
كتب المحّرر السياسّي 

الجمهورية  رئ��ي��س  ك��ام  عكسه  مختلف  دول���ّي  م��ن��اخ  ف��ي 
ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال ع����ون، ت��واص��ل ال��ح��ك��وم��ة ال��م��ف��اوض��ات مع 
مجموعة  بيان  عكسه  الدولّي  والمناخ  الدولي.  النقد  صندوق 
من  تبلغه  وما  الجمهورية  لرئيس  وفقاً  للبنان  الدولي  الدعم 
تصعيد  عن  له  ي��رّوج  ما  بخاف  وهو  الكبرى.  ال��دول  سفراء 
سواه  أو  المقاومة،  ساح  لسحب  الضغط  نوع  من  بعناوين 
وهو  االنهيار.  نحو  لبنان  دفع  لتبرير  التعجيزّية  المطالب  من 
ما قالت مصادر دبلوماسية إنه مخاطرة ال يبدو أن األميركيين 
بها  يؤمنون  يزالون  ال  خوضها،  من  يمانعون  ال  كانوا  الذين 
الغرب برؤيته مع انحال  كفرضية قد ينجم عنها ما ال يرغب 
من  وال��م��ج��اع��ة،  وال��ف��راغ  ال��ف��وض��ى  ظ��ل  ف��ي  اللبنانية  ال��دول��ة 
والدة إمارة لتنظيم القاعدة في شمال لبنان الواقع على البحر 
المتوسط، من دون أن يعني ذلك سعياً أميركياً لتعويم الوضع 
الموقف  يكون  أن  المصادر  ورّجحت  اللبناني.  االقتصادي 
فرضية  على  مفتوحاً  خصوصاً،  واألميركي  عموماً  الغربي 
يمثله  لبنان  في  إيراني  بنفوذ  الغربيون  يصفه  ما  مع  تساكن 
تحظى  حكومة  ولدت  حيث  العراقية،  الطريقة  على  الله،  حزب 
لها  وسمح  واإليرانية،  األميركية  والمباركة  الداخلي  بالتوافق 

التعّرض  دون  إي��ران  من  والكهرباء  الغاز  بشراء  األميركيون 
العقوبات. لنظام 

لإلفادة  الجمهورية،  رئيس  عنها  يتحّدث  التي  المسارات 
على  القضاء  تشجيع  مواصلة  تطال  الجديد،  المناخ  ه��ذا  من 
متابعة ملفات الفساد والهدر، من دون تحويلها إلى محاسبات 
تحت  ي��زال  ال  المجال  ه��ذا  وف��ي  صدقيتها.  تفقدها  مسيّسة، 
ال��ض��وء م��ل��ف ال��ف��ي��ول ال��م��غ��ش��وش، وم��ل��ف ال��ت��اع��ب بسعر 
لجهة  الملفين  ات��ج��اه  يلف  ي���زال  ال  ال��غ��م��وض  لكن  ال��ص��رف، 
تزال  وال  وازن���ة،  أسماء  أو  سياسية  مرجعيات  ت��ورط  حجم 
والمسار  وال��راب��ع،  الثالث  الصف  مستوى  على  الماحقات 
الثاني هو سير الحكومة باإلجراءات التي تساعد على تخفيف 
الصناعة  وزي��ر  كشف  وق��د  والمالية،  االقتصادية  الضغوط 
كل  لوقف  الدعوة  لطرح  مبادرته  عن  ل�«البناء«  الله  حب  عماد 
أشكال التهريب، حماية لإلنتاج الوطني، وقررت الحكومة في 
في  تضبط  حمولتها،  مع  شاحنة  كل  مصادرة  أمس،  جلستها 
شاحنات  أوق��ف  قد  اللبناني  الجيش  وك��ان  تهريب،  عملية  أي 
وصهاريج عدة تحاول تهريب الطحين والمازوت إلى سورية؛ 
أما المسار الثالث فتحدث عنه رئيس الحكومة ومحوره التقدم
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إنك��م ق��د أثبتم ح��ق ه��ذه النهضة 
العظيمة في التعبير عن إرادة األمة 

السورية وفي صياغة سيادتها.

سعاده

المقاومة  وع��ي��د  فلسطين،  اغ��ت��ص��اب  ذك���رى  ب��ي��ن   -
والتحرير عشرة أيام، ليس من الصدفة أن يقطعهما هذا 
العام يوم القدس، الذي جاء بمبادرة من اإلمام الخميني 
رحمه الله، قبل أربعين عاماً، ليحفظ القدس في الذاكرة، 
ببقاء  تستقوي  منفصلة،  مهمة  التحرير  مهمة  ت��ارك��اً 
ظروف  تتوفر  عندما  الجمعيّة  الذاكرة  في  حيّة  القدس 

العمل.
فلسطين  بتحرير  األم��ل  ب��أن  تذكير  المقاومة  عيد   -
مؤسس على أسباب ومعطيات واقعية، وكما يقول سيد 
المقاومة دائماً، إن عظمة النصر في أيار، انه سحب من 
التداول السؤال حول إمكان التحرير، ألن دليل اإلمكان 

هو الوقوع.
تكّفل  وق��د  السنة  ه��ذه  وتحتشد  المناسبات  تأتي   -
إع����ان ك��ي��ان االح���ت���ال، ع��ن ه��وي��ت��ه ك��دول��ة عنصرية 
ال��ح��دي��ث ع��ن أي تساكن مع  ب��إس��ق��اط ف��رص  ي��ه��ودي��ة، 
االحتال تحت شعارات ممّوهة كالدولة ذات القوميّتين، 
القرن،  صفقة  بالتوازي  تكفلت  كما  المواطنة.  دول��ة  أو 
التي  التفاوض،  ومسارات  التسويات  طرق  كل  بإقفال 
لم تكن يوماً إال إللهاء شعوبنا وأمتنا، عن خيار المقاومة 
سقوط  طريق  في  واس��ت��رددن��ا  للتحرير،  وحيد  كخيار 
نضال  وح���دة  التسوية،  ع��ن  وال��ب��ح��ث  ال��ت��ف��اوض  خ��ي��ار 
الشعب الفلسطيني، فما عاد هناك أربعة شعوب، شعب 
يقيم شبه دولة في غزة، وشعب يريد بناء نصف دولة 
في الضفة، وشعب ينتظر ربع عاصمة دولة في القدس، 
وشعب منسّي تمت التضحية بحقوقه، كشرط للتسوية 
والتفاوض، هو أهلنا في المناطق المحتلة عام 48 الذين 
ترك لهم أن يناضلوا لتحسين شروط العيش في الكيان 
تشرعن  التي  االنتخابات  هو  والطريق  االحتال  وتحت 
شعباً  اليوم  الفلسطينيون  فعاد  واالغتصاب.  االحتال 
والقضية  واح��د  الحق  حيث  فقط،  واح��داً  وليس  موحداً 

واحدة والهوية واحدة والطريق واحد وهو المقاومة.
أن  العهد، لكن  أن تبقى فلسطين بوصلتنا، هذا هو   -
داعم  كل  يسلكه  الذي  الطريق  هو  فذلك  نحوها،  نسعى 
مصر،  وت��ع��اف��ي  س��وري��ة،  لصمود  وم��س��ان��د  للمقاومة 
ورفض نظريات ومسارات االنعزال عن فلسطين، تحت 
لبنان  مثل  العربية،  الكيانات  في  للوطنية  مبتذل  عنوان 
والعراق  أوالً  واألردن  أوالً  ومصر  أوالً  وسورية  أوالً 
بقيت  م��ا  ب��ل��ده،  ف��ي  ت��ص��ان  ال  ع��رب��ي  ك��ل  فوطنية  أوالً، 
هي  االحتال  كيان  يد  وبقيت  االحتال،  تحت  فلسطين 
العليا في منطقتنا، وال أمن وطني لدولنا الوطنية خارج 
حافظ  الراحل  الرئيس  صاغه  كما  القومي  األمن  مفهوم 
وعنوانه  األس��د،  بشار  الرئيس  تثبيته  ويواصل  األس��د 
ودعم  وعدوانيّته  الصهيوني  المشروع  تغّول  مواجهة 

نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وإعامية  ثقافية  كنخب  يواجهنا  ال���ذي  ال��س��ؤال   -
ال����ذي ي��م��ك��ن تقديمه  ال���دع���م  واج��ت��م��اع��ي��ة، ح���ول ن���وع 
لفلسطين، يستدعي التفكير بمبادرة واقعية ومؤثرة في 
العبقرية  الفكرة  سنتين  قبل  استوقفتني  وقد  واحد،  آن 
يربط  ك��ان  ال��ذي  ال��ق��دس،  ي��وم  بإعان  الخميني  لإلمام 
إحياء يوم الدول بمدى قبولهم بتسهيل  لقادة  استقباله 
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 في ذكرى اغت�ساب فل�سطين

 اقتراح للتفكير... ومبادرة

�سالم القد�س عليكم و�سباح القد�س لكم

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

تراجع �سغط كورونا... والأحد تقييم الإجراءات... ورئي�س الجمهورية مرتاح للمناخ الدولّي

»القومّي« للتم�ّسك بالمقاومة  في ذكرى اغت�ساب فل�سطين... ومثقفون عرب يخاطبون مو�سكو

تمويل �سينّي للكهرباء... وملفات ق�سائّية مفتوحة... وحب اهلل لـ »البناء« : لوقف التهريب 

إجراءات وتدابير مشددة لمواجهة الموجة الجديدة من وباء كورونا   )عباس سلمان(

المعابر غير ال�سرعّية

 

بين �سرورة الإقفال وخطورة ال�ستغالل

در�س النكبة... في الت�سّدي ل التذّكر  وا�سنطن تخ�سر الحرب في �سورية

واأردوغان يقاي�س عليها في ليبيا 

وكياًل للناتو...!

العام  في  لبنان  على  عدوانها  »إسرائيل«  شنّت  عندما 
بتجريد  ال��ع��دوان  ه��دف  وض��وح  وبكل  ح��ددت   ،2006
الله واعتقال َمن يمكن  المقاومة من ساحها وحل حزب 
اعتقاله من أفراده. ويذكر من وثق مجريات تلك المرحلة 
أعّدت  بأنها  بالقول  يومها  إعامياً  إسرائيل  له  رّوجت  ما 
لنقل  أنصار  معتقل  يشبه  معتقاً  المحتلة  فلسطين  في 
قوتهم  على  اإلجهاز  بعد  اليه  الله  حزب  وأعضاء  قيادات 

العسكرية وتجريدهم من الساح.
33 يوماً من  لكن »إسرائيل« فشلت في عدوانها ورغم 
وابتداعها ارتكبتها  التي  الوحشية  اإلجرامية  العمليات 
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ذكرى،  إلى  تحويلها  الكبرى،  القضايا  على  يمر  ما  أخطر 
يوماً كل عام، سواء كانت قضية انتصار أو قضية هزيمة، ما 
دفع كوكبة من الشباب الفلسطيني من كل أرجاء فلسطين، في 
تشرين األول عام 2017، الى المبادرة، لتثبيت مسيرة العودة، 

بحيث ال تكون مرة واحدة في كل خامس عشر من أيار. 
تلك المبادرة التي انبثقت، من خال مجموعة صغيرة من 
آب«،  »ال��وات��س  االجتماعي  التواصل  وسيلة  عبر  الناشطين، 
جمعت شباباً وشابات، من غزة ومن اراضي ال� 48 والضفة 
العودة عام  الفكرة وتطورت، منذ مسيرة  والشتات، والحت 
2011 على حدود الوطن المحتل حتى تبلورت في 2017، ثم 
العودة  المبادرة، وتركزت في غزة، وتثبتّت مسيرة  تطورت 

هناك.
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في  استراتيجياً  ينتصران  المقاومة  وحلف  س��وري��ة 
وبكين  موسكو  أس��وار  أن  يعني  هذا  المتوسط...  شرق 
باتت في مأمن من غزوات األطلسي وتابعيهم من العثمان 
الجدد والرجعية العربية سواء من المياه الدافئة الخليجية 

او تلك المتوسطية...
كشف  االستراتيجي  النصر  ه��ذا  ف��إن  األث��ن��اء  ه��ذه  في 
االميركي  للمشروع  الصغار  التابعين  وع��ورة  هشاشة 
من الذين ضاعت احامهم وتكسرت على اسوار دمشق 
وفي البادية السورية فقرروا االنتقال الى الميادين الليبية
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 العميد د. أمين محمد حطيط �

 صابرين دياب

الهزيمة لي�ست قدراًفل�سطين في وداع »العروبة«

ليست »نكبُة فلسطين«، كما اصُطلِح على تسمية تاريخ 
أبناء شعبنا في فلسطين من أرضهم وتشريدهم  اقتاع 
في  وقعت  حادثة  تروي  أسطورة  الدنيا،  أصقاع  كّل  إلى 
زمان غابر وال ذكرى نبكي على أطالها في هذا اليوم من 
كّل عام، بل هي قضية حّق ال يموت وإرادة ال تنكسر. هي 
صراع بين الخير والشر، وحكاية عين أقوى من المخرز.

اغتصاب فلسطين وال  مّرت على  اثنان وسبعون عاماً 
األمة  ج��رح  الحديث  تاريخنا  ف��ي  استعمار  أط��ول  ي��زال 
الصارخة  والحناجر  المواقف  ضجيج  أكثر  فما  النازف، 
أقّل  وما  العربيّة  الرجعيّة  أنظمة  من  فلسطين  عن  دفاعاً 
الحجيج حول أسوارها ومقّدساتها ذوداً عن حماها، وها 
نحو مهرولة  تباعاً  حولها  من  ترفّض  األنظمة  تلك  هي 
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في الخامس عشر من أيار عام 1948 أنزلت العصابات 
اليهودية هزيمة قاسية بجيوش سبع دول عربية مجتمعة، 
ونتج عنها قيام دولة إسرائيل كدولة احتال مختلف عن 
ما  وسارع  احتاالت.  من  اإلنسانية  تاريخ  شهده  ما  كّل 
جرى  ما  وقع  من  التخفيف  الى  العربي  باإلعام  ُيعرف 
فاعتبر الهزيمة نكبة، وما كان ذلك إالّ انفصاالً عن الواقع. 
فهي  القتال  في  الهزيمة  أّم��ا  المصيبة،  هي  لغة  فالنكبة 
ال��ع��رب البن  »ال��ك��س��ر وال��ف��ّل« حسب م��ا ورد ف��ي ل��س��ان 
نفسية  على  سلباً  أّثر  الحقيقة  من  الهروب  وهذا  منظور. 
ال  تقع  التي  المصيبة  ألّن  العربي،  العالم  في  مواطن  كل 
يمكن رّدها، بينما الهزيمة يمكن تحويلها إلى انتصار إذا 
تم تقويمها بشكل موضوعي، ودراسة أسبابها وتحليل
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 وجدي المصري طارق سامي خوري �

 محمد صادق الحسيني

 سماح مهدي �

التاريخ  ه���ذا  ي��ذك��ر  ال  م��نّ��ا  َم���ن   ،1948 أّي�����ار   15  
اغتصاب  ك��رس  فيه  ال��ذي  أمتنا  حياة  ف��ي  االستثنائي 
الكيان  قيام  إعان  فتم  العالم،  كل  أعين  أمام  فلسطين 
ف��ي ج��ن��وب سورية،  أرض��ن��ا  ال��غ��اص��ب على  ال��ي��ه��ودي 
االستعمارية  سيما  ال  األجنبية  الدول  حينها  فسارعت 
ال��ح��ائ��ط بكل  ب��ه ض��ارب��ة ع���رض  إل���ى االع���ت���راف  منها 

القوميّة. حقوقنا 
فلسطين،  الغتصاب  والسبعين  الثانية  الذكرى  في 
نؤكد مجدداً التزامنا بما أعلنه مؤسس الحزب السوري
)التتمة ص7(
*عضو المجلس األعلى في الحزب السوري القومي االجتماعي

 بمنا�سبة الذكرى 72 لغت�سابها

�سنبقى في حالة حرب من اأجل فل�سطين

الكلمة الف�صل

ملف النزوح ال�سورّي

 

في قب�سة اليد الخارجّية

البروفسور كلود عطية

)�ص 9(

طالبت فصائل فلسطينية، أمس، بضرورة 
وتفعيل  الداخلي،  السياسي  االنقسام  إنهاء 
الغربية  الضفة  في  الشاملة«،  »المقاومة 
االحتالل  ضّم  لمشروع  للتصدي  المحتلة، 
عليها،  المقامة  للمستوطنات  الصهيوني 

إلى جانب األغوار.
الجبهة  في  للقيادي  كلمة  في  ذلك  جاء 
في  مزهر،  ماهر  فلسطين،  لتحرير  الشعبية 
خالل  الفلسطينية،  الفصائل  عن  نيابة  كلمة 
الوطنية  »الهيئة  عقدته  صحافي  مؤتمر 
صفقة  ومواجهة  العودة  لمسيرات  العليا 
القرن«، في منطقة ملكة، شرقي مدينة غزة، 
في الذكرى ال�72 للنكبة؛ والتي توافق ال�15 

من مايو/ أيار كل عام.
وبناء  االنقسام  ملف  »ط��ّي  مزهر:  وق��ال 
أدوات الشعب السياسية والقيادية ضرورة 
الكيان  ومخّططات  انتهاكات  لمواجهة 

اإلط��ار  دع��وة  من  ب��ّد  وال   )…( الصهيوني 
الذي  التحرير،  لمنظمة  المؤقت  القيادي 
أيار  بمايو/  القاهرة،  في  عليه  االتفاق  تّم 
للتصّدي  أساسياً  مدخالً  باعتباره   ،2011

المخططات«. لتلك 
»ضرورة  إلى  الفلسطينية  القيادة  ودعا 
ال��م��رك��زي  المجلسين  ق�����رارات  تطبيق 
أوسلو  اتفاقيات  من  والتحلل  والوطني، 
التحرير  منظمة  بين  موقعة  سالم  )اتفاقية 
والعدو الصهيوني عام 1993(، والتزاماتها 

واالقتصادية«. األمنية 
كما طالب مزهر بضرورة »تفعيل المقاومة 
التصفوية،  المؤامرات  كل  وجه  في  الشاملة 

وللتصّدي لمشروع الضم«.
مساندة  ب��ض��رورة  العالم  دول  ون��اش��د 
الصهيونية  الجرائم  ضد  »الفلسطينيين 

بحّقهم«. المرتكبة 

»أش��ك��ال  ك��اف��ة  الفصائل  رف��ض  وج���دد 
الصهيوني«،  الكيان  مع  العربي  التطبيع 
في  وطعنة  وخيانة  »جريمة  إياها  معتبراً 

خاصرة الشعب وتضحياته«.
بنيامين  ال��ع��دو  وزراء  رئ��ي��س  وك���ان 
االئتالف  في  شريكه  مع  اتفق  قد  نتنياهو، 
زعيم  غانتس،  بيني  الجديد،  الحكومي 
عملية  تبدأ  أن  على  أبيض«،  »أزرق  حزب 
في  الغربية،  الضفة  من  واسعة  أجزاء  ضم 

يوليو/ تموز المقبل.
الضّم  أن  فلسطينية  تقديرات  وتشير 
سيصل إلى أكثر من 30 في المئة من مساحة 

الغربية. الضفة 
الضم  أن  من  م��راراً  الفلسطينيون  وح��ّذر 
سينسف فكرة »حل الدولتين« من أساسها.

في الذكرى الـ72 للنكبة.. دعوة ال�سلطة اإلى التحّلل من اتفاقّيات اأو�سلو

ف�سائل فل�سطينّية: لمواجهة مخططات االحتالل
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هل الحكومة قادرة على فر�ض �سلطتها وترجمة قراراتها قبل ال�سقوط الأخير؟
{ علي بدر الدين

وخاصة  السياسية،  للطبقة  المطبق  الصمت  هو  الشكوك  يثير  ما 
رموزها، حيال األزمات والمشكالت االجتماعية والمعيشية والصحية 
المزمنة والمتراكمة أو المستجّد منها والطارئ، وجميعها من صناعة 
هذه الطبقة ونتاجها حيث تتقاطع فيها المصالح في حين أّن صراخها 
ونبراتها العالية تعلو الى حّد اإلزعاج عندما تتعارض هذه المصالح 
التعيينات  بالطبع  ومنها  والصفقات  واألرب��اح  الحصص  تقاسم  في 
والعّينة  ومصالحها،  وإداراتها  الدولة  مؤسسات  في  أنواعها  على 
األخيرة االطاحة بالتشكيالت القضائية والتعيينات المالية واإلدارية 
التي تأّجلت ألنها لم تفّصل على قياس الحصص، كما هو حاصل منذ 
الى  الطبقة  هذه  لدى  وتحّول  الطائف،  اتفاق  بعد  حكومة  أول  تشكيل 
عرف مقّدس تّم التفاهم عليه، وبات االلتزام به واجباً شرعياً ووطنياً، 
الذي تقفل فيه أبواب مغارة  اليوم  أو هكذا تعتقد ولم تتوقع أن يأتي 

الفساد والمحاصصة وُيقال لها كفى فساداً ونهباً وتحاصصاً.
على  والوطن  الناس  مصلحة  غلّب  الذي  السياسي  المستجّد  هذا 
الطبقة  أصاب  والمذهبية  والطائفية  السياسية  الخاصة  المصالح 
واالشتعال  االنفعال  شديدة  السلبية  بالصدمة  ورموزها  السياسية 
الشعبية،  العاصفة  أمام  واالنحناء  والصمت  االنكفاء  على  وأجبرها 
وأمام جرأة رئيس الحكومة حسان دياب وقراراته وإصراره على سلوك 
المنحى الوطني، وبدء اإلمساك بخيوط الفساد واْن كانت رفيعة ودون 

المطلوب بعد مع أنه قد يؤخذ كمؤشر لآلتي من األيام.
فقط  المتعلق  هو  الطبقة  ه��ذه  من  والمقصود  المريب  الصمت 
منفعية  مصلحة  ال  التي  والصحية  والمعيشية  االجتماعية  بالملفات 
لها فيها وال يعنيها فقر المواطن وجوعه ومرضه، وهي التي عن سابق 
فعلتها  من  تنج  ولم  الكارثي،  وضعه  الى  أوصلته  وتصميم  إص��رار 
حتى بيئاتها الحاضنة والمرتهنة لها، والتي تشكل خزانها االنتخابي 
وخط الدفاع األول عنها عند أّي استحقاق أو استهداف لها على خلفية 
احتدام  وعند  تحاصصية،  أو  مذهبية  أو  طائفية  أو  خاصة  سياسية 
الصراع بين المواطن والسلطة التي أفقرته وجّوعته وأذلته فإّن هذه 
التي  هي  ألنها  السلطة  خيار  وتلتزم  وعودها  كّل  عن  تتخلى  الطبقة 
تمثلها وتحميها وترفدها بالقوة والمال والنفوذ والوجاهة على عكس 
او  بسيطاً  دعماً  او  متواضعة  وظيفة  يريد  الذي  »المتطلب«  المواطن 

لقمة عيش حالل أو كرامة مسلوبة.

يعلو الصراخ إلى أبعد مدى عندما تشعر هذه الطبقة بالخطر الداهم 
او طموحاً  أو حصة أو ماالً  أو سلطة أو نفوذاً  عليها وتشليحها موقعاً 
وأدركت  بالسياسة،  اشتغلت  أن  منذ  إليه  بالوصول  تحلم  سلطوياً 
العرف  بحكم  أو  دستورياً  لها  المحّدد  والمذهبي  الطائفي  الموقع 
الخطوط  وتلغى  الضوابط  وتتفلت  الحواجز  تكسر  وعندها  المتبع، 
الحمر وتسقط المحاور والتحالفات وكّل يغني على قعقوره ومضربه 
النظام  دائمة ومستمرة منذ تشكل  وسياسته ومصلحته، وهذه حالة 

السياسي الطائفي في هذا البلد.
كما  اإلنقاذية  الحكومة  او  التحديات  مواجهة  حكومة  أّن  يعنينا  ما 
فريق  وتشّكل  الفرق،  تصنع  أن  جداً  معنية  تسميتها،  للبعض  يحلو 
الذين  للبنانيين  األفضل  والخيار  الجدي  البديل  وتكون  واحداً،  عمل 
التي  األخيرة  الخرطوشة  ألنها  عليها  والرجاء  األمل  من  بعضاً  علقوا 
يجب ان تصّوب جيداً باتجاه الهدف الخطير الذي أوقع لبنان في مهوار 
يصعب النفاذ منه إال بوجود صياد ماهر شاءت الظروف ان يكون في 
واستئصال  واإلنقاذ  باإلصالح  وعد  الذي  وهو  الحكومة  رئاسة  موقع 
الفساد ومحاسبة الفاسدين، وقد راهن اللبنانيون عليه وعلى وعوده 
التي يجب ان تترجم اليوم قبل الغد ألّن الوقت ضاغط ويعمل لصالح 
شعبه  وأفقروا  ديونه  وراكموا  وأفلسوه  البلد  نهبوا  والذين  الفاسدين 

وصادروا مؤسساته.
قراراتها  عن  والتراجع  للتقاعس  مبّرر  أّي  الحكومة  أمام  يعد  لم 
التحديات  مواجهة  قرار  اتخذت  التي  وهي  به  ووعدت  التزمت  وما 
واإلنقاذ ولم يعد مقبوالً القول إنها ما زالت طرية العود ويلزمها وقت 
بشهرها  بدأت  وقد  والتداول  النص  خارج  بات  الكالم  فهذا  إضافي، 
الى  ترتق  لم  واْن  أفعاالً  وأنجزت  جريئة  ق��رارات  واتخذت  الرابع 
حظيت  التي  وهي  به،  القيام  عليها  التي  المطلوب  الطموح  مستوى 
بتنفيذ  االستعجال  الحكومة  مطالبة  اّن  الشعب.  من  الغالبية  بثقة 
سياسية  خلفيات  من  ينطلق  ال  قّررته  وما  اللبنانيين  به  وعدت  ما 
ومسؤولية،  حرص  من  بل  م��واالة  أو  معارضة  من  وال  ومصلحية 
وما  الحياتية،  الظروف  أس��وأ  في  يعيشون  اللبنانيين  أّن  خاصة 
يمّرون به في هذه المرحلة لم يمّر عليهم حتى في الحروب، وما كان 
ينقصهم سوى وباء كورونا ليكتمل النقل بالزعرور ويفاقم معاناتهم 
من  أكثر  اإلحصائيات  من  عدد  وفق  أصاب  الذي  وفقرهم  وأوجاعهم 

خمسين في المئة منهم.
على هذه الحكومة أن تبدأ من أول الدرج صعوداً على عكس المفهوم 

ان  يجب  األولوية  ألّن  استثناء،  قاعدة  لكّل  ولكن  الصحيح  السائد 
وقد  والمرض  والجوع  الفقر  ضغط  تحت  يئّن  الذي  للشعب  تعطى 
للعملة  الشرائية  القيمة  انخفاض  بسبب  ومعاناته  آالم��ه  ازدادت 
الوطنية واالرتفاع الفاحش وغير المسبوق لألسعار والتالعب بسعر 
يصّدق  ولم  المودعين...  أم��وال  المصارف  ومصادرة  العملة  صرف 
لجم  على  قادرة  غير  وأجهزتها  والحكومة  بسلطاتها  الدولة  اّن  أحد 
والمتاجرين  والمهّربين  والجشعين  الفاسدين  ومحاسبة  ومالحقة 
بلقمة المواطن وما يحصل من تقصير أو عجز او فشل ليس في صالح 
ما  وهذا  وتلتزم  تنفذ  ولم  وعدت  التي  وهي  عليها  ويسجل  الحكومة 

يؤرق الشعب ويفقده األمل بالتدريج.
الوطنية  واالستراتيجيات  الخطط  إعدادها  في  الحكومة  مع  نحن 
فضلتها  إذا  معها  وليس  الفساد،  مواجهة  وفي  والمالية  واالقتصادية 
على حقوق اللبنانيين الحياتية والمعيشية الضرورية والملحة. يجب 

أن تبدأ من مصلحة اإلنسان أوالً.
نفسه  ويضع  إليها  الفاسد  يأتي  ان  تنتظر  ال  ان  الحكومة  على 
من  تستفيد  ان  عليها  وبمشغليه.  وتوبته  بفعلته  ويعترف  بتصّرفها 
حتى  أبرياء  يكونون  وقد  فيها  والمتهمين  الفساد  ملفات  بعض  فتح 
يثبت توّرطهم واستدعاؤهم وفق األطر واألنظمة والقوانين، وال تنتظر 
إصدار  وعليها  فيها.  الناس  وثقة  هيبتها  تفقدها  ألنها  التسويات 
والتحاصص  التراضي  وليس  الكفاءة  وفق  القضائية  التشكيالت 
ما  على  ألنها  تأّجلت  التي  واإلدارية  المالية  التعيينات  إصدار  وكذلك 
الوراء  الى  االلتفات  دون  من  الحصص  توزيع  توازن  فيها  اختّل  يبدو 
من  كّل  ومحاكمة  ومعرفة  الصرافين  بملف  النهاية  حتى  واالستمرار 
تالعب وال يزال بسعر صرف العملة وانعكاس ذلك على األسعار وعلى 

القدرة الشرائية للمواطن المعدم أصالً...
ألسباب  إما  الملفات  هذه  معالجة  في  أقله  الحكومة  تنجح  لم  إذا 
رئيس  فعلى  سياسية،  لضغوط  وتعّرضها  موضوعية  أو  ذاتية 
عمل  تعرقل  التي  والمعوقات  بالحقائق  شعبه  يصارح  أن  الحكومة 
المسؤولية عنه  اقله لرفع  الحكومة وتمنعها من ترجمة ما وعدت به 
مسؤولية  وحكومته  ويتحّمل  ُيتهم  ال  حتى  اللبنانيين  أمام  وتبرئته 

الكارثة الكبرى التي تحّل بالبلد وناسه.
فهل يفعلها رئيس الحكومة أم أنه على قناعة بما يقوم به وأنه ُمصّر 
على مواجهة التحديات وإيصال لبنان إلى بّر األمان وإحداث التغيير 

المنشود...؟

ماذا يريد الأميركيون 

من حكومة لبنان؟

{ د. وفيق إبراهيم 
رسائل أميركية بالجملة تنهمر باتجاه البريد العاجل لحكومة 
حسان دياب، منها بالمباشر على ألسنة سياسيين أميركيين او 
من خالل تصريحات لسياسيين لبنانيين تعتمد على أسلوب 

تقديم حلوى شهية، لكنها مسمومة المحتويات. 
لماذا هذا االستعجال األميركي؟

في  اوراقهم  معظم  استنفاد  مرحلة  في  األميركيين  أن  يبدو 
ميادين سورية التي استخدموا فيها األدوار الخليجية والتركية 
والغارات  المباشر  االحتالل  ح��دود  ال��ى  ذاهبين  واالردن��ي��ة، 
ينجحوا  ول��م  األوروب����ي،  االت��ح��اد  م��ن  وكتائب  االسرائيلية 
قسد  ق��وات  مع  بالتعاون  ال��س��وري  النفط  على  بالسطو  إال 
الكردية وبعض زعماء العصابات والدور التركي في تصريف 

المسروقات.
يشكل  اللبناني  الله  حزب  أن  بعمق  األميركيون  يدرك  هنا 
دولته  تدمير  مشروع  على  السوري  االنتصار  من  بنيوياً  جزءاً 
في  التغيير  ان  قناعة  على  فباتوا  المعولم،  االره��اب  وضرب 
االتجاه التاريخي الغربي للدولة اللبنانية بات قريباً على قاعدة 

معاداة »اسرائيل« واالنفتاح على سورية.
البراجماتيين  األميركيين  ان  عليه،  التأكيد  يجب  ما  لكن 
موقع  ال��ى  اللبنانية  ال��دول��ة  نقل  استحالة  بعمق  يعرفون 
مصر  غ��رار  على  معها  المطبع  او  »اسرائيل«  مع  المتصالح 
والسودان  الخليج  ومعظم  الفلسطينية  والسلطة  واالردن 
على  المحافظة  هو  طموحاتهم  أقصى  أن  بمعنى  والمغرب. 
الوضع الحالي عند حدود لبنان مع الكيان المحتل القائمة على 
تجاهل أعماله العدوانية واختراقاته البرية والبحرية والجوية، 
 – السورية  للحدود  االقتصادية  الوظيفة  بقطع  االستمرار  مع 
اللبنانية وحصرها في إطار االنتقال البشري حصراً. وهذا يعني 
حبس االقتصاد اللبناني الضعيف ضمن مداه الوطني المبعثر 

طائفياً والفقير.
لذلك يبدأ األميركيون هجوماً مضاداً عبر أكثر من مسؤول في 
وزارة خارجيتهم. وأبرزهم ديفيد شنكر الذي لم يتورع عن مدح 
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة والتنويه بتعاونه في تطبيق 
العقوبات األميركية المصرفية على حزب الله مع إعالنه اإلصرار 

األميركي على االستمرار في إقفال الحدود اللبنانية – السورية.
ابتكرها  ثالثية  وه��ي  لتطبيقه  خطة  يتطلب  األم���ر  ه��ذا 
األميركيون على اساس شن غارات اسرائيلية على سورية تزعم 
أنها تستهدف الوجود العسكري اإليراني، وال تفعل أكثر من إقفال 
الطرق بين سورية ولبنان وفي مراحل القصف فقط، بمعنى انها 
ليست قادرة على تحقيق التوازن مجدداً بين سورية وحلفائها 

من جهة واألميركيين وحلفائهم اإلرهابيين من جهة ثانية. 
فالنصر مصنوع بدماء عشرات آالف الشهداء ونجاح سورية 
مع حلفائها في حزب الله وروسيا وايران في استعادة نحو 70 
في المئة من أراضيها بما يعني استحالة إعادة الزمن الى العام 
2011 عندما كان اإلرهاب المدعوم أميركياً وتركياً وخليجياً هو 

المسيطر على 75 في المئة من سورية.
أما الجزء الثاني من الخطة فهو االستثمار في صندوق النقد 
لوضع  اللبنانية  الحكومة  مع  مشاوراته  بدأت  الذي  الدولي 

برنامج الحتواء االنهيار االقتصادي في لبنان.
هذا الجزء ال تجب االستهانة به أبداً خصوصاً مع حكومة بلد 
مفلس يندفع بسرعة قطار نحو انهيار كبير يهّدد الدولة الكيان. 

التدحرج،  زخم  لخفض  حتى  فورية  بدائل  يمتلك  ال  أنه  كما 
مع  عادلة  شروط  إقرار  دياب  حسان  حكومة  تستطيع  فكيف 
ال  طائفية  سياسية  طبقة  على  المتكئة  وهي  النقد  صندوق 
المال  من  مسروقاتها  من  بسيط  جزء  عن  حتى  بالتنازل  تقبل 
غير  إشعار  حتى  المصادرة  والبرية  البحرية  واألراضي  العام 

معروف.
عالقاته  وسط  المعطيات  هذه  النقد  صندوق  يجهل  فهل 

العميقة باألميركيين واألوروبّيين أي مموليه األساسّيين؟ 
والغارات  الدولي  النقد  صندوق  وشروط  اللبناني  اإلفالس 
للسياسات  الداعمة  الوسائل  من  هي  سورية  على  اإلسرائيلية 

األميركية في لبنان.
لبنانية  داخلية  تغطية  ال��ى  يحتاجون  األميركيين  لكن 
لخطتهم تحتاج الى تسويق إعالمي له بعد وطني في ظاهره 

وحاجة أميركية اساسية في داخله.
هذا الجزء كان يمكن ان يؤديه الوزير السابق وليد جنبالط او 
رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، لكن األميركيين فضلوا 
او  داخلية  بمشاكل  حالياً  المهموم  غير  اللبنانية  القوات  حزب 
خارجية على غرار الحريري وجنبالط، ولديه عالقات تاريخية 
عميقة مع »اسرائيل« أكثر من الفريقين اآلخرين، ال تزال مستمرة 

بالتنسيق السياسي عبر األميركيين.
لقد بدا أن هناك حرصاً »قواتياً« على تلبية ما يريده المعلم 
األميركي انما في اطار طرح تناول موضوع شائك يستحوذ على 

اهتمامات اللبنانيين.
فكانت مسألة تهريب المازوت المدعوم من الدولة اللبنانية 
وبعض السلع األخرى الى سورية، القضية التي أعطاها نائب 
فيها  اتهم  عدة  لساعات  صحافياً  مؤتمراً  حواط  زياد  القوات 
أن  معتبراً  المهربين،  بمساعدة  الله  وحزب  السورية  الدولة 
الجيش عاجز عن اإلمساك بالحدود، فلم يجد غضاضة بطلب 
نشر قوات دولية على طول الحدود تشكل جزءاً من القرار الدولي 
الجنوبية  الحدود  على  دولية  قوات  بنشر  قضى  التي   1701

اللبنانية مع فلسطين المحتلة.
هذا االقتراح ليس بريئاً كما بدا على صاحبه اثناء المؤتمر، 
لوقف  التهريب  حجة  باستعمال  تتعلق  واضحة  خلفية  وله 
الحركة اإلقليمية لحزب الله نحو سورية وأنحاء أخرى، وكما 
اللبناني باتهامه بالضعف  إهانة كبرى للجيش  يحتوي على 

وعدم القدرة على ضبط الحدود.
باستباقها  جلية  تبدو  القوات  لمؤتمر  الخبيثة  األبعاد  إن 
الحتمال وصول الحكومة الحالية الى خيار وحيد لوقف االنهيار 
مع  لبنان  لحدود  االقتصادية  الوظيفة  فتح  الى  العودة  وهو 
سورية، فأطلقوا مسألة نشر قوات دولية لعرقلة حركة حزب 

الله ومسألة االنفتاح على سورية.
األميركية،  الخطة  ه��ذه  على  يؤكد  إضافي  مؤشر  هناك 
وموجود في التصريح األخير المين عام االمم المتحدة انطونيو 
غوتيريس الذي طالب فيه بتجريد حزب الله من سالحه وإقفال 
نتنياهو  هو  المتكلم  ان  البعض  فاعتقد  سورية،  نحو  معابره 
بقده وقديده، حتى تبين لهم انه غوتيريس الذي يترأس منظمة 
أمم متحدة فيها من كل االتجاهات والدول والميول، تفرض عليه 

ان يكون محايداً.
اليس هذا األمر عامالً اضافياً يبين مدى حاجة األميركيين الى 
إسناد من كل مكان حتى يوقفوا تراجعهم في سورية وبالتالي في 
الشرق االوسط؟ وكيف يمكن عدم الربط بين غارات »اسرائيل« 

وصندوق النقد ومؤتمر القوات وتصريح غوتيريس؟ 
انها عناصر من خطة واحدة تؤكد التقهقر األميركي وقبولهم 
إقفال  على  القائم  اللبناني،  الحالي  الوضع  على  بالمحافظة 
الدول  بمطالبة  واالستمرار  سورية  مع  االقتصادية  الحدود 
بتجريد حزب الله من سالح يدافع به عن كل اللبنانيين بمختلف 

انتماءاتهم وميولهم. وهنا تكمن المعجزة.

