�  Î «b�  W�ÒbI��
 U�œu�Ë  XMN�—«  w��«  WÒOHO�u�«  WLE�_«
 W�dEM�«  pK�  W�b�  vK�  ‰ö??�??�ô«  ¡UI��
 ¨w�dF�« qIF�« v�≈ XKK�� v��  W�uL�L�«
 t�U�u�Ë√Ë ÁdOBL� w�u�« tM� »U� Íc�«Ë
 `OD���«Ë  n�d���«  qFH�  WOK�I��L�«

ÆZNMLL�«
 WO��cL�«Ë  ¨WÒOF�d�«  —UJ�_«  e�eF�  Ê≈
 qLF�«Ë  ¨UN��U�—Ë  UN�   ULOEM�  oK�  d��
 w�  U??�—Ëœ  lO�u�Ë  ¨U�—UJ�√  Z�Ëd�  vK�
 q��  s�  q���«  W�UJ�  UNL�œË  ¨UM�UFL���
 WLE�√  UN�√—  vK�  w��«Ë  t???�«Ëœ√Ë  ËbF�«
 q�� Ê_ ¨>b�� d��√  uN� WOHO�Ë WO�d� rJ�
 UN�  Î «dO�√ w�dF�«  qIF�«   lI�  —UJ�_«  Ác�
 YO� WK�u� œuIF� bÒLF�L�« n�d���« qFH�
 Ÿ«dB�«  W??�u??�Ë√  —U??J??�_«  Ác??�  q��  VÒKG�
 ÍbB��«Ë  ËbF�«  WN�«u�  vK�  w��cL�«

ÆlO�D��«  ôËU�L� v��
 W�ËUIL�«  WMDO�  Íb��  t??�«u??�  UM�≈
  «Ëœ_«  ‰ö�  s�  U�—u�Ë  UN�UJ�«  W�UJ�
 ËbF�«  UNJK�L�  w��«  WL�C�«  WO�ö�ù«
 Í√  dE�  W??�—œ  v�≈  Î̈UO�d�  v��Ë  ÎUOL�U�
 WO�UCM�«  W�d�K�  w�UI�Ë  w�ö�≈  ◊UA�
 Ë√  © UOzUCH�«®  wJO�öJ�«  Âö??�ù«  d��
 ‰UO�u��«®  …b�b��«  U�bOL�«  d��  v��
 sOHI�L�«  s�  WO��UG�«  ÒÊ√  sO�  w�  Æ©U�bO�
 s�  s??�—Òd??�??�??�  dO�  w??�d??F??�«  r??�U??F??�«  w??�
 s�Ë WC�dL�«  ÷«d�_«Ë WOFHM�«Ë WOF���«
 rOI�«Ë  U�u�Ë_«Ë W�dFL�« rK� w� qK� q�

 ÆWLOK��«  WO�U��ù«  WOIK��«
 ÂU??�√  œu??L??B??�«  u??� ¨U??M??� Íb??�??�??�«  Ê≈
 ¡«d�≈  ÂU??�√Ë  WOL�UF�«Ë  WO�UL�«   «¡«d??�ù«
 UN�bI�  w��«Ë  lOLK��«  ez«u�Ë  V�UJL�«
 ÆW??O??�u??O??N??B??�«Ë W??O??�U??�d??�??�ù«  U??N??�??�«
 »uK�√ dOOG�Ë oO�b�Ë WF�«d� »uKDL�«Ë
 ÎUOLK�Ë  ÎUO�u{u�  ÊuJO�  w�UI��«  »UD��«
 s�  UNF�«Ë  w�  …UO��U�  qB�O�  ÎU�dB�
 ÆÈd�√  WN�  s�  UNK�I���  V�U��Ë  WN�
 lO�D��« —UB�« WN�«uL� ÊuOMF� UM�_ p�–

ÆÂËUIL�« W�_« b�� vK� ÎU�UH� rN�C�Ë
 …dO��  rO���  wC�I�  WO�ËR�L�«
 ¨lO�D��«Ë  w�uONB�«  ËbF�U�  ·«d??�??�ô«
 UN�UJ�Q�  WF�UIL�«  qOFH�  v�≈  W�U{ùU�
 W??O??�U??I??�??�«Ë W???�œU???B???�???�ô« W??H??K??�??�??L??�«
 v�≈  ‰UI��ô«  r�  ¨WOLKF�«Ë  WO�UL��ô«Ë
 s�  W�u�  WN��  s�uJ��  WO�U��«  WK�dL�«
  U�U��«  q�  s�  sOK{UML�«Ë  sOHI�L�«
 W�ËUI�Ë  WF�UIL�«   öL�  e�eF��  WO�dF�«
 WN�«u� UMOK� q�«dL�« pK� q� w�Ë ÆlO�D��«
 pK�  ¡«e�  qL���  Ê√Ë  ¨wK�«b�«  œ«b���ô«

Æ UO�C�Ë  U�uF� s� WN�«uL�«
 w��«   U??�b??�??�??�«  W??�e??� s??� r??�d??�U??�Ë
 dO�  w�  ÈuI�«  s�“«u�  ‰ö��«Ë  ¨UNN�«u�
 Ê√  ô«  wM�e�«  ‚UO��«  «c??�  w�  UM��KB�
 q�  bM�  v�UM��  w�FA�«  i�d�«   ôËU��
 v�≈ lO�D��«  UNO�  Ãd��  W��UM�  Ë√  W�“√
 …u��  q�  bM�Ë  WO�d�  WFI�  Í√  w�  sKF�«

ÆW�—u�
 q�_« r�d�  ÎUO�  w�FA�«  dOLC�«  ‰«“  U�
 …uI�«  w??�  WO�dF�«  »uFA�U�  ÆU??M??�U??�√
 s� ŸU�b�« w� Íd�u��« eJ�dL�«Ë WOIOI��«

Æa�—U��« w� ¡UI��U� UNI�
ÆdB� s� V�U�Ë wL�œU�√*

ÆÆÆq�I��L�«  U�«b� a�—U��« w� Ê_Ë
 Í—u��« »e��« a�—U� s�  UF�ô  UD�� ÓsC���� ¨X�� Âu� q� W�O�� W�HB�« Ác� Ôh ÒB�Ô�
 U�d�� «u�U{Q� ¨»e��« —U�� s� W�F� q�«d� w� ÊuO�UL��« ÊuO�u� UNFM� ¨w�UL��ô« w�uI�«

ÆrOEF�« dBM�« o�d� vK�  U��«—  «uD� w� WO�UC�  U�UL��« t��—U�Ë rN�e� À«d� v�≈

 UM�√  p�– ¨b??�«Ë qOBH� UM��—U�  s� jI�� ô Ê√  V�� ¨UM��ƒ— …d??z«œ  w� q�I��L�«  vI��  v��Ë
 »e��«  UD�� “«d�≈ ÊS� w�U��U�Ë ¨wK��« a�—U��« q�� U� cM� o�b�� Õ«— w�Ë— ÍœU� —«dL��« ¨W Ò�Q�

ÆfLA�« THDM� Ê√ v�≈Ë t�U���« cM� w�uI�« œu�u�« …b�Ë bO�Q� tMO� X�u�« w� u� ¨WO�UCM�«
ÆW�_« r��� WLN� UM��—U� W�U��nO�U� VO�� ∫œ«b�≈

q�� —œUI�« b�� r��« oO�d�«

q�� —œUI�« b�� dO�“ oO�d�«

 „UM�Ë ¨U�Ë—u� UN�b��� w��« W�œUB��ô«Ë WO�UL��ô« —U�ü« s� Y��K� —uN� s� „UM�Ë
 ÆU�Ë—u� ‰u� WHK��� s�ËUM� X�� Á«—u��œË dO���U� qzU�— œ«b�≈ t�ö� s� VK� s�
 ‰u�u�«  wLKF�«  Y���«  WLN�  qN�  ¨wLKF�«  Y���«  ÂuNH�  ‰u�  n??z«“  w�Ë  l�D�U�  «c??�Ë

ø…d�UE�« ‰u� sO�œUF�« ”UMK�  «—uB� s� …—U�� ZzU�M�
 wM��U�  ¨‰«u??�_«  q�  w�  œuL��  ¡w�  «c�  Ê√Ë  d�_«  `O{u�Ë  ŸU�b�U�  XLL�  U�bM�Ë
 s�c�«  sO��U��«  ¡ôR� nOKJ�� W�Ëœ Í√  w� W�ËR�L�«   UN��«  s� WN� X�U� q� ‰«R��U�
 rN�   b??�—  q??�Ë  øÀu���«  Ác??�  q��  ¡«d??�S??�  WOL�œU�√Ë  WO���   U��R�  w??�  ÊuKLF�
 øq�uL� ÊËœ …d��F� WO�«bO� Àu�� ¡«d�ù WO�UJ�≈  „UM� q�Ë ørN�u�� ¡«d�ù  UO�«eO�
 qB�  Ê√  sJL�  ÊuHOK��U�Ë  …dOG�   UMO�  d��  …d�UE�«  ‰u�  ”UM�«  Í√—  ŸöD��«  q�Ë
 w�œUF�Ë sJ� ¨ô WLK� tHK� œœ—√ w�H�  b�Ë WI�ö�L�« t�ôƒU�� ÂU�√Ë øWOIOI� ZzU�M�
 ·d�  s�  Ãu�u�u�  —«u��«  ÊuJ�  ô  v��  rN�   «—d��  s�  Y���«Ë  rNM�  ŸU�b�«  X�ËU�
 s� Y�� œ«b�S� rI� r� «–UL� rNK�� Î U��U� X�√ X��√ b�b� ‰«R�� wML�«b� t�b�u� ¨b�«Ë
 l�U�√Ë ¨…d�UE�« dO�H�Ë rN� W�ËU�L� v�Ë_« WE�K�« cM� ‰uGA� p�√ W�U� øWO�uM�« Ác�
 W�«b�  cM�  t�œd�√  Íc??�«  w�u��_«  p�UI�  p�c�Ë  Ÿu{uL�«  ‰u�  WO�u�eHK��«  p�«¡UI�  q�

  øU�Ë—u� s� Y�b�K� W�“_«
  U�UO��« ŸUM� Ê_ ‰uI� ·œ—Q� Y�b��« ¡UM� wK� d�u� t�b�Ë W�U�ùU� r�√ Ê√ q��Ë
 W��R� Ë√ W�O� Êü« v�� p� qB�� r�Ë ¨Y���« «c� q�L� „uHKJ� r� „œö� w� WO�UL��ô«
 ÆY���« «c� q�� œ«b�≈ w� p� W�UF��ö� WO�Ëœ Ë√ WOLOK�≈ Ë√ WOK�� X�U� ¡«u� …d��F� WO���
 w�dF�«  UMM�Ë w� —«dI�«  ŸUM� q� t�u�� n�Ë√ v�� ‰«R�� t��U�√  w�H�  b�Ë UM�Ë
 UM� øUN�OL�√ s� r�d�« vK� Àu���« Ác� q�L� ÊuL�N� ô —«dI�« lM� …dz«œ q�«œ Êü« X�√Ë
 UNI��Ë …œuNFL�«  t��U���«  “d�Ë X�u�«  ‰«u� W��U� X�U� w��«  tN�Ë  UL�� X�Òu��

ÆX�u�« iF�� ÃU��� W�Q�L�« sJ� ¨ô l�D�U� ‰uI� ·œ—√Ë WO�U� WJ�C�
 f�u� w� Âu�eL�« w�dF�« lO�d�« À«b�√ s� wM�Q�� t�b�Ë b�b� ‰«R�� t��U�√ Ê√ q��Ë
 À«b�_« Ÿôb�« cM� X�d� v��« ÀU��_«Ë  U�«—b�« s� r� ¨W�—u�Ë UO�O�Ë sLO�«Ë dB�Ë
 w� w�UL��ô« Y���« ‰U�� w� rN�“Ë rN� —U�� ¡ULK�Ë sO��U��Ë øWO�dF�« —UD�_« Ác� w�
 d��   —b�  WOL�œU�_«   U�«—b�«Ë  Àu���«  s�  ÎözU�  Î UL�  w��U�≈  X�UJ�  øw�dF�«  s�u�«
 Ác� vK� rNLJ� u� U� ¨b�b� ‰«R�� wM��U� Y�b��« w� q�d��√ Ê√ q��Ë ÆdO�_« bIF�«
 …—u�  t�√  Àb�  U�  n�Ë  rN�O��U�  Ê√  w��U�≈  X�U�Ë  øô  Â√  …—u??�  U�Ëd���«  q�  À«b??�_«

ÆUN�«– À«b�_« ¡UM�√  —b�  U�«—œ „UM�Ë
 œËœdL�«  ‰u�  Y��  ¡«d�S�  …d��F�  WOLOK�≈  WN�  s�  nKJ�  Êü«  X�√  ‰uI�  t�b�Ë  UM�
 dB�Ë  f�u�  w�  w�dF�«  lO�d�«  À«b??�_  w�UI��«Ë  w�UO��«Ë  ÍœUB��ô«Ë  w�UL��ô«

 t�U��≈ r� Íc�« w����« À«d�K� pLOOI� u� UL� ¨WÒO�«bO� W�«—œ d�� W�—u�Ë UO�O�Ë sLO�«Ë
 X�U� oOL� dOJH� bF�Ë øÊu��U��« ¡ôR� tz«d�≈ w� ŸÒd�� Íc�«Ë ¨WO{UL�«  «uM��« d��
 lL��L�« WOM� w� w�U��≈ Í—c� dOOG� À«b�≈ò UN�Q� …—u��« n�dF� vK� UMIH�« «–≈ t�√ w��U�≈
 Ê_ …—u��U� tHO�u� sJL� ô Àb� U� ÊS� åWO�UI��«Ë WO�UO��«Ë W�œUB��ô«Ë WO�UL��ô«
 UN�K�√ X�U� w�dF�« lO�d�« À«b�_ w�UI��«Ë w�UO��«Ë ÍœUB��ô«Ë w�UL��ô« œËœdL�«

ÆWO�dF�« UM�UFL��� WOM� vK� WO�K�
 b{ „U�� X�U� WO�Ëœ  «d�«R�Ë  UDD�� „UM� Ê√  bF� ULO� UM�UA��«  V�U� v�≈  «c� 
 X�O�  w�dF�«  lO�d�«  À«b�√  ÊS�  UN�zU�M�  ô≈  UNOK�  rJ��  ô   «—u��«  Ê√  UL�Ë  ¨UM�UFL���
 ‰uI� t�b�Ë UM� ÆÁUF�� Òq{ bI� …—u� UN�Q� UNOK� Î ULJ� —b�√Ë UN�—œ s Ó� q�Ë ¨ «—u�
 w�  W�—UAL�«  w�  rN�d���  «uL�U�  w�Ë  ÊËb�  Ë√  w�u�  ¡«u�  rN�≈  q�  jI�Ë  «c�  fO�
 X��  UDD�L�« Ác� «uF{Ë s�c�«  UM�U�Ë√ ¡«b�√ dE� WN�Ë wM��� rN�«bK� b{ …d�«RL�«

Æq�«b�« s� UM�UFL��� dO�b�Ë XO�H�Ë rO�I�� åW�ö��« v{uH�«ò vÒL��
 ÍËd��« s� b� ô wI�b� U� ‰uI�Ë U�Ë—u� W�“_ Èd�√ …d� œuF� t�b�Ë œ—√ Ê√ q��Ë
 q�� W�O�M�«  ÊuJ� ô v�� ¨…d�UE�«  Ác� ‰u�  U??�«—œË Àu�� ¡«d??�≈  w� q�F��«  Âb�Ë
 r�d�« vK� UN� «u�U� s� nB�Ë UN�zU�� s� q��� Àu��Ë  U�«—œ w�dF�« lO�d�« À«b�√
 WM�«d�« WO�uJ�« W�“_« ‰u� Èd�� —«d�√ „UMN� Î̈ UO��� ÊuI�«d� rN�Q� W�U�d�« rNzUL�√ s�
 q�F��« Âb�Ë ÍËd��« s� Òb� ô p�c� ¨ U�U��ô« q� s� UM� jO�� ÷uLG�U� ¨bF� nAJ� r�

ÆW�«—b�«Ë Y���« w� ¡b��U� —«dI�« lM� dz«Ëœ UMHKJ� v�� d�B�«Ë
 ÂUJ�√ —«b�≈ w� ŸÒd�� ÊËœ bN���Ë dJH� Ê√ UMOK� dOJH��« s� n�u�� Ê√ wMF� ô «c�Ë 
 rN�F�œ w��«  v� ¡U�u�«  V��� rN��e� ÊuJ� b�  Êu�Òd��L�U�  ¨bF�  ZCM� r�  À«b�√  vK�
 ¨rN�«d� X�Ë qGA� rNM� W�œd�  «—œU�L�  U�«—b�«Ë Àu���« Ác� q�� ¡«d�≈ w� dOJH�K�
 v��  «Ëd�B�  Ê√  rNOKF�  ÊuOIOI��«  Êu��U��«  U�√  ¨o���«  WH�  rN�H�√  «u�ML�  v��Ë
 ZzU�M� rN�u�� w�Q� v�� ¨÷uLG�« iF� ‰Ëe�Ë —«d�_« iF� nAJ��Ë n�uL�« ZCM�

ÆUM�UFL��� vK� …bzUH�U� œuF� w��« WO�UL��ô«  U�UO��« r�— w� —«dI�« l�U� b�U��
 øŸu{uL�« «c� s� Ÿu��_« «c� p�UI� ÊuJ� ô «–UL� wM�Q�� t�b�Ë —«u��« wNM� Ê√ q��Ë
 X�UJ� øW�«—b�«Ë Y���« w� «u�d�� s�c�« pzö�“ iF� q�� s� p�– w� Î U�d� b�� q�Ë
 «Ë—œU�  s�c�«  ¡ö�e�«  t��MO�  Ÿu{uL�«  ‰u�  V��√  Ê√  wMMJL�  t�√  bO�Q��«Ë  wHM�U�  w��U�≈
 ‰u�  w�UL��ô«  Y���«  WOL�_  WO�UL��ô«   U�UO��«  ŸUM�  t��MO�Ë  ¨W�«—b�«Ë  Y���U�
 ÊuJ�  w�d�  bK�  q�  q??�«œ  U�Ë—uJ�  w�UL��«  b�d�  qLF�  WO���  ‚d�  qOJA�Ë  ¨U�Ë—u�
 Àu��  ¡«d???�≈  s??�  sJL��Ë  n�uL�«  ZCM�  v��  À«b??�ú??�  b??�—Ë  WO�u�  WF�U��  t�LN�

   ÆbN�U� rNK�« XGK� rNK�« Æ…d��F�  U�«—œË



ثقافة وفنون10

الأدب الوجيز بين اإ�شكالّية التجني�س 

وطموح التجاوز

د. عبدالله الشاهر*
األدبي بأنه مجموعة من الخصائص تتصل بالكيان  الجنس  يعّرف »تودورف« 
ممارسات  من  تنحدر  أنها  أو  استداللية،  خصائص  إلى  أي  جنس،  لكل  البنيوي 

ملحوظة في تاريخ األدب تتيح لها أن تصبح ظواهر تاريخية.
فالتجنيس وفق هذا التعريف صيغة فنية عامة لها مميزاتها وسماتها وقوانينها 

التي تقيس النص اإلبداعي وتخضعه إلى قواعد وقوالب الكتابة اإلبداعية.
في حين يرى األدب الوجيز على أنه حركة تجاوزية تنطلق من جملة من المفاهيم 
واألفكار الفلسفية والنقدية وفق رؤية عصرية تواكب حركة المجتمع شكالً وموضوعاً 

بهدف بناء صرح معرفي تحكمه الضرورة والصيرورة.
وعبر هذه الرؤية لألدب الوجيز الذي يرى فيها سيادة اإلبداع الذي من أهم سماته 

التحرر من قيود الشكل والموضوع سعياً إلى كل جديد في الكتابة اإلبداعية.
إذ  نهائية،  قطيعة  تشكل  ال  والتجنيس  الوجيز  األدب  بين  القائمة  واإلشكالية 
بدايات  من  األدب��ي  الجنس  على  تمردها  بدأت  نفسها  األدبية  األجناس  نظرية  إن 
الرومانسية وقد بلغ هذا التمرد ذروته مع السوريالية والدادائية والذي يستمّد منه 
األدب الوجيز الكثير من مرتكزاته الرؤيوّية. وهذه المرحلة أدت إلى مرحلة جديدة 
عليها  والثورة  تقويضها  إلى  الدعوة  ثم  األدبية  األجناس  بين  بالتداخل  دعيت 
خصوصاً في مرحلة ما بعد األجناس األدبية أو موت األجناس األدبية التي مهدت لها 

مرحلة ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة.
من هذا المنطلق ال ننكر على األدب الوجيز تمرده على التجنيس وهو مشروع. وقد 
يلتقي مع التجنيس في الكثير من المواقع إال أنه يقع اإلشكال في الغالب بالممارسة 

في نقطتين أساسيتين:
األولى: الممارسة اإلبداعّية التي أهم سماتها التحرر فنياً وإبداعياً وهذا يعّد المرتكز 

األساس في منهج األدب الوجيز.
الثاني: الممارسة النقدية التي المكان فيها للتحّرر من خالل إصدار األحكام على 

النصوص األدبية. وهذا يخضع النص إلى مواصفات الفكر واشتراطات المنطق.
أن  ذلك  والتجنيس،  الوجيز  األدب  بين  اإلشكالية  تتجلى  وعدمه  التحرر  وبين 
التجنيس عمل وصفي تصنيفي، وهو يقطع الطريق على األدب الوجيز في محاولة 
الخروج، والخروج هنا ليس الهدف منه الخروج على التجنيس بل الهدف األساس 
هو التجديد الذي يطمح إليه األدب الوجيز، والذي يشكل استجابة لظروف اجتماعية 
واقتصادية وسياسية وثقافية مستجّدة في المنطقة والعالم، وهذا ال يعني أن األدب 
الوجيز ال يمتلك ضوابط في النص اإلبداعي فمثالً في القصة الوجيزة، يشترط األدب 
المفارقة،  الجرأة،  »التكثيف،  هي  والتي  العناصر  من  جملة  فيها  تكون  أن  الوجيز 
السخرية، فعلية الجملة، اإلدهاش، القصصية، الوحدة، االتجاه إلى األنسنة، استخدام 
الرمز واإليحاء، التلميح، اإليهام، الصدمة، ضرورة وجود خاتمة متوهجة،...« وهذه 
العناصر ليست بالضرورة أن توجد مجتمعة في النص الواحد ألن القصة القصيرة 