روكز: للثورة على نظام المحا�س�سة

والزبائنية والطائفية

بري عر�ض الأو�ساع مع اأر�سالن 

والبخاري وكومار
ال  آتية  الثورة  »أّن  روك��ز  شامل  العميد  النائب  رأى 
على  القائم  النظام  كل  على  »الثورة  إلى  داعياً  محالة«، 
حقوق  على  القائم  والطائفية،  والزبائنية  المحاصصة 

المسيحيين وحقوق المسلمين«.
مكتبه  في  أمس  عقده  صحافي  مؤتمر  في  روكز  وقال 
المؤسسة  وبنات  أبناء  نحن  »اعتدنا،  علما:  ساحل  في 
فلم  أحدهم،  بنا  استغاث  كلما  النداء  تلبية  العسكرية، 
بين  وال  وآخر،  جنس  بين  وال  وأخرى،  منطقة  بين  نفرق 
صعب  مهما  لو  الحق  كلمة  قول  اعتدنا  وأخ��رى.  طائفة 
لفظها، واعتدنا القيام بالصواب حتى ولو واجهنا العالم 
في  يعج  اليوم  النداء  وصدى  النداء،  تلبية  اعتدنا  كله. 
مستنزف  وط��ن  ن��داء  استغاثة،  ن��داء  والقلوب:  اآلذان 
منهوب، نداء وطن يختنق بل يحتضر على فراش الموت، 

نداء شعب موجوع مظلوم فقير جائع«.
واعتبر أن »الحلم بلبنان الحلم بات بعيداً من الواقع، 
بعدما غذت الطبقة السياسية التي دارت شؤون البالد منذ 
عقود أنفسنا باليأس«، مضيفاً »في القانون، ثمة جرائم 
تسقط عقوبتها بمرور الزمن. ولكن، ثمة جرائم ال تغتفر، 
وال يمكن المسامحة عليها، وعلى رأسها، تلك التي ترتكب 
بحق الوطن. والجريمة اليوم موصوفة، ومنها يمكن فهم 
واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  الجرائم  سلسلة 

والمالية التي ترتكب منذ ثالثين سنة«.
السنوات  مع  تحولت  الفساد  »محاربة  أّن  إلى  وأشار 
شعاراً فارغاً من المضمون، نسمعه عشرات المرات يومياً 
كوعد من دون أن يحاسب موظف واحد، أو يلقى القبض 
على مرتكب واحد، أو تستعاد أموال منهوبة رغم كثرة ما 

نهب وسرق ونصب«.
س��ؤال  على  ب��ال��ج��واب  ي��ك��ون  »األس����اس  أّن  ورأى 
من  بعيداً  وتستكمل  الفساد  ملفات  ستفتح  كيف  واحد: 
والطائفية؟ فلن نصدق حتى نرى  السياسية  المحميات 
أكثر  باسمنا  دفع  من  هناك  شعب،  »نحن  وقال:  أفعاالً«. 
الفوائد المصرفية، أي من أموالنا  70 مليار دوالر من  من 
غير  فوائد  أنها  يعلم  وكلنا  عمالنا،  وع��رق  ومدخراتنا 
منطقية وال شرعية وال مشروعة. نحن شعب دفع أكثر من 
40 مليار دوالر كلفة طاقة كهربائية لم تصلنا، وهي أموال 
شرعية لنا، صرفت أو هدرت بصورة غير شرعية. نحن 
شعب ندفع سنوياً خوات أو إتاوات، بماليين الدوالرات، 

في الفيول وغياب الغاز، وفي احتكار اإلسمنت وغيرها من 
أبواب الهدر المقنع بسوء اإلدارة والمناكفات السياسية. 
نحن شعب نقف مذلولين أمام شبابيك المصارف لنتسول 
أموالنا الخاصة بالتقنين المهين. بعدما سرقت منا مئات 
آالف الدوالرات، في كل صفقة، وكل مناقصة، وكل التزام. 
نحن شعب ينزف كل سنة مليار دوالر تهريباً في المرافق 
الشرعية، وأكثر منها في غير الشرعي منها. نحن شعب 
بحجة  العسكريين  حقوق  من  انتقصت  بموازنة  رضي 
وسياراته  قصوره  في  منهم  كل  يتنعم  بينما  التقشف، 

وممتلكاته«.
وأكد أّن »الثورة يجب أن تبدأ على أنفسنا، نحن الذين 
جددنا لطاقم أنزف ما تبقى من الوطن. ثورة على أنفسنا 
لسلطة  والخضوع  السماح  فترة  أط��ال  كشعب  نحن، 
الزعماء. ثورة على أنفسنا بعدم القبول بأنصاف الحلول 
والعيش في مزرعة بال قوانين تنظم حياتنا، وبال أبسط 

الخدمات التي من واجب الدولة تقديمها للمواطن)...(« . 
واعتبر أّن »الثورة األهم اليوم، والحتمية، هي الثورة 
والزبائنية  المحاصصة  على  القائم  النظام  كل  على 
وحقوق  المسيحيين  حقوق  على  القائم  والطائفية، 
عاد  ما  الذي  القائم  النظام  على  اليوم  الثورة  المسلمين. 
صالحاً. الثورة على كل من اعتبر طائفته ومنطقته أهم من 

لبنان الوطن، الحلم«.

في  ب���ّري،  نبيه  ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  ع��رض   
لبنان  في  السعودي  السفير  مع  أمس،  التينة،  عين 
المستجدات  وآخر  العامة  لألوضاع  بخاري،   وليد 
الثنائية  والعالقات  والمنطقة  لبنان  في  السياسية 

بين لبنان والسعودية.
والمالي  االقتصادي  للوضعين  ب��ّري  عرض  كما 
في  المشرق  لدائرة  اإلقليمي  المدير  استقباله،  خالل 

البنك الدولي ساروج كومار.
ث��م ال��ت��ق��ى رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س، رئ��ي��س ال��ح��زب 
الذي  أرس��الن  طالل  النائب  اللبناني  الديموقراطي 
ونزور  الصرح  هذا  نزور  دائماً  »نحن  اللقاء  بعد  قال 
كل  ف��ي  ب��ري  نبيه  الرئيس  دول��ة  الكبير  الصديق 
الظروف خصوصاً في مثل هذا الظرف الذي يتعرض 
كافة،  الجهات  من  الضغوط  أنواع  ألبشع  لبنان  فيه 
ومخاطرهما  واالجتماعي  االقتصادي  الضغط  سواء 

على اللبنانيين أو مسألة الوباء الذي يجب التعاطي 
معه بحذر ودقة وال يمكن االستمرار بالتعاطي مع هذا 

الوباء بقلة مسؤولية«.
فيها  طرحنا  مناسبة  الزيارة  كانت  »كما  وأضاف: 
حول  ال��ح��واري  بعبدا  لقاء  في  مناقشته  ج��رى  ما 
الورقة االقتصادية للحكومة اللبنانية ودعمنا لها مع 
الدولي  النقد  صندوق  مسألة  حول  البسيط  تحفظنا 
نأخذ  أن  بشرط  إنما  اليه  اللجوء  نعارض  لم  الذي 
منه بالقطعة وليس بالمجمل وأالّ يكون هناك شروط 
ُيستخدم  وأالّ  واألمني  السياسي  شقيه  في  مسبقة 

الوضع االقتصادي ورقة ضغط على اللبنانيين«.
دولة  مع  بحثها  جرى  الهواجس  هذه  »كل  وتابع: 
الرئيس نبيه بري الذي يشّكل ضمانة أساسية للحوار 
أساسية  ضمانة  يشّكل  أيضاً  والذي  اللبنانيين  بين 

للخروج من المآزق التي يتعرض لها لبنان«.

روكز متحدثاً خالل المؤتمر الصحافي

)حسن ابراهيم( بري مستقبال أرسالن في عين التينة  

مجل�ض الوزراء: المواد الُمهّربة �سُت�سادر 

لم�سلحة الجي�ض وقوى الأمن 
التي  والموقتة  االستثنائية  التدابير  إط���ار  »ف��ي 
تستلزمها حالة التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا 
الحياتية واالجتماعية  وكل ما يرتبط بها على األصعدة 
واالقتصادية«، قّرر مجلس الوزراء »مصادرة المواد التي 
شرعية  غير  بصورة  لبنان  من  إخراجها  أو  إدخالها  يتم 
لمصلحة  الغاية،  لهذه  المستعملة  واآلليات  والسيارات 

الجيش وقوى األمن الداخلي«.
ترأس  دياب  حسان  الدكتور  الحكومة   رئيس  وكان 
أمس جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية، وعلى 
األثر، أعلنت  وزيرة اإلعالم الدكتورة منال عبد الصمد نجد، 
باشرت  الحكومة  أن  إلى  باإلشارة  الجلسة  »استهل  أّن 
نقطة  تشكل  وهي  الدولي،  النقد  صندوق  مع  مفاوضات 
المالي  الوضع  تصحيح  بهدف  الحكومة  لخطة  البداية 
للدولة، متمنياً أن نتوصل إلى نتائج مرضية للبنان عبر 
اللبناني  الشعب  عن  األعباء  لنخفف  المفاوضات،  هذه 

الذي يعيش اليوم ظروفاً صعبة جداً. 
داخلياً،  المفاوضات  هذه  مواكبة  إلى  بحاجة  نحن 
ونتمنى أال تستغرق الكثير من الوقت، والحكومة حريصة 
على أالّ يشكل االلتزام مع برنامج صندوق النقد ضغوطاً 
المفاوضات  ستكون  ولذلك،  اللبنانيين.  على  إضافية 
بعناية  اإلج��راءات  كل  ون��درس  نتابعها  وسوف  دقيقة، 

شديدة.
ورحب بدعوة مجموعة الدعم الدولية للبنان إلى تقديم 
والنقدية  االقتصادية  األزم��ة  لتخطي  للبنان  المساعدة 
االقتصادية  التحديات  ومعالجة  الراهنة  والمالية 
تداعيات  عن  فضالً  واإلنسانية،  واألمنية  واالجتماعية 
المجتمع  المجموعة  ودعوة  البلد،  على  كورونا  جائحة 
الدولي، بما فيه المنظمات الدولية والمؤسسات المالية، 

إلى دعم مساعي لبنان لمعالجة األزمة الحالية.
التي  التحقيقات  متابعة  الحكومة  رئيس  وأوض��ح 
والتي  اللبنانية  الليرة  على  المضاربة  بشأن  تحصل 
ونتائج  األميركي،  الدوالر  صرف  سعر  بارتفاع  تتسبب 

أن الحكومة  هذا االرتفاع على معيشة اللبنانيين، مؤكداً 
حق  من  لكن  شكل،  بأي  التحقيقات  هذه  في  تتدخل  لن 
ومن  ال��دوالر  سعر  ارتفاع  سبب  يعرفوا  أن  اللبنانيين 
يتالعب بالعملة الوطنية ومن المسؤول عن هذا األمر وما 

هي خلفية ما يحصل.
هذه  نتائج  ينتظرون  اللبنانيين  أّن  إل��ى  وأش���ار 
األوراق،  جميع  لنكشف  استكمالها  ونريد  التحقيقات 
وتنكشف كّل أسماء المتورطين. كما شّدد على ضرورة أن 
تتوصل التحقيقات في ملف الفيول المغشوش إلى نتائج 
بنهب  متورط  كل  توقيف  يتم  أن  الواجب  ومن  حاسمة، 

المال العام.  
وأكد أّن اللبنانيين لن يسكتوا عن أي محاولة لتمييع 
الفيول  وملف  ال��دوالر  سعر  ارتفاع  ملف  في  التحقيقات 

المغشوش.

شفافية  على  حريصون  نحن  بالتأكيد  دي��اب:  وق��ال 
التحقيقات، ولن نتدخل فيها، وفي الوقت نفسه، على كل 
شخص متورط أن يتم توقيفه. ليس هناك متهم بسمنة 
ومتهم بزيت. وال أحد على رأسه ريشة. لدينا ثقة بالقضاء 
وسندعم جميع اإلجراءات التي تحمي اللبنانيين، وتعطي 
كل متهم حق الدفاع عن نفسه إلثبات براءته. بالتأكيد، لن 

نقبل بالمسايرة وال بالكيدية.
إلى  الحكومة  رئيس  أش��ار  كورونا،  وب��اء  ملف  وفي 
بعض  إهمال  بسبب  كبير،  تحدٍّ  هو  المتجدد  التحدي  أّن 
الناس وعدم التزام التدابير واإلجراءات، مشّدداً على عدم 
الوباء.  الذي تحقق بمحاصرة  اإلنجاز  السماح بتضييع 
على  الجديدة  اإلقفال  فترة  خالل  تبين  إذا  أنه  إلى  ولفت 
مدى 4 أيام، أّن بؤر الوباء تشكل خطراً باالنتشار فسيتم 
تمديد اإلقفال فترة إضافية. وخالل اإلقفال، ستجري وزارة 

الصحة فحوصات لمكامن البؤر وتحديد حجم الخطر«.
مجلس  قرر  السياق  هذا  »وف��ي  الصمد:  عبد  أضافت 

الوزراء ما يلي:
 القرار األول في إطار التدابير االستثنائية والموقتة التي 
تستلزمها حالة التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا 
الحياتية واالجتماعية  وكل ما يرتبط بها على األصعدة 
االمن  وق��وى  الجيش  لمصلحة  تصادر  واالقتصادية، 
الداخلي كل المواد التي يتم إدخالها أو إخراجها من لبنان 
كما  كانت،  طريقة  أو  وسيلة  وبأي  شرعية  غير  بصورة 

تصادر أيضاً السيارات واآلليات المستعملة لهذه الغاية.
وزارة  طلب  على  الموافقة  ال��وزراء  مجلس  قرر  ثانياً: 
مع  التفاهمات  على  التفاوض  لناحية  والمياه  الطاقة 
الشركات المهتمة، استناداً إلى مذكرة التفاهم المعدة من 
قبل الوزارة بعد إدخال بعض التعديالت عليها، والمرفقة 
بهذا القرار، والتي تعتبر جزءاً ال يتجزأ منه، ورفع تقرير 
بالنتيجة الى مجلس الوزراء كي يصار إلى تطبيق الخطة، 

بدءاً بالزهراني واستكماالً لها بحسب الخطة«.
ورداً على سؤال قالت عبد الصمد:  »إن ارتفاع األسعار 
التي  االقتصادية  السياسات  ضمن  من  هو  األس��واق  في 
تم  ال��دوالر،  ارتفاع  ولجهة  االقتصاد.  وزارة  في  ُتبحث 
التباحث مع حاكم مصرف لبنان )رياض سالمة( لضخ 
الدوالر في األسواق، فلم يتم هذا األمر، بعد أن تّم االتفاق 
حوله في آخر اجتماع جمع رئيس الحكومة ووزير المالية 

بحاكم المصرف«.
رئيس  طرحي  بعد  التعيينات  آلية  عن  ماذا  سئلت: 

الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة؟
أجابت »إّن رئيس الجمهورية يرى أنه دستورياً على 
وهذا  الوزراء،  مجلس  إلى  األسماء  رفع  المختص  الوزير 
اختيارية  هي  بل  تطبق،  ال  أو  ملغاة  اآللية  أن  يعني  ال 
آلية  إلى  وتحتاج  الموضوعية  مبدأ  تراعي  والتعيينات 
معينة، وهي مراعاة المساواة عند فتح باب الترشيح عند 
الجميع والعدالة عند االختيار بحسب الكفاءة والجدارة«.

مجلس الوزراء منعقداً في السراي برئاسة دياب

خفاياخفايا

يدور تجاذب خفّي حول دور القضاء في ملف سعر الصرف، 
خصوصاً مع بلوغه مرحلة الكشف عن قيام مصرف لبنان 

بتكليف بعض الصرافين بشكل رسمي بشراء الدوالر 
لحسابه وهو ما يتسبّب برفع سعر الصرف، فيما حجة 

مصرف لبنان أن هذه مسؤولية ضمن صالحيته التقديرية 
والنيابة العامة المالية تعتبر ذلك جرماً جزائياً يعّرض األمن 

االقتصادي واالجتماعي للخطر.
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 72?�«  Èd�c�«  w�  n�«uL�«  f�√  X�«u�
 Î…œb�� ¨©W�JM�« Âu�® sOD�K� rO�I� —«dI�
 p�L��«  Î…b�R�Ë  åÊdI�«  WIH�å?�  UNC�—
 v�≈  sOOMOD�KH�«  sO��ö�  …œuF�«  o��
 d�d��  v��  ‰ö��ô«  W�ËUI�Ë  r�—U�œ

ÆwMOD�KH�«  »«d��«  q�U�

ÍÒd�
 fK��  fOz—  t�Ë  ¨‚UO��«  «c�  w�Ë
 sOD�K�  v??�≈  WLK�   ¨ÍÒd???�  tO��  »«u??M??�«
 n�ú�ò  ∫UNO�  ‰U�  ¨U�dN�  v�«  U�d��  s�
 l�UIL�  ÆW{UH��ô«  d��  vK�  WC�UI�«
 Êu��e�  Æ  ŸUDI�«Ë  WHC�«  w�  sO�ËUIL�«
 Æ  ÊU�O�  Ê«u��√Ë  U�U�  ‰UI�d�Ë  qOK��«
 ‰ö��ô«   öI�F�  w�  W��UA�«   U�UIK�
 ål���«  d��åË  å—UB�√åË  åÊöI��ò  w�
 …—U���  ÆåW�HM�«åË  åd�u�åË  åWK�d�«åË
 d��  s�   ÒbÔ�  b�Ë  åb�F�ò  w�  qO Ò���«
 —U�  W???�_«  t??�Ë  s??�  XK�G�  ò  sOM�ò
 ÆdBM�«  …öB�  ÎU�–R�  vB�ú�Æ  UN��J�
 ÆW�UOI�«  q??O??�«d??�  uK��  bNL�«  W�OMJ�
 ÆU�dNM�  U�d��  s�  sOD�K�  q�  sOD�KH�
 UN�  ÆsOM��«  —u???�Ë  U??N??�u??�??�“Ë  UNMO��
 ’ö�K�  WLz«œ  …ö�Ë  WO���«Ë  Âö��«
 ÷—_«  WOC�  wN�  Æ‰ö??�??�ô«  ¡U??�Ë  s??�
 V��  ¡«bNA�«Ë  ¡UO��_«  s�ËË  ¡UL��«Ë
  «– XDI� ÊS� Æ¡U�œË r�œ s� v�MÔ� ô√
 Ë√  åWIHB�ò  UNI�  jI��  s�  ÆW�JM�  Âu�
 vKFÔ�  ôË  uKF�  o�  w�  UN��ËUIL�  ÆWKH�

ÆåtOK�

WO�dF�« »«e�_«
 dL�RLK� W�UF�« W�U�_« XNÒ�� ¨UN�N� s�
 U�  …—uD�ò  s�  WO�dF�«  »«e�ú�  ÂUF�«
 ”bI�«  vK�  uD��«  WN��  ËbF�«  t�  ÂuI�
 sOD�K�  b�uN��  ÊUDO��ô«  WK�«u�Ë

ÆåUN�OC�  fL�Ë
 r�UF�«Ë  dL�  Èd�c�«ò  ∫ÊUO�  w�  X�U�Ë
 W�zU�  W�O��  W�—U�  v{u�  w�  gOF�
 WHK��  ‰Ëb???�«  X??�U??�??�«  w??�??�«  U??�Ë—u??�
 ¨…bIF�  W�œUB��«Ë  WO�UL��«   U???�“√
 s���  w�uONB�«  ‰ö��ô«  ÊUO�  XKF�
 ‰UGA�≈  ÎöG���  ¨lA�  qJA�  U�“UN��«
 Â«u�√  ‰«u�  tM�  e��  U�  oOI���  r�UF�«

ÆåW�JM�«
 v�≈  `�U�  r�U�  ÂUF�«  UNMO�√  XH�Ë
 ÎU�—U��  bNA�  WO�UDO��ô«  —R??�??�«ò  ÒÊ√
 l�«Ë  ÷dH�  W�«b�   U�d��  bNA�Ë  Î̈U��ô
 WM�b�  w�  ÎU�uB�  ÷—_«  vK�  b�b�
 ÎU�uB�  ”bI�«  ‚d??�Ë  ÎU�uL�  ”bI�«
 n�dA�«  wLO�«d�ù«  Âd��«  WIDM�  w�Ë
 W�ËU��  w??�  ¨sL�d�«  qOK�  WM�b�  w??�
 lO�u�Ë  WO�dG�«  WHC�«  s�  ¡«e�√  rC�
 ”bI�«  b�uN�  v??�≈  Îôu???�Ë  ÊUDO��ô«
 …—«œù«  jD�  v??�≈  Î «œU??M??�??�«Ë  ÎôULJ��«
  UDD��  l�  XOIL�«  UN��«u�Ë  WO�dO�_«
 WIH�å?�  vL��  UL�  Î «–U??H??�≈  ¨‰ö??�??�ô«
 ‰UL�Ë  Êœ—_«  —u??�  qLA�  w��«  åÊdI�«

ÆåÊôu��«Ë sOD�K� XOL�« d���«
 q�  w�  Íd��ò  p�–  q�  ÒÊ√  v�≈  —U�√Ë
 r���  T�M�  ¨V�d�  w�ËœË  w�d�  XL�
 È√—Ë  ÆåW??�_«  UNN�«u�  w��«   U�b���«
 ÂUF�«  «c�  w�  W�JM�«  Èd�c�  U�¡UO�≈ò  ÒÊ√
 w�  UMK�_  bNF�«Ë  b�u�«  tO�  œb�M�  u�

 ÊuJ�L��  U??M??�Q??�  Êôu???�???�«Ë  sOD�K�
 XL�UF�Ë  ¡«u??�_«   b��«  ULN�  UM�uI��

Æå U�b���«
 dL�RLK�  W�UF�«  W�U�_«  r�U�  œÒb??�Ë
 Î «—«d�  ÁUMK�√  U�ò  WO�dF�«  »«e�ú�  ÂUF�«
 WIH�å?�  vL��  UL�  oKDL�«  UMC�—  s�
 w��«   «¡«d????�ù«  ÂuLF�  œb??M??�Ë  åÊd??I??�«
 w��«Ë  w�uONB�«  ‰ö??�??�ô«  UN�  Âu??I??�
  ÎUO�«œ  ¨åWO�Ëb�«  WO�dA�«  l�  i�UM��
 Íe�dL�«  sO�K�L�«Ë  WOMOD�KH�«  WDK��«
 »u???�Ëò  v???�≈  ¨wMOD�KH�«  w??M??�u??�«Ë
 w��«   U�UH�ô«  Òq�  s�  Í—uH�«  »U���ô«
 V�� ôË WO�d� Í√ t� fO� Ëb� l�  bI�

Æå‰UJ�_« s� qJ� ÍQ� t� ·«d��ô«
 U??M??�«e??�√Ë U??M??�u??F??� v????�≈ò t??�u??�Ë
 WO��«  U??�«u??�Ë  U??M??�«œU??�??�«Ë  UM�U�O�Ë
 …dBM�  w�uI�«  V�«u�U�  ÂUOI�«  …—ËdC�
 œuI�  Èb??�  `�UJL�«  UN�F�Ë  sOD�K�
 ÂU�√  ·u�uK�  ÎUFOL�  ÷uNM�«  UMOK�Ë
 —UJM��ô« ”uI� s�“ËU��� WIOI� WE��
 lA��«  w�uONB�«  »U�—ù«  «cN�  W??�«œù«Ë

ÆåœËb��« q� “ËU�� Íc�«
 w�  q??�  ¨qL���  Ê√  UMOK�ò  ∫·U???{√Ë
 WO�uI�«Ë  WOM�u�«  UM�O�ËR��  ¨tF�u�
 dBF�«  U�UC�  vL�√  ÁU��  WO�ö�_«Ë
 vK�  jGC�Ë  V�UD�  Ê√  UMOK�Ë  ÆUN�b�√Ë
 t�ULEM�Ë  w??�Ëb??�«  lL��L�«   U��R�
 t�UO�ËR��  b??M??�  ·u??�u??K??�  WO�uI��«
 ‚uI�K�  «—UB��«  WO�ö�_«Ë  WO�u�UI�«

ÆåWOMOD�KH�«
 q�  WN�«u�  Êu�eK�  UM�√ò  vK�  œÒb??�Ë
 ÒÊ≈ò  ‰U�Ë åU�bNA� w��«  lO�D��«   «uD�
 ‰ö� s�Ë WO�dF�« »«e�ú� ÂUF�« dL�RL�«
 Ác� ‚UI�ù Î«d�M� Ë√ Î «bN� d�u� s� t�«e�√
 ÒÊ√  s�b�R�  ¨sOD�K�  s�  œËc�«Ë  ozUI��«
 ËbF�«  «c�  ‰UB���ô  q��«  w�  W�ËUIL�«
 qJ�  UML�œ  b�R�Ë  ¨U�—Ëb�  vK�  r�U��«
 qzU�u�«  qJ�  W�ËUIL�«  qzUB�Ë   U�d�

ÆåW�U�L�«
 ÂUF�«  dL�RLK�  W�UF�«  W�U�_«ò  ÒÊ√  b�√Ë
 UM�F�  vK�  s??�«d??�  ¨WO�dF�«  »«e??�ú??�
 tJ�L�  s�  dÒ��  Íc�«  rOEF�«  wMOD�KH�«
 q�L�L�«  bO�u�«  Á—U??O??�Ë  t??{—√  W�d��

ÆåËbF�« «c� W�ËUIL�
 —«dI�  W�UF�«  W??�U??�_«  i???�—ò  œÒb???�Ë
 …—UH�  qIM�  V??�«d??�  w??�d??O??�_«  fOzd�«
 WIKF�L�«   «¡«d�ù« q�Ë ”bI�«  v�≈  Áœö�
 WOHB�  v�≈  ·bN�  w��«  åÊdI�«  WIH�å?�
 i�—ò  v�≈  ÎUO�«œ  ¨åWOMOD�KH�«  WOCI�«
 ¨åq??zU??�u??�«  qJ�  t��ËUI�Ë  —«d??I??�«  «c??�
 oKF�L�«  w�dO�_«  —«dI�«ò  ÎUC�√  i??�—Ë
 Ád���«Ë  ¨åq��L�«  Í—u??�??�«  Êôu��U�

Æåw�u�U� d�√ Í– dO�ò
 …—uF�L�«  lO�D��«   «uD�å?�  œÒb??�Ë
 r�œ  s??�  `??{«u??�«  „u??K??�??�«Ë  dO�F��«Ë
 Æå…e�  vK�  w�uONB�«  nBI�«Ë  Ê«ËbF�«
 W�U�  W??O??�d??O??�_«   «¡«d??????�ù«ò  V??�??�Ë
 ÍœUB��ô«  —UB��«  ÷d�  w�  WK�L�L�«
 ‰Ëœ dzU�Ë tK�« »e�Ë Ê«d�≈Ë W�—u� vK�
 UN�UF{≈  ·bN�  U�«u�Ë  W�ËUIL�«  —u��

Æåw�uONB�« ÊUOJ�« s�√ vK� ÿUH��«Ë
  «—«d??I??�«  cOHM�  …—Ëd????{ò  b???�√  –≈Ë
 …œu??� o??� v??K??� h??M??� w??�??�« W??O??�Ëb??�«
 Á—U??�œË  t??{—√  v??�≈  wMOD�KH�«  VFA�«
 lL��L�«  U??�œ  ¨å194  —«d??I??�«  U??L??O??�ôË

 t�UO�ËR�� qL̂�� v�≈  t�U��R�Ë w�Ëb�«
Æp�– ÁU�� WO�u�UI�«

 r�UF�«Ë  W???�_«  —«d???�√  …u???�œò  œÒb???�Ë
 œU??�??�« q??L??F??�« v???�≈ U???�«u???�Ë U??N??�«e??�√Ë
 ‰ËœË  Èu�  r�œ  v�≈Ë  lO�D��«  WN�«uL�
  U�d���  ÂUOI�«  v??�≈Ë  W�ËUIL�«  —u��
 w�Ë  WO�dF�«  —UD�_«  lOL�  w�   UO�UF�Ë
 w�  wMOD�KH�«  VFA�«  …b�U�L�  r�UF�«

ÆådL��L�«  t�UC�
 …uI�U� c�Ô√ U�ò ÒÊ√ W�UF�« W�U�ô«  b�√Ë
 w�uONB�«  ËbF�«  ÒÊ√Ë  …uI�U�  Òô≈  œd��Ô�  ô
 vK�  ÒdB�Ë  —UM�«Ë  b�b��«  WG�  ô≈  rNH�  ô
 …b�u�«  oOI��Ë  W�ËUIL�«  —UO��  p�L��«
 wM�u�«  ‚U�OL�«  v??�≈  …œu??F??�«Ë  WOM�u�«
  U�bIL�«Ë  ÷—_«  d�d��Ë  wMOD�KH�«
 i??�—Ë  r??�—U??�œ  v??�≈  sO��ö�«  …œu???�Ë
 åÊdI�«  WIH�åË  q�b��«  s�u�«Ë  sO�u��«
 Íc�«  V�«d�  U�UM��Ë  u�UOM��  U�b�√  w��«
 W�—UAL�  wLOK�≈  dL�R�  bI�  v�≈  vF��

ÆåWO�dF�« WLE�_« s� œb�

qzUBH�«
 d�d���«  WLEM�  qzUB�   b�√  ¨U�—Ëb�
 W�JM�«ò  ÒÊ√  ¨ÊUO��  ÊUM��  w�  WOMOD�KH�«
 cM�  UN�uB�  v�«u��  w��«  WOMOD�KH�«
 UN�«œ«b�—«Ë  UNKO�UH�  X�«“  U�  Î̈U�U�  72
 w�uONB�«  ‰ö??�??�ô«  ‰«“  U??�Ë  ¨…dL���
 WOCI�«  WOHB�  W??�ËU??�??�  w??�  Î «dL���
 UM�F�  ‚uI�  s??�  qOM�«Ë  WOMOD�KH�«
 t�  dL�  U�  dD�√ò  ÒÊ√  Î…d��F�  ¨åW��U��«
 ÂeF�  q�L��  WK�dL�«  Ác??�  w�  UM�OC�
 t�dDO�  j��  vK�  w�uONB�«  ÊUOJ�«
 WOMOD�KH�«  w??{«—_«  s�  vI��  U�  vK�
 w��«  W??O??�d??O??�ô«  …—«œù«  s??�  ÎU??�u??�b??�
 rC�  dC�_«  ¡uC�«  UN��M�Ë  UN�F��
 …dO��  ¡«e�√  ŸUD��«Ë   UM�u��L�«  lOL�
 ¨WOMOD�KH�«  —«u??�_«Ë  WHC�«  w{«—√  s�
 U�  l�  q�U�  ÁUL��  ¨XOL�«  d���«  ‰UL�Ë

ÆåÊdI�« WIHB� vL��
 W��«d�«  WOzb�L�«  n�«uL�«ò  XMÒL�  –≈Ë
 vL�� UL� WC�«d�« W�uI�« W�«œù«  U�UO�Ë
 ¨WO�uONB�«   UDD�L�«Ë  ÊdI�«  WIHB�
 r�ú�  W�UF�«  WOFL��«  s�   —b??�  w��«
 WI�bB�« r�UF�«  ‰Ëœ s� b�bF�«Ë …b��L�«
 œU��ô«   «c??�U??�Ë  UM�OCI�  …d�UML�«Ë
 ¨åWO�dF�«  U�uJ��« s� b�bF�«Ë w�Ë—Ë_«
 W�—UB�«  dO�«b��«  W�U�  –U��«ò  v�«  X�œ

 ÂUOI�«Ë  WOKLF�«  WO�u�UI�«   «¡«d???�ù«Ë
 W��U�L�  W�uLK�Ë  WO�U���«   «uD��
 »UJ�—«  s�  UNFML�  UN�œ—Ë  ‰ö��ù«  W�Ëœ

ÆåUM�F� o�� rz«d��« s� b�eL�«
 vK�  ¡U??I??�ù«ò  …—Ëd???{  vK�   œÒb???�Ë
 w??�Ëb??�«  lL��L�«  qL���  Ê√Ë  «Ëd????�Ë√
 UL�  WK�UJ�«  WO�ËR�L�«  W��UL�«  ‰Ëb??�«Ë
 W�U�u�«  r�œ  ‰ö�  s�  ¨W�JM�«  t�  X����
 W�UF�«  W�“«uL�«  w�  e�F�«  WODG�Ë  UO�U�
 V���  WO�dO�ô«  …—«œù«  ÂU??O??�  V���

ÆåUNM�  q�uL��«
  ULEML�«Ë  w�Ëb�«  lL��L�«ò  X??�œË
 v�«  ÊU??�??�ù«  ‚uI��  WOMFL�«  WO�Ëb�«
 W�Ëœ  Èb??�  q�U�Ë  Í—u??�  qJA�  q�b��«
 Õ«d� ‚ö�≈ q�√ s� w�uONB�« ‰ö��ù«
 ÎU�uB�  sOKI�FL�«Ë  Èd???�_«  lOL�
 ¨s��«  —U��Ë  ‰UH�_«Ë  ¡U�M�«Ë  v{dL�«
 ¡«d�  r�UF�«  tN�«u�  U�  q�  w�  ULO�  ôË
  U�UO�� b� l{Ë v�≈Ë ¨U�Ë—u� W�zU�
 WOH�F��«Ë  WOFLI�«Ë  WO�UI�«  ‰ö��ù«

ÆåWO�u�UI�«  dO�
 ÔUI�  vI�O�  …œuF�«  o??�ò  ÒÊ√   b??�√Ë
 ¨åsOOMOD�KH�«  sO��ö�  ÎUO�d�Ë  ÎUO�u�U�
 v�≈  ÊUM��  w??�  UMzUI�√  …u???�œò  Î…œÒb??�??�
 WO�bL�«  ‚u??I??�??�«  nK�  “U??�??�≈  …—Ëd???{
 e�eF��  ¨t??O??�  sOOMOD�KH�«  sO��ö�
 r�œu�Ë vK� ÿUH��«Ë rNzUI�Ë r�œuL�
 WDK�Ë  WO�UM�K�«  W??�Ëb??�«  …œU??O??�  X��
 rN{—«  v�≈  rN�œu�  oOI��  v��  Êu�UI�«

Æår�—U�œË
 w�  wMOD�KH�«  UM�F�  dO�UL�ò  X�œË
 WLO�_«  W��UML�«  Ác??�  ¡UO�≈  v??�≈  ÊUM��
 œu��«   U�«d�«Ë  WOMOD�KH�«  Âö�_«  l�d�
 —UIL�«Ë  ‰“UML�«  `??D??�√Ë   U??�d??�  vK�
 ·u??�u??�«Ë  ¨WOMOD�KH�«   U??�??�R??L??�«Ë
 ÂUL� w� å¡«bNA�« Õ«Ë—√ vK� XL� WIO�œ

ÆWFL��« ÂuO�« dN� …dA� WO�U��«
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الوطن 4

مجلس  خاللها  قّرر  أربعة  أصل  من  األّول  اليوم  في 
الوزراء فرض اإلقفال التام في البالد ضمن إطار التعبئة 
العامة سّجلت خالل الـ 24 ساعة الماضية 8 إصابات 
 PCR فحص   1691 ــراء  إج بعد  للمقيمين  منها   6
لهؤالء. وبالتالي ارتفع العدد اإلجمالي إلى 886 حالة. 
مختلف  في  الصحة  وزارة  فرق  انتشرت  وبالتوازي، 
للمصابين  المتفاعلين  من  العّينات  ألخــذ  المناطق 
يسمح  ما  األربعة  األيام  طيلة  إصابتهم  في  والمشتبه 

بتحديد الواقع الوبائي.
وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 8 
إصابات جديدة بكورونا في لبنان: 6 من بين المقيمين 

و2 من بين الوافدين.
وأعلن مستشفى الحريري أنه أجرى 408 فحوصات 
مخبرية، جاءت نتيجتان إيجابيتان وباقي الفحوصات 

سلبّية.
إصابتها  مخبرياً  ثبتت  التي  الحاالت  مجموع  وبلغ 
العزل  منطقة  في  حالياً  والموجودة  الكورونا  بفيروس 
 11 استقبال  تّم  إصابة.   25 المستشفى  في  الصحي 
من  نقلت  الكورونا  بفيروس  بإصابتها  مشتبهاً  حالة 
من  للشفاء  حاالت   10 تماثلت  كما  أخرى.  مستشفيات 
 PCR فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص الـ
عوارض  كافة  من  تخلصها  بعد  المرتين  في  سلبية 
من  تماماً  شفيت  التي  الحاالت  مجموع  بلغ  المرض. 
172 حالة  البداية حتى تاريخه  الكورونا منذ  فيروس 

شفاء.
كما أصدرت غرفة العمليات الوطنية إلدارة الكوارث 

تقريرها اليومي حول وباء كورونا المستجد.
وزير  أكد  السرايا  في  الوزراء  مجلس  جلسة  وخالل 
التابعة  الطبية  الطواقم  »فرق  أن  حسن  حمد  الصحة 
المناطق  مختلف  في  انتشرت  العامة  الصحة  لــوزارة 
والمشتبه  المتفاعلين  لفحص  واسعة  حملة  إطار  في 
المعطيات  لتحديث  كورونا  بفيروس  إصابتهم  في 
إلى  تقريراً  سأرفع  واألحد  الوبائّي  الواقع  بخصوص 
أوضح  وكان  مقتضاه«.  الشيء  على  ويبنى  الحكومة 
قبل الجلسة أن »التقييم األحد سيبنى على أيام اإلقفال 
األربعة وسأرفع تقريري للجنة الوزارية ويعود لمجلس 
الوزراء اتخاذ القرار بشأن المراحل الالحقة«. وفي إطار 
وزير  يرأس    COVID-19 لمواجهة  الجهوزية  رفع 
الصحة اجتماعاً للمجلس الصحي األعلى، في العاشرة 
من صباح اليوم الجمعة في قاعة االجتماعات في مبنى 

الوزارة - الطابق الرابع.
وأعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء 
صور  قضاء  طبابة  رئيس  تقرير  على  »بناء  انه  صور، 
حالتين  »تسجيل  عن  تفيد  فإنها  غزال،  وسام  الدكتور 
المخبرية  الفحوص  لهما  أجريت  وقد  فيهما.  مشتبه 
صدور  حين  الــى  المنزلّي  الحجر  في  وهما  الــالزمــة 

النتائج«.
ولفتت الى ان »نتيجة الحاالت الثماني المشتبه فيها 

التي سجلت أمس جاءت جميعها سلبية.
 31 زال  ما  القضاء  في  المصابين  عدد  فإن  وعليه 

مصاباً توزعوا على الشكل التالي:
23  حالة وافدة من أفريقيا.
3  حاالت وافدة من أوروبا.

5  حاالت محلية.
وقد تماثل 6 مصابين الى الشفاء التام«.

وأطلقت بلدية صور حملة فحوص pcr عشوائية في 
اإليطالية  الكتيبة  تأمين  البلدية بعد  المدينة في مبنى 
وشملت  الفحوص.  »اليونيفيل«  ــار  إط في  العاملة 
الحملة أبناء المدينة وصيادي األسماك، عمال المطاعم 
البلدية  وموظفي  عمال  التجارية،  والمحال  والدليفري 
بمشاركة فريق متطّوعين من أطباء وممرضين من مركز 
ليصار  الفحوص  إجراء  توّلى  الذي  الطبي  »المشرق« 
وزارة  قبل  من  المعتمدة  المختبرات  في  فحصها  الى 

الصحة.
خليل  صور  بلدية  في  الصحة  قسم  رئيس  واعتبر 
وعمالها  البلدية  موظفي  ستشمل  »الحملة  أن  جودي 
والعاملين في المطاعم والمحال التجارية في األسواق 
وغيرهم  والقصابين  األسماك  وصيادي  والدليفري 

لتطال أيضاً االخوان الفلسطينيين والسوريين«.
انه  الى  خضر   بعلبك  الهرمل   بشير  واشــار  محافظ  
لمواطنين   »PCR« فحص   200 حوالي  إجــراء  »بعد 
متفاعلين وغير متفاعلين في  شمسطار  وكفر دبش، اتت 

جميع النتائج سلبية«.
التواصل  عبر  وسائل  له  تصريح  في  خضر  ولفت 
االجتماعي ، الى انه »ُطلب من جميع المتفاعلين االلتزام 
اشراف   تحت  السلبية  النتائج  رغم  المنزلي   بالحجر 
 10 البلدية، على ان تعاد الفحوصات لهم بعد حوالي 

ايام.«
فحوص  »نتيجة  أن  البابلية  بــلــديــة  وأعــلــنــت 
البلدة،  في  الصحة  وزارة  أجرتها  التي  الـ PCR الـ83 

صدرت منذ يومين وجاءت النتيجة سلبية«.
اليوم  »ستقوم  البلدية  أن  الــى  بيانها  في  ولفتت 
من  عشوائية  عّينات  وأخذ    PCRفحوص بمجموعة 
جامعة LAU بناء  مع  بالتعاون  كافة  البلدة  أحياء 
على طلب من رئيس البلدية الدكتور نضال حطيط في 

مركز الحجر الصحي في البابلية«.
كذلك، نّظمت بلدية شارون قضاء عاليه، ورشة عمل 
فيروس  حول  للتوعية  أطلقتها  التي  الحملة  سياق  في 
كورونا المستجد كوفيد 19-، قدمها فريق من إدارة الحد 
اللبناني في  من المخاطر والكوارث في الصليب األحمر 
المحاور  من  عدداً  تضمنت  كسروان،  فرع   - لبنان  جبل 
حول كيفية التعاطي وإدارة خلية األزمة في ظل انتشار 

تحصين  على  والعمل  منه  الوقاية  وكيفية  الــوبــاء، 
المجتمع، عبر الخطوات الوقائية الواجب اتباعها.

»نتائج  ان  بيان  في  مغدوشة  بلدية   كما أعلنت 
فحوصات الـ pcr  التي أجريت منذ ثالثة أيام لنحو 40 

شخصاً جاءت جميعها سلبية«.
وأعلنت بلدية مجدل عنجر في بيان أنه »بعد إعادة 
خضعوا  كانوا  أشخاص  لخمسة    pcrالـ فحوصات 
 10 في  ــد  األح األولــى  المجموعة  ضمن  من  للفحص 
نيسان الفائت، جاءت نتائج فحوصات اإلعادة سلبية«، 
كانت  وإن  حتى،  للفحص  خضع  من  »كل  على  مشددة 
نتيجة فحصه سلبية، ضرورة الحجر المنزلي لمدة 14 

يوماً«.

»ضــرورة  إلــى  ياسين  سعيد  البلدية  رئيس  ودعــا 
كل  واتخاذ  التجول  ومنع  العامة  بالتعبئة  االلتزام 
جــراء  مــن  الصحي  الــوضــع  ألن  الوقائية،  التدابير 
يلتزم  لم  إذا  كبيرة  بكارثة  وينبئ  خطير  يحصل  ما 
الصحة  ومنظمة  الصحة  وزارة  إجــراءات  المواطنون 

العالمية والجهات المعنية«.
وكان ياسين جال ليالً بسيارة للبلدية، ودعا األهالي 
وعدم  المنزلّي  الحجر  »التزام  إلى  الصوت  مكبر  عبر 

خرق التعبئة العامة«.
وتدابير  ـــراءات  إج الداخلي  ــن  األم قــوى  واتــخــذت 
من  تعتبر  التي  شحيم  بلدة  عزل  إطار  في  احترازية، 
كبرى بلدات الشوف واإلقليم، بعد ظهور إصابات لعدد 

من أبنائها بفيروس »كورونا«.
وفي هذا اإلطار، أقامت عناصر من فصيلة شحيم في 
قوى األمن الداخلي حواجز على مداخل شحيم الخمسة، 
ومنع  العامة  التعبئة  ــراءات  إج تطبيق  على  وعملت 
منازلهم،  الى  بالعودة  البلدة  ألبناء  وسمحت  التجول، 
الدخول، وعملت على  او غير مقيم من  زائر  ومنعت كل 

قمع المخالفين وتسطير محاضر ضبط في حقهم.
ــزة األمنية  ــه الــداخــلــي واألج ــوى األمــن  وســّيــرت ق
إجراءات  تطبيق  من  للتأكد  اإلقليم،  بلدات  في  دوريات 
غير  والمحال  المؤسسات  إقفال  لجهة  العامة  التعبئة 

المسموح لها وسطرت محاضر ضبط للمخالفين.
وشهدت منطقة إقليم الخروب التزاماً شبه كامل بتطبيق 
إجراءات التعبئة، وبدا ذلك واضحاً من خالل حركة السير 
الخجولة جداً التي سجلت على الطرقات، فضالً عن إقفال 
الحرة.  والمهن  والمصالح  والمحال  المؤسسات  معظم 
وعلى الرغم من كل هذا، سجلت خروق محدودة تعاملت 

معها القوى األمنية بحسب ما ينص عليه القانون.
هشام  المحامي  الجسر  قاقعية  بلدية  رئيس  ونفى 
عبر  تداولها  يتّم  التي  »الشائعات  بيان  في  حــالوي 
بشأن  االجتماعي  التواصل  ومــواقــع  آب«  »الــواتــس 
 Covid- إصابة أحد أبناء بلدتنا )م.ع.أ. ح( بفيروس
19 وبعد التأكد من نتيجة الفحوص المخبرية األخيرة 
هذه  أن  علما  سلبية،  النتيجة  أن  تبين  له  أجريت  التي 
قبل  من  ومتابعة  مراقبة  تحت  كانت  كغيرها  الحالة 
وكانت  لبنان،  إلى  لقدومها  األولى  اللحظة  منذ  البلدية 
من  للتأكد  معه  يومي  تواصل  على  البلدية  شرطة 
سالمته وتلبية الحتياجاته وفق إقرار صاحب العالقة 

بهذا األمر«.

الدكتورة  لالسكوا  التنفيذية  األمينة  دعت 
السيادية  ــروة  ــث ال صــنــاديــق  دشــتــي  روال 
التعافي  تعزيز  في  »المشاركة  إلى  العربية 
جزء  »تحويل  قائلة:  اإلقليمي«،  االقتصادي 
الدول  إلى  الصناديق  هذه  استثمارات  من 
الوباء  تداعيات  تخفيف  إلى  يؤدي  العربية 
إلى الحد  البطالة، وفي الوقت نفسه  وخفض 
من انكشاف الصناديق على تقلبات األسواق 

الدولية«. المالية 
االجتماعية  المتحدة  األمــم  لجنة  أعلنت 
في  ــوا(  )اإلســك آسيا  لغربي  واالقتصادية 
اتحاد  مع  بالتعاون  أصدرتها  جديدة  دراسة 
العالمي  الوباء  أثر  حول  العربية،  المصارف 

العربية  والمصارف  المالّية  األســواق  على 
مع  صراع  في  ليست  العربية  »المنطقة  ان 
وأن  فحسب،  وتداعياته  كــورونــا  فــيــروس 
الحياة  أوجــه  جميع  التداعيات  هــذه  تطال 
واالقتصادية،  االجتماعية  القطاعات  وكافة 
مسبوقة  غير  لتقلّبات  أيضاً  عرضة  لكنها 
تسببا  قد  معاً  واالثــنــان  النفط،  أسعار  في 
الرئيسية  العربية  المال  ــواق  أس بخسارة 
من  األول  الربع  في  قيمتها  من  تقريباً   25%
عام 2020، وأدى تزامن تقلبات أسعار النفط 
وجائحة كوفيد19- إلى إحجام المستثمرين 
وانخفاض  المال،  أسواق  في  االستثمار  عن 
تدفقات  وانــحــســار  ــم،  ــه األس فــي  الــتــداول 

المالية،  والتحويالت  والسياحة  االستثمار 
وتدني آفاق النمو«.

المنطقة،  فــي  لــلــمــصــارف  وبــالــنــســبــة 
العربية  المصارف  واتحاد  اإلسكوا  فتتوقع 
على  سلباً  الـــسيولة  انخفاض  يؤثـــر  أن 
العام.  وتقيـــيمها  وتمويلها  ودائـــعها  نمـــو 
االئتـــمان  أن ينخـــفض  أيضاً  المتوقع  ومـــن 
بحوالي  ــاص  ــخ ال الــقــطــاع  إلـــى  الــمــمــنــوح 
التعاون  مجلس  دول  في  دوالر  مليار   14.5
في  دوالر  مليار   11.3 وحوالي  الخليجي، 
أي  النفطية،  غير  الدخل  المتوســطة  الدول 
 .2020 عام  في  دوالر  مليار   26 يقارب  بما 
انخفضت  العام،  هذا  من  األول  الربع  وخالل 

بلدان  في  المصارف  أكبر  في  األسهم  قيم 
في   25 بنسبة  الخليجي  التعاون  مجلس 
عن  التخلّف  معدالت  تتضاعف  أن  المئة، 
 10 إلى  لتصل  المتوسط  في  القروض  سداد 

في المئة في عام 2020«.
تواصل  أن  »أهمية  على  دشتي  وشــددت 
السيولة  توفير  العربية  المركزية  المصارف 
الثمن،  كــان  مهما  المالي  للنظام  الكافية 
هذا  »سيمكن  والتعافي:  الغوث  فترتي  خالل 
التدبير المصارف من المحافظة على مالءتها 
سيما  وال  للشركات،  االئتمان  توفير  ومــن 
اجتناباً  والمتوسطة،  الصغيرة  للمشاريع 

الجماعي«. لإلفالس 

ايام  اربعة  لمّدة  العامة  التعبئة  تجديد  من  االّول  اليوم  في 
فيروس  تفّشي  لمواجهة  ــك  وذل المقبل،  االثنين  فجر  تنتهي 
الشوارع  وخلو  التام  اإلقفال  مشاهد  عــادت  المستجّد،  كورونا 
إجــراء  البلديات  واصلت  وقــت  في  عــدة  مناطق  في  الــمــارة  من 

فحوصات PCR وتشديد إجراءات االلتزام بالحجر المنزلي.
وسّير الجيش والقوى األمنّية وشرطة البلدّيات دوريات لضبط 

المخالفات والسهر على حسن تنفيذ القرار.
المصارف  فأقفلت  بــالــقــرار،  ملحوظ  الــتــزام  بقاعاً، سجل 
وسير  السير،  حركة  وخّفت  التجارية،  والمحال  والمؤسسات 
وحسن  االلتزام  على  لإلشراف  دوريــات  األمنّية  والقوى  الجيش 

التطبيق.
وعززت البلديات إجراءات الوقاية واقتصرت الحركة في القاع 
 على العمال الزراعيين في المشاريع مع التزام الوقاية والكمامات.
والمؤسسات  والبلديات  الرسمّية  الدوائر  أقفلت  الهرمل،  وفي 
العامة واألسواق، ما عدا المحال المسموح لها والتي استثنيت من 

القرار.
فأقفلت  الرسمّي  العامة  التعبئة  قرار  الشوف  منطقة  والتزمت 
كل المؤسسات العامة والخاصة، باإلضافة إلى المحال التجارية 
والمصارف باستثناء المسموح بها وهي المطاحن والسوبر ماركت 
والصيدليات  واألفران  والدجاج  واللحوم  الغذائية  المواد  ومحال 
حركة  شلت  وقد  والغاز.  الوقود  ومحطات  الخضار  بيع  ومحالت 
األمنية  القوى  سيرت  حين  في  كبيرة،  بنسبة  والمارة  السيارات 

والبلدية دوريات لمواكبة تنفيذ القرار.
العامة،  التعبئة  قرار  وجوارها  بعبدا  منطقة  التزمت  بدورها، 
والمطاعم  والمصارف  التجارية  والمحال  المؤسسات  فأقفلت 
والمقاهي ما عدا المستثناة من القرار، وسجلت حركة سير خفيفة 

جداً للسيارات والمارة على الطرق.
وسّيرت القوى األمنية والبلدية دوريات بسيارات مدنية لضبط 

المخالفات وتطبيق قرار الحكومة باإلقفال العام.
الصباح  ساعات  منذ  المنطقة  في  الحركة  شلت  بشري،  في 
االولى، التزاماً بقرار اإلقفال الصادر عن مجلس الوزراء، ومن دون 

تسجيل أي تجاوزات.
أما مدينة صيدا فالتزمت قرار اإلقفال العام الذي أقّرته الحكومة 
تفشي  رقعة  اتساع  خطر  نحو  المجتمعي  االنزالق  احتواء  بهدف 
عداد  فرامل  وكبح  المواطنين  بين  المستجّد   »19 »كوفيد  وباء 

تسجيل حاالت جديدة.
رئيس  من  بتوجيهات  صيدا،  بلدية  شرطة  أخلت  ذلك،  الى 
البحري  الكورنيش  الــســعــودي،  محمد  المهندس  البلدية 
يلتزموا  لم  الذين  الشبان  بعض  من  الصيداوي  والشاطئ 
دوريات  سيرت  كما  السباحة.  ممارسة  بعدم  التعبئة  بقرارات 
من  للتأكد  قوام  بدر  ثالث  المفوض  الشرطة  قائد  بإشراف  لها 

تطبيق قرار اإلخالء.
في النبطية، أقفلت المصارف والمؤسسات الخاصة والتجارية 
وشرطة  األمنية  القوى  وتوّلت  والمقاهي.  والمطاعم  والسياحية 
أزمة  لمواجهة  الخطة  بنود  على  والسهر  اإلشراف  النبطية  بلدية 
كورونا خشية تفشي الوباء، ووصوله الى أشخاص آخرين بعدما 
نالت المدينة قسطها من هذا الفيروس والذي أصاب مجموعة من 

االشخاص يخضعون للحجر الصحي بإشراف بلدية النبطية.

التجارية  األســواق  في  المحال  معظم  أقفلت  طرابلس  وفــي 
حركة  بدت  فيما  العامة،  التعبئة  بقرار  التزاماً  أبوابها  للمدينة 
السير خجولة، تزامناً مع دوريات وحواجز أقامتها القوى األمنية 

في شوارع طرابلس.
وكان تجار المدينة أعادوا فتح محالهم بعد أن أقفلوها، ونفذوا 
واإلقفال  التعبئة  »قــرار  ضد  فيها  هتفوا  األســواق  في  تظاهرات 
والغالء وارتفاع سعر صرف الدوالر الذي انعكس ارتفاعاً بأسعار 
أوضاعهم  ألن  اإلقفال  قرار  يلتزموا  لن  »أنهم  مؤكدين  السلع«، 

المالية أصبحت مأساوية، وباتوا عاجزين عن إطعام أوالدهم«. 
ذكرت بلدية المنية بقرار التعبئة العامة وحظر التجول واإلقفال 
طائلة  تحت  الصادرة  القرارات  »التزام  الى  األهالي  ودعت  التام، 
ضبط  محاضر  وتسطير  المختصة  األمنية  الجهات  من  مالحقتهم 

في حقهم«.
مجلس  أصــدره  الذي  العامة  التعبئة  قرار  البترون  والتزمت 
القرار  التي يشملها  العامة والخاصة  المؤسسات  الوزراء وأقفلت 
قرار  من  استثناؤها  تم  التي  والمؤسسات  المحال  فتحت  فيما 

اإلقفال.
باستثناء  العامة  التعبئة  قــرار  ومنطقتها  جزين  والتزمت 
محال المواد الغذائية واألفران والصيدليات ومحالت بيع اللحوم 
سير  حركة  وسجلت  الوقود،  بيع  ومحطات  والخضار  والدجاج 
بالتعاون  األمنية  القوى  سيرت  حين  في  معدومة،  وشبه  خفيفة 

مع البلديات دوريات وأقامت حوجز لمواكبة تنفيذ قرار التعبئة.
وفي محافظة عكار، أتى االلتزام بالتعبئة العامة وقرار اإلقفال 
العام متفاوتاً ما بين البلدات الرئيسية والقرى، حيث أقفل القسم 
األكبر من المقاهي والمطاعم التي غاب عنها روادها، وكذلك األمر 
المواد  تبيع  ال  التي  التجارية  والمؤسسات  المحال  إلى  بالنسبة 

الغذائية.
الحكومة  بقرار  كامالً  التزاماً  ومنطقتها  صور  مدينة  وشهدت 
قامت  التي  التشديد  خالل  من  التام  واإلقفال  التجول  حظر  في 
األمنية  القوى  وباقي  الداخلي  األمن  وقوى  الجيش  عناصر  به 
المدينة  في  والمفارق  الطرقات  مختلف  على  للحواجز  وتعزيزها 
وبلدات القضاء حيث غابت كلياً حركة السيارات اال التي سمح لها 

من خالل قرار الحكومة.
أما في الضنية، فقد سيرت دوريات من الجيش اللبناني وقوى 
على  وتحديداً  الضنية،  وقرى  بلدات  في  دوريات  الداخلي  األمن 

الطريق الرئيسية في المنطقة التي تربطها بمدينة طرابلس.
القضاء،  وقرى  بلدات  مختلف  في  التزام  سجل  الكورة،  وفي 
تام  شبه  اقفاالً  التجارية  والمحال  الخاصة  المؤسسات  وشهدت 
السوبر  وبعض  واالفــران  والمستشفيات  الصيدليات  باستثناء 

ماركات. كما سجلت حركة سير خفيفة للسيارات.
وفي بعلبك، لوحظ االلتزام التام بقرار التعبئة العامة باإلقفال 
من قبل المحال والمؤسسات واألسواق، ما عدا َمن استثناها قرار 

وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي.
وبدأ فريق من غرفة إدارة الكوارث في قائمقامية المتن بتوجيه 
من القائمقام مارلين حداد، وبالتنسيق مع طبيب القضاء الدكتور 
على  ميدانية  بجولة  اللبناني،  األحمر  والصليب  حبشي  وسام 
قرى وبلدات القضاء التي ال بلديات فيها بالتعاون مع المخاتير، 
لمراقبة مدى االلتزام بالشروط الصحية في المؤسسات التجارية 
السكنية،  األحياء  الى  إضافة  اإلقفال،  من  المستثناة  والمحال 
ولمتابعة االوضاع الصحية وتأمين احتياجات األشخاص الذين 
من  والوافدين  المقيمين  من  المنزلي  الصحي  الحجر  يلتزمون 

الخارج.

 شّدد مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي الجمّيل على »ضرورة 
عامل  ألن  التنفيذ،  موضع  الصناعي«  بالقطاع  »للنهوض  الصناعة  وزير  خطة  وضع 
الصناعي  وللقطاع  عموماً  االقتصادّية  األوضاع  لتطّور  الحاسمة  العوامل  من  هو  الوقت 

خصوصاً«.
تأمين  بهدف  الصناعيين  أمــوال  عن  لإلفراج  العمل  »بضرورة  التذكير  أعــاد  كذلك 
ثالثة  من  أكثر  منذ  لبنان  مصرف  بها  وعدنا  والتي  للمصانع  الضرورية  االّولية  المواد 
دوالر  مليون  مبلغ  100  لتأمين  والمباشر  الفوري  بالتسهيل  للمصارف  واإليعاز  اشهر، 
أن المصارف لم تباشر حتى اآلن بالتطبيق  للصناعيين تحقيقاً لهذه الغاية، خصوصاً 
تغطية  بتأمين  تتعلق  والتي  لبنان  مصرف  عن  الصادرة  التعاميم  بعض  غرار  على 
سنوات  خمس  على  مقّسطة  بقروض  أشهر  ثالثة  مدى  على  للعاملين  واألجور  الرواتب 
وبفائدة صفر.. يبقى العمل في هذا اإلطار وفي تطبيق مضامين التعاميم استنسابياً عند 

غالبية المصارف«. 
وقال هل يجوز أن تتوقف مصانعنا نتيجة فقدان الفيول وال نحصل على تمويل لشراء 
مواد اّولية بقيمة 100 مليون دوالر؟ وهل يعقل ان ُنحرم من الفيول والمشتقات النفطية 
4 مليارات دوالر بالسعر المدعوم  تبعاً لألرقام  بينما يذهب منها خارج لبنان ما قيمته 

المعلنة من قبل المعنيين؟
وناشد المعنيين والمسؤولين األخذ في االعتبار اضطرار الكثير من المصانع المصّنفة 
بعقود  الرتباطها  واإلنتاج،  العمل  المستثناة،  والدوائية  الغذائية  القطاعات  اطار  خارج 
تصدير الى الخارج، وذلك وفاًء بالتزاماتها وحفاظاً على أسواقها، مع التأكيد على التزام 

هذه المصانع بالعمل وفق التدابير والمعايير الوقائية والصحية.

»حماية الم�صتهلك« في عكار وحا�صبيا

بمؤازرة  االقتصاد،  وزارة  في  المستهلك  حماية  مصلحة  من  مراقبون  كشف 
عناصر من األمن العام في حاصبيا، على عدد من مستودعات بيع المواد الغذائّية 
ودققت في أسعار السلع والتواريخ وأصول األرباح المسموح بها. ولم يتّم تسجيل 

أية مخالفات. 
وجالت ِفَرق المراقبة في مديرية حماية المستهلك في وزارة االقتصاد والتجارة 
السوبرماركت  على  الدولة،  أمن  مديرية  في  القبّيات  مكتب  من  دوريــة  بمؤازرة 
مشتى  وبلدتي  الحـــدودية  خـــالد  وادي  قرى  في  الغذائية  المواد  بيع  ومحال 
وِنَسب  الغذائية  المواد  صالحية  تواريخ  في  التدقيق  وتم  حمود،  ومشتى  حسن، 
ِنَسب  تخطي  من  تحذيرهم  مع  البعض  إلى  إنذارات  ووّجهت  السلع.  على  األرباح 

األرباح.

 �صبط �صاحنة محملة بالطحين المعد للتهريب

الحدودية  العبودّية  مفرزة  في  للجــــمارك  العامة  المديرية  من  قوة  ضبطت 
األراضــي  إلى  للتهريب  المعد  الطحـــين  من  أطنان   7 بحوالى  محّملة  شاحنة 
المقتضى  إلجراء  المضبوطات  مع  وإحالته  الشاحنة  سائق  توقيف  وتّم  السورية، 

القانوني.

م�صلحة الليطاني: 

�صنّدعي على نجيب ع�صيران ورفاقه

النيابة  أمام  بشكوى  »ستتقّدم  أنها  الليطاني  لنهر  الوطنّية  المصلحة  أعلنت 
ختم  طلب  مع  ورفاقه  عسيران  سعيد  نجيب  من  كل  وجــه  في  المالية  العامة 
المصلحة  عهدة  في  ووضعه  األحمر  بالشمع  اليهم  العائد  مسكون(  )غير  القصر 
 271 رقم  العقار  عقارات:   3 على  قصر  بناء  على  إلقدامهم  الليطاني  لنهر  الوطنية 
عبدالله  بو  عين  قرية  اهالي  ملك   276 رقم  والعقار  م2،   74 البناء  مساحة  ملكهم 
الوطنية  المصلحة  الذي تستملكه   717 147 م2 والعقار رقم  بمساحة تعدٍّ قدرها 
مربعاً  متراً   83 قدرها  تعدي  بمساحة  القاسمية  ري  لمشروع  كنفق  الليطاني  لنهر 
المجموع  ليصبح  االستمالك،  حرم  في  مربعاً  متراً   166 مجموعه  ما  أي  طابق  لكل 
304 أمتار مربعة من منطقة عين بو  230 م2 من أصل  العام للمساحات المتعدية 

العقارية«. عبدالله 
الواقع  البناء  ختم  خالل  من  العينية  المصادرة  أحكام  »تطبيق  على  وشّددت 
الوطنية  المصلحة  عهدة  في  ووضعه  األحمر  بالشمع  العام  الملك  في  بمعظمه 
ختم  اعتبار  آخر  جانب  ومن  استـــمالكها  على  واقـــعاً  البناء  لكون  الليطاني،  لنهر 
ضمان  بمثابة  مربعاً  متراً   74 مساحته  والبالغة  المتعدي  غير  الجزء  ومصادرة 
مدى  العامة  األمــالك  من  م2   230 من  أكثر  على  التعدي  إشغال  بدل  لتحصيل 
سنوات، وهي التي تشكل حقوقاً للخزينة والمال العام واال التفضل بإعطاء االشارة 
بإزالة كل االنشاءات الواقعة ضمن حرم االستمالك التابع للمصلحة الوطنية لنهر 

الليطاني«.

عّد�د »كورونا« يرتفع �إلى 886 مع 8 �إ�صابات جديدة

وزير �ل�سحة ير�أ�س �ليوم �جتماع �لمجل�س �ل�سحّي �لأعلى �سيرفع تقريرً� �إلى �لحكومة �لأحد �لمقبل

�أ�سو�ق �لمال �لرئي�سّية فقدت 

25 % من قيمتها في �لربع �لأول من 2020

م�ساهد �لإغالق �لتام تعود �إلى �لمناطق

في �ليوم �لأّول من تجديد �لتعبئة

جمعية �ل�سناعّيين: لالإفر�ج عن �أمو�ل 

�ل�سناعّيين وتطبيق تعاميم �لت�سليفات

ن�صاطات اقت�صادية
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5الوطن / �سيا�سة
فل�سطين المحتلة

التنفيذية  اللجنة  عضو  قالت   {
حنان  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة 
الضّم  مخططات  إن  أمس،  عشراوي، 
والتوّسع الصهيونية - األميركية غير 
استمرار  هي  فلسطين  في  القانونية 
إلخضاع  جديدة  ومحاولة  للنكبة، 
أماكن  جميع  في  الفلسطيني  شعبنا 
متعّمد  ان��ت��ه��اك  أن��ه��ا  كما  ت��واج��ده، 
وضرب  الدولية  الشرعّية  ل��ق��رارات 
هو  ما  ولكل  األممّية  العدالة  لمنظومة 

قانوني وأخالقي وإنساني.
وأضافت، في بيان صحافي، باسم 
الذكرى  لمناسبة  التنفيذية  اللجنة 
التي  األليمة  فلسطين  لنكبة   72 ال��� 
النكبة  »إن  الجمعة:  غ��داً  ت��ص��ادف، 
بجميع مكوناتها العنصرية االقصائية 
وتطغى  مستمرة  زال��ت  ما  اإلحاللية 
بأشكالها المختلفة على جميع مفاصل 
حياتنا، ف�«إسرائيل« وبغطاء وتحالف 
مواصلة  في  تمعن  اميركية  وشراكة 
وأخالقياً  قانونياً  التاريخي  ظلمها 
شعبنا  حقوق  انتهاك  عبر  وسياسياً 
المشروعة والمكفولة دولياً، وترسيخ 
الحيز  تهويد  على  القائمة  سياساتها 
والتاريخ  األرض  وس��رق��ة  والمكان 

والرواية والثقافة الفلسطينية«.
آمال  المرأة  شؤون  وزيرة  قالت   {
مئات  وتشريد  النكبة  ذكرى  إن  حمد، 
اآلالف من الفلسطينيين بقوة السالح، 

هي معّول بناء للدولة الفلسطينية.
وتابعت، في بيان صحافي لمناسبة 
»ي��ص��ادف  للنكبة،   72 ال���  ال��ذك��رى 
عام  كل  من  أي��ار  من  عشر  الخامس 
الماليين  وتشريد  تهجير  نكبة  ذكرى 
االح��ت��الل  س���الح  ب��ق��وة  شعبنا  م��ن 
ومشروعه االستيطاني، ذكرى مؤامرة 
وج��ودن��ا،  على  شعبنا،  على  كبرى 
العربية،  الوطنية  وهويتنا  ثقافتنا، 
ذكرى حرمان مئات آالف العائالت من 
التي  وأراضيهم  بيوتهم  إلى  العودة 
الوجود  بدء  منذ  جد  عن  أب��اً  ورثوها 

اإلنساني على أرضنا المقدسة«.
وأضافت، تأتي الذكرى في مرحلة 
وخطيرة  ومعقدة  دقيقة  سياسية 
وأن هذا العام سيكون بدون فعاليات 
على  وحرًصا  حمايًة  وذل��ك  شعبية، 
في  الفلسطيني  الشعب  أبناء  سالمة 
أماكن  الوطن والشتات وكل  مخيمات 
تواجده في ظل تفشي جائحة كورونا 
في العالم، وسيتم إحياؤها هذا العام 

في إطار اإلعالم االلكتروني.

ال�سام

أمام  الدستورية  اليمين  أدى   {
ال��رئ��ي��س ب��ش��ار األس���د أم���س، طالل 
الداخلية  للتجارة  وزي���راً  ال��ب��رازي، 

وحماية المستهلك.
وأكد الرئيس األسد خالل استقباله 
الوزير البرازي بعد أداء اليمين ضرورة 
الداخلية  التجارة  وزارة  اض��ط��الع 
يتعلق  ما  في  وخاصة  بمسؤولياتها 
األسعار  ومراقبة  األس���واق  بضبط 

ومنع التالعب بها واحتكار المواد.
للوزير  األس���د  ال��رئ��ي��س  وت��م��ّن��ى 

البرازي النجاح في مهامه.
} دع���ا أط���ب���اء اخ��ت��ص��اص��ي��ون 
في  ال��ت��ه��اون  ع��دم  إل��ى  المواطنين 
تطبيق اإلجراءات االحترازية للتصدي 
تنقلهم  خ���الل  ك���ورون���ا  ل��ف��ي��روس 
سيما  وال  العامة  واألماكن  باألسواق 
والكثير  باألسواق  العمل  ع��ودة  بعد 
من المرافق التي تشهد ازدحاماً وذلك 

للحفاظ على السالمة العامة.

العراق

} أكدت »هيومن رايتس ووتش«، 
ومجلس  للحكومة  ينبغي  أنه  أمس، 
تشريعات  إق��رار  العراقَيّين  النواب 
القصور  أوج��ه  معالجة  إل��ى  رام��ي��ة 
اإلنسان  بحقوق  المتعلقة  الرئيسّية 
واتخاذ  العراقي  القانوني  النظام  في 
إجراءات لتقليل المخاطر التي يشكلها 

فيروس »كورونا« على المساجين.
ومع تشكيل الحكومة العراقية في 
7 أيار 2020، أصبح بإمكان البرلمان 
اآلن التركيز على اإلصالح التشريعّي.

مفصل  تقرير  في  المنظمة  وحددت 
أربعة مجاالت رئيسية  نشرته أمس، 
للنهوض بحقوق اإلنسان في العراق، 
قامت الحكومات والبرلمانات السابقة 
ب��ص��ي��اغ��ة وم��راج��ع��ة االق��ت��راح��ات 

التشريعّية بشأنها لكنها لم تقرها.

فل�سطين المحتلة

اأخبار الوطن
قوات لالحتالل االأميركّي تتقهقر في ريف الح�سكة.. ا�ست�سهاد واإ�سابة عدد من المدنّيين بمفّخخة جنوب »راأ�س العين«.. واالحتالل التركّي يعتدي على قرية بريف حلب ال�سمالّي

دم�سق: »المالّية« تنفي �سحة ت�سريح من�سوب لوزير حول رواتب الموظفين

التحالف الدولّي ي�سّن غارات على مواقع »داع�س«..  واأربيل ترى تغيير في ا�ستراتيجية التنظيم.. وا�ستهداف خط للطاقة في كركوك

بغداد تحّذر من فتح اأي ثغرة للتنظيمات الإرهابّية

72 عاًما على النكبة.. وحما�س تدعو لتعبئة ثورّية والتم�سك بالمقاومة

عبا�س: ل �سيَء اأغلى عندنا مْن فل�سطين

السورّية صحة تصريح  المالية  وزارة  نفت 
منسوب للوزير مأمون حمدان حول أن رواتب 

الموظفين يمكن أن تكفي.
وحول مدى صحة ما يتم تداوله على مواقع 
من  حمدان  لسان  على  االجتماعي  التواصل 
»أن المواطن قادر على أن يعيش من راتبه إذا 
المكتب  أوضح  الصحيح«،  بالشكل  أمره  تدّبر 
»وزير  أن   RT ل�  المالية  وزارة  في  اإلعالمي 
باتصال   2020/5/13 بتاريخ  ظهر  المالية 
واإلخبارية  السورية  )قناتي(  على  هاتفي 
للحديث عن أهمية صدور المرسوم التشريعي 
رقم /10/ لعام 2020 وانعكاساته التنفيذية 
للحديث  أب��داً  يتطّرق  ول��م  ص��دوره��ا  وموعد 
المواد  بإعفاء  يقضي  )المرسوم  الراتب«  عن 
الصناعّي  لإلنتاج  الالزمة  المستوردة  األولية 

من الضرائب والرسوم(.
وأرفق المكتب رابطاً لحديث حمدان الذي ال 

يرد فيه ذكر لموضوع الرواتب واألجور.
التواصل  م��واق��ع  على  ان��ت��ش��رت  وك��ان��ت 
لحمدان،  المنسوبة  العبارة  تلك  االجتماعي 

وسط حالة من التنّدر عليها.
تعد  سورية  في  الموظفين  رواتب  أن  يذكر 
تراجع  م��ع  خاصة  المنطقة،  ف��ي  األق��ل  بين 
المسبوقة  غير  التضخم  وحالة  الليرة،  قيمة 
حالة  إلى  أدى  ما  وهو  البالد،  تعيشها  التي 
األساسية  الحاجات  من  أقّل  الراتب  فيها  صار 

للحياة.
تمر  تل  بلدة  قرى  أهالي  اعترض  ميدانياً، 
لالحتالل  عسكرية  آليات  رتل  الحسكة  بريف 
إط��ار  ف��ي  ال��ع��ودة،  على  وأج��ب��روه  األميركي 

المتحدة  الواليات  لقوات  وج��ود  أي  رفضهم 
على األراضي السورية.

وذكرت )سانا(، نقال عن مصادر محلية، أن 
تل  بريف  والقاهرة  الدشيشة  قريتي  »أهالي 
اعترضوا،  الحسكة  غرب  شمال  الغربي  تمر 
العبور  من  ومنعوه  األميركية  للقوات  رت��ال 
التنديد  هتافات  وسط  العودة  على  وأجبروه 

والرفض ألي وجود غربي في مناطقهم«.
األميركية  »اآلليات  أن  الوكالة  وأوضحت 
غ��ي��رت م��س��اره��ا ل��ت��ع��ود ب��ات��ج��اه ق��واع��ده��ا 
أطلق  فيما  المنطقة،  في  الموجودة  الالشرعية 
الله  بلدنا...  »خربتوا  مثل  هتافات  البعض 

سورية بشار وبس«.
الغدير« و«ثامنة  »أم  أهالي قريتي  أن  يذكر 

القامشلي  بريف  حميس  تل  ناحية  في  رحية« 
رت��الً  ال��م��اض��ي،  الشهر  اع��ت��رض��وا  الجنوبي 
توقيفه  بعد  األميركي  للجيش  تابعاً  عسكرياً 
وق��ام��وا  ال��س��وري،  للجيش  ح��اج��ز  قبل  م��ن 
من  العودة  على  وأجبروه  بالحجارة،  برشقه 

حيث أتى.
إلى ذلك، استشهد وأصيب عدد من المدنيين 
قرية  في  مفخخة  نارية  دراجة  انفجار  نتيجة 
شالح بريف رأس العين شمال غرب الحسكة.

»دراجة  أن  الحسكة  في  سانا  مراسل  وذكر 
في  أم���س،  ظ��ه��ر  ان��ف��ج��رت  مفخخة  ن��اري��ة 
حيث  العين  رأس  مدينة  بريف  ش��الح  قرية 
من  ومرتزقته  التركي  االحتالل  قوات  تنتشر 
ما  الحسكة  غرب  شمال  اإلرهابية  التنظيمات 

المدنيين  من  عدد  وإصابة  استشهاد  إلى  أدى 
ووقوع أضرار مادية«.