جداً ال تتجاوز بضعة سطور.
إذاً أين تقع اإلشكالية بين األدب الوجيز والتجنيس؟

في الرؤية العامة فإن القضية األساسية تتعلق بالعملية اإلبداعية نفسها والتي 
المنتج  أو  اإلبداع  تقييد  أن  ذلك  والتميز«  »الحرية  هما  أساسيين  أمرين  في  تتمثل 

اإلبداعي بقالب أو نموذج هذا ما ال يطيقه األدب الوجيز.
ومعلوم أن األجناس األدبية قضية من قضايا النقد األدبي. فإذا أقر النقد بالتجنيس 
في األدب الوجيز صار لألدب الوجيز قالب محدد. وهنا نعود إلى القول بأنه ال تجنيس 
بدون نقد. ومن هنا يأتي اإلشكال ذلك أن النقد يرتبط بالعلمية وله أسس وضوابط 

يستند إليها، بينما األدب تنجزه المخيلة التي هي أساس الصورة اإلبداعية.
من هذا التشاكل فإنه يقع األمر في اشتراطات تمليها ضرورات الفعل وليس حاالت 

التجلي منها:
الكتابة بلغت مرحلة  أن تكون هذه  ادبية شرط  الجنس حاضناً ألي كتابة  ُيعّد 

النضج والوفرة.
يتالقى النقد مع األدب الوجيز من خالل االستناد إلى الخلفيات المعرفية والرؤى 
المستنيرة بالعلم. فصار العلم والمنطق والفلسفة أركاناً ال غنى للناقد عنها، وكذلك 

لألدب الوجيز.
يمكن تجسير المسافة بين األدب الوجيز والتجنيس، حيث إن األجناس األدبية 
تأخذ مرتكزات نهائية حين تعتمد على النقد، إال أنها تعود وتنفتح إلى الالنهائي حين 
تستند إلى اإلبداع، وبين النقد وضوابطه واإلبداع ورؤاه الواسعة يجول األدب الوجيز 

ليدخل في شرعية المواصفة اإلبداعية.
هناك إشكال معرفي اصطالحي يجب ضبطه وإعادة النظر فيه. ومن هذه األشكال 

الوقوف على مفاهيم أساسّية ال بد من ضبطها منها:
)الشكل – النمط - الصيغة – النوع – الجنس(. وأعتقد أن األدب الوجيز سيندرج 
وفق تلك المواصفات على أساس بناء قاعدي جديد لتلك المفاهيم. وهذا يحتاج إلى 
تأطير اإلشكال األجناسي بالرؤى والمفاهيم، وليس غريباً من خالل ما تقدم أن يكون 
بالتقارب  وربما  والتصورات،  بالرؤى  يّعج  الوجيز  األدب  مع  األجناسي  التداخل 
النوعي أو التماثل النمطي وقد يكون ذلك محصلة نهائية تنذر بوالدة جنس جديد، أو 
ربما والدة أنواع من األشكال األدبية التي تنضوي تحت تسمية هجينة بين جنسين 
العربي  الوجيز قد رمى حجراً في بركة األدب  أن األدب  المحصلة يبدو  أكثر، في  أو 
فارتسمت دوائر كثيرة، لكنها حركت وأدت إلى بناءات وأفكار جديدة علّها تلقى صدى 

في القريب وتحجز لها مكاناً في منتدى اإلبداع العربي.

*األدب الوجيز – سورية.

�إ�ضاءة
وم�سات من تفاعل الأدبين العربّي والفار�سّي 

في يوم تكريم ال�ساعر الإيرانّي �سعدي ال�سيرازّي

�سدور العدد الجديد من مجلة الدرا�سات 

الفل�سطينّية بعنوان »جرافة ال�سفقة«

{ الدكتور عباس خانه يار*
بلغ العلى بكماله كشف الدجى بجماله

حسنت جميع خصاله صلّوا عليه وآله

على  الجسيمة  وتداعياته  الكورونا  زم��ن  في   
اإلنسان والمجتمع، وبعد أن أثقل العالم بأثقال هذه 
الجائحة المميتة، وددُت أن أغوص في بحور األدب 
لذلك  واخترت  اإلنساني،  المستوى  على  وتجلياته 
ولم  والفارسي،  العربي  األدبين  تفاعل  من  ومضات 
الفصيحين  العربيين  البيتين  هذين  من  أفضل  أجد 
ألبدأ  اللسان،  عربي  غير  فارسي  لشاعر  والبليغين 
بالحديث وأهنئ القّراء العرب بمناسبة يوم الشاعر 
الكبير، يوم سعدي الشيرازي، وذلك من خالل إطاللة 
صورة  لكونه  الفارسي  واألدب  الشعر  على  سريعة 
مهّمة لحضارة المجتمعات، وبالتركيز على الجانب 
اللغتين  بين  والتبادل  التالحم  مدى  يظهر  االدب��ي 
الفارسية والعربية وما أنتجه من عطاء، بين العرب 

والفرس.
الدين  مشرف  للشيخ  هي  األبيات  هذه  إن  نعم،   
بن مصلح الدين سعدي الشيرازي الملّقب ب� »أفصح 
المتكلمين«، والذي يعّد من احد العمالقة الثالثة او 
الخمسة في األدب الفارسي على مّر العصور، وكما 
انه ومن خالل أشعاره العربية وقدرته وابداعه في 
النظم والنثر وبما اقتبسه من القرآن والحديث واالدب 
العربي، يعتبر أحد النماذج الباهرة في التفاعل بين 
ثقافتين ولغتين في ظّل الحضارة اإلسالمية بالذات.

العربية  اللغتين  بين  ال��ص��الت  ك��ان��ت  وإن   
والفارسية، صالت قديمة، ترجع الى ما قبل اإلسالم 
بعض  ووق��وع  وال��ج��وار،  الجغرافيا  بحكم  وذل��ك 
المناطق العربية تحت الحكم الساساني، والتقارب 
الى  اض��اف��ة  وال��ف��ارس��ي،  العربي  الشعبين  بين 
الصالت التجارية1، إالّ أن التفاعل الجاد قد بدأ بشكل 
جلّي مع الفتح اإلسالمي لبالد فارس عام 21 للهجرة 
واعتناق اإليرانيين اإلسالم طواعية وبشوق ولهفة 
اإلخالص  بسبب  افواجاً،  افواجاً  اإلسالم  ودخولهم 
للّدين الجديد وتقديسه والّدفاع عنه اوالً، وبما تتمتع 
شعرية  جمالّية  خصائص  من  الدين  هذا  لغة  به 
البهلوي  الخط  وصعوبة  ثانيا،  ساحر  لغوي  وفن 
اإليرانيين  جعل  الثالثة،  الناحية  من  وتعقيده 
الفارسية  وكتابة  العربية  اللغة  لتعلّم  يتهافتون 

بخطه إضافة الى االجتهاد والتّعمق فيه.
الثعالبي  م��ن��ص��ور  اب���و  إل��ي��ه  ذه���ب  م��ا  وه���ذا   
النيشابوري في كتابه »فقه اللغة العربية« إّن اللغة 
العرب  افضل  على  الكتب  افضل  بها  نزل  العربية 
والعجم، على من هداه الله لإلسالم، وشرح صدره 
لاليمان، إن العربية هي خير اللغات، واإلقبال على 
تعلّمها من الدين، فهي مفتاح التفقه فيه، واداة العلم 
وسبب اصالح المعاش والمعاد، ولو لم يكن التّبحر 
فيها إاّل قوة اليقين في معرفة إعجاز القرآن وإثبات 
استقبل  الحفاوة  وبهذه  فضالً،  بها  لكفى  النبوة 
وبسرعة  انتشرت  حيث  العربية  اللغة  اإليرانيون 
منقطعة النظير، في كل أنحاء بالد فارس، واصبحت 
لغة العلم واالدب ولغة اإلدارة والحكم، فغدت لغة 

عامة الناس والسّيما الكّتاب والمثقفين. 
 اما اللغة الفارسية الحديثة او الفارسية الدرية، 
الّراهن، هي  والتي يتكلم بها اإليرانيون في عصرنا 
في الواقع فارسية العهد اإلسالمي، والتي نشأت في 
كنف اإلسالم وتأّثرت به وحملت الكثير من مفرداته 
البهلوية1  الفارسية  إقصاء  بعد  ومصطلحاته، 
حول  كان  الفارسية  بهذه  كتب  ما  واول  المعقدة، 
وتفسير  الشريعة  وأحكام  اإلس��الم  أصول  تعاليم 
هو  اللغة  بهذه  كتب  من  أول  وان  الكريم،  القرآن 
البلعمي مترجم تاريخ الطبري، وأول من كتب الشعر 
بها هو الرودكي والدقيقي والفردوسي والمنوجهري 

وناصر خسرو. 
 لقد اكتسبت الفارسية الهوية الثقافية اإلسالمية 
خالل العقود االولى من استنارة بالد فارس باإلسالم، 
وبدأت تتجلّى الثقافة الفارسية بالصبغة اإلسالمية، 
والدين  العربي  االدب  على  التعليم  أسس  وقامت 
الفارسية  اللغة  اغنت  العربية  ان  وكما  اإلسالمي، 
اغناًء كثيراً مما جعلها قادرة على إنشاء أدب منفتح 
وخصوصا في الشعر، فقد بلغ الشعر الفارسي اوج 
جماله وروعته في اواخر القرون الوسطى، وسلكت 
الفارسية الجديدة سلوكا كان يأخذ بزمامه جماعة 
ان  قبل  بالعربية  الماهرين  المسلمين  الفرس  من 

يدخلوا حلبة االدب الفارسي الجديد 1.
المفردات  م��ن  الكثير  اإلي��ران��ي��ون  واس��ت��خ��دم   
والتراكيب العربية، مما زاد في إغناء الدرّية الفارسية 
اإليرانيون  الشعراء  قلّد  وقد  العربية،  بالمفردات 
قصائد  في  خاصة  قصائدهم،  في  العربي  الخيال 
العربي  الشعر  بحور  واستخدموا  والغناء  المدح 
والمتقارب وغّنوا على  الرجز  نفسها، خاّصة بحور 
الوزن الرباعي »دو بيت«، ونقلوا صوراً من البالغة 
العربية  القواعد  الى  اضافة  وتراكيبها،  العربية 
كجمع المذكر السالم وجمع التكسير مع انها خالف 
لبعض  التأنيث  عالمة  وكذلك  الفارسية،  القاعدة 
الصفات، والتنوين وصيغة المثنى، ومطابقة الصفة 

للموصوف وتقديم الفعل في الجملة احياناً. 
إّن التأّثر بالعربية دفع بعض اإليرانيين القدماء 
الى كتابة مؤلفاتهم بالعربية ومن هؤالء: الصاحب 
385 ه�( من مدينة طالقان اإليرانية،  بن عّباد ) ت 
اّلف  والذي  البويهي،  الدولة  لمؤيد  وزي��راً  وأصبح 
كتبه كلّها بالعربية، ومن ثّم اخوه فخر الدولة، ومن 

آثاره كتاب » المحيط في اللغة«.
في  ولد  ه�(،   398 )ت  الهمداني  الزمان  بديع   ��
الى خراسان وجرجان، له بالعربية  همدان وانتقل 

المقامات»والرسائل
�� إبن مسكويه )ت 421 ه�(، مفّكر وأديب وكان ذا 
نفوذ عظيم في البالط البويهي، له » تجارب االمم« 

و»تهذيب االخالق«.
�� ابو ريحان البيروني )ت 440 ه� (، عالم إيراني 
شهير برز في مختلف العلوم والتاريخ واالدب ومن 
مؤلفاته، »اآلثار الباقية من القرون الخالية»و»القانون 

المسعودي في الهيئة والنجوم«.
إي��ران  مشاهيرا  من  ه���(   428 )ت  سينا  اب��ن   ���
وم��ف��اخ��ره��ا، ول��د ف��ي ب��خ��ارا وت��وف��ي ف��ي ه��م��دان، 
والحكمة  والرياضيات  والنجوم  الطّب  في  ب��رع 
ال��ط��ّب«  ف��ي  »ال��ق��ان��ون  مؤلفاته:  وم��ن  والمنطق 
والتنبيهات»و»النجاة«.  و»الشفاء»و»واالشارات 
حتى أّنه كانت تقام في محضره محافل المناظرات 
الوهاب عّزام  العربية. يقول عبد  والتدارس باللغة 
لغة  القرآن  لغة  صارت  »وبالفتح  المجال:  هذا  في 
العربي  إيران. يستعملها  الدولة والعلم واالدب في 
والعجمي في علوم الدين وغيرها... وصارت اللغة 

العربية كذلك لغة التخاطب بين المثقفين»1.
 وعلى سبيل المثال ال الحصر، ومن أجل ان ندرك 
بالد  في  العربية  اللغة  احتلتها  التي  القاعدة  مدى 
بين  جرت  التي  االدبية  المناظرة  الى  نشير  فارس، 
ابو بكر الخوارزمي وبديع الزمان الهمداني في مدينة 
نيشابور، وبحضور المئات من عامة الناس، الذين 
المناظرة  إن  وحيث  ومخالف  مؤيد  بين  اجتمعوا 
األمر  راٍق،  أدبي  وبمستوًى  العربية  باللغة  جرت 
الذي يدّل على ان هذه اللغة كانت سائدة ومفهومة 

في الوسط الشعبي اإليراني 2.
التواصل  عن  جميلة  ص��وراً  التاريخ  لنا  وينقل 
الثقافي، حيث ينقل الجاحظ صورًة لمجلس اجتمع 
البصرة،  مساجد  أح��د  ف��ي  وال��ف��رس  ال��ع��رب  فيه 
وتصّدر المجلس واعظ فارسي وهو موسى بن سّيار 
االسواري، حيث يصفه الجاحظ: »وكان من أعاجيب 
الدنيا، كانت فصاحته بالفارسية في وزن فصاحته 
به،  المشهور  مجلسه  في  يجلس  وكان  بالعربية، 
فيقرأ  يساره،  عن  والفرس  يمينه  عن  العرب  فتقعد 
ثّم  بالعربية،  للعرب  ويفّسرها  الله  كتاب  من  اآلية 
بالفارسّية،  لهم  فيفّسرها  الفرس  الى  وجهه  يحّول 

فال يدري بأي لسان هو ابين«.
 في مقابل ما أخذه اإليرانيون من اللغة العربية، 
حيث  والثقافة،  اللغة  مجال  في  الكثير  لها  قّدموا 
العصر  منذ  العربية  الى  فارسية  مفردات  دخلت 
الجاهلي، وتعّربت واندمجت بجوهر اللغة العربية 

بحيث أمكن ورود بعضها في القرآن الكريم4.
العصر  ف��ي  اإلسالمية  الثقافة  ازده���ار  وعند   
العباسي، جرت أكبر عملية تفاعل حضاري وحركة 
لغوية كبرى بينهما، اّدت الى دخول كلمات فارسية 
مهّماً  باباً  اوجدت  حّد  الى  العربية  اللغة  في  كثيرة 
التعريب والمعّربات، وبدأت موجة  فيها، وهو باب 
نقل اآلثار الفارسية الى العربية، حيث لعبت حركة 
الترجمة والتعريب دوراً هاّماً في تقريب الثقافتين، 
في  مؤلفاتهم  لوضع  طاقاتهم  كّل  اإليرانيون  وجّند 
على  هناك  فكانت  والمسلمين.  العرب  يد  متناول 
والمقامات،  واالمثال  كالحكم  آث��اراً  المثال:  سبيل 
وأخرى كقصة اسكندر، وكتاب الصور وقصة بهرام 
جوبين وقصة رستم واسفنديار، وقصص على لسان 
الحيوان، ومن أشهرها كتاب »كليلة ودمنة»وكتاب 
الفرس(»والذي  ملوك  )ِسَير  »التاج»و»خداينامه 
نقله ابن المّقفع الى العربية، حيث يعتبر من اشهر 
االدبي  اسلوبه  بسبب  الحقبة،  تلك  في  المترجمين 
باالدبين،  الكاملة  ومعرفته  كالمه  وسهولة  الرائع 
بن  موسى  وولديه  المنّجم،  نوبخت  آل  الى  اضافة 
المنّجم،  خالد ويوسف بن خالد والحسن بن سهل 
من  الكثير  وغيرهم  وال��ب��الذري،  سالم  بن  وجبلة 
العلماء الذين كان لهم دور بارز في هذا المجال لنشر 
الفارسي  العنصر  فكان  وترويجها.  اإلسالم  تعاليم 
التي  العربية  اللغة  يكّرس  المسيرة  هذه  كل  في 
ال  ج��زًءا  باعتبارها  مسلم  كّل  شعور  في  انغرست 

ينفصل عن اإلسالم.
 وقد بلغ عدد الكتب التي ُنقلت من الفارسية الى 
كما  كتابا،   70 الهجري  الرابع  القرن  حتى  العربية 
جاء في كتاب » الفهرست« البن النديم، واورد منها 
اإلسالمي«  التمدن  »تاريخ  كتابه  في  زيدان  جرجي 

عشرون كتاباً.
 فكتاب »المعّرب من الكالم األعجمي« البي منصور 
الجواليقي مملوء بالمعّربات، ويحتوي على )700( 
مفردة اكثرها فارسية، وهو اول من وضع كتاباً في 
بينها  ومن  العربية  دخلت  التي  المفردات  تقسيم 
السادس  القرن  مفكري  من  )وهو  الفارسية  االلفاظ 
اإلسالم  لشيخ  الغليل«  »شفاء  وكتاب  الهجري(، 
شهاب الدين الخفاجي الكوفي، وكتاب »ادى شير« 
شير  ادى  يبدي  حيث  المعّربات،  حلقة  كّمل  الذي 
كتابه  في  الكلدانية  الكنائس  اساقفة  رئيس  وهو 
»االلفاظ الفارسية المعّربة« دهشته لنفوذ الفارسية 
الى هذا الحد في اللغة العربية، رغم ان الفارسية من 
فصيلة اللغات اآلرية، في حين لم تؤثر في العربية 
لغات سامية من فصيلة العربية نفسها كالسريانية 
اللغوي  واالرتباط  والحبشية،  والقبطية  والرومية 
كما ُيعرف بين اللغات ذات االصل الواحد، اسهل من 
اللغات ذات االصول البعيدة 1. وظهر في عام 1968 
معجم بالمفردات المعرّبة بعنوان »واژه هاي فارسى 
در عربى« اي المفردات الفارسية في العربية لمحمد 

علي الشوشتري وُيَعد اوسع معجم ظهر حتى اليوم 
في هذا المضمار ويضّم ما يربو على 2800 مفردة.

بالكلمات  مملوء  فك،  ليوهان  »العربية«  وكتاب   
شّتى  في  فارسية  الفاظ  وأكثره  والدخيلة،  الموَلدة 
العلمية  التعريبية  النهضة  وه��ذه  المجاالت1، 
رأى  عندما  كثيراً  وطّورتها  العربية  اغنت  واالدبية، 
تطرق  وافكار  جديدة  علوم  ام��ام  انفسهم  العرب 
لم  اجتماعية  نظم  من  وانماط  مّرة،  ألول  مسامعهم 
يألفوها، وظواهر متعددة في مختلف المجاالت ليس 

لها مرادف باللغة العربية.
أيضاً  العربية  اللغوية  بالدراسات  الفرس  اهّتم   
حتى كادت اسماؤهم تطغى على اللغويين والنحاة 
اللغة  في  نحوي  أشهر  في  ه��ذا  ن��رى  كما  العرب، 
ونحاة  لغويين  عن  فضالً  سيبويه،  وهو  العربية 
آخرين من أصول إيرانية، كالكسائي والسجستاني 
الفارسي  علي  واب��ن  درستويه  واب��ن  والسيرافي 
خالويه  واب��ن  وال���رازي  والكرماني  والسرخسي 
والقّراء  المثنى،  بن  معمر  عبيدة  واب��ي  واالخفش 
السبعة الذين تسلسل فيهم السند الى األئمة السبعة 

أكثرهم من اصل فارسي1.
مع  جنب  الى  جنباً  الفارسية  اللغة  واستمّرت   
اإلسالمية  الثقافة  نشر  في  تساهم  العربية  اللغة 
وإغنائها عن طريق تأليف وترجمة مئات الكتب في 
والفقه  واألصول  والكالمية  القرآنية  العلوم  مجاات 
والعرفان والتصّوف والتاريخ والجغرافيا والنجوم 
اللغة  تتقهقر  ولم  والنحو،  والصرف  والرياضيات 
حدث  كما  العربية  اللغة  اكتساح  ام��ام  الفارسية 
من  وغيرها  واآلشورية  والسريانية  للقبطية  مثال 
الى  تقف  للعربية،  وعوناً  سنداً  جاءت  بل  اللغات، 
مستجدات  من  اليه  تتوصل  بما  وتغذيها  جانبها 
كان  العربي  التاريخ  كتب  من  واول  وفقهية،  علمية 
إيرانياً وهو محمد بن جرير الطبري، وان اول دائرة 
اّلفه  »االغاني«  كتاب  هو  العربية  ل��آداب  معارف 
»ابو الفرج االصفهاني«. وإن اولى التفاسير القرآنية 
جاءت من علماء إيرانيين من امثال اإلمام فخر الدين 
والطبرسي  الزمخشري  محمود  الله  وجار  ال��رازي 
وابن الفتح الرازي واالمام اعظم ابي فضل المبيدي 
وفتح الله الكاشاني وانتهاًء بالعالّمة محمد حسين 