فيها  ت��ن��ت��ش��ر  ال��ت��ي  ال��م��ن��اط��ق  وت��ش��ه��د 
بأوامر  تأتمر  التي  اإلره��اب��ي��ة  المجموعات 
والرقة  الحسكة  أري��اف  في  التركي  النظام 
ج��راء  أمني  وان��ف��الت  فوضى  ح��االت  وحلب 
الصراعات فيما بين هذه المجموعات القتسام 
ضحايا  وقوع  إلى  يؤدي  ما  والسيطرة  النفوذ 

المدنيين وتضّرر ممتلكاتهم. بين 
وف���ي ال��س��ي��اق، ج����ّددت ق���وات االح��ت��الل 
وممتلكاتهم  المدنيين  على  اعتداءاتها  التركي 
المناطق  من  العديد  في  العامة  والممتلكات 

بريف حلب الشمالي.
ونقل مراسل سانا عن مصادر محلية قولها إن 

قوات االحتالل التركي ومرتزقته من التنظيمات 
على  عدة  صاروخية  بقذائف  اعتدوا  اإلرهابية 
منازل األهالي في قرية مرعناز التابعة لمنطقة 

إعزاز بريف حلب الشمالي.
وأشارت المصادر إلى أن االعتداءات أسفرت 
األهالي  ممتلكات  بعض  في  أضرار  وقوع  عن 

والمرافق العامة في القرية.
وتستهدف قوات االحتالل التركي ومرتزقته 
مناطق  في  المنتشرة  اإلرهابية  التنظيمات  من 
بشكل  الشمالي  حلب  بريف  وإع��زاز  عفرين 
بالقذائف  المجاورة  والقرى  المناطق  متكّرر 
وال��ص��واري��خ األم���ر ال���ذي ي���ؤدي إل��ى وق��وع 
أضرار  ووقوع  األهالي  بين  وإصابات  ضحايا 

العامة والخاصة. بالممتلكات 

عناد  جمعة  ال��ع��راق��ي  ال��دف��اع  وزي��ر  ش��ّدد 
درج��ات  أقصى  اتخاذ  ض��رورة  على  سعدون 
اإلرهابية،  التنظيمات  م��ن  وال��ح��ذر  الحيطة 

محذراً من فتح أي ثغرة لهم.
مبنى  داخل  عقد  مؤتمر  خالل  سعدون  وأكد 
درجات  أقصى  اتخاذ  »أهمية  الدفاع:  وزارة 
وتسيير  الكمائن  ون��ص��ب  وال��ح��ذر  الحيطة 
وعدم  االستباقية،  العمليات  وتنفيذ  الدوريات 
لتنفيذ  اإلرهابية  للتنظيمات  ثغرة  أي  فتح 

مآربهم اإلجرامّية ضد القطعات العسكرية«.
الخدمية  باألمور  االهتمام  ب�«ضرورة  ووّجه 
عن  فضالً  واألرزاق،  اإلسكان  وأهمها  للمقاتلين 
شرائح  كافة  مع  المتينة  العالقة  أواصر  تقوية 
الجيش  لقوة  مهماً  مصدراً  كونها  المجتمع، 

وسنداً قوياً لعمله في الحرب والسلم«.
وأش�����ار، إل���ى ج��م��ل��ة م��ن األم����ور األم��ن��ي��ة 
إعادة  على  العمل  مقدمتها  وفي  والعسكرية، 
هيبة الجيش العراقي، ومحاربة الفساد بشتى 

أشكاله.
الدولي  التحالف  طيران  نّفذ  السياق،  وفي 
ألماكن  نوعية  ضربات  أمس،  »اإلره��اب«،  ضد 
في  اإلرهابي،  »داع��ش«  تنظيم  عناصر  تواجد 
القواعد  من  االنسحاب  بعد  مرة  ألول  العراق، 

العراقية، الشهر الماضي.
تتزعمه  ال���ذي  ال��دول��ي،  التحالف  وأع��ل��ن 
»اإلره��اب«،  ضد  األميركية،  المتحدة  الواليات 

موجعة  ضربات  »تسديد  مقتضب،  بيان  في 
من  اإلرهابي،  »داعش«  عناصر  اختباء  ألماكن 
مزيرير  قرية  في  الفرنسية،  القوات  طيران  قبل 
شمالي  كركوك،  في  الحويجة،  لقضاء  التابعة 

العراق«.
قوات  بها  تستأنف  التي  الضربات  وتأتي 
في  عملياتها  اإلره��اب،  ضد  الدولي  التحالف 
التي  اإلرهابّية  الهجمات  تفاقم  بعد  العراق، 
األجهزة  في  والمنتسبين  المواطنين،  استهدفت 
محافظات  في  الزراعية  واألراض���ي  األمنية، 
ديالى  رأسها  وعلى  بغداد،  العاصمة  شمال 

الواقعة شرقي البالد.
في  األمني  اإلع��الم  خلية  أعلنت  ذل��ك،  إل��ى 
على  ناسفة،  عبوة  انفجار  عن  أم��س،  العراق 
خط لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة كركوك 

شمالي البالد.
وقالت الخلّية في بيان، إن »العبوة الناسفة، 
بين  العالي،  للضغط   33 الخط  على  انفجرت 
محافظة  في  الكيف  وقرية  هياس  إدريس  قرية 

كركوك«، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
عملية  انطالق  األرب��ع��اء،  الخلية،  وأعلنت 
كركوك،  في  »داع��ش«  عناصر  لمالحقة  أمنية 
مشيرة إلى أن »قطعات المقر المتقّدم للعمليات 
بالفرقة  والمتمثلة  ك��رك��وك  ف��ي  المشتركة 
الملحقة  والقطعات  اتحادية  شرطة  السادسة 
وادي  مناطق  في  تفتيش  بعمليات  تباشر  بها 

الدبس  قضاء  غربي  جنوب  جم  وق��ره  عمشة 
وال��م��ن��اط��ق ال��م��ح��اذي��ة ل��ه��ا«. وأض��اف��ت، أن 
واالستقرار  األمن  »تعزيز  إلى  تهدف  العمليات 

هناك«.
نشاطها  »اإلرهابية«  التنظيمات  وتستعيد 
طالت  ع��دة  هجمات  بعد  األخ��ي��رة  الفترة  في 
أماكن  في  الشعبي  والحشد  األمنية  ال��ق��وات 
»داع��ش«  تنظيم  يحتفظ  إذ  العراق،  من  عدة 
وبدأ  البالد،  أرج��اء  في  متوزعة  نائمة  بخاليا 
يعود تدريجياً ألسلوبه القديم في شّن هجمات 

خاطفة على طريقة »حرب العصابات«.
ل��وزارة  العام  األمين  أك��د  أخ��رى،  جهة  من 
ال��ع��راق  ك��ردس��ت��ان  ف��ي  البيشمركة  ش���ؤون 
»داعش«  تحركات  وتيرة  تصاعد  ياور،  جبار 
من  لإلقليم،  المحاذية  المناطق  في  اإلرهابي 
كركوك  إلى  خانقين  قضاء  في  جلوالء  ناحية 

فمخمور.
في  »داع��ش«  تحركات  »تتزايد  ي��اور:  وقال 
األشهر  فخالل  يومّية،  بصورة  المناطق  تلك 
التنظيم  نفذ  الحالية،  السنة  من  األولى  األربعة 

إرهابية«. عملية   85
اإلرهابية  العمليات  تلك  »أسفرت  وأضاف: 
 41 161، وخطف  70 شخصاً وجرح  عن مقتل 
أبريل  شهر  في  منها  عدد  أكبر  ووق��ع  آخرين، 

37 هجمة«. الماضي بواقع 
تغيير  إل��ى  عمد  »داع����ش«  أن  إل��ى  وأش���ار 

استراتيجيته الهجومّية، حيث يعتمد حالياً على 
تتواجد  نائمة  وخاليا  متفّرقة  صغيرة  مجاميع 
في الغالب في المناطق الريفّية خاصة تلك التي 
وصالح  نينوى  في  سنوات   3 مدى  على  حكمها 

الدين وبعض مناطق كركوك واألنبار وديالى«.
البيشمركة  شؤون  لوزارة  العام  األمين  وبين 
الناحية  من  لداعش  مؤيدون  هناك  »يوجد  أنه 
على  التنظيم  ويعتمد  المناطق،  تلك  في  الفكرية 

الناس  لتجنيد  االجتماعي  التواصل  م��واق��ع 
استخدام  ويستطيع  اإلرهابي،  الفكر  وتلقينهم 
تلك الخاليا النائمة كمسلحين وغالباً في الليل«.

يسعى  التي  األهداف  بين  من  أن  على  وشّدد 
إليها »داعش« اآلن، هي إضعاف ثقة المواطنين 
خالل  من  وذلك  المسلحة،  والقوات  بالحكومة 
المتعاونة  والشخصيات  المواطنين  استهداف 

مع القوات العراقية.

قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، 
إن ُصنَّاُع نكبتِنا أرداوا أْن تكوَن فلسطيُن أرضاً بال 
شعٍب لشعٍب بال أرض، وراهنوا أنَّ اسَم فلسطيَن 
مْن  وم��ارس��وا  ال��ت��اري��خ،  س��ج��الِت  م��ْن  سُيمحى 
والمجازِر  والضغوِط  المؤامراِت  أبشَع  ذلَك  أجِل 
والمشاريِع التصفوية، التي كان آخُرها ما ُيسّمى 
َر بفضِل اللِه على  »صفقة القرن«، لكنَّ كَل ذلَك َتكسَّ
الذي  العظيم،  الفلسطينِي  الشعِب  هذا  صخرِة 

َتجذََّر في أرضِه.
الذكرى  لمناسبة  كلمته  في  عباس  وأض��اف 
كِل  ورغ��ِم  العقبات،  كِل  رغِم  »أننا  للنكبة،  ال�72 
االحتالليِة  واالنتهاكاِت  واإلج��راءاِت  السياساِت 
استعادِة  نحو  واثقة،  بخطًى  نسيُر  العدوانية، 
عْن  البغيِض  االحتالِل  هذا  وإزالِة  كاملة،  حقوِقنا 

أرِضنا المباركة«.
وأكد أن »مسيرتنا المباركُة هِذه لن تتوقف حتى 
نرفَع راياِت فلسطيَن فوَق المسجِد األقصى المبارِك 

وكنيسِة القيامِة في القدِس عاصمِتنا األبدية«.
عادٍل  لسالٍم  أيدَينا  مَدَدْنا  »لقْد  عباس:  وتابع 
وشامٍل على أساِس قراراِت الشرعيِة الدولية، وال 
ننتظَر  لْن  لكننا  ذلك،  بتحقيِق  األمُل  يحدونا  يزاُل 
وال  فلسطين،  مْن  عندنا  أغلى  شيَء  فال  األبد،  إلى 

شيَء أكرُم عندنا مْن شعِبنا وحقوِقه الوطنية«.
كِل  مْن  موقِفنا  في  النظَر  سنعيُد  »أننا  وأك��د: 
االحتالِل  دولِة  مَع  سواء  والتفاهمات،  االتفاقاِت 
األميركيِة  المتحدِة  الوالياِت  مَع  أو  الصهيوني، 
االتفاقاِت  تلِك  كِل  مْن  ِحلٍّ  في  وسنكوُن  نفِسها، 
عْن  الصهيونية  الحكومُة  أعلنْت  إذا  والتفاهماِت 
وُسُنحّمُل  المحتلة،  أراضينا  م��ْن  ج��زِء  أِي  ض��ِم 
يترتُب  ما  كلَّ  والصهيونية  األميركيَة  الحكومتيِن 

على ذلِك مْن آثاٍر أو تداعياٍت خطيرة«.
وقال عباس إن »اإلنسان الفلسطيني هو أغلى 
وإمكاناِتنا،  طاقاِتنا  بكِل  نعمُل  ولذلَك  نملك،  ما 
أج��ِل  م��ْن  ومتواضعة،  قليلًة  ك��ان��ْت  ول��و  حتى 
حمايته، ولعلَّ ما ُقمنا بِه خالَل هذه األزمِة الكونيِة 
فيروس  تفشي  جراَء  أجمُع  العالُم  يواجُهها  التي 
فلسطيَن  دولَة  أنَّ  على  واضٌح  مثاٌل  هو  كورونا، 
تضُع اإلنساَن وحياَته فوَق كِل اعتبار، حيُث كنا 

السباقيَن في ذلك«.
وكان قد وافق أمس، مرور 72 عاًما على ذكرى 
النكبة الفلسطينية، التي يحييها الفلسطينيون في 

15 مايو من كل عام.
من  أجدادهم  تهجير  الفلسطينيون  ويستذكر 
أرضهم قسًرا على يد العصابات الصهيونية عام 

1948، وما رافقه من جرائم قتل وتشريد.
وتستعد الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة 
لالجئين،  الشعبية  واللجان  الصفقة،  ومواجهة 
إلحياء الذكرى عبر سلسلة فعاليات ستقيمها في 

محافظات قطاع غزة.
النكبة  إن  صحافي،  بيان  في  اللجان،  وقالت 
ستبقى شاهًدا على أكبر مأساة إنسانية مستمّرة 

في التاريخ الحديث.
الفاعلة  للمشاركة  الفلسطينيين  ودع���ت 
والواسعة في جميع فعاليات ذكرى النكبة، مؤكدة 
في  وحقنا  بالتقادم،  يسقط  ال  حق  »فلسطين  أن 

المقاومة تكفله الشرائع والقوانين كافة«.
المركزي  الجهاز  نشرها  إحصائيات  وتفيد 
لإلحصاء الفلسطيني بتضاعف عدد الفلسطينيين 

أكثر من 9 مرات منذ أحداث النكبة.
أمس،  اإللكتروني،  موقعه  عبر  الجهاز  وأورد 
ألف   800 من  أكثر  تشريد  من  الرغم  على  »أن��ه 
 200 من  أكثر  ونزوح   1948 العام  في  فلسطيني 
حرب  بعد  األردن  الى  غالبيتهم  فلسطيني  ألف 
الفلسطينيين  ع��دد  بلغ  فقد   ،1967 ح��زي��ران 
اإلجمالي في العالم في نهاية العام 2019 حوالي 

13.4 مليون نسمة«.
تضاعف  الى  يشير  الرقم  هذا  أن  الجهاز  وذّكر 
عدد الفلسطينيين أكثر من 9 مرات منذ أحداث نكبة 
1948، أكثر من نصفهم )6.64 مليون( نسمة في 
المناطق  في  مليون   1.60( التاريخية  فلسطين 

المحتلة عام 1948(،
من  تالها  وما  فلسطين  نكبة  أح��داث  وشكلت 
تهجير مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، لما مثلته 

هذه النكبة من عملية تطهير عرقي.
وشهد العام 1948 تشريد ما يربو عن 800 ألف 
فلسطيني من قراهم ومدنهم، من أصل 1.4 مليون 
التاريخّية  فلسطين  في  يقيمون  كانوا  فلسطيني 

عام 1948، في 1300 قرية ومدينة فلسطينية.
وانتهى التهجير بغالبيتهم إلى عدد من الدول 

الغربية  الضفة  إلى  إضافة  المجاورة،  العربية 
لآلالف  الداخلي  التهجير  عن  فضالً  غزة،  وقطاع 
لسيطرة  أخضعت  التي  األراض���ي  داخ��ل  منهم 
بعد  تالها،  وما  النكبة  عام  الصهيوني  االحتالل 

طردهم من منازلهم واالستيالء على أراضيهم.
على  النكبة  مرحلة  خ��الل  االح��ت��الل  وسيطر 
774 قرية ومدينة فلسطينية، فيما دّمر 531 منها 
بالكامل، وما تبقى تّم إخضاعه الى كيان االحتالل 

وقوانينه.
العصابات  اق��ت��راف  التطهير  عملية  وراف���ق 
الصهيونية أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين؛ 

أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني.
وفي السياق، دعت حركة »حماس«، إلى تعبئة 
والتمّسك  الفلسطيني  للشعب  ثورية  نضالية 
فاعليتها؛  أثبتت  وطنية  كاستراتيجية  بالمقاومة 

لمواجهة الخطر المحدق بالقضية الفلسطينية.
أمس،  صحافي  بيان  في  الحركة،  وطالبت 
شاملة  وطنية  استراتيجية  وضع  في  باإلسراع 
اإلطار  المقاوم، عبر دعوة  النضالي  المسار  ترتب 
مخاطر  يناقش  عاجل  الجتماع  المؤقت  القيادي 
»اللقاءات«  عن  بعيًدا  مواجهته  وسبل  الضم، 

الشكلية تحت حراب االحتالل.
المشاريع  لكل  القاطع  رفضها  حماس  وأكدت 
الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، أو االنتقاص 
مقدمتها  وف��ي  الفلسطيني،  الشعب  حقوق  من 
صفقة القرن، وعمليات الضم التي ينوي االحتالل 

تنفيذها، وكل أشكال التطبيع.
في  الفلسطيني  الشعب  ح��ق  على  وش���ّددت 
مقدمتها  وف��ي  الوسائل،  بكل  االح��ت��الل  مقاومة 
استراتيجًيا  »خياًرا  ُتعد  التي  المسلحة  المقاومة 

للدفاع عن شعبنا واسترداد حقوقه«.

يحتاج االقتصاد األردني إلى أشهر عّدة بعد إتمام الفتح الكامل لمرافقه المحلّية، حتى تعود أرقامه 
كما كانت قبل تفشي جائحة كورونا محلياً وعالمياً.

ويرى خبراء اقتصاد في المملكة - التي عادت خالل األسبوع الحالي لتسّجل إصابات بالفيروس، 
بعد 8 أيام خلت فيها من أّي حالة جديدة - أن عودة العجلة للدوران بشكل طبيعي، لن تكون باألمر 

السهل.
واتخذت الحكومة نهاية أبريل/ نيسان الماضي، خطوات لعودة مختلف القطاعات االقتصادية 
إلى العمل، وفقاً لشروط صحة وسالمة ملزمة في أماكن العمل، سبقها فتح تدريجّي لهذه القطاعات 

بنسب معينة من العمالة.
يقول الخبير االقتصادّي زيان زوانة، إن االقتصاد األردني ليس الوحيد الذي يعاني ضغوطاً بل هو 

جزء من اقتصاد العالم كله، ويرتبط جزء من قوته أو ضعفه بالتطورات خارج حدوده.
ويضيف زوانة، أن السماح للقطاعات االقتصادية بالعمل سيعيد العجلة إلى الدوران بعد فترة 

إغالق طويلة، »لكن مع يقيننا أن العودة إلى الحال الطبيعية لن يكون سهالً أو سريعاً«.
ويلفت إلى أن »األزمة بينت أن هناك قطاعات أثبتت قدرتها على االستمرار، وأن هذه القطاعات 

تستحق الدعم مثل الصناعات الدوائية والطبية، والغذائية والحيوانية«.
ويعتبر أن اختالالت سالسل التوريد التي أحدثتها األزمة عالمياً وإقليمياً، تعطي فرصة كبيرة لهذه 

الصناعات بالتصدير بشكل أكبر لهذه األسواق.
انتشار  على  السيطرة  تّمت  حال  في  إنه  عايش،  حسام  االقتصادّي  الخبير  يقول  جهته،  من 
الفيروس، وعودة االقتصاد إلى العمل، فإن األمر قد يتطلب عامين إلى ثالثة ليعود كما كان عليه قبل 

أزمة كورونا.
ويوضح عايش، أن ذلك يأتي في وقت تتوقع فيه الحكومة بدء تعافي االقتصاد خالل الربع الثالث 
2020، مع توقع انكماش اقتصادّي بنسبة 3.7 بالمئة، وخسارة النمو الذي كان متوقعاً للعام الحالي 

بنسبة 2.2 بالمئة.
الفرص  من  واالستفادة  قدرتها،  بكل  العمل  االقتصادية  القطاعات  استطاعت  »إذا  ويستدرك: 
التمويلية التي أتاحتها الحكومة، فإن األمر قد يتطلب مدة أقل للعودة إلى ما كان عليه االقتصاد قبل 

األزمة«.
ويتابع عايش: »الوضع القائم قد يبرز قطاعات اقتصادية جديدة، مع استمرار عدم قدرة قطاعات 
التأقلم، مثل السياحة المتضّررة بشكل واسع، وحواالت المغتربين خصوصاً من دول  أخرى على 

الخليج، وتراجع الصادرات«.
وارتفع الدخل السياحي للمملكة 10.2 بالمئة خالل العام الماضي إلى 5.8 مليارات دوالر، مقارنة 
ب� 2018، فيما زاد إجمالي حواالت األردنيين العاملين في الخارج بنسبة 0.9 بالمئة، إلى 3.7 مليارات 

دوالر خالل 2019، وفق البنك المركزي.
وزير تطوير القطاع العام األسبق ماهر مدادحة، يقدر أن يبقى االقتصاد تحت تأثير تبعات الفيروس 

حتى نهاية 2020 على أقل تقدير، وأن التعافي الفعلي منه مرتبط بمدى السيطرة على انتشاره.

الأردن ي�سكك بعودة القت�ساد لن�ساطه 

اإلى ما قبل كورونا وهو يحتاج اإلى اأ�سهر

قال مسؤول أممي إن لبنان 
إذا استطاع تحقيق تهدئة 

داخلية وتنظيم قواعد 
االشتباك السياسي بعزل 

التفاوض مع صندوق 
النقد الدولي عن التجاذب 
السياسي فسيكون لديه 

فرصة الحصول على 
أفضل الشروط وبما ال 

يختلف عن خطة الحكومة 
إال ببعض األمور التقنية 

التي ال تمّس ذوي الدخل 
المحدود وال سيادة الدولة 
على أصولها وموجوداتها.

كوالي�سكوالي�س
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الوطن 6

وجدت  لما  العربي  الشارع  في  استياء  أثارت  روسية  إعالم  وسائل  استضافتها  التي  والحوارات  التقارير  من  سلسلة  بعد 
والمفكرين  اإلعالميين  من  مجموعة  قامت  السورية،  الروسية  العالقة  طرفي  بين  لإليقاع  مبرمج  لسورية  استهداف  أنها  بها 
الخارجية  إلى  بيان  بتوجيه  الوطني،   بالشأن  المهتمة  العربية  البلدان  وسائر  ومصر  وفلسطين  ولبنان  سورية  من  والكتّاب 
الروسية ولجنتي العالقات العامة والمعلومات في مجلس الدوما وإلدارة قناة روسيا اليوم الناطقة باللغة العربية، معربين في 
الهام في المنطقة والعالم«،  لـ«الدور الروسي  بيانهم عن حرصهم على »الصداقة مع روسيا االتحادية«، ومحبتهم وتقديرهم 
مؤكدين على إيمانهم بـ«حرية الفكر والرأي والتعبير وحق الوصول الحر للمعلومة، والعدل في إتاحة المجال وتكافؤ الفرص 
بين المتنافسين في الممارسة السياسية«، منّوهين إلى أّن »تكرار األخطاء المهنية، عن جهل أو قصد، يجعل اإلعالم الصديق 
يخدم  بما  العام  الرأي  وتشكيل  الشعبي  والتجييش  واالفتراء  التضليل  يعتمد  الذي  المعادي  اإلعالم  خندق  في  بعيد  حّد  إلى 

الخبيثة«. االستعمارية  مشاريعه 
في  الروسية  اإلعــالم  وسائل  من  عدد  على  وردت  التي  الموّثقة  واالفتراءات  اإلســاءات  »بعض  إلى  النظر  العريضة  ولفتت 
شخص  باستهداف  عموماً،  المقاوم  والعربي  خصوصا  السوري  الشارع  في  وتجييشاً  امتعاضاً  وسببت  األخيرة،  اآلونــة 
العربية«،   RT على  القول(  )قصارى  برنامج  من  حلقتين  في  جاء  ما  في  سيّما  ال  إليه  واإلســاءة  األسد  بشار  الرئيس  السيد 
أكثر من  المسلحين ووجهت بحقهم مذكرات تتهمه بدعم اإلرهاب في  المذكور ألشخاص دعموا  البرنامج  )الستضافتهم في 
دولة أوروبية(، مؤكدين على االحترام الشديد لميثاق الشرف اإلعالمي وأخالقيات المهنة وحرية التعبير، على أن ال يستخدم 
هذه  »تلقى  بأن  متأملين  المقيتة«،  والطائفية  واإلثنية  العرقية  العصبيات  وإثارة  الدين  أوتار  على  للعب  منبراً  الصديق  اإلعالم 

المالحظات القبول والتشديد على ضوابط العمل اإلعالمي وأخالقياته، وتجنّب ازدواجية المعايير والمزاجية في التعاطي مع 
رموز الشرعية الدستورية بين دولة ودولة«.

وقام بتقديم نسخ من العريضة موقعون عليها لكل من سفارات روسيا في بيروت ودمشق ورام الله وسواها.
السفير  إلى  بالعريضة  مرفقة  رسالة  قنديل  ناصر  األستاذ  السابق  والنائب  البناء  صحيفة  تحرير  رئيس  قدم  بيروت  وفي 
الروسي ألكسندر زاسبكين أوضح فيها عن »سبب تقديم العريضة الموجهة إلسناد موقف القيادة الروسية في السعي لوضع 
الموقعون  ويساندها  روسيا  بها  تعتز  ديمقراطية  ظل  في  الحر  اإلعالم  حماية  مواصلة  في  أساساً  المهني  والسلوك  القانون 

على هذه العرضة«، آمالً بأن »يتسع صدر القيادة الروسية للتعامل مع هذه العريضة المرفقة كتعبير صادق عن الصداقة«.
اإلنترنت  على  مفتوحة  رسالة  نشر  تّم   « إنه  قائلة  الروسية  النخب  معه  وتفاعلت  الخبر  الروسية  اإلعالم  وسائل  نقلت  كما 
األخيرة  بالمقاالت  يتعلق  فيما    RT قناة  وقيادة  الدولة  دوما  ممثلي  وبعض  الفــروف،  سيرجي  الروسي  الخارجية  لوزير 
إلى  االنتباه  عليها  الموقعون  ويطالب  السورية.  والقيادة  األسد  بشار  حرفياً  داهمت  التي  الروسية  اإلعالم  وسائل  بعض  في 
هذه الرسائل، ويشيرون إلى أنه بهذه الطريقة، تقف بعض وسائل اإلعالم الروسية في الواقع على قدم المساواة مع موارد 
وفي   RT برامج  إلى  للغاية  فيها  مشكوك  سمعة  لهم  ممن  األشخاص  بعض  واستضافة  وروسيا.  لسورية  المعادية  الدعاية 
الوقت الحالي ، وقع عدة مئات من األشخاص بالفعل على الرسالة المفتوحة. من بينهم سياسيون وعلماء وأساتذة جامعيون 
القرار  وشخصيات سورية بارزة وعربية سورية. بعضهم، بصراحة، يعتبرون أبطاالً وطنيين أو لهم تأثير كبير على صنع 

في بلدانهم«.

عري�سة اإلى الخارجية الرو�سية ولجنتي العالقات العامة والمعلومات

في مجل�س الدوما ولإدارة قناة رو�سيا اليوم 

السيد المحترم سيرغي الفروف وزير خارجية روسيا االتحادّية الصديقة السيد المحترم رئيس 
لجنة العالقات العامة في مجلس الدوما 

السيد المحترم رئيس لجنة المعلومات في مجلس الدوما
 السادة إدارة قناة روسيا اليوم الناطقة باللغة العربية المحترمين 

بعد التحية، 
نحن الموقعين أدناه على هذا البيان، مجموعة من اإلعالميين والمفكرين والكّتاب من سورية 
الدور  وخطورة  وأهمية  بحساسية  العارفين  الوطني،  بالشأن  المهتمين  العربي  الوطن  وبلدان 
اإلعالم  استخدام  إلى  المغرضين  بعض  سعي  مخاطر  أيضاً  والمدركين  اإلعالم،  به  يقوم  الذي 
واستغالله لإلساءة المتعمدة والمتكررة للعالقات االستراتيجية والتاريخية بين روسيا من جهة، 
وسورية والبلدان العربية من جهة ثانية، نضع بين أيديكم هذا الكتاب آملين منكم اإلطالع واتخاذ 
ما ترونه مناسباً لدرء تكرار بعض األخطاء المهنية المؤذية واإلساءات المتكررة ألواصر الصداقة 

التاريخية بيننا.
 نخاطبكم بكل محبة واحترام وتقدير للدور الروسي الهام في منطقتنا والعالم، مؤكدين إيماننا 
وتكافؤ  المجال  إتاحة  في  والعدل  للمعلومة،  الحر  الوصول  وحق  والتعبير  والرأي  الفكر  بحرية 
قصد،  أو  جهل  عن  المهنية،  األخطاء  تكرار  إن  السياسية.  الممارسة  في  المتنافسين  بين  الفرص 
واالفتراء  التضليل  يعتمد  الذي  المعادي  اإلعالم  خندق  في  بعيد  حد  الى  الصديق  اإلعالم  يجعل 

والتجييش الشعبي وتشكيل الرأي العام بما يخدم مشاريعه االستعمارية الخبيثة.
 ما تّم نشره وبثه على بعض المواقع والمنابر الرسمية الروسية أدى إلى تأليب قطاع واسع من 
الشارعين العربي والروسي وإثارة توترات وردود ومهاترات نحن جميعاً في غنى عنها، وحرف 

البوصلة عن حربنا المشتركة ضد اإلرهاب والمخططات الغربية التي تستهدفنا معاً.
 السادة المحترمين: 

نخاطبكم كأصدقاء وحلفاء مؤكدين أن كتابنا هذا منبعه الحرص والتنبيه إلى مواطن الخلل 
لنعالجها معاً، وليس من باب التدخل في السياسات اإلعالمية الروسية أو التضييق على حرية 
النظر  لوجهات  والمتوازن  العادل  بالتمثيل  االلتزام  ضرورة  على  التأكيد  مع  والتعبير،  الرأي 
والمواقف على المنابر اإلعالمية، ال أن نتركها مسرحاً مستباحاً إلساءات متعّمدة ومتكررة ال تخدم 

قضايانا ومصالحنا المشتركة. 
 إننا أيها األصدقاء نثمن عالياً ما تقوم به جمهورية روسيا االتحادية بقيادة الرئيس فالديمير 
على  الحرب  في  جسام  وتضحيات  جبارة  جهود  من  الروسّي  والجيش  الفروف  والوزير  بوتن 
التي  سورية  في  سيما  ال  العادلة،  القضايا  ودعم  العالمي  النظام  في  التوازن  وتحقيق  اإلرهاب 
تحارب اإلرهاب نيابة عن العالم أجمع في السنوات العشر األخيرة، والتي تربط رئيسها الدكتور 
القرار  استباحة  وعدم  المشترك  واالحترام  الندية  على  قائمة  وقوية  خاصة  عالقة  األسد  بشار 
السيادي والحفاظ على وحدة األراضي السورية وتحريرها من االرهاب واالحتالل، وحق الشعب 

السوري في تقرير مصيره. 
روسية  فضائية  قناة  الصديقة  روسيا  أطلقت  عندما  خيراً  استبشرنا  لقد  المحترمين،   السادة 
ناطقة باللغة العربية، والقت القناة قبوالً عالياً بين المشاهدين العرب على ضوء الُسعار اإلعالمي 
لالستعمار  المناهضة  والقوى  الدول  من  وحلفائهما  وروسيا  سورية  ضد  والمستعرب  الغربي 
واإلرهاب. فكما تعلمون، كان اإلعالم المعادي رأس حربة في الهجمة غير المسبوقة على سورية 
اإلعالم  التي حققها  النوعية  بالقفزة  والمنطقة بهدف تمزيقها ونهب ثرواتها. كمااستبشرنا خيراً 

الروسي الذي يحقق توازناً في وجه »اإلرهاب اإلعالمي« الذي مورس ضدنا وال يزال. 
ومن هذا المنطلق، نوّد لفت نظركم إلى بعض اإلساءات واالفتراءات الموّثقة التي وردت على عدد 
من وسائل اإلعالم الروسية في اآلونة األخيرة، وسببت امتعاضاً وتجييشاً في الشارع السوري 
إليه  الرئيس بشار األسد واإلساءة  المقاوم عموماً، باستهداف شخص السيد  خصوصا والعربي 
فيهما  استضاف  العربية   RT على  القول(  )قصارى  برنامج  من  حلقتين  في  جاء  ما  في  سّيما  ال 
)فراس  سنوات   10 منذ  المسلحة  للجماعات  بدعمه  يتباهى  شخصاً  مسافر،  سالم  الصحافي 

طالس( وبحقه مذكرات تتهمه بدعم اإلرهاب في أكثر من دولة أوروبية.
وأخالقيات  اإلعالمي  الشرف  لميثاق  الشديد  احترامنا  نؤكد  أخرى،  مرة  المحترمين،   السادة 
الدين وإثارة  أوتار  للعب على  الصديق منبراً  أن ال يستخدم اإلعالم  التعبير، على  المهنة وحرية 
 RT العصبيات العرقية واإلثنية والطائفية المقيتة، كما جاء في البرنامج أعاله، )والذي حذفته

الحقاً عن موقعها( ِلما أثاره من لغط واستياء كبيرين، ولكن كان الضرر قد وقع وتفاقم 
العمل  ضوابط  على  التشديد  منكم  آملين  المالحظات  لهذه  صدركم  يتسع  أن  نرجو  ختاماً،   
الشرعية  رموز  مع  التعاطي  في  والمزاجية  المعايير  ازدواجية  وتجّنب  وأخالقياته،  اإلعالمي 
الدستورية بين دولة ودولة، وال يجوز أن تسمح المنابر بالتهجم على الرئيس األسد دون غيره 
سورية  في  لبلدكم  المشروع  العسكري  الوجود  يصفون  الذين  أولئك  )حتى  العرب  الزعماء  من 

بـ«االحتالل واالستعمار الروسي«(!! 
وإننا إذ نثّمن عالياً ما صدر في موسكو عن المتحدث الرئاسي ديميتري بيسكوف وعن بعثتكم 
الدبلوماسية في جنيف ومسؤولين ومثقفين من روسيا الصديقة، يتبرؤون ويدينون ما ورد من 

إساءات للقيادة السورية وعالقاتها المتينة مع القيادة الروسية، نتمنى عليكم التأكيد على ضرورة 
عدم تكرار ما حدث، وتجنب سوء استخدام منابركم من قبل البعض واستغاللها ألغراض وغايات 
تضّر بجوهر الدور المحوري الذي يلعبه اإلعالم الصادق ورسالته في الحرب والسلم، وبطريقة 

تشّوه العالقات وتقّوض األواصر التاريخية القوية التي تربط بلداننا مع روسيا الصديقة..
رئيساً  الصديقة  االتحادية  لروسيا  والتقدير  الود  خالص  أدناه،  الموقعين  نحن  منا،  تقبلوا 

وجيشاً وشعباً. 
عاشت الصداقة الروسية - السورية، والروسية –العربية.

أما الموَقعون على البيان فهم  مجموعة من اإلعالميين والمفكرين والكّتاب من سورية ولبنان 
وفلسطين ومصر وسائر البلدان العربية المهتمة بالشأن الوطني وجاءت تواقيعهم من حرصهم 

على روح الصداقة مع روسيا االتحادية وهم:
الموقعون

العبود،   خالد  منصور،  عدنان  د.  مرهج،  بشارة  بشور،  معن  الناصر،  عبد  جمال  الحكيم  عبد 
المعصراوي،  مجدي  المقت،  سليمان  صدقي  قبالن،  نضال  د.  قنديل،  ناصر  سليمان،   بهجت  د. 
الله يوليو  التل،  االرشمندريت عبد  الجندي، عامر  الدبس، د. وضاح  د. نارام سرجون، د. ربيع 
)األب الروحي لكنيسة الروم الكاثوليك في القدس المحتلة(، د. هاني سليمان، د. زياد الحافظ، 
أنيس نقاش، ميخائيل عوض، ديمة ناصيف، زياد غصن، فيصل عبد الساتر، شوقي عواضة، د. 
جمال على زهران، د. أحمد المناعي، فادي بودية، د. سمير ابوصالح، علي محسن، غالب قنديل، 
حيدرة بهجت سليمان، د. قاسم حدرج، د. أسد شرف الدين، رمزي عبد الخالق، أحمد بهجة، د. 
نضال الصالح، د. هالة األسعد، وائل المولى، أ. صابرين دياب، باسل ديوب، د. باسم سليمان، 
د. شادي أحمد، د. عبد الخالق محفوض، عبد المجيد عبد اللطيف، عبد القادر خليفة، د. المهندسة 
ميادة رزوق، د. بسام أبو عبد الله، د. خليل تعلوبة،  سماهر الخطيب، سهى الخطيب، د. سليمان 
الربضي، ربى يوسف شاهين، يوسف جابر، مازن سليمان، د. آزن وقاف، د. جان ميخائيل، تركي 
الوهاب، عدنة خير بيك، أحمد  الدبس، ديانا عبد  الله نعواس، نزيه  حسن، سامي يوسف، عبد 
برهو، بشار نجاري، د. عبد الحميد دشتي، العميد ناجي الزعبي، د. عبد الجبار الخضر، عبد الناصر 
حموية، د. وضاح الجندي، طارق السليمان، باسل شعبان، سرالختم أحمد الحاج علي، الناصر 
الدين خلفي،  نداء حرب، د. زهير الفتيح، عامر أبو فراج، عبير محمد، فهد ملحم، د. أحمد مسرابي، 
الشوباشي،  فريدة  السماوي،  بدر  د.  بري،  أمجد  الحموي،  حسان  راغب،  حسين  د.  عبار،  منذر 
عدنان  أسامة  النوري،  هزار  الدرزي،  أحمد  د.  اإلبراهيم،  راميا  الجيروي،  فارس  شعبان،  رشا  د. 
القادري، جمانة محمد مأمون النوري، د. محمد رقية، د. علي حمزة، جورج السعود، محمد حسن 
العلي، جميل مزهر، د. حسن نافعة، خالد خزعل، إياد حسن، انتصار سليمان، د. علي دياب، بالل 
الطيان، طارق حقي، سومر سلطان، شادي حجازي، محمود الشربيني، أمجد دوبا، فطيم األحمد، 
نبيل نجم أبو حمد، د. سحر شبيب، ياسر نحالوي محمد علي مليكي، فاضل عباس مهدي، أغنار 
مرشد، د. أكثم سليمان، سامر السباعي، الوليد صالح، ياسر نصار، نبيل نجم، عصام أبو فخر، 
المطرود، حاتم  د. خالد  الرحمن،  .إباء عبد  د  د. محمد سيد أحمد،  هالل خليل عون، رفيق لطف، 
الشلغمي، نبال مدحت بدر، جهاد الجوجو، حسين أبو خضر، د. سليم بركات، محمد زهير، كمال 

فياض، وصال سلوم، حيان نيوف، فاضل حمود، إلياس أسعد، عبد الكريم أبو نزال، د. حسن أحمد 
حسن، يزيد جرجوس، د. يوسف أسعد، محمود الحارس، عبد المعين زريق، د. نزار سليمان، د. 
أحمد أديب أحمد، د. بسام رجا، د. تميم عزاوي، د. عبد الهادي نصري، عصام عزوز، علي سلمان، 
جنان  مجركش،  نبراس  الحق،  عبد  معن  السعيد،  محمد  معربوني،  عمر  العميد  شكري،  علي 
أحمد، مباركة براهيمي، قتيبة حسن، د. عدنان جرعتلي، سعيد الصباح، سيطان سليمان عيد، 
د. إبراهيم علوش، د. عماد أمير مرشد، هاني العيساوي، حسين مطاوع، سعود قبيالت، نسرين 
العمري، وفاء وقاف،  ابي حسن، محمد  الروسان،  ناريمان زهير  الصغير، حسين معروف عون، 
أمير ونوس عون، ثائر  د. ونسة سليمان األسعد، رفيق فضة، والء محمد عون، نوفل بدر زودة، 
سليمان، ريم شيخ حمدان، عدنان خليل عون، أنطوان أسعد، جمال علي محفوض، ربى يوسف 
د.  كمال،  زهيرة  الحموري،  زياد  حمصي،  أكرم  زودة،  خليل  محمد  عون،  سليمان  فخري  أدريس، 
تمام فاكوش، جمال علي محفوض، حميد عبد القادر عنتر، عبدالرضا الحميد، محمد قرش، جمال 
عيسى، علي يوسف، د. أسعد تركي سواري، عبداإلله باحي، سونيا عدرة، معتز منصور، نبيل 
حالق، د. علي محمد أحمد، وسيم كوثراني، رشيد أبو شاشيه، محمود النقيب، حسن علي كريم، 
د. هيام محمد سالمه، غسان مقدسي، لينا جوني، مازن عابدين، سعيد السعيد، سليم تابت، هيام 
صالح، يحيى صالح الدين، عبد الحسن مستراح، غسان إخالصي، لطيفة المحاميد، فؤاد قاسم 
الشاعر، محمد زين، رشا عبيد، أمان حاج موسى، عباس زكي، منير منصور، أحمد خليفة، خالدة 
جرار، محمد أبو أسعد كناعنة، د. عادل سمارة، محمد ميعاري، م. أماني ابراهيم، عبد عنبتاوي، 
لؤي خطيب، جريس بولس، د. سهيل دياب، سامي مهنا، شوقية منصور، سعيد حسنين، سعيد 
نفاع،  يعقوب حجازي، د. عدنان بكرية، طاهر سيف، أحمد جالجل، خالد الفقيه، زهير اندراوس، 

أم أحمد وشحة،
د. حسان النوري، هديل حسان النوري، وفاء الكبسي، القاضي عبد الكريم الشرعي، هشام عبد 
القادر عنتر، الشيخ عبد الله المنصوري، حسن إبراهيم صالح ، عبد الرحمن حميد الدين، أمجد 
عبدالعالم غالب األسودي، عدنان نقول، جمال خليل، علي بن مسعود المعشني، بهزر البارودي، 
محمد شريف الجيوسي، حسن حردان، زينب العياني، د. عامر الربيعي، د. محمد عباس، فدوى 
عبد الساتر، إيهاب حسن، مصطفى سواس، خالد المنصوب، إبراهيم محمود زين الدين، عصام 
بكر، جمال الطيراوي، نضال الشكعة، ناصر اللحام، نهلة السوسو، د. رياض عواد، د. وائل جنيد، 

د. بسام الشلبي، البروفيسور عمر صابر فلحوط، البروفيسور عبد الوهاب الجبوري،
د. مصطفى الترك، د. علي اسماعيل، المهندس عدنان شاويش،

زياد  د.  وطفة،  يوسف  المهندس  د.  حسين،  منذر  المهندس  كاسوحة،  مريم  حوالة،  فايز  د. 
د. فارس  المهندس نعيم شعبوق،  د. فواز محفوض،  د. مصطفى موفق،  د. نصر قاسم،  حيزان، 
د.  إبراهيم،  د. حين  السلطي،  د. دالل  الدكتور محمد سليمان عون،  د. سامي سبسبي،  عردوس، 
هيثم ابراهيم عون، محمد غزالة، المهندس المنجي مقني، إلياس نصر الله، عصام حنفي، خالد 
يوسف، مراد السوداني، ديما أمين، اللواء عبد الله األتيرة، عمر عساف، د. ايناس عّباد، المهندس 
هيثم عيد، توفيق جزوليت، عبد اللطيف غيث، نبيل عبد الله، عوني ابو غوش، سليمان شقيرات، 

ناصر ابو خضير، صفاء ناصر الدين، زياد الشمالي.