الطباطبائي.
وافر  سهم  اإليرانيين  والعلماء  للمفكرين  وكان 
الكالم  علم  كذلك  اإلسالمي،  العرفان  مؤلفات  من 
والفلسفة اإلسالمية، ومن بين تلك االسماء الالمعة، 
الفارابي وابن سينا والفخر الرازي والخواجة نصر 

الدين الطوسي والشيخ البهائي وغيره.
 والعديد من كبار الرواة وناقلي االحاديث الشريفة 
االحاديث  َجَمع  َم��ن  خصوصاً  اإليرانيين  من  هم 
صحاح  أي  السنة،  أهل  حديث  كتب  منها  وبّوبها، 
السّنة والكتب األصولية الشيعية االربعة او االصول 

االربعة.
بن  الحجاج  عهد  حتى  العربي  الديوان  وك��ان   
أمر  والذي  الفارسية  باللغة  ُي��َدون  الثقفي،  يوسف 
بنقله الى العربية2، حتى في مجال الخط العربي، 
العربية حتى نهاية العصر األموي  الذي لم تعرف 
في  غالباً  يستعمل  كان  الذي  النسخي  النوع  غير 
المصاحف  كتابة  في  والكوفي  الرسائل،  كتابة 
وتزيين المساجد والمسكوكات، قفد نّوعها اإليرانيون 
في العصر العباسي عندما دخل الكّتاب اإليرانيون 
إّن  حيث  كبار،  خّطاطون  ظهر  حيث  الدولة،  أجهزة 
هو  الثاني،  القرن  اوائل  كتاب  من  الشجري  إبراهيم 
القلم  يوسف  اخ��وه  واوج��د  الثلثين،  قلم  اوج��د  من 

الرئاسي او قلم التوقيع.
خطوطاً  اخترع  فقد  األح��ول،  إبراهيم  تلميذه  أما 
وكّمل  والرقاع  والمسلسل  والثلث  كالنسخ  ع��دة، 
األحول، وهما محمد  تلميذي  يد  العربي على  الخط 
)ت  مقلة  بن  الحسن  وأخوه  ه�(   328 )ت  مقلة  بن 

338 ه�( وجميعهم من اصل إيراني.
 وكانت جامعة نيشابور تغذي الخالفة العباسية 
قائمة  كانت  وقد  وخّريجيها،  الطب  في  باساتذتها 
منذ العهد الساساني حتى اواسط العهد العباسي، 

والكتب زاخرة بأسماء أطّبائها2.
بأصولها  الفارسية  الثقافة  ساهمت  قد  وبهذا   
في  والخصبة  العريقة  وحضارتها  وتاريخها 
بعوامل  وأم��ّدت��ه  اإلس��الم��ي  الفكر  ع��م��ارة  تشييد 
في  سيما  وال  المجاالت  كافة  وفي  والتآلق  االزده��ار 
االدبي، وقد قام علماء وادباء مثقفون عرب  المجال 
وشعراً،  نثراً  الفارسية  الكتب  بترجمة  بدورهم 
سعدي  كجلستان  وآدابها2،  الفارسية  عن  وكتبوا 
الفردوسي  ملحمة  و»الشاهنامه«  الزهور(  )روض 
حافظ  الغيب«  »لسان  والتصوف  العرفان  وشاعر 
الشيرازي، وجالل الدين الرومي وترجم من قصصه 
في المثنوي، وتناولوا في بحوثهم عن عمر الخيام 
فريد  والشيخ  وجامي  كنجوي  ونظامي  ورباعياته 
القاهرة ودمشق  النيشابوري، فكانت  الدين العطار 

وبغداد مراكز لنشر الثقافة الفارسية وتعريبها.
 فاألدب العربي لم يتأّثر حتى أوائل عصر النهضة 

بالفكر  تأّثر  ما  بقدر  بفكر  او  بحضارة  الحديثة 
العربية احٌد كما خدمها  اللغة  الفارسي، ولم يخدم 

الفرس، كما يقول الشهيد مرتضى مطهري.
من  العربية  اللغة  أدب  نقل  الذي  التطور  وهذا   
كان  ما  إسالمّياً،  أدباً  كونه  الى  عربي  بأدب  وصفه 
ليحدث لوال هذا الخصب والثراء الذي امّدته به هذه 
الحضارة. ولوال هذا التزاوج بين المزاجين االدبيين 
العربي والفارسي تحت لواء اإلسالم في  للشعبين 

وثبته الظافرة كما جاء في ضحى اإلسالم. 
 هذا التأثير اللغوي والذي بدأت أهميته منذ القرن 
الثالث  القرن  بعد  وازداد  خاصة،  للهجري  الثاني 
أواسط  منذ  أُضِعف  حيث  ق��رون،  بضعة  واستمّر 
القرن السابع ليعود بقّوة في القرن الماضي، عندما 
واجهتها  حيث  الحديثة،  نهضتهم  اإليرانيون  بدأ 
تطهير  شعار  تحت  البهلوي  العهد  في  إبادة  حملة 
اللغة الفارسية من المصطلحات العربية والغربية، 
مّرة  الخلل  لُتصحح  اإلسالمية  الجمهورية  جاءت 
اخرى، وتجد في توسيع نطاق هذه الدائرة، وتفرض 
تعليم العربية وتضعها في الدستور ومناهجها في 
مدارسها وجامعاتها، واوجدت جيالً يتكلّم العربية 
والمغتربون  العلمانيون  اتهمها  حتى  بطالقة، 
آالف  فأصدرت  بالتعريب.  التغريب  بّدلت  بأنها 
العناوين من الكتب العربية، وقّدمت كل اإلمكانيات 
لشراء  المالية  والمساعدات  والمعنوية  المادية 
وما  العالم،  في  ونشرها  وإصدارها  العربية  الكتب 
معرض كتاب طهران الدولي السنوي الذي يشارك 
آلالف  وعرضه  العربية،  النشر  دور  من  مئات  فيه 
حقول  مختلف  على  م��ّوزع��اً  العربية،  العناوين 
المسؤولين  قبل  من  واحتضانها  والثقافة،  المعرفة 
ومديري المؤسسات العلمية المعرفية ورجال الدين 
والثقافة، والدعم المادي الكبير من الحكومة، اضافة 
العرب  الكّتاب  العربية ودعوة  الندوات  الى تشكيل 
على هامشه، ليس إال خطوة اخرى الستمرارية هذه 

المسيرة.
 بينما تأثر بعض المثقفين العرب خالل العقدين 
االخيرين بالمفردات السياسية اليومية التي طغت 
اإليرانيين  بين  واالدب��ي��ة  الثقافية  الّساحة  على 
التالحم  ه��ذا  مسيرة  ب��طٍء  إل��ى  اّدى  مما  وال��ع��رب، 
عن  العرب  واالدب  العلم  رجال  وحرمان  والتبادل، 
النتاج االدبي والثقافي المذهل الذي يسود الساحة 

الثقافية واالدبية.
 اليوم وبعد أكثر من الف عام من الجهود الدؤوبة، 
وعلماء  مفكرون  بها  نهض  التي  الثقافية  والحركة 
وكّتاب إسالميون إيرانيون في مراكز إسالمية مهّمة 
كبلخ وبخارى وخراسان وخورارزم، وتأليف مئات 
والحديث  القرآنية  العلوم  مختلف  في  التصانيف 
واألدب ومختلف العلوم والفنون، اصبحت الفارسية 
الى جانب العربية مصدراً لنشر الثقافة اإلسالمية، 
فهم  نستطيع  ال  بأننا  وبجرأة  القول  يمكننا  وحتى 
فهم  عن  بعيدا  جمالها  وعناصر  اإلسالمية  الثقافة 
العربية والفارسية معاً، كما يقول الشهيد مرتضى 
كّل  وأّن  وإيران1.  »اإلسالم  القّيم  كتابه  في  مطهري 
شخص يوّد أن يبحث في العلوم اإلسالمية العربية، 
بات عليه التعّرف على الفارسّية فهي إحدى وسائل 
المناطق  عن  البعيدة  المراكز  في  اإلسالمي  التبليغ 
شبه  في  بواسطتها  اإلسالم  انتشر  حيث  العربية، 
هذه  وأّن  آسيا،  نقاط  أقصى  وحتى  الهندية  القاّرة 
الرابع  القرن  )من  ق��رون  ثمانية  لمدة  غدت  اللغة 
وحتى الثاني عشر( لغة العديد من الشعراء واألدباء 
سنغافورة  ومن  القسطنطينية،  وحتى  دلهي  من 
الهند  وحتى اسبانيا، واغلب السالالت التي حكمت 
اقامت ثقافتها  كالغزنوية والغالمية والخلجية، قد 

الحديثة على اساس الفارسية.
بين  الثقافي  واالنسجام  التالحم  استمرار  إّن   
االدبين العربي والفارسي، والذي كان بمثابة رّد فعل 
ايجابي على تفاعل ثقافتين مهّمتين، حيث كانت كل 
واحدة منها تحافظ على هويتها وحياتها الخاصة، 
بعد ان تكون قد استوعبت وتمّثلت بالثقافة االخرى، 
السائد  الوضع  ظ��ّل  في  التالحم  ه��ذا  استمرار  إّن 
جميعاً  تستهدفنا  التي  الغازية  الثقافة  لمواجهة 

وبعناوين بّراقة كالعولمة هو امر هام للغاية.
 ومن دون ادنى شك، فإّن ازدياد التفاعل وتطوير 
النتاج  سُيضاعف  المجاالت،  شّتى  في  العالقات 
الثقافي  النتاج  معدالت  فنسبة  واألدب��ي،  الفكري 
أّن  ننسى  وال  التقارب،  ه��ذا  مع  طرديا  تتناسب 
الحقبات،  من  حقبة  في  الفارسي  العنصر  تنحية 
صدمة  الى  اّدت  للفرس،  اساءات  من  ذلك  تبع  وما 
ورفدهم  التزامهم  مواصلة  ال��ى  دفعتهم  عنيفة 
فقد  الشرق،  نحو  آخ��ر  مسار  من  ولكن  لإلسالم، 
الميدان  ه��ذا  ف��ي  وكفاءاتهم  امكاناتهم  ك��ّرس��وا 
ترسيخ  على  ال��ف��ارس��ي  االدب  وع��ك��ف  ال��ج��دي��د. 
دعائمه ومتابعة مسيرته االبداعية في شّتى حقول 
المعرفة، واّدى الى خسائر كبيرة عند الفكر العربي 

وأدبه بعد القرن الرابع. 
المسيرة  استئناف  من  بّد  ال  أخيرة،  كلمة  وفي 
الثقافية والسيما في خضم ما يعتري عالمنا المعاصر 

من مظاهر استالب حضاري ال تبقي وال تذر.
الهجمة  لهذه  والتّصدي  ال��دف��اع  أساليب  اّن   
كّل  تستهدف  والتي  الغرب،  من  المقبلة  المفبركة 
تكثيف  في  تنحصر  واجيالنا،  وحضارتنا  مبادئنا 
وتخّطي  الخصبة  التجربة  وم��واص��ل��ة  ال��ت��آزر 
المعوقات الظاهرية، وللمراكز الثقافية والجامعات 
والمثقفين وأصحاب الفكر وارباب القلم دور حاسم 
النخبة  يدفع  ان  بوسعه  وال��ذي  اإلط��ار،  ه��ذا  في 
الجانبين،  وم��ن  األدب��ي��ن  بين  التفاعل  ل��دراس��ة 
لنشاهد  والتعصب،  الهوى  عن  منزهة  كقضية 
في  العظيمة  العلمية  النهضة  استعادة  اخرى  مّرة 
انسان  هناك  فليس  والفارسي،  العربي  االدبين 
أقرب الى اآلخر أو الى ادب من العربي الى الفارسي، 
اإليرانيين  االلفة واألخاء بين  بأمل توثيق وتوطيد 

والعرب، إن شاء الله.

اإلسالمية  للجمهورية  الثقافي  *المستشار 
اإليرانية في لبنان �� بيروت.

صدر العدد 122 من مجلة الدراسات الفلسطينية )ربيع 2020(، لكن بسبب 
جائحة الكورونا وإقفال المطبعة في بيروت، وزع ورقياً متأخراً، وكان قد صدر 

إلكترونياً في الموعد المحدد.
سياسية  لجائحة  تبقى(  ما  اغتيال  القرن:  )صفقة  العدد  ملف  خصص 
أُخرى، هي صفقة القرن التي أعلنها الرئيس األميركي دونالد ترامب من البيت 
األبيض وإلى جانبه رئيس الحكومة »اإلسرائيلية« بنيامين نتنياهو وبحضور 
هنيدة  فككت  المطّولة  مقالتها  في  العرب.  والديبلوماسيين  السفراء  بعض 
غانم تفاصيل الصفقة، تحت عنوان »السالم القيامي: صفقة القرن أو الخراب 
نحو  سالم  ترامب:  رؤية  في  »قراءة  القدوة  ناصر  وقدم  باالزدهار«؛  َيِعد  الذي 
الشعبية  للجبهة  العام  األمين  اعتبر  السّجان  زنزانة  داخل  ومن  االزده��ار«؛ 
لتحرير فلسطين أحمد سعدات أنه »بالوحدة والمقاومة ُيسقط شعبنا صفقة 
القرن وينتصر«؛ وسأل جورج جقمان »ماذا بعد صفقة القرن«؛ وناقش أنيس 
محسن »صفقة ترامب ومتالزمة الالمباالة الشعبية الفلسطينية«؛ وتحدث ليث 

أبو صبيح عن »الشباب بين التغيير وعدم االكتراث«.
والصفقة كانت صلب افتتاحية العدد التي كتبها الياس خوري تحت عنوان 
»جرافة الصفقة«، مستعيراً من مشهد الجرافة »اإلسرائيلية« التي مزقت أشالء 
ليست  هذه  فالصفقة  الغالف..  صورة  أيضاً  وهي  غزة،  قطاع  في  فلسطيني 
سوى تمزيق للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الذي تريده الصفقة أن 

يتالشى. 
في باب مداخل كتب سامر فرنجية: »الثورات العربية في موجتها الثانية: 
زمن الثورة في لبنان«؛ وتناول جلبير أشقر »الشرق األوسط وحسابات دونالد 
موجَتي  بين  »فلسطين  ب�  مقالته  خضر  حسن  وعنون  االنتخابية«؛  ترامب 

الربيع: نقطتان وخالصة«.
في باب مقاالت، 6 مقاالت تصّدرها أحمد سامح الخالدي بعنوان »إسرائيل: 
الهيمنة  ستكون  »هل  وفات  هيول  وسأل  والمعضالت«؛  والمآزق  التحديات 
تقيم  »روسيا  واتانابي  ليزا  وكتبت  للصين؟«؛  األوسط  الشرق  على  المقبلة 
بكل  وعالقتها  تركيا  وعن  أفريقيا«؛  وشمال  األوسط  الشرق  في  دقيقاً  توازناً 
من روسيا والواليات المتحدة كتب جنكيز تشاندار »خريف الخيانة األميركية 
خالد  وناقش  األوسط«؛  الشرق  في  الروسية  الحقبة  تدشين  التركي:  والغزو 
الحروب آخر أفالم المخرج الفلسطيني إيليا سليمان تحت عنوان »ما شئنا ال ما 
شاء إيليا سليمان«؛ وأضاء خالد عايد على واقع معيشة الالجئين الفلسطينيين 
في مخيم البقعة بمقالة بعنوان: »الهوية واالنتماء لالجئين الفلسطينيين في 

مخيم البقعة في األردن«.
دراسة واحدة في باب دراسات هي لعبد الرحيم الشيخ بعنوان: »متالزمة 

درويش: النصر، الهزيمة، المنفى«، وهي حلقة أولى من حلقتين.
تقريران في باب تقارير، هما: »كراهية العرب حالة إجماع فوق حزبية في 
المشهد السياسي اإلسرائيلي« كتبه أنطوان شلحت؛ و»السلطة والعشائر: َمن 

يحكم َمن اجتماعياً؟« وكتبه مشهور البطران.
البالد  في  العثماني  )الغسق  درينغل  سليم  لكتاب  العدد  في  خاصة  قراءة 
تماري؛  سليم  قّدمها  العظمى(،  الحرب  عن  تركية  وشهادات  مذكرات  العربية: 
و3 قراءات في كتب: »حب في المخيم«، و«النكبة ونشوء الشتات الفلسطيني 
الفقدان  1948جدلية  سنة  منذ  الفلسطيني  المجتمع  و»تحوالت  الكويت«،  في 

وتحديات البقاء«.
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11ريا�سة / ت�سلية
�ل�صين تجّن�س العبين بر�زيلّيين و�إنكليز

�أماًل بتاأهلها �إلى مونديال قطر 2022

»�لرق�صة �الأخيرة« فيلم لجورد�ن �كت�صح �أميركا

موؤتمر �إفتر��صّي للفيفا في �أيلول �لمقبل
أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم أمس الثالثاء أنه سيعقد مؤتمره السبعين الذي كان مقرراً في 

أديس بابا في الخامس من حزيران المقبل بشكل افتراضي في 18 أيلول المقبل. 
بسبب  أيلول   18 إلى  اإلثيوبية،  العاصمة  في  مؤتمره  إرجاء  آذار،  مطلع  أعلن  قد  الفيفا  وكان 
األزمة الناشئة عن انتشار فيروس كورونا، لكنه عاد وقرر االستعاضة عنه بمؤتمر افتراضي عبر 

االنترنت. 
أن  أيلول«. على   18 اإلنترنت في  المؤتمر سيعقد أخيراً »عبر  أن  إلى  له  الفيفا في بيان  وأشار 
يسبقه اجتماع لمجلسه بالوسيلة نفسها.كما سيعقد مجلس فيفا اجتماعا كان مقررا في 20 آذار، 

لكن جرى تأجيله بسبب »كوفيد19-«، في حزيران أو تموز، عن طريق التواصل بالفيديو. 
وأعلن الفيفا أيضا عن المواعيد الجديدة لعدة بطوالت دولية، الفتا إلى أن هذه المواعيد ال تزال 

»رهنا بالتطورات«. 
من  الفترة  في  وبنما  كوستاريكا  في  سنة   20 دون  للسيدات  العالم  كأس  بطولة  موعد  وبات   
6 شباط 2021، مع االحتفاظ بمعايير األهلية التي تم تعيينها في البداية،  إلى  الثاني  20 كانون 
 ،2021 آذار   7 إلى  17 شباط  الهند من  المقررة في  17 سنة  العالم للسيدات دون  وبطولة كأس 

وكأس العالم لكرة الصاالت في ليتوانيا من 12 أيلول إلى 3 تشرين األول 2021.              

تحديد �لموعد �لنهائّي لمونديال �ل�صّلة 2023

�بتد�ء من 25 �آب وفي ثالث دول �آ�صيوّية

�أخبار �لالعبين و�الأندية

�صفقة ثالثّية �الأبعاد بين �الإنتر و�لبار�صا و�ل�صيتي

�ل�صائق �لعالمّي فيتل يوّدع مقود فير�ري

ب����دأت ال��ص��ي��ن ال��ل��ج��وء إل���ى ال��م��واه��ب 
الكروي،  للحلم  لقيادتها  الشابة  البرازيلية 
قطر،  في   2022 العالم  كأس  نهائيات  وبلوغ 
وذلك للمرة الثانية في تاريخها بعد مونديال 

 .2002
وكشف موقع »سوكر نيوز« أنه من المحتمل 
تشكيلة  إلى  مجنسين  العبين  سبعة  انضمام 
منتخب »التنين« الصيني هذا العام في سعيه 

لبلوغ مونديال قطر 2022. 
األصل  برازيلي  العب  أول  إلكيسون  وبات 
اليه  ينضم  أن  قبل  الصيني،  المنتخب  يمثل 
محلية  تقارير  تشير  فيما  ألويزيو،  مواطنه 
وآالن  وف��رن��ان��دو  غ���والر،  ري��ك��اردو  أن  إل��ى 
االنضمام  من  أدن��ى  أو  قوسين  ق��اب  باتوا 
لي  المدرب  بقيادة  »التنين«  تشكيلة  ال��ى 
التي  الوثائق  إتمام  من  االقتراب  بعد  تاي 
ولد  ال��ص��ي��ن.  أل���وان  ع��ن  ال��دف��اع  تخّولهم 
مراكز  في  يلعبون  الذين  الخمسة  الالعبون 
تربطهم  وجميعهم  البرازيل،  في  هجومية 
بطل  إيفرغراندي«  »غوانغجو  بفريق  عقود 
اإليطالي  عليه  يشرف  الذي  المحلي  الدوري 

فابيو كانافارو.
 كما ستكون الفرصة متاحة أمام اإلنكليزي 
إيفرغراندي  غوانغجو  العب  براونينغ  تياس 

الرتداء قميص منتخب الصين. 
ييناريس  نيكو  فهو  السابع  ال��الع��ب  أم��ا 
مدافع فريق »بيغينغ غوان«، والذي بات العام 
الماضي أول العب مجنس في الصين وهو اآلن 

معروف باسم »لي كي«. 

العب  عاماً(   26( ييناريس  استدعاء  وتم 
سابقا،  للشباب  اإلنكليزي  والمنتخب  أرسنال 
والمولود من أم صينية، برفقة كل من إلكيسون 
اآلن في معسكر  المتواجد  الفريق  الى  وألويزو 

تدريبي في شنغهاي. 
المنتخب  ت��اري��خ  ف��ي  األول���ى  ال��م��رة  وه��ي 
العبين  ثالثة  استدعاء  فيها  يتم  التي  الصيني 

مجنسين الى صفوفه. 
وبدأت استراتيجية تجنيس الالعبين تحت 
مارتشيلو  اإليطالي  السابق  ال��م��درب  إدارة 

ليبي، الذي قاد إيطاليا الى المجد في مونديال 
المدير  منصب  من  استقالته  وأعلن   ،2006
في  الثانية  للمرة  »التنين«  لمنتخب  الفني 
أم��ام  خ��س��ارت��ه  بعد   ،2019 األول  تشرين 
من  ال��رغ��م  على   )2-1( ال��س��وري  المنتخب 
تواجد ييناريس وإلكيسون الذي بات ملقبا ب� 

»أي كيسين«. 
كأس  نهائيات  لبلوغ  الصين  وتسعى 
بعد  تاريخها  في  فقط  الثانية  للمرة  العالم 
مونديال 2002، الذي أقيم في الجارتين كوريا 

الجنوبية واليابان، حين خرج »التنين« خالي 
أو  نقطة  أي  على  الحصول  دون  من  الوفاض 

حتى تسجيل أي هدف.
في  الثاني  المركز  الصين  تحتل  وحالياً،   
سورية  عن  نقاط   8 بفارق  األولى  المجموعة 

المتصدرة اال أنها تملك مباراة مؤجلة. 
الى  مجموعة  كل  متصدر  يتأهل  أن  على 
أفضل  الى  إضافة  التصفيات  من  التالي  الدور 
 8 الثاني من أصل  المركز  أربعة منتخبات في 

مجموعات.