زاسيبكين الفروف

 ر�سالة موجهة من قنديل اإلى زا�سيبكين:

ناأمل اأن يت�سع �سدر القيادة الرو�سية للتعامل مع هذه العري�سة المرفقة كتعبير �سادق عن ال�سداقة

سعادة سفير جمهورية روسيا االتحادية في بيروت 
الصديق العزيز المحب لشعوبنا والمناصر لقضايانا 

سعادة السفير الكسندر زاسيبكين المحترم 

تحية الصداقة وبعد

في ضوء تكرار بعض وسائل اإلعالم في روسيا لتعامل خارج عن المهنية والموضوعية ومخالف لمدّونات سلوك اإلعالم الحر بالمعايير العالمية، وهو ما نؤمن به 
باإلساءة  ليقوموا  شيئاً  يمثلون  ال  مبتذلين  لضيوف  المجال  فتح  أو  العربية،  الروسية  وللعالقات  الروسية  للدولة  تسيء  مفبركة  معلومات  ونشرها  بحمايته،  ونتمسك 
للقضايا العربية، ورموزها، وفي مقدمتهم صديق روسيا وحليفها الرئيس السوري بشار األسد، فيما يجري االلتزام باحترام سائر قادة الدول بمن فيهم خصوم روسيا، 
وفقاً لموجبات القانون والمدونات المهنية، ما يشكل عمالً مبرمجاً الستثارة الغضب واإليحاء بأن روسيا ال تقيم اعتباراً لمفهوم سيادة الدول وشرعيتها الدستورية، وهو 
الدولة الروسية على تحصينه وتثبيته، وقد جعلته عنواناً لمشاركتها وتضحياتها في الحرب على اإلرهاب في سورية، وقّدمت عالقتها بسورية  العنوان الذي تحرص 
كدولة وشرعية وسيادة نموذجاً لعالقات التحالف وللعالقات الدولية في آن واحد، في مقابل نوعية العالقات القائمة على االستعالء والوصاية التي تسود التعامل األميركي 
مع من تسميهم بالحلفاء، ما استدعى قيام عدد من السياسيين والمثقفين واإلعالميين والنخب في سورية والبالد العربية من خيرة أصدقاء روسيا ومحبيها، التحرك 

إلسناد موقف القيادة الروسية في السعي لوضع القانون والسلوك المهني أساساً في مواصلة حماية اإلعالم الحر في ظل ديمقراطية تعتز بها روسيا ونساندها.

سعادة السفير الصديق
الموقعون على هذه العريضة هم خيرة أصدقاء روسيا في العالم العربي ويعتقدون أن ما يفعلونه يعزز رؤية القيادة الروسية وعلى رأسها الرئيس االستثنائي فالديمير 

بوتين الذي نعتز به رمزاً للعالم الجديد، ووزير خارجيته المحترف السيد سيرجي الفروف، الذي نعتبره بحق وزير خارجية كل الدول المظلومة وفي مقدمتها سورية.

سعادة السفير المحترم 
نأمل أن يتسع صدر القيادة الروسية للتعامل مع هذه العريضة المرفقة كتعبير صادق عن الصداقة، من مناضلين يؤمنون بأن صديقك َمن صدقك ال من صَدَقك، وأملنا 

أن تقوموا بإيصالها إلى المعنيين في الدولة الروسية، وأن تلقى اآلذان الصاغية.
لقد شّرفني زمالئي برفع هذه العريضة عبركم، كما سيقوم زمالء في عواصم عربية أخرى، بتقديمها لسفارات روسيا االتحادية.

مع الشكر والتقدير سلفاً 
ناصر قنديل – نائب لبناني سابق – مقّرر لجنة اإلعالم واالتصاالت النيابية سابقاً

رئيس سابق للمجلس الوطني لإلعالم المرئي والمسموع
رئيس تحرير صحيفة البناء اليومية السياسية القومية 

بيروت في 2020-5-14.

الفروف،  سيرجي  الروسي  الخارجية  لوزير  اإلنترنت  على  مفتوحة  رسالة  نشر  تم 
بعض  في  األخيرة  بالمقاالت  يتعلق  فيما   RT قناة  وقيادة  الدولة  دوما  ممثلي  وبعض 

وسائل اإلعالم الروسية التي داهمت حرفياً بشار األسد والقيادة السورية. 
ويطالب الموقعون عليها االنتباه إلى هذه الرسائل، ويشيرون إلى أنه بهذه الطريقة، 
الدعاية  موارد  مع  المساواة  قدم  على  الواقع  في  الروسية  اإلعالم  وسائل  بعض  تقف 

المعادية لسورية وروسيا. 
ممن  األشخاص  بعض  باستضافة  البرامج  بعض  مقدموا  يذهب  عندما  خاصة 
من  مئات  عدة  وقع  الحالي،  الوقت  وفي   RT قناة  إلى  للغاية  فيها  مشكوك  سمعة  لهم 
وأساتذة  وعلماء  سياسيون  بينهم  من  المفتوحة.  الرسالة  على  بالفعل  األشخاص 
يعتبرون  بصراحة،  بعضهم،  سورية.  وعربية  بارزة  سورية  وشخصيات  جامعيون 

أبطاالً وطنيين أو لهم تأثير كبير على صنع القرار في بلدانهم.
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3231  œb??F�«  Ø  2020  —U�√  15  Ø  WFL'«  Ø  …dA�  WO�U��«  WM��«

°—U���ô« vK�√ w� tF{Ë UMOK� Íc�« ”—b�« u� «c� UL�—  
 eO�d��U� ¨W�ËdF�« b{ …œUCL�« …—u��« Ê«Ëb� Ø r�uF� Ÿ«d� u� w�uONB�« w�dF�« Ÿ«dB�U�

ÆsOD�K� vK�
 Âö�≈Ë UO�u�uMJ�Ë œUB��«Ë Õö� vK� «ËƒU� rN�√ ôu� ¨bK��« »UB��« sOM�u��LK� ÊU� UL�

Æ»d� ÂUJ� W�UO�Ë ‰–U��Ë ¨Í—ULF��ô« »dG�« W�UI�Ë
 Æ”U�_« ”—b�« v�≈ U�œuI� «c�Ë ¨WO�ö� ÂuO�« qB�� u� U�Ë Î̈ «d� tCF� ÊU� ÎUI�U� qB� U�
 Î̈UO�«–  ÎUM�Ë  w�UF�  w��«  ¨WO�dF�«  —d���«  W�d��  ¨∆d�NL�«  l{u�«  v�≈  Òb�d�  ¨WO�ö�  qB��  UL�
 w�UO� s�œ Èu�Ë ¨WO��c�Ë WOHzU� sO� Î̈UOK�� …œUCL�« …—u��« Èu� W��Ë√ —UA��« v�≈ W�U{≈
 WOCI�«  WOHB�  qO��  w�  w�dF�«  s�u�«  dO�b��  ÂuI�  UNFOL�Ë  ¨WOM�≈Ë  WOLOK�≈Ë  WO��e��Ë
 ¨UO�«dG� l�Ë_« v��Ë w�dF�«  s�u�«  w� …bO�u�«  W�uI�«  åW�Ëb�«ò ÊUOJ�«  vI�O� ¨WOMOD�KH�«
 UNK�R�  UL�  ¨q�UM��  …b�b�   U�UO�  v�≈  ¨w�dF�«  s�u�«  q�u���  W�—UI�  Î̈U�UJ�  d��_«  UL�—Ë

Æw�dF�« s�u�« q�U� vK� sLON� ÃU�b�ô
 “U�M� WO�u�Ë W�d�U� Èu�Ë ¨W�dD� WLE�√ v�≈ q�u��� WO�u� WLE�√ qÒO��� Ê√ ¨b�_ sJ� r�
 wH���Ë  UO�O�  b{Ë  sLO�«  b{Ë  ¨r�uFL�«  w�UO��«  s�b�«  Ê«ËbF�  UN��ËUI�  w�  ¨W�—u�  b{

°‚«dF�« ‰ö��U�
 wL�d�«  lO�D��«  sJ�Ë  ¨UO�«dG�  ÊUOJ�«  l Ò�u�  U�  b�  v??�≈  XL��  ¨W�ËUIL�«  Ê√  `O��

∫tO��uL�
ÆWOMOD�KH�«Ë WO�œ—_«Ë W�dBL�« WOL�d�« W�uL�« ?

ÆWO�OK��« W�uL�«Ë ?
 ÕdD�  «c�Ë  ¨WO�dF�«  ‚«u�_«  vK�  t�U��M�  o�b��  YO�  Î̈U�œUB��«  ÊUOJ�«  l�u�  v�≈  U�œU�

∫ w�U��« Íb���« UMOK�
ø°lzUC��« Ác� w�ÒËd� W��UFL� ¨W�d�  U�d� ÂuI� ô «–UL�

ø°tJ�d��Ë w�dF�« Ÿ—UA�« …œUF��« ‰ËU�� ô «–UL� 
 s�  WL�U�Ë  WOFD�  n�«u�  ◊d�A�  UL�  ¨w�UI��«  ”œU��«  —u�UD�«  d��  ÎUO�UI�  ËbF�«  l Ò�u��

ÆsOO�ö�ù«Ë sOH�U��L�«Ë sOHI�L�« nK��� b{ sOO�ËdF�«
 ¨¡U�b�_« s� ÂuB��« b�b��Ë W�dF� w� v�� ¨w�«d��« s�  «d�H� WO�ËdF�« ÈuI�«  Òd� bI�
 w��«  ÈuI�«  W�UJ�  ÍbB�K�  wFD�  n�u�  b�b���  ¨WOKBH�  WD��  ¨W�JM�«  d Ò�c�  qF�  UMOK�  «c�Ë
 l�  W�u�   U�ö�  rOI�  w��«  ¨WO�d�  dO�Ë  WO�d�  ‰Ëb�«  nK��L�  ÍbB��«Ë  ¨lO�D��«  w�  X�—u�

ÆWO�dF�« W�_« b{ ÎU�«Ëb� ”—UL� p�c� U�—U���U� ¨ËbF�«
°WOKLF�« vD��U� fO�Ë  «—UFA�«Ë ÂöJ�U� WL�eN�« d�c�� W�√ ”R� b�« U�

∫WO�ö� WF�UI� W�—UL� wM�� u� W�JM�« ÂuO� wIOI� d�̂c�� v�œ_« b��« Ê≈
ÆoKDL�U� w�uONB�« ËbF�«  WF�UI� •

ÆÊUOJK� WL�«b�«  ‰Ëb�«  WLE�√Ë  U��R�Ë  U�d� WF�UI� •
ÆÊUOJ�U� W�d�FL�«  WO�dF�«  WLE�_« nK��� WF�UI�Ë •

¨WN�«uLK� sOO�F� ÎU�«d�Ë ÎU�UM� UN� oK�� YO� ¨WF�UIL�« s�Ë ¨lO�D��« WC�UM� s� Òb� ô
 w� W�ËUIL�«Ë œ«Ë w� W�_« ÊuJ� Ê√ ”R��« sL� ¨W�ËUIL�« dN� wL�� Íc�« Áb�Ë „«d��« «c�Ë

°d�¬
 q��  ¨W�UO��«Ë  W�UI��«Ë  œUB��ôU�  q�  ¨jI�  UN�uO��  …ËbF�«  r�_«  nK���  UM�—U��  r�

Æl�bL�«

 (1¢U áªàJ) ... áÑµædG ¢SQO  (1¢U áªàJ) ... »a ø«£°ù∏a

 (1¢U áªàJ) ... iôcòdG áÑ°SÉæªH

 (1¢U áªàJ) ... â°ù«d áªjõ¡dG

 (1¢U áªàJ) ... á q«Yô°ûdG ô«Z ôHÉ©ªdG

 W�dE�Ë WO�UC�« w� XKF� UL� WO�UL��« …œU�ù« rz«d� UNO� ”—UL� W�dO�b�  U�dE� 
 q�UA�«  dO�b��«  …dJ�  vK�  ÂuI�  w��«  W�dEM�«  w�Ë  ÆU�—UJ��U�   d�U�  w��«  WO�UC�«
 UNO� s Ó� Òq� q�I� dO�b� ¨Âö���ô« vK� sOK�UIL�« qL� q�√ s� ÊUJ��U� W�u�Q� WIDML�
 w� åqOz«d�≈ò XIH�√ p�– Òq� r�— ÆÊUJL�« w� Áœu�Ë WFO��Ë t��u� s� dEM�« ·dB�
 ÂÒbI�� U�dO�√ v�≈ ¡u�K�« v�≈ U�œU� U� ¨Ê«ËbF�« ·«b�√ oOI�� s�  e��Ë dBM�« oOI��
 «c� q�_Ë ÎUO�UO� ·«b�_« iF� oOI��� WO{d��« …ezU�Ë ¨‚“QL�« s� ‰ËeM�« rK� UN�
 r�_«  «u� X�U�  ö�bF� l� WOz«bF�«  UOKLF�« n�Ë vK� h� Íc�« 1701 —«dI�« ÊU�
 ‚ö�≈ n�Ë —«dI� t�U��≈ v�≈ d ÓBÔ� r�Ë —UM�« ‚ö�≈ n�Ë vK� hM� r�® qOHO�u� …b��L�«
 »d� nK� qHI� ô UN�bOI� w� åqOz«d�≈ò Ê_ tOK� ÎU�U� 14  wC� r�— Êü« v�� —UM�«

 Æ©—UB��ô« W�d� t� ÕU�� U�bM� »d��« ·UM���ô eH��� w�Ë …—U�� vK�
  ôËU��  UN�I�«—  W�dBO�  …œôË  b�Ë  q�  —«d??�ù«  qN�  sJ�  r�  «c�  1701  —«dI�«  sJ�
 ◊ËdA�«  Ác�  X�d�  ¡b��«  w�  UN�≈  YO�  ¨W�ËUIL�«  UN�  q�I�  ô  ◊Ëd�  ÷dH�  WO�dO�√
  UO�M��« …œbF��  «u� v�≈ UNK�u�� bF� WO�Ëb�«  «uI�« qL� ‚UD� lO�u� UNM� w��«
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 uN� s�bK� sO� WLzUI�«Ë …—dIL�« WO�dA�« d�UFL�« s� Î«bOF� U�œËb� d�� lzUC� V�dN�
 UN�UH�ù  ÂeK���  WK�u�  Î«œËb�  pKL�  w��«  pK�  W�U�  ‰Ëb�«  ÁbL�F�  ôË  wKL�  dO�  d�√

ÆÎUOKL� sJL� dO� ÎUOIDM� d�√ u�Ë sO�dJ�F�« s� ·ôü«  U�� ÎUO�«bO�
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 Íc�« UMFL��� œ«d�√ sO� Î «d�u�� sJ� r� w�u�« «c� ÆrN��«d�Ë
 a�—U��« t�d� ‰ö��« √u�_ WF�—√ ÊËd� Èb� vK� ÎUF{U� ÊU�
 ¨d�¬  ‰ö��«  ÁbF�  v�√  Íc�«Ë  ¨w�d��«  w�UL�F�«  ‰ö��ô«  Í√
 ‰ö��ô« u� ¨v�Ë_« WOL�UF�« »d��« w� UO�d� WL�e� d�√ vK�
 ‰ö��«  WLK�  l�Ë  nH�  Íc�«  w��dH�«  ÍeOKJ�ù«  ÃËœeL�«
 ¨»«b��« `KDB� UM{—√ ‚u� Áœu�Ë vK� oK�Q� ”UM�« vK�
 W�—u� XL Ò�� w��« uJO� fJ�U� …b�UF� V�uL� p�– ÊU�Ë
 W�—u�  ·UF{≈  rO�I��«  «c�  s�  W�UG�«  X�U�Ë  Æ U�UO�  v�«
 Í√  Í—u��«  »uM��«  w�  wKOz«d�ù«  ÊUOJ�«  Ÿ—e�  Î «dOC��
 l�«u�«  «c�  ‰u�I�  r�U�  t�«–  w�uI�«  w�u�«  Âb�Ë  ÆsOD�K�
 WOK�_«  ·u�  “Ëd�  l�  W�U�  ¨»«b��ô«  t{d�  Íc�«  b�b��«
 q���«  w�  w�«–  rJ�  vK�  ‰uB��«  v�≈  UNOF�Ë  WO�O�L�«
 ¨vF�L�«  «c�  q�L�  W�d��ù«  W{—UF�  s�  r�d�U�Ë  Æw�UM�K�«
 Ÿ—“  p�–  bF�  `��  UL�  ¨»«b��ù«  W�M�√  X��  `��  tÒ�√  Òô≈
 …b�Ë  Âb�  v�≈  œuF�  w�U��«  V���«Ë  ÆwKOz«d�ù«  ÊUOJ�«
 oO�M��« Âb� w� p�– b Ò��� YO�� WO�dF�« ‘uO�K� …œUOI�«
 w��«  ◊uGC�U�  qÒ�L�  Y�U��«  V���«Ë  ÆÊËUF��«Ë  jOD���«Ë
 w�  W�—UAL�«  WO�dF�«  WLE�_«  …œU�  vK�  »«b��ù«  UN�—U�
 sJ� r�Ë »«b��ù« «c� v{d� rJ��« v�≈ XK�Ë w��«Ë »d��«
 UNM�  W��—Ë  UNM�  ’UB��ô«  s�  ÎU�u�  Ád�«Ë√  WH�U��  œ—«u�
 u�  l�«d�«  V���«Ë  ÆUN��UJ�Ë  UN��UB�  vK�  WE�U�L�U�
 rNLEFL� «u�U� s�c�« rNOM�«u�Ë ÂUJ��« sO� WIO���« … ÒuN�«
 «uK ÒC� s�c�« ÂUJ��« ‰–U�� ÒsJ� ¨rN{—√ s� ŸU�b�U� sO��«—
 s�  r�b�«  Êu����  rNKF�  W�UF�«  W�KBL�«  vK�  rN��UB�
 vK�  ‰U��  `{Ë√Ë  ¨W�ËUIL�«Ë  WN�«uL�«  …—ËdC�  sOM�RL�«
 sOO�UL��ù« sOO�uI�«  `OK�� vK� WI�«uL�«  ÂbF� Òq�L�� p�–
 rOLB�Ë w�Ë s� »d��« —UL� ÷u�� s�bF��� «u�U� s�c�«
 ÎU��—b�  w�UJ�«  œ«bF��ù«  Âb�  u�  f�U��«  V���«Ë  ÆW�UM�Ë
 W�œuF��«  s�  W�U�  ¨W�Òb�  dO�  ¡«u??�√  q�  w�  W�K�√Ë
 ÁcN�  …d�U��  sO�OMF�  dO�  ULN�√  Ê«d��F�  sO�K�«  dB�Ë

ÆW�Q�L�«
 WO�U��ù«  »U��_«  ÒÊ√  b�M�  ËbF�«  WH{  v�≈  UMKI��«  «–≈  U Ò�√
 rNLOLB�� ÎôË√ Òq�L�� »d��« `�d� rN��KB� w� X�� w��«
 —uN�  v�≈  œuF�  WOM�œ  …bOI�  s�  s�bÒ�u�L�«  rN�«œ«—≈  œUM�Ë
 …bOIF�«  Ác�Ë  ÆÂÆ‚  ”œU��«  ÊdI�«  w�  W�U�b�«  Ác�  WF�d�
 w� …b�«u�� X�U� w��« W�d�F�« qzU�I�« WMN� b�√ l� XIKD�«
 b�U� qzU�I�« ÁcN� ÎUOL�Ë ÎU��—U� Ÿd��« Íc�«Ë ¨ÊUFM� ÷—√
 ¨—UO�_«  Òq�  vK�  U�bI��Ë  UNzUM�√  sO�  W�dBMF�«  ÕË—  ÒY��
 w��«  W�d�F�«  ‰UO�_«  s�–  w�  WK�U�  …bOIF�«  Ác�  XOI�Ë
 ÂU�√  rN�L�e�  bF�  Â  70 ÂU� sOD�K� s� rN�Ëd� bF�  QA�
 Ác�  qF�  U�Ë  ÆW�—u��«  ÷—_«  q�U�  «uK��«  s�c�«  ÊU�Ëd�«
 s�UJ�«  UNOK�  ÁUH{«  Íc�«  wN�ù«  ·öG�«  u�  dL���  …bOIF�«
 b�√  vK�  Ì·U��  fO�Ë  ÆUNOK�  ·U{√Ë  ÁbF�  ¡U�  s�Ë  «—e�

 ÆwN�≈ l�«Ë v�≈ bM��� …dJ� W�√ UN���J� w��« …uI�« Èb�
 w��«  ¨WOL�UF�«  WO�uONB�«  ÕU��  u�  w�U��«  V���«Ë
 W�œUB��ô«  ŸU{Ëú�  UN�öG��«Ë  UN�U�—≈  qFH�  X�UD��«
 sO�d��«  q�UF�  W??O??�Ë—Ë_«  ‰Ëb??�U??�  X??ÒK??�  w??�??�«  W�O��«
 ‰uB��«Ë  ’dH�«  ’UM��«  s�  ¨WO�U��«Ë  v�Ë_«  sO�OL�UF�«
 wJ� b�u�« «cN� W�Ëƒb�« UN�I�ö�Ë ¨1917 ÂU� —uHK� b�Ë vK�
 w�HM�«Ë ÍdJ�F�« V�—b��« u� Y�U��« V���«Ë ÆtIÒI�� s Ò�R�
 Íc�«  ÍœuNO�«  »U�AK�  WO�uONB�«  W�d��«  ULN�d�Ë  s�cK�«
 ¨WO�Ë—Ë_«  ‘uO��«  ·uH�  w�  sO�OL�UF�«  sO�d��«  ÷U�

 ¨sOD�K�  v�≈  …d�NK�  ÎôË√  WO�U��ù«  ¡«u�_«  ¡ôRN�  Òd�Ë  U ÒL�
 Î «e Ò�d�Ë  Î «bz«“  ÎU��—b�  wÒIK�Ë   U�UBF�«  v�≈  ÂULC�û�  ÎUO�U�Ë
 W�UL�  vK�  ”—u�  Ê≈  t�Q�  s�  Íc�«  Â«d??�ù«  ‰u�√  vK�
 d�_U�  «uK�I�  Ê√  U Ò�≈  s�c�«  s�d�x�  ÎU�—œ  ÊuJ�  Ê√  …dOG�
 ÆÂu��L�«  —bI�«  VM���  rN�«“—√Ë  rN�“UM�  «Ëd�N�  Ë√  l�«u�«
 w��«  WO���uK�«Ë  W�œUL�«   «b�U�L�U�  sLJ� l�«d�«  V���«Ë
 ‰Ë_«  ∫  sO����  WO�dG�«  ‰Ëb??�«  s�   U�UBF�«  Ác�  UN�IK�
 Òq�  w�  s�–u�ML�«  œuNO�«  s�  hÒK���U�  UN���d�  Î «bO���
 vK�  ‰uB��«  —«dL��«  w�U��«Ë  ¨UNO�  «uÒK�  w��«   UFL��L�«
 Æ‰Ëb�«  ÁcN�  UN�u�ÒbI�  œuNO�«  ÊU�  w��«  W�œUL�«   «b�U�L�«
 w��«  …b�«u�«  WO�HM�«  ÕËd??�«  u�  r??�_«Ë  f�U��«  V���«Ë
 ‰U�I�U� ”«dA��ù« v�≈ r�UF�« w� œuNO�«  U�A� l�b� X�U�
 ¨t�u�UF�  UL�  r�cIM�  ¡w�  ô  ÒÊQ�  ÎôË√  rN��UM�  s�  ÎU�öD�≈
 Êu�uJ� …b�«Ë W�œuN� W�Ëœ w� rNFL��� Òô≈ ¨rK� s� rN�√d�
 w��« ÷—_« Ác� ÒÊQ� WOM�b�« rN��UM� ÎUO�U�Ë ¨œUO�_« r� UNO�
 ¨sOM��« s� sO�OH�√ cM� r�œ«b�√ ÷—√ w� UN�ö��ù ÊuK�UI�
 ÁuN�  rNN�≈  W��—  «uII��  r�  r�  Ê≈  ÎUB�U�  vI��  rN�UL�≈  ÒÊ√Ë

Æ÷—_« Ác� ‚u� rN�JKL� W�U�S� WK�L�L�«
 —Òd??�  …«b???�  U??�œö??�  vK�  XÒLO�  w??�??�«  ·Ëd??E??�«  w??�  Ác??�
 ¡«u�_«  QO�  U�bF�  sOD�K�  s�  Ãd��  Ê√  ÍeOKJ�ù«  q��L�«
 ¨W�dH�«  ’UM��ù  …bF���  ÊuJ�  wJ�  W�œuNO�«   U�UBFK�
 r� U�bM� 1973 ÂU� ÊU� Ê√ v�≈ rz«eN�« X�«u�Ë ÆXKF� «cJ�Ë
 WL�UN� vK� dB�Ë W�—u��« W�—uNL��«Ë Êœ—_« sO� ‚UH�ù«
 ¨w�√d�  WK��L�«  ÷—_«  Òq�  fO�  ¨ŸU�d��ô  ‰ö��ô«  W�Ëœ
 ¨¡UMO�  ŸU�d��U�  Òô≈  WL�N�  sJ�  r�  dBL�  ÆUNM�  ¡«e�√  q�
 q��L�«  r�I�«  ŸU�d��ô  X�—U�  W�—u��«  W�—uNL��«Ë
 ÊU�  tÒMJ�  UL�«—U�  Êœ—_«Ë  Êôu��«  W�C�  s�  1967  ÂU�
 s�  q�  WO�  ‰u�  Ád�c���  ÂU�Ë  ËbF�U�  oO�Ë  ‰UB�«  vK�
 bI�  WO�UJ�≈  dB�  XM Ò�√  Ê√  U�Ë  ÆW�—u��«  W�—uNL��«Ë  dB�
 ¡UMO�  …d�e�  t�A�  UN�œUF��U�  wCI�  qOz«d�≈  l�  ‚UH�«
 XOI��  ¨»d��«  ÷u??�  rOLB�  s�  ÎUC�√  w�  XK��  v��
 XMJL� w��« ËbF�« W�Ëœ WN�«uL� …bO�Ë W�—u��« W�—uNL��«
 ŸUD��« b� ÊU� Íc�« Í—u��« gO��« —U��≈Ë UN�«u� lL� s�
 ¨q��L�«  Êôu��«  ÷—√  s�  2rK�  600  vK�  b�e�  U�  d�d��
 WIDML�«  Ác�  w�  Áœu??�Ë  ‰ö��ô«  ”Òd??�Ë  ÎU�eNM�  l�«d��
 ·d��«Ë  V�«d�  w�dO�_«  fOzd�«  v�√  v��  ¨WO�O�«d��ô«
  «—«dI�« ÒqJ� jzU��« ÷d� ÎU�—U{ WOKOz«d�≈ ÎU{—√ Êôu��U�
 fK��Ë …b��L�« r�ú� W�UF�« WOFL��« s� …—œUB�« WO�Ëb�«

Æ¡«u��« vK� s�_«
 UM Ò�≈  –≈  ¨bF�  ÎôuB�  wN�M�  ULÒ�  rz«e�  WK�K�  w�  Ê–≈
 w�dF�«  r�UF�«  w� WL�U��«  WO�UO��«   UI�D�«  qFH� ¨UMK�Ë
 `��√  Íc�«  ÕuCHL�«  ‰–U���«  s�“  v�≈  Î̈UO�dO�√  W�u�bL�«Ë
 √b�  w{UL�«  ÊdI�«   UMO�UL�  cML�  ÆW�UO�  WLKJ�  ÎU??�œ«d??�
 ‰Ëb�«  s�  W�u�bL�«  …b��L�«   U�ôu�«  w�U��  bNA�  r�UF�«
 Íc�«  b�b��«  j??�Ë_«  ‚dA�«  ŸËdA�  oOI���  W??O??�Ë—Ë_«
 Ê√  œU�Ë  ÆW�Òö��«  v{uH�«  W�dE�  vK�  ¡UM�  ÂuI�  Ê√  V��
 ÊUM��  ËbF�«  ÕU��√  U�bM�   UMO�UL��«  qz«Ë√  ÊUM��  w�  `�M�
 ÊUM��  ‰u�b�  tF�  ÊËUF�  b�  ÊU�  W�—uNL�K�  ÎU�Oz—  ÷d�Ë
 Æ—U�√ 17 ‚UH�« Â«d�≈ r� ¨ sOOMOD�KH�« o�� —“U�L�« »UJ�—«Ë
 UNIK�« w��« W�ËUIL�« qFH� Áu�AL�« „d���« «c� ÷UN�≈ r�Ë
 W�U�  ¨WOM�u�«  »«e�_«  iF�  l�  ÊuO�UL��ù«  ÊuO�uI�«
 b�U� UN� ÂU� w��«  w�L�u�«  WOKLF� W�ËUIL�«  qL� W�öD�≈ l�
 Â«e��« v�≈  ËdO� s� »ËdN�« vK� ËbF�«  d��√ w��«Ë Ê«uK�
 2000  ÂU� jI� Íc�«Ë ÊUM��  »uM� w� t{d� Íc�«  wM�_«
 U� ËbFK� ‰c� »U���≈ v�≈  œ√ w��« W�ËUIL�«  U�d{ qFH�

ÆÂuO�« W�UG� ÎU�—U� ÁdO�Q� ‰«“
 ULN��ƒ—  w�dO�_«  tO�«—Ë  ËbF�«  dÒO�  WKOK�   «uM�  cM�Ë
 œU��« qLF�« v�≈ öI��«Ë ¨b�b��« j�Ë_« ‚dA�« WO�O�«d��ô
 wL�  U�  ‰öG��U�  U���  b�  U�U�Ë  ÆÊdI�«  WIH�  oOI���
 v�≈  XF�  w��«  g�«œ  UIK�Ë  W�uL�«  U��d�  ¨w�dF�«  lO�d�U�
 ÒÊ√  wMF�  «c�Ë  ¨ÂUA�«Ë  ‚«dF�«  w�  WO�ö�ù«  W�ö��«  ¡UO�≈
 ‰öN�«   U�UO�  i�uI�  vK�  ÍdJ�F�«  t�UL��«  ÒV�  ËbF�«
 œËb�  sL{  WK�«œ  ËbF�«  U�d��F�  w��«  VOB��«  Í—u��«
 q�√  s�  r�Ë  ¨ÁuN�  rNN�≈  rN�  U�œÒb�  w��«  W�œuNO�«  t��Ëœ
 WOzUN�  œËb�  v�≈  dOA�  …œU�  W�√  r�—u��œ  «uML ÒC�  r�  p�–
 ŸUM�≈  vK�  w�UO��«  ÁbN�  ÒV�  WO�U�  WN�  s�Ë  ÆrN��Ëb�
 ÒVBM�  Ê√  V��  UN�UL��«  ÒÊ√  vK�  Èd??�_«  WO�dF�«  ‰Ëb??�«

  U�ôu�«Ë qOz«d�≈ ÒÊS� w�U��U�Ë WOFOA�« Ê«d�ù UNz«b� vK�
 t�u�  ·u�uK�  UN�  Â“ö�«  r�b�«  sO�Q��  ÊU�bF���  …b��L�«
 ŸeM�Ë ¨UN�  WO�O�«d��« WJ�d� qOz«d�≈ s� qF�� UL� Ê«d�≈
 WO�U���  ÎôuB�  ÁbNA�  U�  «c�Ë  Æw��—U��«  ¡«bF�«  WH�  UNM�
 ¡UM���U�  ¨WO�dF�«  ‰Ëb�«  Òq�  ÒÊ√  YO��  ¨…dO�_«  W�Ëü«  w�
 l�  `K�  …b�UF�  fO�  ¨lO�u��  …e�U�  X���√  ¨‰Ëœ  Àö�
 wN�ù«  qOz«d�≈  o��  ·«d��û�  …e�U�  ÎUC�√  q�  ¨qOz«d�«

Æ—«dI��ô«Ë s�_«Ë œu�u�U�
 w�  q�  ¨W�dJ�F�«  WO�UM�«  vK�  …dB�I�  X�O�  WL�eN�U�
 VF�  WO�H�  vK�  —UB��ù«  v�≈  qI�M�  U�bM�  v??�œ√Ë  Òb??�√
 Áu�K� b� sÒOF� s�œ ŸU��√ ÒÊQ�  «uM��«  «dAF� s�¬ tKL�Q�
 rKE�«  t�uI�c�  W�U��«  v��  «u�«“  U�Ë  t�ö�√  «u�d�Ë  t{—√
  «—uD�L�«  Òq�  “ËU���  t�  «–S�  ¨dO�b��«Ë  dO�N��«Ë  »«cF�«Ë
 sONL�« n�e�« WOKL� √b��Ë ¨WO�dF�« WF�U��«  «—dI�  «¡ôË
 …dL�«  Ác�Ë  Æt�U�KD�  q�UA�«  ŸUOB�ô«Ë  ÁœÒö�  ÂU�√  Ÿu�dK�
 qB��  W�dJ�F�«Ë  WO�UO��«   «œUOI�«  WL�eN�«   “ËU��
 ÊËœ  WO�dF�«   UFL��L�«  Òq�  wM�«u�  s�  W��d�  d��√  v�≈
 w�  WOMOD�KH�«  W�Q�L�«  ÒÊ√  s�ƒ√  XM�  Ê≈Ë  U�√Ë  Æ¡UM���«
 UN�  Èd�_«  WO�dF�«  r�ú�  W�ö�  ô  rOLB�«  w�  Í—u�  ÊQ�
 vK�  UN�–U���   Òd�√  b�  r�_«  Ác�  ÒÊ√  n�RL�U�  ¨…b�U�L�«  Òô≈
 w�u�«  bF�  rNO�  qFH�  r�  s�c�«  W�—u��«   U�UOJ�«  wM�«u�
 Èu�  l�UD�  fO�  U�Ëb�  ÒÊ√  «uFM�IO�  wIOI��«  w�uI�«
 UM��Ëd�  ÒÊQ??�Ë  ¨‚«dF�«  v�≈  sOD�K�  s�  W�—u��«  UM{—Q�
 ¨w�uI�«  ÊQA�«  vK�  V��M�  ô  W�uG�  W�Ëd�  Èu�  X�O�

Æ…dOB� Í– qJ� t���� ÂU�_« X�U� U� «c�Ë
 Î̈ «—b??�  X�O�  WL�eN�«  ÒÊ√  ÊUM��  w�  W�ËUIL�«  X���√  bI�
 oI��  wJ�  UMFCFC�Ë  UMHF{  s??�  œUH��«  Ëb??F??�«  ÒÊ√Ë
 vK� UMOM�«u� s� WK� s� Î «—«d�≈ fL� Ê√ U� tÒ�√Ë¨t�«—UB��«
 ¨t�«d�≈Ë  t�U�—≈Ë  t��dBM�Ë  t��dDG�  ÍbB��«Ë  œuLB�«
 U�  iF��«  ‰U�  Ê≈Ë  Æt�«¡«b��«  n�Ë√Ë  t�U�U�b�«  q�d�  v��
 WO�UM�K�«  ¡«u�_«  ÎU�O���� ÂUA�«  ÷—√ vK� dOG� ‰«“  U�  u�
 WL�U��«  WO�UO��«  WI�D�«  ÒÊ√  vK�  qO�œ  dO��  «c�  ÒÊ≈  UMKI�  ¨
 vK�  d�P��«  ÒÊS�  w�U��U�Ë  ¨WN�«uL�«  vK�  Î «—œU�  ÎUAO�  s��  r�
 vK�  p�–  ÊU�  u�Ë  v��  ¨Ÿœ—  …u�  s�  ÒqJA�  UL�  W�ËUIL�«
 w�  gO�K�  UN�ö�  rOK���  UN���UD�Ë  ¨jI�  Òd��«  bOF�
 ¨UN��UBL�  Òù≈  ÎU�“Ë  rOI�  ô  …b�U�  WO�UO�  WI��  rJ�  q�
 ÆW�ËUIL�«  ÂUO�  q��  ÊU�  UL�  UB�  d�J�  ÊUM��  s�  qF�O�
 W�ËUIL�«  …—u�  t�uA�  Êu�«c�L�«  ‰ËU�  ULN�  ¨q�U�  s�  U�Ë
 c�√ U� ÒÊ√ „—b�Ë Òô≈ ¨UNÒ�–Ë rN�uH� …—UI��Ë r�œUO�_ Î¡U{—≈
 qBH�«  ‰uI�«  w�  …uI�«  vI��  –≈  ¨…uI�«  dOG�  œd���  ô  …uI�U�
 Òs�ËU�� ôË ÆÁœUF� ‰uI� UL� Á—UJ�≈ Ë√ w�uI�« o��« ‚UI�S�
 ÒÊQ�  »dG�«  UN�  Ã ÒËd??�  w��«  U� ÒËb�  dE�  WN�u�  UM�UM�≈  b�√
 o�dF�« UM��—U� s� rNOK� ÒœdM� UÒM�_ ¨vI���  b�Ë qOz«d�≈
 w�  W�d�d��«  qzU�I�«  Ác�  t�Ë  w�  ·u�u�U�  UM�  bNA�  Íc�«
  e�� U� ÒÊQ� ÎUC�√ Y�b��« a�—U��« bNA�Ë ¨r�bI�« UM��—U�
 U�√Ë Æ…œdHM� W�ËUIL�« t�II� b� WO�d� ‰Ëœ …b� ‘uO� tM�
 Íc�«  W�ËUIL�«  qF� v�≈  U ÒL�≈Ë …œb�� W�ËUI� v�≈  dO�√ ô UM�
  «œUN� dOD�� v�≈ UNF�b� UM�F� s� WK� ”uH� w� dB��«
 „d��  Ê√  s�  Îôb��  Æ‰UO�√Ë  ‰UO�_  a�—U��«  U�d�cO�  WO�uD�
 ¨WHOFC�«  ”uHM�«  w�  w�K��«  UNKF�  qFH�  Ê√  WL�eN�«  —U�ü
 `K��M�  W�ËUIL�«  ÂU�√  ËbF�«  WL�e�  —U�¬  v�≈  dEM�  Ê√  UMOK�
 ¨”uHM�«Ë  ¨W??�ƒd??�«Ë  ¨U�ƒd�«  b Ò�u�  Íc??�«  w�uI�«  ÊUL�ùU�
 v�≈  WL�eN�«  VKI�  Ê√  lOD���  wJ�  rz«eF�«Ë  ¨ «œ«—ù«Ë
 …UO��  sOM��U�  ”UI�  ô  r�_«  …UO�  ÒÊ≈  Æ—UB��≈  d�≈  —UB��«
 ËbF�« W�dF�Ë ¨U�Ëb� W�d�� s� U�bH��« Ê≈ ”Q� ôË ¨œ«d�_«
 wH�√ W�«d� d�� wIDM�ö�« tIDM� s�Ë Íc�« ¨…—Ëd{Ë V�«Ë
 ÁœUFO�  ÷—√  v�≈  œU�  v��  t�U�UM�  vK�  ÎULLB�  wI�Ë  ÂU�
 »U��√Ë ¨sOOIOI��« ÷—_« »U��√ s�� UM�U� UL� ÆWKÒO��L�«
 vK� eO�d��«Ë UN� p�L��« s� Îôb� UNM� vK��� WI��« WOCI�«
 «–≈  WMJL�  WO�UL��ù«  ‚—«u��«  ÒÊQ�  s�R�  b�b�  ÊU��≈  ¡UM�
 r�  ÂuO�«  ËbF�«  W�Ëœ  dLF�  ÆWO�«RL�«  ·ËdE�«  UN�  U�dÒ�Ë  U�
 ô  v��  …d�«u��   U�UJ�ù«Ë  ¨WL�bI�«  t�JKL�  dL�  “ËU���
 œuLB�«  s�  qOKI�«  q�  dO�J�«  UM�  VKDÔ�  ôË  ¨dLF�«  «c�  ‰uD�
 rz«b�«  wF��«Ë  Ó̈ôË«  sO�–U��L�«  q�«b�«  œuNO�  ÍbB��«Ë