الوثائقي  األخيرة«  »الرقصة  فيلم  واص��ل 
الخاص بنادي شيكاغو بولز والعبه االسطوري 
من  التسعينيات  حقبة  خالل  ج��وردان  مايكل 
أي  من  أكثر  المشاهدين  جذب  الماضي  القرن 
المتحدة.  الواليات  في  آخر  رياضي  برنامج 
المكّون من عشر حلقات، بواقع  الفيلم  ويسرد 
موسم  لقب  إلى  بولز  طريق  حلقة  لكل  ساعة 
فيل  والمدرب  جوردان  ورحيل   1998-1997

جاكسون. 
الرياضية  »إي.إس.بي.إن«  شبكة  وأعلنت 
باالشتراك  الفيلم  أنتجت  التي  التلفزيونية 
السابعة  الحلقتين  أن  نتفليكس  شركة  مع 
ماليين  عشرة  من  أكثر  شاهدهما  والثامنة 

مشاهد. 
الفيلم  عرض  يبدأ  أن  المفترض  من  وك��ان 
في حزيران المقبل بعد انتهاء نهائي البطولة، 
األنشطة  وتوقف  كورونا  فيروس  تأثير  لكن 

الرياضية تسببا في التعجيل بعرضه. 
بلغت  مشاهدات  حلقات  ست  أول  ونالت 
للشبكة  ووفقا  مشاهد.  مليون   35 من  أكثر 
من  األول  الثماني  فإن الحلقات  التلفزيونية، 

بين أعلى عشر برامج تلفزيونية رياضية منذ 
توقف النشاط الرياضي منتصف آذار الماضي 

بسبب جائحة كورونا. 
يتصدر  التوالي،  على  ال��راب��ع  ولألسبوع 
»الرقصة األخيرة« جميع برامج التلفزيون في 

وسائل التواصل االجتماعي. 
وسُيختتم الفيلم األسبوع المقبل بالحلقتين 
بداية  الفيلم  وي��س��رد  وال��ع��اش��رة.  التاسعة 
المشوار االحترافي لجوردان وعالقته بمدربيه 
التي  الفترة  خالل  بولز  في  وزمالئه  السابقين 

نال فيها الفريق ستة ألقاب. 
وال��م��درب  بيبن  وسكوتي  ج���وردان  وق��اد 
ألقاب  ثالثة  تحقيق  إل��ى  »ب��ول��ز«  جاكسون 
 ،1993 وحتى   1991 من  الفترة  في  متتالية 
في  المفاجئ  اعتزاله  ج��وردان  يعلن  أن  قبل 

تشرين األول 1993. 
بولز  ليقود   1995 العام  في  جوردان  وعاد 
قبل  و1998،   1996 بين  أخ��رى  ثالثية  إل��ى 
جيري  قرار  بعد  الفريق  عن  نهائياً  يرحل  أن 
كراوس مدير بولز عدم تجديد عقود جاكسون 

وبيبن ومجموعة من الالعبين القدامى.

القادمة والمقررة في  العالم  إقامة بطولة كأس  السلة )فيبا(، مواعيد  لكرة  الدولي  االتحاد  أقّر 
العام 2023، حيث ستقام من 25 آب إلى العاشر من أيلول 2023. 

المجلس  خالل  من  إقرارها  تم  البطولة  مواعيد  أن  اإللكتروني،  موقعه  على  )فيبا(  وأوضح 
في  المسابقات  لجنة  من  وتوصية  للبطولة  المضيفة  الدول  مع  التشاور  وبعد  لالتحاد  المركزي 

)فيبا(. 
ستقام  فيما  والفيلبين  واليابان  إندونيسيا  في  للبطولة  المجموعات  دور  فعاليات  وستقام 
األولى في  النسخة  الفيلبينية مانيال. وستكون هذه هي  العاصمة  للبطولة في  النهائية  المرحلة 

تاريخ البطولة التي تقام منافساتها في أكثر من بلد. 
وتشهد البطولة مشاركة 32 منتخباً من جميع قارات العالم لتسير على نهج النسخة الماضية 
التي استضافتها الصين في العام 2019. واستضافت الصين أكبر نسخة في تاريخ البطولة حتى 
اآلن، بعد تمديد عدد المشاركين فيها إلى 32 منتخباً للمرة األولى وتّوج المنتخب اإلسباني بلقبها 

بعد التغلب على نظيره األرجنتيني بنتيجة 95-75 في المباراة النهائية.

الغاني  للمهاجم  دوالرا  و184  ألف   38 بدفع  النجمة  نادي  القدم،  لكرة  الدولي  االتحاد  ألزم   �
وإال  يوماً   45 مهلة  خالل  المبلغ  بدفع  ملزم  النجمة  أن  الفيفا  خطاب  في  وجاء  اب��ودو.   إيساكا 

سيتعرض لعقوبة المنع من القيد. 
إلى أن  الدولي  القرار.  وأشار االتحاد  أيام من أجل استئناف   10 اللبناني  النادي  الفيفا  وأمهل 
تواصلت  القرار  صدور  وبعد  وأذار.  وشباط  الثاني  كانون  أشهر  رواتب  في  تتمثل  الالعب  حقوق 
إدارة النجمة اللبناني، مع المهاجم إيساكا، وعرضت عليه رواتب 3 أشهر )18 ألف دوالر( مقابل 
وأن  الفيفا غير منصف وظالم، خصوصاً  النادي: »قرار  التنازل. ولفت مصدر مسؤول في  توقيع 
لبنان يمّر منذ مّدة بظروف قاهرة«. وأضاف المصدر: »لقد النادي أمهل الالعب بعض الوقت لكي 

يفّكر في العرض أو سيتّم التوّجه إلى المحكمة الرياضية الدولية )الكاس(«.
جاهزيته  على  للحفاظ  ال��ف��ردي��ة  تمارينه  ال��ل��ه،  عبد  ع��دن��ان  ال��دول��ي  الحكم  يتابع   �
 ال��ب��دن��ي��ة وذل����ك اس��ت��ع��دادا ل��ص��دور ق����رار رس��م��ي ب��ع��ودة ال��ن��ش��اط ال���ك���روي م��ن ج��دي��د.
وفي ضوء توّقف البطوالت منذ 17 تشرين األول لجأ عبدالله مؤخراً إلى خوض التمارين بمعّدل 
3 أيام اسبوعياً على ملعب العهد. وخالل االتصال به لفت عبدالله »أصبح وضع بعض الحكام 
صعباً للغاية، حيث أنهم بحاجة لبعض المتابعة والمساعدة من المعنيين. ورئيس لجنة الحكام 

محمود الربعة يتواصل مع الحكام عبر »الواتساب«.
� قال إيغل زريق رئيس نادي تشالنج، بطل الدوري الممتاز للميني فوتبول، إن أزمة وباء كورونا، 
زادت من أوجاع اللعبة. وأشار زريق إلى أن االتحاد اللبناني للميني فوتبول لم يبادر إلصدار أي 
قرارات منذ تشرين األول الماضي، ال بل وقف عاجزا أمام هالك اللعبة وذلك بسبب انتظاره قرارات 

الحكومة اللبنانية. 
وأقّر: »ألوم نفسي وباقي األندية على عدم دفعنا لرواتب الالعبين، لكن المشكلة األساسية في 
ومثلها  مساهمات،  أي  تقّدم  لم  اللبنانية  والرياضة  الشباب  وزارة  أن  كما  الليرة  وانهيار  البنوك 

بلدية بيروت فوجدنا أنفسنا متروكين، كما أن المعلنين مقصرون في دعم اللعبة«.

الظهير  مع  بالتعاقد  ميالن  إنتر  اهتمام  عن  الثالثاء،  أمس  صحفي إيطالي،  تقرير  كشف 
البرتغالي جواو كانسيلو، العب مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي المقبل، إال أن ذلك يتوقف 
على قرار برشلونة. ولعب كانسيلو معاراً من فالنسيا إلى إنتر ميالن منذ موسمين، قبل أن يضمه 
يوفنتوس نهائياً، ويرحل بعد موسم واحد فقط إلى السيتي في صفقة تبادلية انتقل على إثرها 

دانيلو إلى البيانكونيري. 
وبحسب صحيفة »كوريري ديللو سبورت« اإليطالية، فإن إنتر ميالن وضع كانسيلو على رأس 
أنطونيو  المدرب  لتكتيك  تماماً  مناسباً  يراه  حيث  المقبلة،  الصيفية  االنتقاالت  فترة  في  أولوياته 

كونتي. 
وأوضح التقرير أن حصول إنتر على كانسيلو سيتطلب من برشلونة الموافقة على رحيل ظهيره 
نيلسون سيميدو إلى مانشستر سيتي مقابل 50 مليون يورو، وهو الرقم الذي سيساعد البارسا 

على ضم الوتارو مارتينيز من النيراتزوري حيث سيسهل األخير األمر على النادي الكتالوني. 
ويعتبر الوتارو هدفاً رئيسياً لبرشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل، إال أن قيمة الشرط الجزائي 
في عقده )111 مليون يورو( تعّد بمثابة عائق أمام الصفقة، في ظل األزمة االقتصادية التي تعاني 

منها األندية بسبب فيروس كورونا.

أعلن السائق األلماني الشهير سيباستيان فيتل، بطل العالم أربع مرات في سباقات الفورموال 
أمس  وّزع��ه  بيان  في  فيتل  وقال   .2020 موسم  نهاية  مع  فيراري  فريق  بترك  نّيته  عن  واح��د، 
الثالثاء: »ستنتهي عالقتي مع فيراري مع نهاية 2020.. من أجل الحصول على أفضل النتائج في 

هذه الرياضة، فمن الحيوي لجميع األطراف العمل في تناغم تام«. 
وتابع صاحب ال�32 عاماً: »ارتأينا مع الفريق أنه لم تعد هناك رغبة مشتركة للبقاء معاً أبعد 
من نهاية هذا الموسم«، ولم يحدد فيتل وجهته المقبلة. بدوره، أوضح مدير فريق فيراري، ماتيا 
بينوتو في بيان: »اتخذ هذا القرار باتفاق متبادل بيننا وبين سيباستيان، واعتبر الطرفان أن ذلك 
في مصلحتيهما.. لم يكن قراراً سهالً نظراً لقيمة سيباستيان كسائق وإنسان.. لم يكن هناك سبب 
طريق  في  للمضي  الوقت  حان  بأنه  والودي  العام  االعتقاد  باستثناء  القرار،  هذا  إلى  أدى  محدد 

منفصل للوصول إلى أهدافنا«. 
اإلسباني  من  بدال  حّل  عندما   2015 العام  منذ  الجامح«  »الحصان  فريق  ألوان  فيتل  ويحمل 
فرناندو ألونسو، لكنه عجز عن منحه اللقب العالمي على غرار ما فعل أربع مرات مع فريقه السابق 
ريد بول.  وحقق فيتل، بطل العالم بين 2010 و2013، 53 انتصاراً في بطولة العالم بينها 14 مع 

فيراري.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
أديب فرنسي وروائي كبير راحل إمتاز بالواقعية 1 .

مدينة بلجيكية، خالف إستقبلتك 2 .
أحالمها، مدينة مصرية 3 .

يشك باألمر، إسم عدد من سالطين العثمانيين 4 .
وّجه الحملة من كل صوب، نعتمد على، ذاهب من مكان  5 .

إلى أخر
أسف، راسله 6 .

يحصل على، من المخلوقات 7 .
جنوب  تقع  جمهورية  المصريين،  عند  اآللهة  كبار  من  8 .

القوقاس
يجمع عن االرض، قصدت المكان، صّب 9 .

سيد القوم، تدرب، من القديسات 10 .
قاعداً، مصيف لبناني 11 .

يقرأ، خيال، مناص 12 .

عمودياً: 
إحدى قمم هماليا في التبت، هّزي بقوة 1 .

للندبة، من أنواع الشجر، مصيف لبناني 2 .
سيدات، نوتة موسيقية، متشابهان 3 .

تصلحان البناء، بحيرة مالحة وسط التبت 4 .
اإلختراع، إسم موصول 5 .

من الحبوب، مرفأ في جنوب السويد 6 .
تركت دون عناية، يهبا 7 .

طعم  بعيد،  من  ظهرت  فرنسا،  أنهر  أطول  8 .
الحنظل

حب، ضعي شيئاً مقابل المال، من األطراف 9 .
قاسى  ون��اس��ك  قديس  لبناني،  مصيف  10 .

اإلضطهاد أيام ديوقليتيانس
نّظم، فّكا، من لوازم الطالب 11 .
عاصمة أفغانستان، سرقا 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 
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الخانات  في جميع 
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أفقيا:
زناديق،   )  3 نبدل  لحد،  بدو،   )  2 الجندل  دومة   )  1
امريكا  6 ( ينبها،  السد  5 ( ليما،  اتبعي  4 ( االردن،  يلم 
7 ( باي، ليماسول 8 ( ارقدوا، ملل 9 ( نس، ليمريك، نب 
10 ( نا، رينوسا 11 ( سري لنكا، بنها 12 ( در، يمقتان. 

عموديا:
ليبانوس 2 ( ود، لينارس، رد 3 ( موزامبيق،  ( دبرا   1
نير 4 ( نراه، دالل 5 ( االد، الوي، ني 6 ( لحدنا، يامركم 7 ( 
جدي، الم، رياق 8 ( قاسم امين 9 ( دن، تدرس، كوبا 10 ( 

لبيب، يوم، سنن 11 ( دلع، كللناه 12 ( المينا، لب، اي.
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اأيها العرب… انتظروا الأ�سواأ

{ يكتبها الياس عّشي

بعد اتفاق غّزة ـــ أريحا أّوالً الذي وقعه السيد ياسر عرفات 
مع قوات االحتالل الصهيوني قبل ثمانية وعشرين عاماً ) 
4/5/1992(، تهافت أكثر العرب على إسرائيل، فبعضهم 
استقبل وفوداً إسرائيلية، وآخرون أعلنوا استعدادهم لتبادل 
قنواٍت  لفتح،  يعمل  أو  فتح،  وثالثهم  الدبلوماسي،  التمثيل 
اقتصادية، وفريق رابع طالب بإلغاء المقاطعة االقتصادية 
الدول  معظم  لوجدنا  الحياء  ولــوال  الصهيوني،  الكيان  مع 
قرب  وحتّى  الــقــدس،  قلب  في  لها  ســفــارات  تفتح  العربية 

المسجد األقصى .
ُترى كيف سيكون المشهد بعد أن تعلن الدولة الصهيونية، 

خالل أسابيع، ضّم الضفة الغربية إلى خارطتها؟
برأيي، والعالم العربي في أسوأ أوضاعه، سيكون مشهداً 
الرئيس  قاله  نقرأ بعقالنية ما  لم  اآلن  مأساوياً، ألننا حتى 
الراحل حافظ األسد بأّن كّل بند من اتفاقية أوسلو بحاجة 

إلى اتفاقية جديدة لتفسيره.

درد�صة �صباحية

وعّممت العمدة أرقام الهواتف التالية ـ واتس أب،
03/677294            03/651008
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معــًا �سـد الوباء

إلى  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في  االجتماعية  والشؤون  العمل  عمدة  دعت 
دعم حملة »معاً ضّد الوباء» التي أطلقتها مع عدد من المؤسسات االجتماعية واإلنسانية 

والشبابية، وتهدف إلى جمع تبّرعات لتأمين ما أمكن من سلل غذائية لمن هم بحاجة إليها.

_ حقي بالم�صادقة على االتفاقية الدولية "#بدي 
�سو؟ عن  "#م�سوؤولين 

_ اللبناني _ للأ�سخا�ص _ المعوقين _ حركيا #االتحاد 

عشرون عاًما على صدور القانون 2000/220 الخاص بحقوق األشخاص المعوقين 
يعيش  فيما  المتعاقبة،  الحكومات  تطبقه  فلم  التهميش،  من  عاًما  عشرون  لبنان..  في 
الحقوق.  أبسط  من  محرومين  الفقر،  خط  تحت  اللبنانيين  المواطنين  من   15% نحو 
إلى  والوصول  التنقل  في  الالئق،  العمل  في  الكريم،  العيش  في  الحق  من  محرومون 
والتعليم  التربية  في  واالستشفاء،  الطبابة  في  السكن،  في  والمعلومات،  األماكن 
عاًما  عشرون  قدراتهم.  في  ويستثمر  حاجاتهم  ويحترم  يحترمهم  وطن  في  والتأهيل... 

والمسؤولون يكيلون الوعود الكاذبة بتطبيق القانون.
فقرنا  عن  وتهميشنا،  عزلنا  عن  حقوقنا؟  أبسط  من  حرماننا  عن  شو؟  عن  #مسؤولين 

وتجهيلنا؟ عن حجز حريتنا؟  #بدي_حقي

مفهوم الهوية وحتمّية االنتماء 

{ عبير حمدان 

»نحن اصحاب أعدل قضية في التاريخ» جملة عبرت في عمل درامي ال يحتاج 
إلى مؤثرات استعراضية لكونه يرقى إلى مستوى الحق. هذا الحق الذي ال يكّل 

أصحاب الباطل من مقارعته على مختلف الصعد وفي المجاالت كافة..
الحق أن تكون لغة الفن هادفة ومتجذرة في االنتماء إلى هذه األرض. والحق 
البيانات  أزلي وقائم وأن  الصراع  أن نقرأ تاريخنا من خالل رموز مؤمنة بأن 
نكون  كي  للجميع  والوطن  لله  الدين  وبــأن  ومغتصب،  مسلوب  هو  ما  تعيد  ال 

حّراسه بعيداً عن الفئوية والمزايدة في ما يتصل بفعل المقاومة.
ايالريون كبوجي من خالل مسلسل »حارس  المطران  اإلضــاءة على سيرة 
القدس» تحمل بين تفاصيلها أكثر من رسالة. وقد يسارع البعض إلى »االنتقاد» 
رؤيتهم  مــع  يتفق  ال  قــد  الــذي  الــســرد  تقبل  عــدم  خلفية  على  بناء  النقد  وليس 
لصورة المقاومة وهؤالء يبرعون في إطالق نظرياتهم عبر صفحات التواصل 
في  يرون  فتارة  و»كتّاب».  »نقاد»  أنهم  منها  عديدة  مسميات  تحت  االجتماعي 
كاتب  أن  معتبرين  الدينية،  العقيدة  فكرة  يناقشون  وتارة  تقريرية  مادة  العمل 
النص لم ُيمسك زمام المعرفة لجهة بعض الجمل الحوارية، ونحن هنا لسنا في 
وارد اإلشارة إلى هذه النماذج المعترضة باألسماء إنما نهدف إلى أن نخاطبهم 
يعتمد  والتي  المكررة  الدرامية  بالقصص  ذرعــاً  ضاق  الذي  المتلقي  موقع  من 
صنّاعها على التسويق لفكرة »نجوم المرحلة» على قاعدة »البطل والبطلة» محور 
الخيانة  فكرة  وتعميم  االجتماعي  والترف  الالمنطقية  والتشعبات  السيناريو 
كوجهة نظر، بل تبريرها والتعاطف مع َمن ينتهجها على حساب القيم األخالقية 
والعائلية. ومعظم هذه النصوص تكون مستوردة من بيئة غريبة تحت عنوان 

»مقتبسة عن قصة عالمية».
إنتاجات درامية  القدس» في منافسة مع  »حــارس  تقّدم ال يضع مسلسل  ما 
الكامل  الوعي  إلى مصاف  الطرح ترتقي  هدامة على االطــالق، ذلك ألن قدسية 
بأن القضايا المحقة ال تسقط بمرور الزمن وال إلغاؤها مهما تعاظم الظلم ومهما 
عربد المحتل، ومهما علت األصوات الداعية إلى »التطبيع»، لذلك يجب أن تترسخ 
ثابتاً  التاريخ» في الوجدان لتكون عنواناً  جملة »نحن أصحاب أعدل قضية في 
من  القضية  بأحقية  االهتمام  أي  تبعها  ما  على  التأكيد  مع  القادمة،  لالجيال 
الجانب اإلعالمي والفني والدرامي. وأسمح لنفسي ان أضيف الجانب التربوي 
وعدونا  محقة  قضيتنا  أن  اطفالنا  نعلم  حين  أننا  بمعنى  المنزل  من  يبدأ  الــذي 
واضح وأرضنا السلبية ال تعود إال بمواجهة مباشرة فنحن ننشئ جيالً مدركاً 

مفهوم هويته وحتمية انتمائه.
في المحصلة من يزرع الثقة يحصد النصر، والدراما المستندة إلى التاريخ 
إن  حيث  الكبار،  قبل  األطفال  يتابعها  أن  المفيد  ومن  مؤثرة.  مادة  والجغرافيا 
خميرة  تشكل  ومخيلتهم  ذاكرتهم  صفحات  على  نكتبها  التي  األولى  الحروف 
وال  الحق  عمادها  صلبة  أرض  على  البنيان  يعلو  وبالتالي  نفوسهم.  في  طيبة 

شيء سواه.

اآخر الكالم

منفذية دم�شق 

في »القومي« 

تواجه كورونا 

بعمليات التعقيم 

وتوزيع الم�شاعدات 

الدوائّية والغذائّية
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