 ÆÂu��L�« dBM�« v�« UM� ÊËdO�O� s�c�« sO�ËUIL�« r�b�
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 ?QGƒëdG áÄ«g IƒYO πÑ≤à°ùªdG ójôj kÓ©a πg

 o�«u�� √b�� W�œUB��ô«  W�“ú� Òq��«  ÊQ� —U���«  bL�� q�I��L�«  —UO� VzU� ÕÒd� ≠
 U� ÎUHOC� ¨WO�U�b�« WO�O�«d��ô« WA�UML� «b�F� w� —«u�K� WOM�u�« W�ON�« d�� w�UO�
 ◊«d��« ÎUF�� tI� s� fO� sJ� ¨tI� «c�Ë ¨—«u��« «cN� ZzU�� s� q�I��L�« —UO� t��d�

ÆwM�Ë —«u�� Á—d�� jI� ô≈Ë WOLJ� WÒOM� —«u��«
 ÆdOG�«  s� dE�M� Ê√  q�I��L�«  —UO��  Òo�� ô Ÿu{uL�«Ë …u�bK�  W�U���ô« s� d��√  ≠
 Õö�  l{u�  t�u�b�  ¨—«u��«  WKOB��  o��L�«  ÊULC�«  tODF�  s�  Î «b�√  Ê√  wFO�D�U�
 Íc�« u� —«u��« sJ� ¨ÂuKFL�« q�I��L�« Õd� «c�Ë Æw�UM�K�« gO��« …d�≈ X�� W�ËUIL�«

Æ—ÒdI�
 w��« «b�F� w� wM�u�« —«u��« …dJ� ‰u�I� q�I��L�« —UO� ZC� ÎöF� q� u� ‰«R��« ≠
 œ«—√Ë W�uJ�K� W�œUB��ô« WD��« WA�UML� W�—uNL��« fOz— …u�b�« t�Ë U�bM� UNC�—
 Ê√Ë  ¨ Òd�√  WD�  ‰u�  —«u�  w�  W�—UAL�«  i�—  t�√  —U���U�  ¨‰u�I�«  Ád��  —d��  ÎU�d��

ønK��� ŸU�b�« WO�O�«d��« d�√ ULMO� ¨»«uM�« fK�� w� r�� »«uM�« s� UN�A�UM�
 X�U�  «–≈  q�I��L�«  —UO��  t�ML�  W�—uNL��«  fOz—Ë  tK�«  »e�  œÒœd��  s�  Ãd��  ≠
 w�dO�_«  w�dG�«  „ULN�ôU�Ë  ¨W�uJ��«  vK�  w�Ëb�«  ÕU�H�ôU�  WK�L�L�«   «dOG�L�«
  «—bIL�« nF{Ë œ—«uL�« l�«d� l� q�«b�« u�� w�OK��« ¡UHJ�ôU�Ë ¨U�Ë—uJ� w�Ë—Ë_«Ë
 tKF� W�d�d��« WKzUF�« W�U� vK� Íd�� U� ÊU� «–≈Ë ¨jHM�« dF� w� l�dL�« ◊u�N�« qFH�

ÆWO�UO��« WzbN��«Ë —«u�K� W�U��«Ë v{uH�«Ë wEA��« v�≈ bK��« »U�– vMF� „—b�
 WOC�  t�Q�  ¨W�ËUIL�«  Õö�  s�  Î«—«d??�  t�Oz—  t�U�Ë  o��  U�  q�I��L�«  —UO�  rKF�  ≠
 b�  WO�U�b�«  WO�O�«d��ô«  Ê«uM�  sJ�  ¨jI�  t��uJ�  fO�Ë  ÊUM��  …—b�  s�  d��√  WOLOK�≈

ÆWzbN��« d�d��Ë —«u�K� ÎU��UM� ÊuJ�
 øq�I��L�« —UO�� b�b� n�u� s� d�F� —U���« Âö� q� ≠

 ?QGƒëdG áÄ«g IƒYO πÑ≤à°ùªdG ójôj kÓ©a πg

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

 (1¢U áªàJ) ... ÉfhQƒc §¨°V ™LGôJ

 s� bF�√ u� ULO� œu�√ Î U�I� qJA�Ë ¨W�Ëb�« ·eM��� Íc�« ¡U�dNJ�« nK� w� Î UOKL� 
 vK�Ë ¨nKL�« «c� ¡UN�≈ vK� Î UH�Ë X�U� Î UO�—U� W�uJ��« WO�b� YO� ¨w�UL�« n�eM�«
 WOL�UF�«   U�dA�«  l�  W�UD�«  d�“Ë  UNF�uO�  WO�UH�«  W�uJ��«   d�√  bOFB�«  «c�
 ULMO� ¨tKOGA�Ë Ád�uD�Ë ŸUDI�«  …—«œù WK�UJ�� l�—UAL� ÂbI��«  vK� XI�«Ë w��«

Æ¡U�dNJ�« q�uL�� sOB�« Èb� Î «œ«bF��«Ë Î U�UL��« „UM� Ê≈ W�UD�« d�“Ë ‰U�
 UO�Ë— ÒrC� Íc�« n�U���U� p�L�K� sOHI�L�«  U�L�  «u�œ WO�UO��« W�U��« vK�
 WO�Ëd�«  …œUOIK�  W�U�—Ë  ¨tMOB��Ë  t��UL�Ë  ¨Ê«d??�≈Ë  W�ËUIL�«  Èu??�Ë  W�—u�Ë
 ¨U�Ëb�«  w�  WO�Ëb�«   U�öF�«Ë   U�uKFL�«  w�M��  w�Oz—Ë  WO�—U��«  d�“u�  WK�L�
 bN�  Íc�«  ¨w�Ëd�«  Âö�ù«  iF�  ¡«œ√  j�C�  ¨n�U���«  «cN�  Y�FK�  Î UFM�  W��UDLK�
  «—UB��«  q�  w�  n�U���«Ë  W�«bBK�Ë  UO�Ëd�  W�O��Ë  ¨W�—u��  W�O��  n�«u�
 Âö�ù« W�d� r�U� qK��K� iF��« vF�� W�d�AL�«  UO�C��« qFH� XII�� Èd��
 ¨n�«u�Ë WDA�√ W��UML�U�Ë ¨sOD�K� »UB��« Èd�– ÂuO�« q�� ULO� ¨UNM� qOMK�
 Î «œbM�  ¨bO�Ë  —UO��  W�ËUIL�U�  p�L�K�  u�b�  w�UL��ô«  w�uI�«  Í—u��«  »e��«Ë
 vK�  WO�dF�«   U�uJ��«  d�P�Ë  ‰ö��ô«  ÊUO�  l�  lO�D��«  u��  »ËdN�«  W�UO��

ÆUN�OC�Ë UN�F�Ë sOD�K�

 ÂËRA� a�—U� ¨1948  —U�√ s� dA� f�U��« Ê√ w�UL��ô« w�uI�« Í—u��« »e��« d���«Ë
  «—«dI�«Ë   «—U�L�«  q�  i�d�  X�U��«  wzb�L�«  ÍbzUIF�«  tH�u�  vK�  Î«b�R�  ¨UM��√  …UO�  w�

ÆUMI� ¡«e��« b�R�Ë UM{—√ ‰ö��« r�b� w��«  UIHB�«Ë
 ¨WO�uI�« UM�OC� d�u�Ë UMI�Ë UM{—√ w� sOD�K� q� sOD�K� Ê√ v�« ÊUO� w� »e��« XH�Ë
 UM{—√ vK� t� …UO� ô w�UMD�« Ÿ—“ u� w�UDO��ô« ÍdBMF�« w�uONB�« ? ÍœuNO�« ÊUOJ�« ÒÊ√Ë
  UOKL� lA�Q� ËbF�« ÂUO� w� dD��« …Ë—– Ê« vK� œÒb� UL� ÆdB� Â√ s�e�« ‰U� sOD�K� w�
 ¨sOD�K� ÷—√ b�uN� w�Ë  UM�u��L�« ¡UM� w� —«dL��ô«Ë sOOMOD�KH�« o�� qOJM��«Ë q�I�«
 ”bI�«  t�ö�≈  bF�  p�–Ë  ¨r�UF�«  lL��Ë  È√d�  vK�Ë  ¨WO�dG�«  WHC�«Ë  ”bI�«  w�  ULO�  ô
 iF�  d�P�  u�  sOD�K�  WOC�  vK�  dD��«  …Ë—–  Ê√  UL�ò  ∫ÎUHOC�  ¨w�UB��ô«  t�UOJ�  WL�U�
 W�Q�L�«  WOHB��  ÊdI�«  WIH�  w�  UN�«d��«Ë  ¨ËbF�«  l�  lO�D��«  UNF�dA�Ë  ¨WO�dF�«  WLE�_«

Æå U�u��L�« q� vK�Ë ÎUO�F� t� ÍbB��« s� Òb� ô YO��Ë dOD� —Ëœ «c�Ë ÆWOMOD�KH�«
 W�OAL�  ÎUI�Ë  t�œR�  w�Ë  Î̈U�uAJ�   U�  W�ËdN�«Ë  lO�D��«  WLE�√  —Ëœò  Ê√  »e��«  d���«Ë
  U�uJ�  ¡U??�ƒ—  ÂUO�  ÎUO�U�  fO�Ë  ¨t�  WL�«b�«  W�—ULF��ô«  ‰Ëb??�«Ë  w�uONB�«  ‰ö��ô«
 l� WF�DL�« WO�dF�« ‰Ëb�« W�UL�� …—œU��ò ‚ö�S� U��d� w� sOI�U�Ë sOO�U� »«u�Ë ¡«—“ËË
 ÊUO� ÂUO� Êö�≈ vK� Íb�L�«  Òœd�«  Ê√  È√—Ë ÆsOD�K� WOC� W�UO�� l�b� sL� t�≈  ÆåqOz«d�≈
 ÎöO�� U�œUL��«Ë Î «—UO�Ë ÎU�N� W�ËUIL�U� p�L��« u� ¨sOD�K� ÷—√ vK� w�uONB�« ‰ö��ô«
 Òœd�« ÒÊ√ UL� ÆW�_«Ë sOD�K� w� W�ËUIL�« Èu�Ë  U�d�Ë »«e�√ WO�ËR�� Ác�Ë Æd�d��K� Î «bO�Ë
 l�d�Ë UNC�� bOF��� Ê√ V�� w��« »uFA�« WO�ËR�� uN� WO�dF�« lO�D��« WLE�« d�P� vK�

ÆåW�œUF�« UN�OC�Ë sOD�KH� …dB� UN�u�
 W�uJ��«  fOz—  W�Uzd�  WO�uJ��«  U�«d��«  w�   bI�  w��«  ¡«—“u�«  fK��  W�K�   bN�Ë
   UM�UA�«  …—œUB� fK�L�«  —Òd� –≈ ÆnK� s� d��√ w� W�“U�Ë WLN�  «—«d� WKL� »U�œ ÊU��

ÆW�—u��«Ë WO�UM�K�« sO�N��« vK� UN��uL� l� »ÒdN� w��« Z�—UNB�«Ë
 W�UF�« W��F��« dO�«b� —U�≈ w�Ë t�√ v�« W�K��« bF�  bLB�« b�� ‰UM�   Âö�ù« …d�“Ë X�H�Ë
 Èu� Ë  gO��«  W�KBL� ÊUM�� v�≈ UN�«d�≈Ë UN�U�œ≈ Òr�� w��« œ«uL�« …—œUB� W�uJ��«  —d�

Æåœ«uL�«Ë W�UC��« jI� fO�Ë  «—UO��«Ë  UO�ü« qLA�Ë W�UF�« W��F��« q� w�  s�_«
 ÷«dF��«Ë  œËb��«  vK�  V�dN��«  j�C�  ¡«—“u�«  s�  œb�  W��UD�  bF�  —«dI�«  «c�  c��«  b�Ë
 V� œUL� W�UMB�« d�“Ë ÊU� sO��UDL�« “d�√Ë ¨w�UM�K�« œUB��ô« vK� d�_« «cN� WO�K��« ZzU�M�«
 W�dNL�«  UO�ü«Ë W�UC��« …—œUB�Ë sO�U��ôU� œËb��« vK� V�dN��« n�u� V�U� Íc�« tK�«
 V�dN��«Ë »dN��«  ·UI�≈  u� —«dI�«  «c� s� ·bN�«ò Ê√  v�«  å¡UM��«å?�  tK�«  V� —U�√Ë ÆåUN�ö�
 U�c��� w��«  «¡«d�ù« v�« W�U{« W�uJ��« —«d�ò Ê√ v�« ÎU��ô ¨åœËb��« w�N� vK� »d���«Ë
 r�√ b�√ò Ê√ ·U{√Ë ÆåbOFB�« «c� vK� ÎU�uLK� ÎUM��� dNE�� œËb��« vK� WOM�_« …eN�_«
 lzUC�K� V�dN��«  UOKL� j�{Ë sOO�UM�K�« sOFMBL�«Ë w�UM�K�« œUB��ô« W�UL� —«dI�« ·«b�√

ÆåÊUM�� ·dB� s� W�u�bL�« pK� ULO� ô
 WO�dA�«Ë WO�ULA�« W�—u��« – WO�UM�K�« œËb��« vK� gO��«  «b�Ë XD�{ ¨p�– ‚UO� w�Ë
 WKL�� ÊU�Ë »¬ pO� 2Ë Z�—UN� 10 ¨2020Ø5Ø14Ë 2020Ø5Ø7 sO� U� WHK��� a�—«u��Ë
 71 w�«u�� WKL�� »¬ pO� 4Ë sO�M�U� XD�{ UL� ¨ Ë“UL�« …œU� s� d�O� 215000 w�«u��
 WOzUCI�«  UN��« v�≈  U�u�CL�« l� Êu�u�uL�« qO�√Ë ÎUB�� 25 XH�Ë√ UL� ¨sO�D�« s� ÎUM�

ÆW�œËb��« d�UFL�« s� œb� vK� gO��«  «b�u� n�JL�« „d���« k�u�Ë ¨WB��L�«
 vK�  ÷ËUH��«  WO�UM�  ÁUOL�«Ë  W�UD�«  …—«“Ë  VK�  vK�  WI�«uL�«  ¡«—“u??�«  fK��  —d�  UL�
 ‰U�œ« bF� …—«“u�« q�� s� …bFL�« r�UH��« …d�c� v�« Î «œUM��« WL�NL�«  U�dA�« l�  UL�UH��«
 d�dI�  l�—Ë  ¨tM�  √e���  ô  Î «¡e�  d��F�  w��«Ë  ¨—«dI�«  «cN�  WI�dL�«Ë  ¨UNOK�   ö�bF��«  iF�
 V��� UN� ôULJ��«Ë w�«d�e�U� Î «¡b� ¨WD��« oO�D� v�« —UBÔ� w� ¡«—“u�« fK�� v�« W�O�M�U�
 hM�  q�UFL�«  ¡UM��   U�dA�«  l�  ÷ËUH�K�  r�UH��«  …d�c�  Ê√  v�«   U�uKFL�«  X�H�Ë  ÆWD��«

Æ¡«—“u�« fK�� v�≈ d�dI� l�dÔ�Ë ÷ËdF�« ÂbIÔ� r� dN�√ 6 U�UB�√ …b� vK�
 j��d�  q�UFL�«  ¡UM��  cOHM��«Ë   UB�UML�«  ¡«d�≈  ¡b�  Ê≈  å¡UM��«å?�  W�—«“Ë  —œUB�  X�U�Ë
 3  …b�  ‰ö�  WOzUNM�«   U�dA�«   U�U�«  w�Q�  Ê√  WF�u��  ¨ U�dA�«  l�   U��U�L�«  ZzU�M�
 W�UD�« d�“Ë ‰U�Ë Æå¡U�dNJ�« W�“√ q� o�d� vK� WO�Ë« …uD� —«dI�« «c�ò Ê√ …d��F� ¨å—uN�
 q�UFL�« qLA� qJA� dO�� qLF�«Ë e�U� ◊Ëd� d��œ UM�b�ò ∫W�K��« bF� d�� ÊuL�— ÁUOL�«Ë

Æåw�«d�e�«Ë U�UFK�Ë —UL� d�œ w�
 ·dB�  r�U�  l�  ‰UL�«  d�“ËË  W�uJ��«  fOz—  sO�  W�K��«  g�U�  vK�   U��U��   d�Ë
 ÊU� W�uJ��« fOz— Ê≈ –≈ å¡UM��«ò XLK� U� V��� ·dB�« dF� nK� w� W�ö� ÷U�— ÊUM��
 j�{Ë bIM�« ‚u� vK� …dDO�K� WF�d�Ë WOKL�  «uD�Ë  «¡«d�≈ –U��« W�ö� s� VK� b�
 W�—UCL�«  UOKL�  U��ö� nAJ� Èd�� w��«  UIOI���« ¡u{ w� ·dB�« dF�� sO��ö�L�«
 ÆåÊUM��  ·dB�  w�  v�Ë√Ë  UOK�   U�u���  s�  ¡«—b�  X�U�  w��«Ë  XKB�  w��«   UHO�u��«Ë
 Íe�dL�«  ·dBL�«  l�  ÊËUF��U�  w�uJ��«  wF��«ò  Ê√  v�«  å¡UM��«å?�  W�—«“Ë  —œUB�   —U�√Ë
 sJ� ¨WOMFL�«  UN��« sO� WK�u� …d�� cM� dL��� u�Ë Î«b�b� fO� —ôËb�U�  U�—UCL�« j�C�
 ¨åW�uJ��«  WK��√  s�   U�O{u��«Ë   U�U�ù«  r�bI�  w�  Íe�dL�«  ·dBL�«  s�  ÊU�  dO�Q��«
 U�–U��« Íe�dL�« ·dBL�« Âe�F� w��«  «uD��« dE�M� ‰«“ U� W�uJ��« fOz—ò Ê√ v�« …dOA�
 w� —UF�_«Ë —ôËb�« W�“√ q�� sO�«dB�« W�UI�Ë œUB��ô« …«“ËË ·—UBL�« WOFL� l� ÊËUF��U�

 ÆåX�Ë »d�√
 W�bIM�«  UOKLF�« d�b� X��D�« WÒOzUCI�« WO�UC�« …“dH� s� …u� Ê√ bO�√ ¨p�– ‚UO� w�Ë

 oOI���« —U�≈ w�  «bM��� vK� ‰uB�K� Íe�dL�« ·dBL�« v�« Ê«bL� Ê“U� ÊUM�� ·dB� w�
ÆWKLF�U� V�ö��« nK� w�

 W�—UCL�« nK� w�  UIOI���« w� q�b�� s� W�uJ��«ò Ê√ W�K��« ‰ö� W�uJ��« fOz— b�√Ë
 s�Ë —ôËb�« dF� ŸUH�—« V�� «u�dF� Ê√ sOO�UM�K�« o� s� sJ� ¨qJ� ÍQ� WOM�u�« WKLF�« vK�
 Ê√ v�≈ —U�√Ë ÆåqB�� U� WOHK� w� U�Ë d�_« «c� s� ‰ËR�L�« s�Ë WOM�u�« WKLF�U� V�ö��
 q� nAJM�Ë ¨‚«—Ë_« lOL� nAJM� UN�ULJ��« b�d�Ë  UIOI���« Ác� ZzU�� ÊËdE�M� sOO�UM�K�«
 v�≈ ‘uAGL�« ‰uOH�« nK� w�  UIOI���« q�u�� Ê√ …—Ëd{ vK� œÒb� UL� ÆåsO�—u�L�« ¡UL�√
 s� sOO�UM�K�«ò Ê√ b�√Ë ÆÂUF�« ‰UL�« VNM� ◊—u�� q� nO�u� r�� Ê√ V�«u�« s�Ë ¨WL�U� ZzU��
 Æ‘uAGL�« ‰uOH�« nK�Ë —ôËb�« dF� ŸUH�—« nK� w�  UIOI���« lOOL�� W�ËU�� Í√ s� «u�J��
 q� vK� ¨t�H� X�u�« w�Ë ¨UN� q�b�� s�Ë ¨ UIOI���« WO�UH� vK� ÊuB�d� s�� bO�Q��U�
 ÆWA�— t�√— vK� b�√ ôË ÆX�e� rN��Ë WML�� rN�� „UM� fO� ÆtHO�u� r�� Ê√ ◊—u�� h��
 o�  rN��  q�  wDF�Ë  ¨sOO�UM�K�«  wL��  w��«   «¡«d??�ù«  lOL�  r�bM�Ë  ¨¡UCI�U�  WI�  UM�b�

ÆåW�bOJ�U� ôË …d�U�L�U� q�I� s� ¨bO�Q��U� Æt�¡«d�  U��ù t�H� s� ŸU�b�«
 —UO�  ÊUM��  q��  w�  WO�UN�ô«  W�ON�«  fOz—  —b??�√  ‘uAGL�«  ‰uOH�«  nK�  bOF�  vK�
 Õ«d� ‚ö�S� Î «—«d�  ¨—uBM� ôuI� ÊUM��  q�� w� ‰Ë_«  oOI���«  w{U� —«dI�  ÎU�ö� fO��d�
 s� —b� UNI�� d�¬ ¡U�œ« vK� ¡UM� W�u�u� X�«“ U� w�UG� Ê« ô« Æw�UG� —Ë—Ë√ jHM�« ÂU� …d�b�
 W�e�dL�«  «d���L�« W�Ozd� WO�U{«  U�U� qO���� V�ö��« WOC� w� Êu� …œU� WO{UI�«

Æs�b�« —u� W��b� WODHM�«  PAML�« w�
  «¡«d�≈ò Ê√ w��dF�« w�Ë— o�U��« d�“u�« fOK� fO�d� s� ŸU�b�« qO�Ë È√— q�UIL�« w�
 Æå «“ËU���«  Ác�  V���  ¡UCI�«  s�  W��—  UM�b�Ë  WOz«e��«   UL�U�L�«  ‰u�√  XJN��«  …b�
 d�� fOK� ÕUCO��« XC�— Êu� …œU� WO{UI�«ò Ê√ v�≈ w�u�eHK� ÌY�b� w� w��dF�« —U�√Ë
 V�dL�«ò  Ê√  d���«Ë  ¨åŸu�b�«  r�bI��  w�U�LK�  o��«  wDF�  73 …œUL�«ò Ê√ `{Ë√Ë ¨åX�d��ô«

ÆånO�u��«  «d�c� —«b�S� Ÿ«d�ù«
  U�“ú�  U��UFL�« —U�� Ê≈ t�u� å¡UM��«å?� tM� Êu� ‰UAO� W�—uNL��« fOz— —«Ë“ qI�Ë
 WzœU� —U� vK�Ë Âu�dL�« o�Ë dO�� sO�—u�L�« WI�ö�Ë œU�H�« W��UJ�Ë WO�UL�«Ë W�œUB��ô«
  «bOIF��«Ë bFB�« nK��� vK� WK�dL�« W�uF� r�— w�UO��« ZO�C�«Ë  U�bOJ�« s� Î«bOF�
 WD��«  vK�  ‰uF�  W�—uNL��«  fOz—ò  Ê√  v�«  —«Ëe??�«  —U�√Ë  ¨åbK��«  w�  W�ËdFL�«  WO�UO��«
 ‰U�œ«  bF�  cOHM��«  l{u�  l{u�Ë  w�UOM�«  fK�L�«  w�  dI�  Ê√  dE�M�Ë  W�uJ�K�  WO�ö�ô«
 W��«u� p�–Ë UNM� W{—UFL�« v�� WO�UO��« ÈuI�« nK��� W�—UAL� UNOK� W�uKDL�«  ö�bF��«
 Êu� fOzd�« ÕUO�—« —«Ëe�« qI� UL� Æåw�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� l� W�uJ��« t�d�� Íc�« ÷ËUH�K�
 W�uL�� ÊUO� bM� ÎUH�u�� t��“√ s� ÃËd�K� t�b�U��Ë ÊUM�� r�œ WN�� w�Ëb�«  ŒUML�«ò v�«
  «d�R� s� tKL�� U�Ë WO�ö�ù« UN�D�Ë t��uJ�Ë ÊUM�K� r�«b�« ‰Ëô« f�√ WO�Ëb�« qLF�«
 Í« Êü« v�� fLK� r� t�√ vK� Á—«Ë“ V��� Êu� œb�Ë ÆåÊUM�K� w�UL�« r�b�« WN�� WO�U��«
 Ê√ ÎUM�LD� ¨w�UL�« r�b�« q�UI� rNF� q�«u�� s�c�« sOO�Ëb�« sO�ËR�L�« Èb� ◊Ëd� Ë«  U�K�

ÆåX�U� WN� Í« s� t�öI��«Ë t�œUO�Ë t�uI�� fL�« `L�� s� ÊUM��ò
 dOOG� VKD�� WO�U��« WK�dL�«ò Ê√ v�« å¡UM��«å?� d��« wM�u�« —UO��« w� WO�UO� —œUB� X�U�Ë
 nK� w� ULO� ô W��UF�L�«  U�uJ��« q�� s� WF��L�« W�bIM�«Ë WO�UL�«Ë W�œUB��ô«  U�UO��«
 WO�M�√  U�d� r�eK�� W�UD�« d�“Ë Õd� vK� ¡«—“u�« fK�� WI�«u�ò Ê√ v�« …dOA� ¨å¡U�dNJ�«
 UM�√Ë ULO� ô tMO� X�u�« w� —UO�K�Ë W�uJ�K� Î «“U��≈ qJA� ÊUM�� w� W�UD�« bO�u�� q�UF� ¡UM��
 UNFOL� X�bD�« UNMJ� ¨¡U�dNJ�« W�“√ q�� U�UM�b� w��« sO�«uI�« l�—UA� d�� UMOF� UL�UD�
 vK� …uD��«ò Ê√ v�«  …dOA� ¨åWO{UL�«   U�uJ��« w� …b� WO�UO� Èu� s� WK�d�Ë i�d�
 vK�  WO�U�√Ë  WO�O�Q�  …uD�Ë  qC�«  ZzU��  v�«  ÍœR��  wzU�dNJ�«  ŸUDI�«  Õö�≈  bOF�

 ÆåWM�e��« vK� t��d� Íc�« w�UL�« e�F�«Ë ¡U�dNJ�« W�“« s� ¡UN��ô« bOF�
  UJ�� VIF�Ë œU�H�« W��UJ� nK� …dO�� WOL�« w�u� Êu� fOzd�«ò Ê√ v�« —œUBL�« X�H�Ë
 ¡UDG�«  ¡UCI�«  `ML�  u�Ë  ÈuB�  WOL�√  …dOK�«  vK�  W�—UCL�«Ë  ‘u�GL�«  ‰uOH�«Ë  V�dN��«
 X�H�Ë ¨å¡UCI�« «c� qL� w� q�b�� ô t�H� X�u�« w� tMJ� t�Ë qL�√ vK� Á—Ëb� ÂuIO� q�UJ�«
 Èd�� s�Ë W�UNM�« v�� ‘uAGL�« ‰uOH�« nK�  U��ö� q� nA� vK� ÊËdB� —UO��ò UM�√ v�«
  ULOKF�  Í«  vIK��  ô  Êu�  …œU�  WO{UI�«ò  Ê√  …b�R�  ¨å¡UCIK�  WLKJ�«Ë  b�«  l�   U�ËU��  Í«
  c��«Ë   √d��  w��«  …UCI�«  d��√  s�Ë  wFO�D�«  UNKLF�  ÂuI�  WN�e�  WO{U�  w�Ë  WO�UO�

Æås�b�UH�«Ë sO�—u�L�« WI�öL�  «—«d�
 v�« d�R� ◊ö�M� bO�Ë åw�«d��ô« w�bI��«ò »e��« fOzd� n�«u�  “d� ¨p�– ÊuC� w�
 W��UBL�«Ë «b�F� ÁU�� Á«b�√  Íc�«  ÕU�H�ô«  ŒUM� ‰ULJ��ô WO�Ë œU�H�«   UHK� `�� s� W��—
 q�IL�« Ÿu��ô« —ËeO� wC�dF�« Í“U� o�U��« d�“u�«ò Ê√ nA� YO� Æd��« wM�u�« —UO��« l�
 ¡UI� Í_ ÊËe�U�ò ∫·U{√Ë ¨åÊu� ‰UAO� W�—uNL��« fOzd� w�—U�“ ZzU�� ‰ULJ��ô «b�F�

Æå…—ËdC�« bM� åw�«d��ô«åË åd��« wM�u�« —UO��«ò sO�
 ∫åw�  w�  Ë«å?K�  ÌY�b�  w�  ◊ö�M�  ‰U�  ¨WO��d�  ÊULOK�  å…œdL�«ò  —UO�  fOz—  dL�R�  s�Ë
 ¡w� Í√ ÎU��U� fO� t�√ b�√Ë Æå·dB��« W�d� ¡UCI�« vDF�Ë ”—b� Ê« vML��  UODF� t�b�ò
 ÊËb�d� ô rN�«  Ëb��ò ∫l�U�Ë ¨»U�œ ÊU�� W�uJ��«  fOzd� WO�«– Î «dO� Âb�Ë ¨ UMOOF��«  w�

ÆåwÒL� d�¬åË WKJA� ö� —U���ôU� U�c�√
 ◊ö�M�  —U�√  ¨Íd�d��«  ¡UN�  ‰UL�_«  q�—  ÊUO�  bF�  Íd�d��«  bF�  fOzd�«  t�—U�“  s�Ë
 wM��« Ÿ—UA�« o�eL�� …dL��L�«  ôËU�L�«ò Ê√ b�√Ë ¨åo�bB� WOM�UC� X�√ t�—U�“ò Ê√ v�≈

ÆåÊUJ� Í_ q�u� s�Ë …dD�
 s�Ë d�ô« sL{ sJ� ¨W�¡U�L�« ‰U� w� e�U� U�√Ë W��U�� W�« s� ÎUHzU� X��ò ∫·U{√Ë

 ÆåqI��� ¡UC� q��
 fOz— vI��« YO� WMO��« sO� v�« Í—U�� bO�Ë ÊUM�� w� ÍœuF��« dOH��« …—U�“  “d� UL�

ÆÍd� tO�� »«uM�« fK��
 oI��  Íc�«  “U��ù«  lOOC��  ÕUL��«  Âb�  vK�  W�K��«  ‰ö�  œb�  W�uJ��«  fOz—  ÊU�Ë
 ¨ÂU�√ 4  Èb� vK� …b�b��« ‰UH�ù« …d�� ‰ö� sO�� «–≈  t�√ v�≈ XH�Ë ÆU�Ë—uJ�« ¡U�Ë …d�U�L�
 Íd��� ¨‰UH�ù« ‰ö�Ë ÆWO�U{≈ …d�� ‰UH�ù« b�bL� r�O�� —UA��ôU� Î «dD� qJA� ¡U�u�« —R� Ê√

ÆdD��« r�� b�b��Ë —R��« s�UJL�  U�u�� W�B�« …—«“Ë
  «¡«d�≈ wK�«b�« s�_« Èu�  c��« b�Ë ¨WIDM� s� d��√ w�  U�U�ô« œb� b�«e� s� bO�√Ë
 ¨rOK�ô«Ë  ·uA�«   «bK�  Èd��  s�  d��F�  w��«  rO��  …bK�  ‰e�  —U�≈  w�  ¨W�“«d��≈  dO�«b�Ë
 rO�� q�«b� vK� e�«u� s�_« Èu� X�U�√Ë Æ”ËdOH�U� UNzUM�√ s� œbF�  U�U�≈ —uN� bF�
 …bK��«  ¡UM�_  X�L�Ë  ¨‰u���«  lM�Ë  W�UF�«  W��F��«   «¡«d�≈  oO�D�  vK�  XKL�Ë  ¨W�L��«
 sOH�U�L�«  lL�  vK�  XKL�Ë  ¨‰u�b�«  s�  rOI�  dO�  Ë«  dz«“  q�  XFM�Ë  ¨rN�“UM�  v�«  …œuF�U�
 w�   U�—Ëœ  WOM�ô«  …eN�_«Ë  wK�«b�«  s�_«  Èu�   dO�Ë  ÆrNI�  w�  j�{  d{U��  dOD��Ë
 ‰U�L�«Ë   U��RL�«  ‰UH�≈  WN��  W�UF�«  W��F��«   «¡«d??�≈  oO�D�  s�  b�Q�K�  ¨rOK�ô«   «bK�
 Ÿd�  s�  W�—Ëœ  Ê√  å¡UM��«ò  XLK�  UL�  ÆsOH�U�LK�  j�{  d{U��   dD�Ë  UN�  ÕuL�L�«  dO�
 wK�«b�« s�_« Èu� s� sO�dJ�F�« s� W�uL�� vK�  d�� wK�«b�« s�ô« Èu� w�  U�uKFL�«
 rNM� œb� b�«u� Ê√ bF� ¡U�u�U� rN��U�S� ÁU���ö� p�–Ë «bO� ‚d� w� ”UO�« —U� WMJ� w�

Æ ËdO� w� W�dJ�F�« WLJ�L�« w�
 X�√  sOM�«uL�«  s�  œb�  vK�  X�d�«  w��«  PCR   U�u��  Ê√  W�ËbG�  W�bK�  XMK�√  UL�
 s� œb� W�U�« bF� WO�uM��« WOK�U��« …bK� ‰eF� WOM�_« ÈuI�«  dL��« ULO� ¨WO�K� UNFOL�

ÆUNzUM�√
 WF�U� …dzU� f�√ XK�ËË ¨Ã—U��« s� sOO�UM�K�« sO�d�GL�« ¡ö�≈ WOKL�  dL��« ¨p�– v�«
 ÎU��«—  124  UNM��  vK�Ë  ‰u�MD�«  WO�d��«  WL�UF�«  s�  WO�¬  åj�Ëô«  ‚dA�«  Ê«dO�ò  W�dA�
 YO� ¨—UDL�« w� rN� WBB�L�«  U�UI�« v�« ÊËd�U�L�« q�ËË Æ özUF�« s� rNLEF� ÎUO�UM��
 …eN�_«Ë W�UF�« W�B�« …—«“u� l�U��« w�D�« r�UD�« q�� s� WF��L�« dO�«b��«Ë  «¡«d�ù« XL�

ÆoO�œ qJA� s�d�U�L�« s�ËUM�Ë  U�UO��«Ë  «—UL��ô« W�U� s� b�Q�K� —UDL�« w� WOMFL�«
 6  ∫ÊUM�� w� U�Ë—uJ� …b�b�  U�U�≈ 8  qO��� w�uO�« U�d�dI� w� W�B�« …—«“Ë XMK�√Ë
 fK�� W�K� q�� `{Ë« s�� bL� W�B�« d�“Ë ÊU�Ë Æs�b�«u�« sO� s� 2Ë sOLOIL�« sO� s�
 W�—«“u�«  WM�K�  Íd�dI�  l�—Q�Ë  WF�—_«  ‰UH�ù«  ÂU�√  vK�  vM�O�  b�_«  rOOI��«ò  Ê√  ¡«—“u�«
 UM�b�Ë  WKL��  ÂuI�ò  UM�√  b�√Ë  ÆåWI�ö�«  q�«dL�«  ÊQA�  —«dI�«  –U��«  ¡«—“u�«  fK�L�  œuF�Ë

ÆårNDO��Ë sOD�U�L�« q� vK�  U�u�� Íd�� o�UML�« q� w� WO�� r�«u�

 ”bI�« Âu� u� U�Ë Æq�_U� t�ö�≈ ÈËb� ‰u� ‰ƒU�� l{u� ÁœÒbA� ÊU� ULO� ¨”bI�« 
 n�N�Ë   «—UFA�«  l�d�  r�UF�«  r�«u�  d��  sO�öL�«   «dA�  UNO�  Ãd��  W��UM�  ÂuO�«
 ‚b�Ë  ¨rOEF�«  qLF�«  b�u�  sO��  v��  ¨œ«œe??�Ë  r�UF��Ë  vI���Ë  ¨sOD�K�Ë  ”bIK�
 w�Ë w�u�« W�dF�Ë ¨‰UO�_«Ë ¨…d�«c�« u� q�_« Ê_ ¨qO� bF� ÎöO� u�Ë ¨d�d���« W�U�

Æw�u�«
 UM�U�U��  ‰«b���«  vK�  »—b��«  ¨UN�«uM�  …—œU��  sO�M��«  sO�U�  ‰ö�   d���«  ≠
 dO��«  ÕU�� ‰uI� ÊQ� ¨UM�U�ö�Ë UM�«¡U�� UNK�� Î̈U�UO�√ vMF� ö� ¡UNK��«Ë ¨W�bOKI��«
 ¨sOO�O�L�«  Èb�  Ë√  ¨rJOK�  Âö��«  sOLK�LK�  ÒÍbOKI��«  Âö��«  wIK�  Ë√  ¨dO��«  ¡U��Ë
 ÊuJO�  ¨U�dB���Ë  WKO�M�«  w�UFL�«  q�  qL��  ¨Âö�Ë  ¡U��Ë  ÕU�B�  ¨bOF�  r�—UN�
 ôË ¨…d�«c�« w� ÎUO� vI�� Ê√ V�� UL� e�d�Ë ¨o��«Ë V��«Ë Âö�K�Ë dO�K� Î «e�— UM�ö�
 œd�� t�≈ Î̈U�ö� ôË ¨WO�bM� ôË Î̈UO�UO� Î«—uAM� fO� uN� ¨ÁUÒM��� s Ó� vK� ¡U��√ V�d�

ÆWO��Ë Âö�
 ”bI�«  Âö�Ë  ¨”bI�«  —«u�Q�  r�UMO Ò��Ë  ¨rJ�  ”bI�«  ÕU��Ë  rJOK�  ”bI�«  ÕU��  ≠
 sO�   dA��«  «–≈Ë  ¨WKN�Ë  WDO��  w�Ë  ¨`KB�   «œdH�  UNÒK�  ¨rJ�Ë  rJOK�Ë  rJM�Ë  rJ�
 w�Ë  ¨sOD�K�  u��  o��«  W�dF�  w�  ÂUN�≈  dO�  wN�  Î̈UFzU�  Î«bOKI�   —U�Ë  sO�öL�«
 Â«bF�«  W�Ë«“  s�  WKN�  wN�  ¨UNOK�  Ëb��  w��«  W�uN��U�  X�O�  UN�√  XHA��«  —U���ô«
 WKN�  w�  ôË  ¨…œU�  v�≈  UNK�u���  WKN�  X�O�  UNMJ�  ¨U�œUL��«  s�   UF���«Ë  dD��«
 ÕU�B�« v�� Êu�uIO� Íc�« sOJ�cH�L�« iF� vK� UNOIK� U�bM� W�d���« iF� qL���
 v��  ¨¡UM�_«Ë  ¡U�b�_«Ë  »—U�_«Ë  q�_«  l�  WKN�  w�  ôË  ¨t�OO���  Êu�uI�  Âö��«Ë
 «c�  ‰u��  W�uFB�«  ÍÒb��  Ê√   b�u�  ¨…œU??�  `�B�  r�  U�  UN�  WLO�  ôË  ¨…œU??�  `�B�
 ÊuLCL�« r��Ë ¨tO�UF�Ë —UO��ô« V�� s� ÊUO��«Ë ÕdA�« YO� ¨W�d� v�≈ ÍÒb���«
 sOF�U�L�«Ë ¡U�b�_« s�  U�L�« wM�—U� sO�M��« ‰ö�Ë ¨w�uK� dA� u� ¨t�e��� Íc�«
 uL��« w�UFL� ÎU{UNM��«Ë ¨UM�K�u�Ë UM��u� b�R� Î̈ «—UO� ÎUF� tO� U�b�Ë b�Ë ¨—U���ô«
 ÎU�U�√ ÁœUL��U� UM��U��  —U�Ë W�«b��« s� dO�J� qN�√ —U� b�Ë ¨V�U���« w� w�d�«Ë
 W�U�A�«  „ö��ô  vF��Ë  b�eL�«  vK�  »—b��  UM�“  ôË  ¨dO�J�  vK�√  U�U�U��Ë  UM�ö�  w�

ÆWO�u�Ë WOIOI� W�dF� UN�√ UMHA��U� ¨Ã«d�ù« “ËU���
 œUL��«  rOLF�  ÊS�  ¨UN�OL�√Ë  UN�LO�  d�bI�  w�uL��—U�  Ê≈Ë  ¨…dJH�«  WA�UM�  Õd��√  ≠
 s� UM�O�ËR�� vMFL� bO��� ¨U�U�U��Ë UM�«¡U��Ë UM�U�U��Ë UM�U�ö� …eO�— ”bI�«
 ¡U�L�« WO��Ë ÕU�B�« ¡UI�≈ s� Àd� Ê√ V�� ‰UO�√ w� …d�«c�« d�c��Ë ¨w�u�« W�UM�

Æ”bI�« ÁdB��� ¨s�e�« tOK� ÂœUI�� ô ÎvMF�
 WO�U��«  w�  u�Ë  t�HM�  l{Ë  U�bM�  ÎU�dI��  ÁœUF�  ÊuD�√  rO�e�«  ÊU�  r�  nA�J�  ≠
 ⁄U�Ë åÂö��« p� W�—u�ò w�UL��ô« w�uI�« Í—u��« »e��« bOA� ÁdL� s� sO�ö��«Ë
 ÊUEH��  bOAM�«  «c�Ë  WÒO���«  Ác�  ‰«e�  ôË  ¨Â«u�Q�  UNK��  åW�—u�  UO��ò  »e��«  WO��
 rJOK� ”bI�« Âö� ÊuJ�Ë W�—u� UO�� Ê√ dOC�« U�Ë ¨qO� v�≈ qO� s� WO�uI�« …d�«c�«

ørJ� ”bI�« ÕU��Ë
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 W�b� w� UN�O�ö� WON�ML�« r�—«Ëœ√ iF� rNO�« bOF�Ë ¨WN� s� rN��O� iF� ÷ÒuF� UNKF� 
ÆWO�U� WN� s� ¨dINI�L�«Ë pNML�« r�bO�

  «u�Ë   «—b�  s�  vI��  U�  qI�  w�  o�U��K�  rNF�œ  Íc�«  u�  s�“«uL�«  w�  dO�J�«  ‰u���«  «c�
ÆÆÆ„UM� v�« –uH� s� rN� vI�� U�Ë ‰«u�√Ë W�e�d�

 w�«u�« w�d� s�—u�� sO� Ÿ«d� w� ÂuKF� u� UL� Î «d�R� WO�OK�«  W�U��«  qF�√ Íc�«  d�_«
ÆÆÆt� i�UM� ÍdB� w�OK�Ë

 rN� jO�� t� «–S� ¨œU�dL�« w� Î «dJ�� …dL�« Ác� rN� ÊU� ÎU�H�Ë …u� œb��L�« w�Ëd�« Ò»b�« sJ�
ÆÆÆV�U� q� s� rNF�—UA� s� vI�� U�Ë r�—«ËœQ�Ë

 s�  —U�JK�  ÊuOLOK�ù«  ÊuF�U��«  UNO�  jÒ����  WÒO�u�  „—UF�  s�  WO�OK�«  s�œUOL�«  w�  Íd��  U�  
 ‚d�  b�b�  Íu�œ  Ÿ«d�  r�UF�  r�d�  ÂuKEL�«  w�OK�«  VFA�«  ¡U�œ  d��  j�Ë  vLEF�«  ‰Ëb�«

ÆÆÆUO�¬ »d� s� Îôb� UOI�d�√ ‰UL� rOK�≈ w� …dL�« Ác� sJ�Ë ¨j�u�L�«
 ¨j�u�L�« ‚d� vK� w�Ëd�« w�dO�ô« Ÿ«dB�« w� fO�«uJ�« nK� Íd�� «–U� ∫ÊuF�U�� ‰¡U���
 vK� WO�dO�_« WMLON�« ŸËdA� sO� WN�«uL�«Ë Ÿ«dB�« w� W�d�ML�« WOLOK�ô« ÈuI�« —Ëœ u� s�√Ë
 WO�dO�_« W�œU�ú� ÂËUIL�« ŸËdAL�«Ë ¨WN� s� UO�¬ ‚d� »uM� v�« —œUGL�«Ë q�ü« UO�¬ »d�

øÆÆÆÈd�√ WN� s� j�u�L�« ‚d� w� WK�U��« WO�O�«d��ô« W�FK�« VO�ö�� p�LL�«Ë b�UB�«
 wLOK�ù«  —«dI�«  W�UM�  a�UD�Ë  WOHK��«   UOKLF�«  ·d�  W�Ë—√  w�  W�Ë«b��   U�uKFL�  ÎUI��
 ÕU�√  Íc�«Ë  W�ËUIL�«  nK�  `�UB�  W�—u�  w�  qL��«  Íc�«  w�O�«d��ô«  dBM�«  ÊS�  ¨w�Ëb�«Ë
 o�U�� v�« ÈuI�« ÁcN� l�œ w�dO�ô« bO�K� WF�U� ÈuI� …dOG� Èd�√Ë …dO�� ÎU�ö�√Ë l�—UA�
 WO{d�  ez«u�  vK�  ‰uB�K�  W�zU�  W�ËU��  w�  –uHM�«  vK�  œU�  Ÿ«d�Ë  UNMO�  U�  w�  ÂuL��
 oA�œ s� q� —«u�√Ë ÂUA�« »«u�√ vK� UN�d�� w��« WO�U�_« WN�«uL�« W�U� s� s�ü« ÃËd�K�

ÆÆÆ ËdO�Ë œ«bG�Ë
 q�UI�  ÍdBL�«  ÍœuF��«  w�«—U�ù«  Ÿ«dB�«  u�  Âb��L�«  ‚U���«Ë  Ÿ«dB�«  «c�  s�  V�U�
 ¨UOI�d�√ ‰UL� w� „UM� ÊU�Ëœ—√ w�uM��« u�UM�« v�d� ”—U�� q�L�L�« b�b��« w�UL�F�« ŸËdAL�«
 v�« t��� …b� cM� r�—UE�√ X��c� ¨W�—u� w� ÁuH�Ë Ë« Áu�d� U� q� ÎUFOL� «Ëd�� s�c�« r�Ë

ÆÆÆW�UD�«Ë –uHM�« vK� Â«œ Ÿ«d� w� W�U����Ë W�eM��� ‰«e� ô w��« UO�O�
 Ãd� Íc�« w�d��« »u� öON�« WB�— ·d��� Ê√ bOH� WOHK��« W�Ë—_« w� W�Ë«b�L�«  U�uKFL�«
 ÃËd��«  vK�  Á—U��ù  W�U��ô«   «—dI�  —U�«  w�  …uI�  d A Ô�Ë  Í—u��«  Ê«bOL�«  s�  sOM�  wH��
 ÎUL�«œ w�OK�« Ê«bOL�« vK� ÁœuN� eO�d� —d� ¨ «dH�« ‚d�Ë Í—u��« ‰ULA�«Ë V�œ≈ s� vI�� UL�
 e�eF�� WBM�Ë ÎUIKDM� UNM� Î «c��� WO�«u�ô« t�UN�u� w�U�� w��«  fK�«d� w� Ã«d��«  W�uJ�
 l�Ë_« ¡UCH�« v�« t��≈ d�� w� Î «—uB�� t�u� s� Ãd�O� ‰Ë_« sO���� j�Ëv�L�« w� Á–uH�
 l� w�dO�_« bO��«  W�b� vK� o�U���«  —U�≈ w� –uHM�«  «c� nO�u�� ÎUO�U� tM�Ë j�u�L�«  ‚d�
 v�«  w�OK�«  Ê«bOL�«  Â«b��« s� Èd�_« WN��« vK� ÊuHI� s�c�«  sO�dBL�«Ë sOO�OK��«  tO��UM�

ÆÆÆd�H� WHOK� ‰«dM��« Í« ÂdC�L�« d�ü« t�« Í« w��« j�U{ V�U�
 tKI� qJ� w�d� Ê√ ÊUOFK� szU� u� UL� Î̈ «dO�√ w�U�Ëœ—_« w�d��« —Òd� bI� `{«ËË ÂuKF� u� UL�Ë
 ÎU�U�œ jI� fO� sOO�dO�ú�Ë u�UMK�  ÎöO�Ë ©ÊU�Ëœ—√  Í«® Á—U���U� Ã«d��«  fK�«d� WN�� nK�
 WBML�«Ë …b�UI�«  W�U�L� ÊuJO� ÎUC�«Ë q� WO�OK�«  W�UD�«  œ—«u� w� ÁbO� `�UB�Ë t��UB� s�
 sOB�«  WHOK�Ë  »dG�«  dJ�FL�  W�œUFL�«  dz«e��«  …d�U�  w�  u�UM�«  dJ�F�  `�UB�  W�bI�L�«
 nO��  W�u�  …uI�  UO�Ë—  l�  …uI�  ÎUC�«  WH�U��L�«  W�Ëb�«Ë  WDK��«Ë  gO��«  dz«e�  ¨…b�UB�«
 ‰Ëœ u� Õö�� W��UML�« 35 Íu�u� »d� UNMO� s� UN� Òb�FÔ� W�u� …u� pK�L� UN�u� s� u�UM�«
 WIH�  bI�  s�  »d�I�  w��«  UO�Ë—  bF�  …bO�u�«  W�Ëb�«  UN�u�  v�«  Îôu�Ë  j�u�L�«  »d�  U�Ë—Ë√
 v�� j�u�L�« q�«u� s� U�Ë—Ë√ qJ� WH�UJ�« ÊuJ�� UN�_ »dG�« UNM� bF�d� w��« 70 Íu�u�

 Òw�Ëd�« UN��UM�Ë U�Ëb� `�UB� UO�U�bMJ�«
ÆÆÆœËbK�«

 W��U�Ë W�u� W�d��Ë W�u� b�«u� vK� ‰uB��« w� d��√ W��U� ÊU�Ëœ—√ W��— qF�� U� «c�Ë

ÆÆÆdz«e��« W�d� …«“«uL� Ã«d��« W�uJ� W�«u� s� UO�O� w� WLz«œË
 W�u� …œu� s� W�U��« W�Ë—_« w� Àb��� w�OK�« ÊQAK� WF�U�� —œUB� ÊS� ¨¡UM�_« Ác� w�
 bF�  W�—u��«  q�«u��«  vK�  j�u�L�«  ‚d�  w�  rNF�«u�  e�eF�  bF�  w�OK�«  Ê«bOL�«  v�«  ”ËdK�
 Â«e� œU��≈ w� ÎUC�« dBM�« «c� nO�u� œb� w� «u�U�Ë ÎUH�¬ tO�≈ —UAL�« dO�J�« w�O�«d��ô« dBM�«

ÆÆÆu�UM�« t�u� ‚—U� q�� v�� W�—u� ‰UL� s� b�L� rN� w�O�«d��« s�√
 w�OK�«  ÊQA�U� WKB�« WIO�Ë —œUBL�«  ‰uI� W�—u��« W�«u��«  s� ¨Èd�« …d�Ë ¨—U�ù« «c� w�Ë
 sOK�UIL�«  s�  ·ô¬  ∏  u��  qI�Ë  lOL���  UN�L�U�L�  bOH�  WO�«bO�  WO�Ë—   U�d��   b�—  UN�Q�
 W�—u� s� rN�«d�≈ ·bN� UO�O� v�« “U�uI�« W�e�d� s� vI�� sL�Ë ÊUL�d��«Ë pO�UD�«Ë p�“Ë_«
 ‚UH�ôU�Ë ÍdBL�« w�«—U�ù« ÍœuF��« —u�L�« w� W�d��L�« …«œ_« d�H� WN�� e�eF�� r� s�Ë ÎôË√
 b�«“ s�«  «—U�≈ l�Ë Î «b�Ë— Î «b�Ë— w�dO�_« dJ�FL�« s� UN��� vK� ”Ëd�« qLF� w��« dB� l�

ÆoA�œ w� Î «d�R� UN� …—UH� X����« w��«Ë w�«u�ô« w�d��« ŸËdAL�« l� …uI� W�—UB�L�«
 Êœ—ú� t� ÎUI�M� q�—√ Íc�« d�H�� WKB�« WIO�Ë —œUB� V�� XKL��« b� …—uB�« ÊuJ� «cJ�Ë
 U�  u�Ë  ”Ëd�«  v�u��  Ê√  vK�  ŸËdAL�«  «cN�  W�“ö�«  ‰«u�ô«  dO�u��   «—U�ù«  X�U�Ë  UNO�  ÎULOI�
 w�U�d�«  l�b�«   «—UO�Ë   «eON���«Ë  W�K�ô«  dO�u�  ¨—œUBL�«  pK�  V��  ÎULz«œË  Î̈ «d�R�  qB�
 r� w��« ÊUL� s� ÎU�öD�«Ë ÊU�Ëœ—√Ë Ã«d��« Òb{ t�«d� w� d�H� t�U��� r�œ s� VKD�� U� q�Ë
 …b�b��« WN��K� r�œË œUM�≈ dI� …dL�« Ác� ÊuJ�� UO�Ë—Ë oA�œ l� WOHK��« UN�ö� ÎU�u� lDI�

ÆÆÆUO�O� w� XKF��« w��«
 Ÿ—UB�Ë  WN�  s�  r�UGL�«  w�  tFA�Ë  tLN�  l�A�  v��Ë  ¡UM�_«  Ác�  w�  b??�«“  s�  bL��
 q�  U��M� ¡«d� —d� Êœ—_« w� t� W�u� …b�U� s Ò�R�Ë w�dO�_« bO��« W�b� w� tI�U��Ë w�UL�F�«
 WO�œ—_« W�Ëb�« w� rN�√ ¡«d� W�—œ v�« qB� Êœ—ô« w� WO�O�«d��« WOz«c�Ë WO�«—“  U��R�Ë

ÆÆÆw�œ—_« ÊQA�U� WKB�« WIO�u�« —œUBL�« bOH� UL� UN��d�
 ÎU�—u� d�JML�« w�d��« w�UL�F�« ÊQ� W�U��¬  UI�«u� s� W��d� Èd�« —œUB� ‰uI�  «c�U� UM�Ë
 W�—u� s� qO�d�« vK� Îö�¬ Ë« Îö�U� Ád��� X�U�  UI�«u� W�uL�L� ÎUO�«d�≈Ë ÎUO�Ë— d�U�L�«Ë
 s� ·eM��« UL� UO�O� w� ·eM��� wI� «–≈ tOK� Òb�A� ‚UM��« ÒÊQ� dFA� √b� Î̈UO�O�«d��« …dB�ML�«
 WO�OK�« W�œUFL�« w� ÎULN� ÎUL�— X�U� UN�√ W�—œ v�« UN�O�U�  œUF��« w��« W�—u� ¨W�—u� w� q��
 w� Ã«d��« tHOK�� W��UML�« W�d�H��« Í“UGM� W�uJ�� …—UH� `�� Î «dO�√  —d� Ê√ bF�Ë …b�b��«

 ÆÆÆoA�œ
 u�UM�«  qO�u�  l�œ  ÎU�U��  t�  V���  ÂËeNL�«  ÊU??�Ëœ—√  sJ�  r�  Íc�«Ë  T�UHL�«  ‰u���«  «c�
 t�Q� WFKD� —œUB� tM� ‰uI� ÷d� v�« Î «dO�√ —œU�� Ê√  UN��« q� s� ÎU�uD�  U� Íc�« w�uM��«
 t�ö� Èd� t�_ tO� ÒœU� ÊU�Ëœ—√ Ê√ ÊËbI�F�Ë W�U��√  UI�«u�� WM�UC�« ‰Ëb�« W�ËU� vK�  U�
 tM�  Ãd�O�  t�√  b�Q�  Ê√  bF�  W�U�  ŸU�M�«  v��  tO�  ‚d�  Íc�«  Í—u��«  lIM��L�«  s�  Íb�ô«

ÆÆÆUMHK�√ UL� sOM� wH��
 ‚ö�≈ q�UI� W�—u��« w{«—_« q� s� wzUNM�«Ë q�UJ�«  ÃËd��«  w� h�K�� ÊU�Ëœ—√  ÷d�Ë

ÆÆÆW�dBL�« W�—u��« WO�«—U�ù« WO�œ—_« W�«u��« s� d�H�� w�Ëd�« œUM�ô«Ë r�b�« »«u�«
 lKDL�« w�«d�ù« nOK��« UNF�Ë W�—u��« WOM�u�« W�Ëb�« r� s�Ë ÎôË« sO�u� a�D� w�  U� ÷d�

Æw�OK�« ÊQA�« w� ◊d�ML�« dO� ÊU� Ê«Ë
 d�H�� WO�dAL�« r�b�« »«u�« q� ‚ö�≈ r� s�Ë rO��� w� ”U�_« —Ëb�« uJ�uL� ÊuJ� Ê« vK�
 —œUB�Ë  ÊU??�Ëœ—√  …¡«d�  V��  WO�œ—ô«Ë  W�—u��«  sO��U��«  s�  ÎU�öD�«  sOO�OK��«  tOL�«œË
 Ê√  vK� ÊU�Ëœ—√  UO�d�� WO�«uL�«  Ã«d��«  UO�O� q�I��� vK� uJ�u� l� r�UH��«  q�UI� t�U�uKF�
 UNO�  UL�  ÂU�  qJA�  WO�Ëd�«  `�UBL�U�  —«d{ù«  ÂbF�  d�H�  WK�Ëœ  WOHB�  bF�  …dO�_«  bNF��
 ¡«b��ö� Î «dL� »dG�« fK�«d� q�u�� s� u�UMK� ÕUL��« Âb� p�c�Ë ¨UO�O� w� …b���L�« `�UBL�«

Ædz«e��« rN�ÒbI� w�Ë „UM� sOO�O�«d��ô« UO�Ë— ¡UHK� vK�
Æs�d�¬ nK����Ë ÎU�uK� pKN�

ÆÆÆtK�« «u�u� sO�ÒO� U�bF�
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 ¨WOM�√  ¨W??ÒO??�U??O??�  U??H??K??� b??�u??�  ô ÊU??M??�??�Ë W??�—u??� s??O??�
 VF�Ë …b�«Ë …—UC�� b�«Ë a�—U��U� ÆWO�UL��«Ë W�œUB��«
 œuF� ¨W�u�AL�«  UHKL�« W�UM� Ê√ ô≈ ¨…b�«Ë WOC�Ë b�«Ë
 rO�I�   œ«—√  w??�??�«  ¡«œu??�??�«  WO�uONB�«  ·d??G??�«  pK�  v??�«
 —Ëc�  Ÿ—“  v�«  W�U{ùU�  ¨UN�F�  dOBL�  rJ���«Ë  W�—u�

 ÆÆUN�U�UO� w� WOHzUD�«Ë VBF��«Ë ÁdJ�«
 UN�b�  ¨W�œUB��«Ë  WO�UO�  sO�  X�ÒuM�Ë   UHKL�«   œÒbF�
 rJ���«Ë  œö??�??�«  ÊËR??�  w??�  r??z«b??�«  q�b��«  ¨d??O??�_«Ë  ‰Ë_«
 W�U�uK�  Î «b???�√Ë  Î U??L??z«œ  WF{U�  UNKF�  w�U��U�Ë  ¨U�dOBL�
 U�√  ÆÈd�J�«  ‰Ëb??�«   «—UH��  WOF���«  √b��  e�eF�Ë  ¨WO�dG�«
 åwKOz«d�ô«ò  ÊUOJ�«  s??�√  vK�  ÿUH��«  uN�  “d???�_«  ·b??N??�«
 …dLF��L�«  ‰Ëb??�«  WBM�  d��F�  Íc??�«  ÊUOJ�«  «c??�  ¨V�UG�«
 ‰Ëb�  rJ��K�  W??O??�d??O??�_«  …b��L�«   U??�ôu??�«  U??N??�√—  v??K??�Ë

  Ær�UF�«
 »d��«  wN�  ¨…dO�_«  WO�dO�√  ≠  uONB�«   UHKL�«  “d�√  U�√
 X�«“ U�Ë ¨2011 d�«Ë√ cM�  √b��« w��« ¨W�—u� vK� WÒO�uJ�«
 å…b�U��U�ò UNH�Ë sJL� w��« »d��« Ác� Æ2020 ÂuO�« v��
 X�d� ¨a�—U��« w� …b�LL�« WO�U��ù« W�—u��« …—UC��« vK�
 ÕËeM�«  nK�  U�“d�√  ÊU�Ë  ¨WO�dH�«   UHKL�«  s�  Î «œb�  U�¡«—Ë
 ¨WOK��Ë WOLOK�≈Ë WO�Ëœ WO�UO� W�F� ‰u�� Íc�«  ¨Í—u��«

 ÆWÒO�—U��«Ë WÒOK�«b�« bO�« WC�� w� `��√Ë
 ÊUM��  w�  Í—u��«  ÕËeM�«  nK�  j��d�  ¨oKDML�«  «c�  s�
 w�   UC�UM�Ë  ¨WO�«d�uL�œË  WO�UL��≈Ë  WO�UO�   U�uFL�
 W�U{≈ ¨sO�“UMK� WM�¬ …œu� Ë√ WO�u� …œu� sO�Q� sO� ¡«—ü«
 WOM�√Ë  WO�UL��«Ë  W�œUB��«  ¡U��√Ë  q�UA�  s�  Y�b��«  v�«

ÆÕËeM�« W�O�� ÊUM�� U�bÒ�J� WO�O�Ë
 v�≈ sO�—u��« sO�“UM�« …œu� Òb{ t��Òd� w�Ëb�« lL��L�«
 œ—UA��—  ‰u�  —uOM��uL�«  ÁUA�√  åÎ « Òd�ò  sJ�  r�  «c�  ¨r�bK�
 W�—Ë  Æ «u??M??�  cM�  ÊUM��  vK�  ÷Ëd??H??�  Ïl???�«Ë  q??�  ¨d??�ôU??�
 Êu��ö�«  UNÒKG���  WO�Oz—  …«œ√  w??�  ¨åÍ—u???�???�«  ¡u??�??K??�«ò
 ÆW�—u�  Òb{  rN�d�  ‚UO�  w�  Î̈ UOLOK�≈Ë  Î UO�Ëœ  ¨ÊuO�Ozd�«
 cOHM�  s�  UNO�  ÊuMJL��  WKN�  ÎW�U�  ¨ÊUM��  ÊuJ�  Ê√  œ«dÔ�Ëò
 W�dFL�«  ÆUNO�  sO�—u��«  sO�“UM�«  sO�u� ÷d�Ë ¨rN�bM�√
 qL��Ë  WO�O�«d��«  ¨nÒKL�«  «c??�  w�  ¨ÊUM��  UN{u��  w��«
 v�≈ V�c� ô ¨UN�œUF�Ë ¨WO�UM�K�« W�Ëb�« ÒsJ�Ë ÆÎ U�œu�Ë Î UF�U�
 w�  U�b�U�Ô�  ¨b Ò�u�  Ìr���  åw�Ëb�«  lL��L�«ò  l�  WN�«u�

ÆåÍu� n�u� r�bI�

sO�“UM�« WOC� w� WO�—U��« bO�«
WOK�«b�« bO�« Í“«u�

œU�H�«Ë W�ULF�« Èu��L�
  UHKL�«  vK� WO�—U��« bO�«  WC�� Ê√ ¨`O{u��«  s� Òb� ô ¨p�c�
 vK�  nK���  ô  ¨UNFDI�  w�uJ�  —«d??�  c��Ô�  r�  w��«Ë  ¨WO�UM�K�«
 W�ULF�«Ë  WOF���U�  W�DKL�«  WOK�«b�«  WC�I�«  pK�  l�  ¨‚ö??�ù«
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ثقافة وفنون10

مقبرة

{ جهاد الحنفّي

يقوُل أبي بحكمِته العميقْه
بالُد الشرِق مقبرٌة عتيقْه

لدفِن الورِد والموتى ودفِن...
األغاني والعصافيِر الطليقْه

كذلك ُيدفُن األحياُء فيها
فهم أخطاِء تاريِخ الخليقْه
وأسأُله: وهل ماتوا بحرٍب
يقوُل أبي وبسمُته حريقْه

ُنونا أقوُل كما يقوُل مدجِّ
لقد... ماتوا بنيراٍن صديقْه

على عطِش الدهوِر يناُم شرقي
فمن َسيُبلُّ باألحالِم ِريَقْه

ليِه وَمن يحمي حضارَة أوَّ
إذا سمحوا ألعمًى أن يسوَقْه

ً وَمن ُيهدي جياَع الروِح عطرا
إذا حرقوا البراعَم في الحديقْه

وَمن يبني من األزهاِر صبحاً
إذا الغرباُن قد حجبْت شروَقْه
ً وَمن َيَهب الخطى درباً جديدا

رِق هاويٌة سحيقْه وكلُّ الشَّ
يقول أبي حملْنا الليَل حتَّى

غدْت أقداُرنا فيه غريقْه
َب صمُتنا المجروُح منَّا تعجَّ
َب كيف يمكُن أن ُنطيَقه تعجَّ

َب كيف يقنُعنا زعيٌم تعجَّ
مَس عاهرٌة صفيقْه بأنَّ الشَّ

وأن الخبَز لعنُة كلِّ َمن ال
يرى أن الحراَم بأن نذوَقْه

وأن اللَه يكرُهنا ألنَّا
نجادُل في التفاصيِل الدقيقْه

وكيف له ُيلَْملُِمنا قطيعاً
لنسمَع خطبًة... أعني نهيقْه

وكيف لحبِل مشنقٍة غليٍظ
نراه كربطِة الُعُنِق األنيَقْه

يقوُل أبي الحقيقَة في بالٍد
تموُت بها كقائلِها الحقيقْه

حال �صيحة توا�صل ت�صوير 

»خيانة عهد«

في  مشاهدها  تصوير  شيحة   المصرّية  حال  الممثلة  تواصل 
ومن  رمضان،  في  حالياً  يعرض  الذي  عهد «،  » خيانة  مسلسل 

شّدة تعبها نامت حال في كواليس التصوير.
ونشرت حال عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل 
االجتماعي، صورة لها وهي نائمة ومتعبة من التصوير، وعلّقت: 
»أول ما بحّط ايدي تحت خّدي الزم أنام .. نمت من كترالتعب في 

التصوير يال تصبحوا على خير يا أحلى الناس«.
ُيذكر أن المسلسل من بطولة يسرا، حال شيحة، جومانا مراد، 
بيومي  سرحان،  خالد  أنور،  خالد  مهنى،  هنادي  صبري،  عبير 
عبد  سامح  وإخراج  جمال،  وأمين  عادل  أحمد  تأليف  من  فؤاد، 

 العزيز.

المتاحف الرو�صّية اإلى العمل.. ب�صروط

أعلنت وزارة الثقافة الروسية أن المتاحف ستضطر إلى تطبيق 
نظام عمل جديد بعد رفع القيود المتعلقة بفيروس »كورونا« في 

تموز المقبل. 
ويفترض بحسب نائب وزير الثقافة الروسي آال مانيلوفا،  أن 

يتم الحد من عدد األشخاص الزائرين للمتحف.
تذكرة  شرائه  بشرط  المرء  يرتاده  أن  فيمكن  المعرض  أما 
من  بمقدور  يكون  ولن  آمنة.  بمسافة  وااللتزام  مسبقاً  إلكترونية 

تجاوز الــ 65 من عمره زيارة المتاحف والمعارض.
وقالت نائب وزير الثقافة إن المتاحف يجب أن تركز على أكثر 
المشاريع شعبية. كما يجب تعقيم كافة المنشآت الثقافية وشراء 

وسائل الوقاية الالزمة  للعاملين في المتاحف وضيوفها.

ق�صيدة
مراجعة كتاب »ال�صليبّية والجهاد« لوليم بولك

»حرب الألف �صنة بين العالم الإ�صالمّي وعالم ال�صمال«

غ�صان م�صعود... بطل المو�صم ب�صدق الأداء 

برنامج »اأغلب ال�صقا« ي�صيب هدفه!    

{ القنصل خالد الداعوق*
الصليبّية والجهاد هو أول كتاب في جزء واحد يشتمل كّل تاريخ النكبة 
عند التقاء الشمال من القارة العالمية ـ الصين، روسيا، أوروبا، بريطانيا 

وأميركا والمجتمعات اإلسالمية من أواسط آسيا إلى غرب أفريقيا.
يستنتج المؤلف وليام ر. بولك على مدى أكثر من نصف قرن ليشرح 
كيف  ويذكر  الشمال.  وعالم  اإلسالمي  العالم  بين  الدفين  الحقد  مدى 
ابتدأ اإلسالم وانتشر عبر شمال أفريقيا إلى أوروبا ووصل إلى العلى في 
المتخلّفة  أوروبا  في  الساطع  النور  وكان  الوسطى  العصور  في  األندلس 

المظلمة.
والهند  أفريقيا  إلى  األوســط  الشرق  من  اإلســالم  انتشر  وبالتوازي 
جنوب وشرق آسيا. ولكن بعد غزو المغول بدأت الحضارة اإلسالمية في 
ع عبر البحار، إذ سيطر البرتغاليون  االنحدار بينما بدأت أوروبا بالتوسُّ
أّدت  قوية  شركات  واإلنكليز  الهولنديون  وأنشأ  الهندي،  المحيط  على 
نهر  اخترقت  فقد  الروسية  الجيوش  أما  وإندونيسيا.  الهند  استعمار  إلى 
الفولغا واّتجهت إلى آسيا غازية الدويالت والمدن التي كانت سائدة في 

حينه.
الصين )تحت حكم أسرة الكينغ( ذبحت شعباً بكامله في أواسط آسيا 
مستعمراتها  من  الثروة  ونهبت  الوطنية  الصناعة  كسحت  وبريطانيا 

كافة.
الغرب  تقليد  حاولوا  أمرهم  على  والمغلوبون  المهزومون  المسلمون 

بلباسهم وإنشاء جيوش على طريقتهم.
د االستعماري  أّي من هذه المحاوالت في وقف الغزو والتمدُّ لم تنجح 

الشمالي نحو الجنوب المسلم.
قرن  عشر  التاسع  القرن  كان  فقد  وروسيا،  أوروبــا  إلى  بالنسبة  أما 
ر الماليين من مساكنهم  التمدُّد االستعماري وهزيمة العالم اإلسالمي. ُهجِّ
هدفاً  ودينهم  ثقافتهم  أصبحت  كذلك  الماليين،  ُقتل  كما  وأراضيهم، 

للمستعمرين.
القرن العشرين وبعد االستقالل أصبحت المجتمعات في »حالة  وفي 
وهي  المدقع...  والفقر  والفساد  الدكتاتوريات  وهي  االستعمار«،  بعد  ما 

الطريق نحو اإلرهاب لهذه المجتمعات المغلوبة على أمرها.
***

األول تحت عنوان »ذكريات  الجزء  الكتاب من ستة أجزاء. في  يتألف 
االجتماعية  األســـس  عــن  الــكــاتــب  يتحدث  مــؤلــمــة«  ويقظة  عظيمة 
واالقتصادية والثقافية لإلسالم ومحمد رسول الله والفتوحات والخلفاء 
وتطّور اإلسالم وتحّرك الشمال نحو الجنوب، أّي الشمال المسيحي نحو 

الجنوب المسلم.
الجزء الثاني، هو عن هجوم أهل الشمال نحو الجنوب وذلك بمبّررات 
مختلفة، منها ما هو من أجل التجارة خاصة تجارة التوابل واستيرادها، 
وأهل  الجنوب،  إلى  الشمال  من  الصناعية  المنتجات  تصدير  وأيضاً 
من  وتصنيعها  لتصديرها  األولية  المواد  يستخرجوا  أن  عليهم  الجنوب 
الشمال  أهل  يجنيها  التي  الكبرى  المكاسب  فإّن  وبالتالي  الشمال.  أهل 
تأتي على حساب أهل الجنوب. المسيحيون في الشمال والمسلمون في 

الجنوب ثم بدأت مسألة التنصير المسيحية.
بدأت أولى المستعمرات مع البرتغال التي أّسست لها مستعمرات في 
سومطرة والفيليبين تبعها اإلسبان والهولنديون. فنجد مثالً المستعمرة 
القرن  الكبيرة اتشيه، والتي كانت لها مكانتها ونهضتها االقتصادية في 
وهي  مستعمراتهم  أهّم  فيها  وأنشأوا  الهولنديون  فدّمرها  عشر،  التاسع 

اليوم جزء من إندونيسيا.
وتبع اإلسباَن البريطانيون الذين احتلوا الهند ودّمروا الدولة اإلسالمية 
في البنغال، بعد أن كانت دولة غنية، وكذلك فعلوا بدولة المغول، وبذلك 

أصبحت الهند كلها محتلة من بريطانيا.
حاول السكان االنتفاض ضّد المحتلين اإلنكليز ولكن من دون جدوى 
للجزائر  الفرنسي  الغزو  إلى  بالنسبة  الحال  كانت  كذلك   ،)1857 )ثورة 

ومساعدة والي مصر محمد علي باشا للهجوم على الدولة العثمانية.

احتالل البريطانيين لمصر ودخولهم إلى السودان الحتالله خوفاً على 
تدّفق مياه النيل والوصول إلى منابعه لحماية محمّيتهم مصر. وهنا ُيشار 
إلى ما ُيحكى في هذه األيام عما أسمته إثيوبيا »سّد النهضة«! وكيف أّن 
إثيوبيا مع دول أخرى محّرضة لها على رأسها »إسرائيل« تسعى لإلمساك 
بشريان الحياة لمصر منبع النيل األزرق الذي تريد أثيوبيا اإلمساك بالقفل 

الذي تتدفق منه المياه إلى مصر من خالل بناء »سد النهضة«.
كما يتطّرق في الجزء الثاني إلى الهجـــوم الروســـي على القوقاز ودول 
آسيا الصغرى المســــلمة وثورة اإلمام الشيـــشاني شـــامل ضّد الهجوم 
الروسي الذي استمّر سنوات وســـنوات، وعمل الروس بعد إلحاق الهزيمة 
به على تغيير الحـــروف العربية المستعملة بأخرى سالفية في محاولة 
وأصولـــهم  تاريخهم  على  يتعـــّرفون  ال  البـــالد  هذه  ســـكان  لجعل 

اإلسالميـــة وتدمير شـــواهد القبــــور القديمة.
الجزائرية  والمقاومة  للجزائر  الفرنسي  الغزو  عن  الكاتب  يتحّدث  كما 
بالفرنسية،  البلد  هذا  في  العربية  اللغة  استبدال  الفرنسيين  ومحاولة 
الجزائر  الستعمار  مسيحية  أخرى  ملل  من  فرنسيين  مستعمرين  وجلب 

وطمس ثقافتها اإلسالمية وإنهاء ثورة األمير عبد القادر الجزائري.
ويتطّرق الكاتب أيضاً إلى شّق قناة السويس وكيف أنهك هذا المشروع 
مستثمرين  بوجود  العلم  مع  القناة  شّق  مّولت  التي  المصرية  الخزينة 

أوروبيين لذلك.
وفرنسا  بريطانيا  خاصة  االستعمارية،  والدول  البنوك  شجعت  كما 
على  وغيرهم،  وسياسيين  حكام  من  األمـــور،  بزمام  آنذاك  الممسكتْين 
األوروبية  اليد  وضع  إلى  أّدى  ما  الفساد  لتمويل  واالستدانة  الفساد 

)الدائنين المصرفيين( على خزينة الدولة في مصر وتركيا. 
عندنا  ويحصل  حصل  وما  لبنان  في  الحالي  واقعنا  إلى  يعيدنا  وهذا 

من فساد وإفساد ومفسدين محليين وأجانب حتى وصلت األمور المالية 
ماليتنا  على  اليد  وضع  على  العمل  وبالتالي  الحضيض،  هذا  إلى  لدينا 

واقتصادنا.
ويكتب عن ثورة الخطابي في المغرب ثم يتكلم عن اليقظة اإلسالمية 
الدين  بجمال  متمثلة  اإلسالمية،  الدول  يغزو  الذي  االستعمار  لمحاربة 

األفغاني وَمن معه من محمد عبده وغيره.
العلمانية  القومية  الكاتب عن االتجاه نحو  الثالث، يتحدث  في الجزء 
والثورة اإليرانية األولى ومقاطعة المنتجات األجنبية البريطانية )ثورة 

التبغ(.
من  وتحضيرها  والصهيونية  الميعاد  أرض  فلسطين  عن  يكتب  ثم 
إقامة  خالل  من  العربية  المالمح  وتغيير  الصهيوني  االستعمار  أجل 

المستعمرات الصهيونية.
إيران  عن  وكذلك  الحديثة  تركيا  وإنشاء  أتاتورك  عن  يتحدث  بعدها 
والهند  التحريرّية  وحروبها  والجزائر  وأفغانستان  الخميني  وثــورة 

وباكستان وقضية كشمير.
ملهم  قطب  وسيد  اإلســالم  إلى  الرجوع  عن  يكتب  الرابع،  الجزء  في 
الدولة  ــران  وإي الخميني  وعن  ــذاك،  آن وفيلسوفهم  المسلمين  ــوان  اإلخ
ومحاولة  الصيني  ـ  سيكيانغ  في  واإليغور  الثورية،  اإلسالمية  الشيعية 

الصين محو تاريخهم وثقافتهم.
المورو  ثــورة  من  المحارب  اإلســالم  عن  يكتب  الخامس،  الفصل  في 
الدولة  حيث  نيجيريا،  في  حرام«  و«بوكو  الصومال  إلى  الفيليبين  في 
جعل  ما  عشر  التاسع  القرن  في  االستعمار  دّمرها  وقد  نسبياً  متحّضرة 
»بوكو حرام« حركة ثورية إسالمية. كذلك يتحدث عن »داعش« وأسامة 

بن الدن.
الكاتب لألحداث وماذا فعل  السادس واألخير، هــــو عن قراءة  الفصل 
حضارة  حطم  األول  بنفسه.  الجنوب  فعــــل  ومــاذا  بالجنوب  الشمال 
الجنوب وتراثه والثـــــاني جاء بديكتاتوريات عسكرية تتحّكم بالشعوب 

وتحـــاربها تحت عنوان التحرُّر ومكافحة اإلرهاب.

نبذة عن الكتاب 
تأليف: وليام ر. بولك

ترجمة: د. عامر شيخوني
الدار العربية للعلوم ناشرون

الطبعة األولى: أيار 2019 ـ كتاب من 582 صفحة
وليم بولك هو أستاذ األدرب العربي والتاريخ في جامعة شيكاغو، كما 

دّرس في مكسيكو وتشيلي وبغداد والقاهرة.
باإلنكليزية  كتاب  وله  األميركيين  الرؤســـاء  من  لكثير  مستشاراً  عمل 
يتحدث   »The opening of south Lebanon« بعنوان  لبنان  عن 
فيه عن غزو إبراهــــيم باشا لبنان سنة 1839. كذلك مكث الكاتب في بلدة 

عماطور الشوفّيــــة ودرس حالتها االجتماعّية.
المتحدة  الــواليــات  ـ  تكساس  في   1929 آذار   7 في  بولك  وليم  ولــد 
األميركية وتوفي في 6 نيسان 2020 عن 91 عاماً، يوم أنهيُت قراءة هذا 

الكتاب.
في  األميركّية  والجامعة  وهــارفــرد  أوكسفورد  جامعتي  في  دّرس 

القاهرة.

مالحظات حول الكتاب
المظلم حتى بروز  للعالم  وتطّوراً  على مدى قرون كان اإلسالم ضوءاً 
حسد وجشع الشمال واالستعمار الذي انبثق منه وحاول أن يدّمر الثقافة 

والتراث والدين وكان مصدر الويالت للعالم اإلسالمي.
ويغطي  والتاريخ  للجغرافيا  كبيرة  مساحة  يعطي  الكتاب  هذا  إّن 
التفاعل بين الشمال والجنوب وكم هو مهّم لفهم هذا التاريخ لفهم العالم 

اليوم.
*أمين عام منبر الوحدة الوطنّية.

{ دمشق ـ آمنة ملحم 
في  لشهادة  مسعود  غسان  الفنان  يحتاج  ال  ربما 
على  الفّن  تتلمذوا  لكثر  تقديمها  اعتاد  من  فهو  األداء، 
األهم  العنصر  ُيعتبر  الذي   - الجمهور  ولكن   يديه، 
كان  ـ  درامي  عمل  أو  فنان  أي  نجاح  على  الحكم  في 
هذا الموسم على موعد مع الدكتور آدم عبد الحق في 
بظهوره  تفّرد  الذي  آدم«  السيد  مع  »مقابلة  مسلسل 
بجدارة،  الموسم  بطل  أنه  على  اإلجماع  لحد  وصوالً 
تبّني  في  الصدق  من  بالكثير  اإلنسانية  بطل  أنــه 
الشخصية وبالتالي تملكه مفتاح النجاح، بإحساسه 
الذي  الوجع  أمام  وصموده  المرهف،  وأدائه  العالي 
حفر أثره عميقاً بقلبه، لكنه لم يدعه ينهار بل واجهه 
كثر  يقّدمها  شهادات  استحق  ما  المعتادة،  بقوته 
ورواد السوشيال ميديا يومياً ومع كل حلقة وأحياناً 

مع مشهد واحد يظهر فيه الدكتور آدم. 
مركبة  شخصية  آدم  الدكتور  أو  مسعود  غسان 
إال  حولها،  يدور  ما  مع  التعامل  في  شديدة  ومربكة، 
عن  صادقة  إنسانية  بلحظة  للتخلّي  مستعدة  أّنها 
المتمّيزة  الخبرة  في  عمر  سمعة  عن  حتى  شيء  كل 

الشرعّي. بالطّب 
قضية تدور حول جريمة قتل غامضة يجد الدكتور 
المصابة  ابنته  ليخسر  دوامتها  وســط  نفسه  آدم 
الوحيد  بابنه  ثقته  وكذلك  إثرها،  داون  بمتالزمة 
المساهمين  أحد  بأنه  واثــق  شبه  نفسه  يجد  الــذي 
بتغيير تقريره الشرعي حول الضحية ومن ثم قضية 

اختطاف ابنته وموتها بعد عودتها لحضنه.
معادلة  تنقلب  آدم  الدكتور  ابنة  »حياة«  وفاة  مع 

أخرى  قتل  لحكاية  قتل  حكاية  فمن  ككل  المسلسل 
يفكر  آدم،  الدكتور  بطلها  المرة  هذه  انتقام  ورحلة 
متماسكاً  تراه  حد،  ألقصى  انفعاالته  يضبط  بهدوء، 
ريتا  الدكتورة  ليجيب  قلبه  تشعل  التي  النار  رغم 
أين  من  سؤالها  على  المشاهد  أحد  في  له  المقربة 
يلي  النار  »من  ابنته..  وفاة  بعد  الهدوء  هذا  كل  له 
بنتي«،  على  يــاه  قهروني  الــي  القهر  من  جــواتــي.. 
آدم  شخصية  روح  مع  يتالءم  صــادقــاً  رداً  ليكون 
فهو  ذكائه،  وحدة  تفكيره  وآلية  حضوره  وتركيبة 
لن يسقط بسهولة وفقاً لطبيعة الشخصية المقدمة، 

كما أنه لن يظهر بمظهر الضعيف أو غير المهني بعد 
بالجدية  المترف  والحضور  العالية  المهنّية  من  عمر 

وااللتزام.
الشخصية،  إيقاع  مسعود  غسان  الفنان  يضبط 
حوار  مع  أداء،  مايسترو  بريشة  تفاصيلها  ويعزف 
متوازن  شفتيه،  قبل  وجسده  بعينيه  لينطقه  يتبناه 
الحضور، متماٍه مع اإلحساس الذي تلعب الشخصية 
هذا  بطل  إنــه  مشاهدها،  من  الكثير  في  وتــره  على 
الدكتور  إنه  المّرة..  هذه  جمهوره  بشهادة  الموسم 
في  يحفره  بأثر  كثيراً  الجمهور  سيذكره  الذي  آدم 

ذاكرته حلقة تلو األخرى، إّنه بطل الموسم بعيداً عن 
السطح  على  طفت  التي  الفاره  الظهور  معادالت  كل 
على  المعتمد  البراني  واألداء  األخيرة  السنوات  في 
مكان  ال  حيث  الحقيقية  الدراما  بطل  إنه  أوالً،  الشكل 
بل  ــاء،  األزي وال  بالموضة  انبهار  وال  لالستعراض، 

القول فقط لألداء.

{ هنادي عيسى
برنامج »اغلب السقا« المأخوذ من فورمات أجنبي 
شاشة  على  عرضه  بدأ  والــذي   »beat the star«
المبارك  رمضان  شهر  من  يوم  أول  في  سي«  بي  »ام 
أن  إذ  الحلقات  مــرور  مع  هدفه  يصيب  أن  استطاع 
أن  السقا  أحمد  المصري  النجم  ضيوف  من  المطلوب 
يتباروا في مجموعة من األلعاب الرياضية والذهنية 
التبّرع  الحلقة  آخر  ويتم  ــواالً  أم ليكسبوا  وغيرها 
السقا  أم  الضيف  من  سواء  ربحه  يتم  الذي  بالمبلغ 

إلحدى الجمعيات الخيرية أو المستشفيات الخاصة 
بالسرطان أو ما شابه. 

رزان  اللبنانية  اإلعالمية  وتقّدمه  البرنامج  تدير 
أنها  ورغــم  المرحة  بشخصيتها  المعروفة  مغربي 
في الحلقات األولى بدت »hyper« زيادة عن اللزوم 
وصراخها عاٍل لكن مع األيام استطاعت أن تتأقلم مع 
طبيعة البرنامج وتمّكنت من إدارة حوارات مقتضبة 
الفنية  نشاطاتهم  عــن  ــدور  ت وضيوفه  السقا  مــع 
وقد  والشخصية  المهنية  حياتهم  في  مّرت  ومواقف 
أنتجت  التي  إخوان«  صّباح  »شركة  أن  واضحاً  بدا 

النجوم  أهم  اذ تّمت استضافة  البرنامج سخت عليه 
فيفي  فهد،  عابد  ومنهم  العربية  الــدول  مختلف  من 
هنيدي،  محمد  جسار،  وائــل  يوسف،  عمرو  عبده، 
من  وغيرهم  توفيق  وليد  الزغبي  نوال  ديــاب،  مايا 
ألعاب  في  الرياضية  مواهبهم  برزوا  الذين  الفنانين 
عليه  أشرف  إعداد  فريق  عبر  مميزة  بطريقة  أعّدت 

المخرج باسم كريستو.
 وفي كل حلقة كان الحماس يظهر على المشتركين 
على  مرحاً  جواً  أضفى  مما  وضيفه  السقا  أحمد  أي 
مشاهدة  نسبة  البرنامج  هذا  حّقق  وقد  المشاهدين 

عالية، أما المصداقية األكبر فكانت المسابقة اليومية 
التي تجعل أحد المشاهدين يفوز بجائزة قيمتها مئة 
»ام  صورت  المصداقية  أجل  ومن  مصري  جنيه  ألف 

بي سي« تقارير تؤكد أن الرابحين تسلموا أموالهم. 
ترفيهي  طابع  وذو  مميز  السقا«  »اغلب  برنامج 
صعبة  أياماً  يمضون  الذين  للمشاهدين  مناسب 
هذا  فجاء  كــورونــا.  وبــاء  بسبب  المنزلي  بالحجر 
المعلومة  ويقّدم  القلوب  في  البهجة  ليزرع  البرنامج 
العالم  فــي  النجوم  ــّب  أح مــع  والخفيفة  اللطيفة 

العربي.
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11ريا�سة / ت�سلية
ت�شكيلة »الم�شاغبين« في المالعب العالمية

اأبرزهم زيدان وزالتان وتوتي ورامو�س

ال�شيخ االإماراتّي من�شور بن زايد 

يعتزم �شراء ناٍد رو�شي لكرة القدم

اإجراءات جديدة في مالعب اأميركا الالتينية

»كونمبيول« يمنع الب�شق وتبادل القم�شان

االإ�شباني �شاينز 

يخلف فيتل في فيراري

أقر االتحاد االميركي الجنوبي لكرة القدم )كونميبول( 
االندية  بمسابقات  المتعلقة  قوانينه  على  تعديالت 
المستجد،  لمكافحة فيروس كورونا  وبروتوكوالً جديداً 
أرضية  على  التمخط  أو  البصق  القمصان،  تبادل  يمنع 

الملعب. 
القاري  االتحاد  يستطيع  الجديدة  القوانين  وبحسب 
معلومات  الفني  الجهاز  افراد  احد  او  العب  من  الطلب 
طبية  لفحوصات  بالخضوع  االم��ر  واص���دار  صحية 
خالل  أو  المباريات  قبل  »كوفيد19«  وباء  عن  للكشف 

التدريبية.  الحصص 
وقال االتحاد القاري في بيانه: »كل االشخاص الذين 
المشاركة  يستطيعون  ال  للفحص  الخضوع  يرفضون 

في البطوالت التي تقام باشراف كونميبول«. 
والحكام  المدربين  الالعبين،  بإمكان  يكون  ول��ن 
مقاعد  على  او  الملعب  أرضية  على  التمخط  البصق، 

تقبيل  أيضا  يستطيعون  ال  كما  االحتياطيين،  الالعبين 
أو  القمصان  وتبادل  المياه  زجاجات  تشارك  الكرة، 

شعارات االندية. 
اجباري  الكمامة  ارت��داء  بان  »كونميبول«  وأض��اف 
على مقاعد الالعبين االحتياطيين، في المراكز الرسمية 

وخالل المؤتمرات الصحافية. 
الجسد  ح��رارة  بقياس  الطبية  األج��ه��زة  وستقوم 
كل  قبل  والحكام  الفني  الجهاز  افراد  الالعبين،  من  لكل 

مباراة. 
خمسة  باجراء  سيسمح  بانه  القاري  االتحاد  وأكد 
القوانين  مع  تماشياً  الواحدة  المباراة  خالل  تبديالت 
الجديد لمجلس االتحاد الدولي )ايفاب( خالل مباريات 
مسابقته  من  النهائي  ثمن  ومباريات  المجموعات  دور 
بثالثة  يسمح  ان  على  ليبرتادوريس،  ك��أس  األه��م 

تبديالت فقط اعتباراً من الدور ربع النهائي.

قرر فيراري الرهان على اإلسباني كارلوس ساينز لخالفة األلماني 
 2021 موسم  من  اعتبارا  »سكوديريا«  مقود  خلف  فيتل  سيباستيان 
من بطولة العالم للفورموال واحد، في »رحلة طويلة للعودة الى القمة« 
ومحاولة الفوز باللقب العالمي الغائب عن الفريق اإليطالي منذ العام 

.2008
 ومهد ماكالرين الطريق أمام فيراري للكشف عن تعاقده مع ساينز 
بعقد لمدة عامين من أجل القيادة الى جانب شارل لوكلير من موناكو، 
باعالنه قبله بدقائق أنه اتفق مع األسترالي دانيال ريكياردو ليقود الى 
جانب البريطاني الندو نوريس اعتبارا من 2021، أي بعد انتهاء عقد 

العامين مع فريقه الحالي رينو. 
ولم يكن خبر التعاقد مع اإلسباني البالغ من العمر 25 عاماً مفاجئاً، 
عن  رحيله  األخير  أعلن  أن  منذ  لفيتل  كخلف  باسمه  التداول  تم  إذ 

»سكوديريا« مع نهاية الموسم. 
في  فيراري  لسكوديريا  سأقود  بأني  »سعادتي  ساينز:  وأع��رب 

الفريق.  2021 وأنا متحمس لمستقبلي مع 
الى  أتطلع  وأنا  راسينغ،  ماكالرين  مع  مهم  عام  ينتظرنا  زال  ما 

التسابق معهم مجددا هذا الموسم«.

مايك تاي�شون يفّكر 

بالعودة اإلى الحلبات مجددًا!

حار�س ال�شالم م�شطفى مطر

يطلق �شرخته با�شم الالعبين

اإلقاء القب�س على مهاجم الريال ال�شابق!

زي��ن  بقيمة  أس��م��اء  ع��ن  ن��ت��ح��ّدث  ع��ن��دم��ا 
وزالت��ان  توتي  وفرانشيسكو  زي���دان  ال��دي��ن 
من  أنهم  على  نختلف  ال  فإننا  إبراهيموفيتش 
أن  غير  القدم،  كرة  تاريخ  في  الالعبين  أعظم 
يخلدوا  لم  الكرة  نجوم  من  وغيرهم  ه��ؤالء 
واإلنجازات  الموهبة  خالل  من  فقط  أسماءهم 
االعتراضات  خ��الل  م��ن  أيضا  ب��ل  واألل��ق��اب، 
وفي  الحمراء.  البطاقات  ونيل  والمشاكسات 
 11 م��ن  تشكيلة  سنستعرض  التقرير  ه��ذا 
العباً، هم في الواقع نجوم الكرة األكثر خروجاً 
الكروي،  مشوارهم  في  الحمراء  بالبطاقات 

وهم:
{ ينس ليمان

هو  المشاغبين  تشكيلة  في  المرمى  حارس 
لفريقي  السابق  الحارس  ليمان  ينس  األلماني 
أرسنال اإلنكليزي وميالن اإليطالي، وقد حصل 
ليمان خالل مشواره الكروي على سبع بطاقات 

حمراء.
{ سيرجيو راموس

نجد  ال��دف��اع  خ��ط  م��ن  اليمنى  الجهة  ف��ي 
ريال  نجم  رام��وس  سيرجيو  الصلب  المدافع 
في  حصل  وقد  اإلسباني،  والمنتخب  مدريد 
حمراء،  بطاقة   26 على  اآلن  حد  إلى  مشواره 

ويمكن أن يرتفع الرصيد ألنه لم يعتزل بعد. 
{ باتريس إيفرا

نصيب  من  فهي  للدفاع  اليسرى  الجهة  أما 
السابق  الظهير األيسر  إيفرا  باتريس  الفرنسي 
 12 لمانشستر يونايتد ويوفنتوس، وقد جمع 

بطاقة حمراء في مسيرته.
{ بيبي  

لنادي  السابق  البرتغالي  المدافع  يستحق 

قلب  في  ج��دارة  عن  مكانه  بيبي  مدريد  ري��ال 
من  ال��ع��دي��د  ف��ي  بيبي  تسبب  وق��د  ال��دف��اع، 
12 مرة من  المشاجرات خالل مسيرته، وُطرد 

أرض الملعب. 
{ ماركو ماتيراتزي

اإليطالي  المدافع  نجد  بيبي  جانب  إل��ى 
ماركو ماتيراتزي بطل المشاجرة الشهيرة مع 
زيدان في نهائي كأس العالم 2006، وقد جمع 
مدافع نادي إنتر السابق ما مجموعه 15 بطاقة 

حمراء.
{ دانييل دي روسي

التشكيلة  لهذه  الدفاعي  الميدان  وسط  في 
والمنتخب  روما  لنادي  السابق  الالعب  نجد 
 15 حصد  وقد  روس��ي،  دي  دانييل  اإليطالي 

طرداً في مشواره. 
{ إدغار ديفيدز

في وسط هؤالء أيضاً هناك العب كبير آخر 
ديفيدز،  إدغ��ار  السابق  الهولندي  الدولي  هو 
بلغ  الحمراء  البطاقات  من  محترم  رصيد  وله 

15 بطاقة.
{ زين الدين زيدان

الدين  زين  الفرنسية  الكرة  أسطورة  حصل 
مسيرته  ف��ي  ح��م��راء  بطاقة   15 على  زي���دان 
الكروية، وأكثرها شهرة هي بالتأكيد تلك التي 
نالها في نهائي كأس العالم 2006 ضد إيطاليا 

بعد النطحة الشهيرة.
 { فرانشيسكو توتي

السابق  روم��ا  قائد  نجد  المهاجمين  خلف 

مسيرة  ل��ه  كانت  ال��ذي  توتي  فرانشيسكو 
حافلة  كانت  لكنها  بالتألق،  مرّصعة  طويلة 
 16 أيضاً بالبطاقات الحمراء التي وصلت إلى 

بطاقة.
{  زالتان ابراهيموفيتش 

ي��ق��ود خ��ط ال��ه��ج��وم ال��س��وي��دي زالت���ان 
إبراهيموفيتش، وُطرد الالعب المثير للجدل 13 
مرة في مشواره إلى حد اآلن، وغير مستبعد أن 

يتلقى المزيد من البطاقات الحمراء.
{ ماريو بالوتيلي 

أخيراً، نجد الفتى المشاغب ماريو بالوتيلي 
الذي حصل على 13 بطاقة حمراء إلى حد اآلن 
والتصريحات  بالمشاكل  الحافل  مشواره  في 

النارية.

 City« القدم  لكرة  سيتي  مجموعة  تدرس 
ن��ادي  تمتلك  التي   »Football Group
على  االستحواذ  اإلنكليزي،  سيتي  مانشستر 
لموقع  وفقا  وذل��ك  ال��ق��دم،  لكرة  روس��ي  ن��اد 

 .»RB-Sport«
القدم  لكرة  سيتي  مجموعة  وتأسست 
بن  منص���ور  اإلم��ارات��ي  للشيخ  التابعة 
 ،2014 العام  في  القابضة  نهيان،  آل  زايد 
مجموعة  وإدارة  إن��ش��اء  على  ل��إش��راف 
نادي  رعاية  تحت  القدم،  كرة  ن��وادي  من 

سيتي.  مانشستر 
للتنمية  االتحاد   � أبوظبي  مجموعة  وتدير 
عدداً  تضّم  التي  المجموعة،  هذه  واالستثمار 
نادي  سيتي،  وه��ي:  مانشستر  األن��دي��ة،  من 
ملبورن  ن��ادي  األم��ري��ك��ي،  سيتي  ن��ي��وي��ورك 
مارينوس  يوكوهاما  نادي  األسترالي،  سيتي 
األوروغوياني،  سيتي  مونتيفيديو  الياباني، 
اإلسباني،  جيرونا  الهندي،  سيتي  مومباي 
الصيني،   »Sichuan Jiuniu F.C« ونادي 

ولوميل البلجيكي. 

فإن   ،»RB-Sport« لمعلومات  ووف��ق��ا 
لكرة  روسيا  بسوق  اآلن  مهتمة  المجموعة 
المسؤولين  إعجاب  نال  أن  بعد  وذلك  القدم، 
كأس  بطولة  لنهائيات  روسيا  تنظيم  فيها 
العالم 2018، واهتمام السكان في البالد بكرة 

القدم. 
وأجرى مسؤولو »CFG« محادثات بالفعل 
ال��م��اض��ي، عبر وس��ط��اء م��ع أحد  ف��ي ش��ب��اط 

األندية الروسية. 
بسبب  الوقت،  ذل��ك  في  تعليقها  ت��ّم  ولكن 

اللعب  قواعد  مع  سيتي  مانشستر  مشاكل 
المالي النظيف، ومن ثم انتشر وباء كورونا. 

 City Football« مجموعة  وت���درس 
ال���دوري  أن��دي��ة  أس��اس��ي  بشكل   »Group
لالستحواذ  مستعدة  وهي  الممتاز،  الروسي 
الفريق،  في  واالستثمار  األسهم  من  جزء  على 
جزئياً  اشترت  حيث  نفسه،  للمبدأ  وفقا  وذلك 
وج��ي��رون��ا  سيتي  م��وم��ب��اي  ع��ل��ى  ال��ح��ق��وق 
 »Sichuan Jiuniu F.C و«  ويوكوهاما 

ولوميل.

قال إيدي هيرن مروج مباريات المالكمة إنه قد يرغب في رؤية مايك تايسون بطل العالم السابق 
في الوزن الثقيل وهو يالكم مرة أخرى، لكنه أبدى تشككه في ما إذا كانت الرياضة ستّرحب بعودة 

المالكم البالغ من العمر 53 عاما إلى الحلبة مجدداً. 
واجتذب تايسون الذي أصبح أصغر بطل للعالم في الوزن الثقيل على مر العصور عندما هزم 
في ال�20 من عمره تريفور بربيك في العام 1986 اهتمام عالم المالكمة عندما نشر مقاطع مصورة 
لتدريباته على إنستغرام وقال إنه يدرس خوض نزاالت استعراضية من أجل جمع أموال ألعمال 

خيرية. 
أنني سأحب رؤيته لكن.. هل هناك  التلفزيونية »أعتقد  البريطانية  المالكمة  وأبلغ هيرن قناة 

بعض عدم المسؤولية في السماح لمالكم أسطورة يبلغ من العمر 53 عاما بالعودة للحلبة؟«. 
وأضاف »تلقيت رسالة من شخص ما يقول إنه يرغب في التحدث معي حول مايك. يبدو خطيراً 
للغاية. هل يمكن أن يعود وعمره 53 عاماً ويسبب بعض األضرار؟ هل ينبغي علينا أن نشجع أحد 

المالكمين العظماء عبر العصور على ذلك؟«. 
وتابع »هناك خيط رفيع وقد تجاوزته بالفعل عدة مرات.. بين نزاهة الرياضة ومتعة تحقيق 
أرقام.. وظيفتنا هي تحقيق أرقام لمحطات البث التلفزيوني لكن علينا أيضا الحفاظ على األمور 

قريبة من إطارها الصحيح بأكبر قدر ممكن«. 
مواقع  على  مصوراً  تسجيال  الثقيل  الوزن  في  السابق  العالم  بطل  هوليفيلد  إيفاندر  نشر  كما 
غريمه  لمواجهة  االعتزال  من  يعود  قد  بأنه  تكهنات  أثار  مما  يتدرب،  وهو  االجتماعي  التواصل 

القديم تايسون.

تحصيل  بضرورة  اللبناني،  االتحاد  زغرتا،  السالم  فريق  مرمى  حارس  مطر  مصطفى  طالب 
حقوق الالعبين، واستئناف األنشطة من أجل عودة كرة القدم من جديد. وقال مطر متأسفاً: »ال أحد 
يشعر بالالعبين، إدارات األندية تخلت عنهم بشكل كبير بعدما أعتقدوا أن النادي بيتهم الثاني، 

لكنهم وجدوا أنفسهم في مواجهة األزمات يصارعون الجوع والفقر من دون رواتب«. 
وأشار مطر إلى أنه لم يتلق أي راتب منذ اندالع األزمة االقتصادية في لبنان. وتابع »أعمل حالياً 

مع أشقائي في مجال النجارة، وعلى سيارة أجرة«. 
البدنية، ما  للمحافظة على جهوزيتي  بالرياضة ولست ساعياً  : »لست منشغالً  ليختم مؤكداً 

يهمني تأمين علبة الحليب لطفلي ومائدة اإلفطار لعائلتي«.

أفادت تقارير إعالمية بأن الشرطة اإلسبانية أوقفت مساء الثالئاء الماضي، مهاجم ريال مدريد 
السابق، الكولومبي إدوين كونغو، ضمن عملية لتفكيك شبكة ضالعة في تهريب المخدرات.

 وذكرت شبكة »إي إس بي إن«، أن شرطة مكافحة تهريب المخدرات ألقت القبض على كونغو 
في مدريد قبل أن تطلق سراحه بعد استجوابه. 

وأشارت الشبكة إلى أن الشرطة اعتقلت عشرة أشخاص آخرين ضمن القضية  نفسها. وكان 
كونغو )43 عاماً(، انضم إلى ريال مدريد في العام 1999، ولكنه لم يخض أي مباراة مع الفريق 
األول للنادي الملكي، وظهر أكثر على الساحة الكروية بعد انتقاله إلى ليفانتي اإلسباني في العام 

 .2002
ضمن  وكان  مباراة،   17 في  كولومبيا  بالده  منتخب  مع  كونغو  شارك  الدولي،  الصعيد  وعلى 

تشكيلة الفريق في بطولة كوبا أمريكا في العامين 1999 و2004، واعتزل اللعب في 2009.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
بركان في كوستاريكا 1 .

من األنبياء، مدينة إيطالية 2 .
ناداني، أمر عظيم 3 .

أودية، مرفأ في غرب ألمانيا 4 .
حرف عطف، صاهرت 5 .

فّوضاه، إختبار 6 .
ضرب، عملة عربية، جواب 7 .

دعم، يجاري بالحديث 8 .
ساحر، شيطان 9 .

حرف نصف، خسيس نذل، نهر في ألمانيا 10 .
أحد آلهة الميثولوجيا الهندية، سنة، للنفي 11 .

مؤسس مذهب المانوية، إلهة الصيد عند الرومان 12 .

عمودياً: 
أعلى قمة في فنزويال 1 .

أنت )باألجنبية(، فنيت، مدينة فيتنامية 2 .
دولة أميركية، مّست، إسم موصول 3 .

ع��اه��دن��ا أن ن��واف��ي��ه ف��ي م��ك��ان م���ا، من  4 .
المخلوقات

أول بنادق، بلدة لبنانية 5 .
حيوان بحجم القط، يحامي عن 6 .

إمبراطورية آسيوية، أوطان 7 .
ضمير متصل، يتبختر، نوتة موسيقية 8 .

دّوّن )هن(، إعادة وإصالح البناء 9 .
أسكن  األمر،  على  تصّر  )باألجنبية(،  نعم  10 .

برفقة
بشر، أنثر الماء، هيا )بالعامية( 11 .

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

الصغير )3*3(.

123456789101112
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:Sudoku حل
 ،983714562  ،742536819  ،561892473
 ،657329148 ،294158736 ،318647295 ،983714562

835971624 ،126483957  ،479265381
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
1 ( جبال الباروك 2 ( سيالن، االردن 3 ( رر، لوار، سكرت 4 
( اوال، لحام، نا 5 ( لتونيا، مايا 6 ( رد ريفر، بهر 7 ( غني،سمر، 
 )  11 10 ( جمل، فا، ما  9 ( را، اكسبي  8 ( وهنتم، نابولي  اد 

يردمان، ماكاو 12 ( اهريمن، دنس. 

عموديا:
3 ( ال، لورين،  2 ( بيروت، نهاجر  الشغور، ين  جسر   )  1
مدا 4 ( الالند، لمه 5 ( انو، يرسما، ار 6 ( االيم، كفني 7 ( بارح، 
فرنسا 8 ( ال، امر، اب، من 9 ( راسما، ابينا 10 ( ورك، يبدو، كد 

11 ( كدرناه، لومان 12 ( نتأ، رأي، اوس.
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اإي�صال الوقاية من فيرو�س كورونا للأطفال.. ب�صع ن�صائح
{ هنادي ديوب

دون  لألطفال  كورونا  فيروس  من  الوقاية  مفاهيم  إيصال 
لألهل  بالنسبة  الشائكة  المواضيع  من  العمر  من  السادسة 
توعية  منهم  يتطلب  موضوع  أمــام  أنفسهم  يجدون  الذين 
من  الفيروس  لهذا  للتصّدي  الوقائية  األمور  من  بعدد  األطفال 

دون خلق أي رد فعل سلبي.
اإلرشــاد  قسم  رئيس  محمود  الشيخ  سوسن  الدكتورة 
النفسي في كلية التربية في جامعة البعث في حمص، قالت: 
»الوالدان هما القدوة األولى لسلوك الطفل لذلك فمن البديهي 
أن يقلّد الطفل والديه بما يقومان به من سلوكيات«، موضحة 
الصحّية  الــعــادات  على  وتدريبه  الطفل  تعليم  يمكن  أنــه 
تلك  نتائج  توضيح  مع  الشخصية  نظافته  على  للمحافظة 
مستوى  مع  يتناسب  بما  وشكله  الطفل  صحة  على  العادات 
السلوك  لهذا  اإليجابي  والتعزيز  الطفل  وخيال  وتفكير  إدراك 

ما يجعله عادة يومية.
ــي تــلــك الــمــمــارســات  وأكــــدت أهــمــّيــة عـــدم الــمــبــالــغــة ف
والسلوكّيات الصحية لكي ال يتحول األمر إلى نوع من الهوس 
الطفل  تنبيه  هو  الهدف  أن  اعتبار  على  القهري  الوسواس  أو 
وليس  الشخصية  لنظافته  الصحيحة  السلوكيات  وإكسابه 
عمره  مراحل  في  نفسية  اضطرابات  لنشوء  أرضية  تكوين 

الالحقة.
في  التدريسّية  الهيئة  عضو  إبراهيم  مهند  الدكتور  بدوره 
عدة  عوامل  وجود  إلى  لفت  البعث،  جامعة  في  التربية  كلية 
منها  الفيروس  هذا  مع  التعامل  كيفية  الطفل  تقّبل  في  تؤثر 
المزاجية  أو  النفسية للطفل وعمره والحالة العاطفية  الحالة 
يتعلّق  ما  في  الطفل،  مع  األهل  تعامل  كيفية  ذلك  من  واألهم 
وقريبة  صحيحة  بطريقة  الفيروس  هذا  من  الوقاية  بمفاهيم 

إلى واقعه.
وذكر أن الحظر المنزلي قد يفرز بعض اآلثار النفسّية على 
كالشعور  المشكالت  بعض  ظهور  يسبب  أن  ويمكن  الطفل 
إشراك  إلى  المجال  هذا  في  داعياً  والقلق،  والوحدة  بالملل 
المنزل  المنزلية منها ترتيب  القيام ببعض األعمال  الطفل في 
ما  الحلويات  من  نوع  صنع  أو  الطعام  إعداد  أو  فنّية  بطريقة 

يجعله يشعر بوجوده وأهمّيته.
يكتسب  الطفل  تجعل  التي  الهادفة  األمــور  من  أنه  وبّين 
لممارسة  المنزل  في  زوايــا  تخصيص  إيجابية  سلوكّيات 
الرياضة واأللعاب بشكل يومي والعمل على متابعة الدروس 

تعنيف  عن  واالبتعاد  معينة  بأوقات  الدراسّية  والواجبات 
األطفال أو اإلكثار من إصدار األوامر وتشجيعهم على التحّدث 

عن مشاعرهم وأفكارهم.
بكلية  الطفل  تربية  قسم  رئيسة  إبراهيم  مها  الدكتورة 
العملية  الخطوات  إلى  تطّرقت  البعث  جامعة  في  التربية 
التي تّم اعتمادها في قسم تربية الطفل بشعبتيه معلم صف 
ليغطي  العملي  القسم  تخصيص  تّم  حيث  أطفال،  ورياض 
منه  والوقاية  كورونا  فيروس  مع  التعامل  مفاهيم  مضمونها 
المدرسية  المكتبة  مادة  ومنها  انتشاره  من  للحّد  والتوعية 
تربوية  تعليمية  لوحات  إنجاز  الطالب  من  الطلب  تم  والتي 
األنشطة  ومادة  قصيرة  وقصص  لألطفال  وكتيبات  إرشادية 
متنّوعة  أنشطة  بإنجاز  الطالب  تكليف  تّم  والتي  المدرسية 
تربوية وتعليمية وثقافية ورياضية وفنية وإعالمية وصحية 

موجهة لألطفال.
تكليف  تّم  أنه  إبراهيم  ذكرت  المهنية  التربية  مادة  وفي 
الفراغ  وقت  وملء  والتعليم  للتعلم  مهنية  بأعمال  الطالب 
اإلعالم  مادتي  وفي  والــورق  المنزلية  المواد  تدوير  ومنها 
التربوي والتربية الصحية وصحة الطفل تّم تكليف الطالب 
تعليمية  وفيديوات  المحتوى  متنّوعة  أطفال  مجلة  بإنجاز 
توعوية  لوحات  وصنع  األوبئة  من  الوقاية  كيفية  حول 
والعناية  األمــراض  من  للوقاية  توضيحية  ومجّسمات 
ومسرح  الطفل  مسرح  ــادة  م فــي  ــا  أم الــعــامــة.  بالصحة 
قصيرة  مسرحية  بأعمال  الطالب  تكليف  تم  فقد  العرائس 
تعليمي  تربوي  مضمون  ذات  المنزل  مستوى  على  محلية 

موّجه للطفل.
)سانا(  

هل تكون ال�سخرية هي البديل؟

{ يكتبها الياس عّشي

ضمُّ الضفة الغربية إلى الكيان الصهيوني، كخطوة 
مرارة،  أكثر  خطوات  ستليها  القرن  صفقة  من  أولى 
ومؤتمراٍت،  وشــعــاراٍت،  كــامــاً،  المنطقة  سيشعل 
الواقع  األمر  من  مجتمعًة،  كلُّها  تغيّر  لن  وتهديدات، 
النزاعات  وال  العدو،  مع  التطبيع  يتوقف  ولن  شيئاً، 
المشاهد  أمــام  أخــرى  مرة  أنفسنا  وسنرى  العربية، 
 ،)1967( الحزيرانية  النكبة  أفرزتها  التي  الساخرة 
أبو  المعّرة  والتي تعيد إلى ذاكرتنا ما قاله فيلسوف 

العاء:
ضحكنا، وكان الضحُك منّا سفاهًة
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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�سادقة 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

االأمل بالجودة

{ لواء العريضي
شّذت األحزاب اللبنانية عن الدور الصحيح الذي ُوِجدت األحزاب عامًة للقيام به. ورّسخت 
ارتباط الطائفية بالسياسة بممارستها حرفّياً واستقّرت عند الديمقراطية التوافقية الطائفية 
التي تسّمى زوراً »ديمقراطية«. وزادت قناعة األفراد أّن الطائفة هي الممّثل والراعي الحقيقي 
للمصالح والحقوق. لكن كما ذكرنا األسبوع الماضي، لألحزاب دور أساسي في بناء المجتمع 
وإرساء مفهوم المواطنة وتكريس الديمقراطية، سنثني اليوم على هذا الدور من خالل تناول 
والمنتمين  األحزاب  قبل  من  المجتمع  لخير  وتكريسها  الجودة  أو  والنوعية  الكمية  جدلّية 

إليها.
ففي لبنان كما نعلم غالبية األحزاب طائفية والوتر الطائفي الغرائزي هو السائد والمحرك 
أفراده  بعدد  تنظيم  كّل  قّوة  تكمن  أفــراد،  تجّمع  أي  ومثل  السياسية.  اللعبة  في  األساسي 
وفعاليته في المجتمع وقدرته على التأثير في القرار السياسي وكّل ما يمّس الشأن العام. 
فالعدد مهّم وله التأثير المباشر في الوصول للسلطة وهذا العدد عندنا ديمغرافي طائفي في 
األساس فكلّما زاد عدد الطائفة زادت قوتها على الساحة المحلية. وفي لبنان مهما َكُبَر العدد ال 
يصل بقّوته إلى مستوى المنفعة الوطنية ألّن رضى الطائفة أوالً ثم الله ثم الوطن، ومصلحة 

طائفة معينة لن تتوافق والمصلحة الوطنية أبداً.
والكّل يعلم أّن في كّل حقبة زمنية كانت تبرز طائفة معينة يكون لها التأثير األكبر والقول 
الفصل في الشأن الداخلي. ودون أّي ترّدد نتوافق على أّن المصلحة الوطنية العليا لم تكن في 
الحسبان حتى ولو كانت متوازية مع مصلحة الطائفة لمدة معّينة. هذا التعليل هو للتأكيد 
على أّن المنطق الطائفي الذي ما زال الجميع يحميه لم يثمر خيراً للبنان على اإلطالق. والبداية 
في تصحيح اإلعوجاج اللبناني ال شّك أنه يبدأ على مستوى الفرد أوالً، وَمن غير المنظمات 
الشبابية والطالبية قادر على القيام بهذا العمل. فكما قلنا األسبوع الماضي، إّن وجود أحزاب 
علمانية جامعة جديدًة كانت أم قديمة هي األَْولى بالمعروف. والخطوة األُولى تبدأ بالعمل 

على »النوعية ال الكمية«.
وعادًة،  والسمعة.  النظام  حساب  على  تأتي  ما  فغالباً  مكاسب،  العدد  كثرة  في  كان  إذا 
الخدمات االجتماعية واالقتصادية التي تؤّمنها األحزاب، وهذا بالتأكيد من حساب الدولة، 
تكون السبب األساسي باالنضمام إليها أو تفضيلها على غيرها. وعند زوال هذه الخدمات يزول 
الوالء لهذا الحزب، فالعامل االقتصادي يأتي ثانياّ بعد الطائفي. فتالشي القاعدة الشعبية 
عند األزمات أبرز نقاط ضعف الكمّية الهّشة. هذا غير اإلخالل باألخالق وقيمها الذي يمكن 
أن يجّر تنظيم معّين الى أماكن بغنى عنها ال تشبهه بسبب كثرة األعضاء غير المنضبطين 
وغير المدركين لألفكار األساسية التي يمثلها تنظيمهم، فيشّوهون سمعته إن كان عن طريق 
التوّرط باألعمال المخلّة باألمن، واإلزعاج، أو باالنجرار الى التصريحات الغرائزية الفتنوّية 
في المجتمع وعلى وسائل التواصل االجتماعي، فيصبح كالمهم ُكْنيًة ُيعاَيُر عليه كّل المؤيدين 

لتيارهم ويسخر منه الصديق قبل الخصم.
من  المئات  أحياناً  تضّم  حيث  األحــزاب  أغلب  عند  الجماعي  القسم  حفالت  دائماً  نرى 
مقياس  أّن  إذ  أكثر  نجاحه  كان  ما  كّل  أكبر  عدداً  يضّم  الحفل  كان  وكلما  الجدد.  المنتسبين 

النجاح هو العدد دائماً، وهذا دليل على اندثار أهمية: »اإلنسان« بالنسبة لهذه األحزاب. 
إّن الجودة هي األساس، قلّة قليلة منظمة قادرة على التغيير الفعلي تعمل على الفرد أوالً 
لتصل الى ما يسّمى »شخصية التنظيم«، فتتوّحد بروابط متينة يكون تقّدمها فّعاالً ورصيناً 
للتزامن مع »شخصية المجتمع«. هذه الجماعة نشّبهها بالمدرسة، حيث كّل تلميذ يتلقى 
االنتساب  يكون  عندها  السامة.  الموروثات  ونبذه  نجاحه  بتأكيد  الكفيل  الخاص  االهتمام 

قناعة الفرد لتتميم مهامه االجتماعية ال بسبب مصالح آنية. وهذا اسمه انتماء ال انتساب!
التاريخ بأفراد آمنوا بنفسهم فخلّدوا أسماءهم وغّيروا مجرى األحداث. فال تخافوا  ُكتب 
من عدٍد كبيٍر إذا جمعته مشاعر عصبّية طائفية، وال تستهينوا بقدرة الفرد إذا آمن وَجدَّ، ولكن 
تفاءلوا إذا التقيتم مجموعة أفراد متناغمة نظامية واضحة االنتماء في كّل واحٍد منهم إيماٌن 

يكسر الحواجز المذهبية والمشاعر العصبية.
ختاماً، على طريق التوّسع أفقياً ال بّد من التوقف قليالً في كّل حين لصقل النفوس وإعادة 
بالجودة  نهتدي  أو  الكمية  نريد  هل  دائماً،  السؤال  ويبقى  التقدم.  لضمان  األفــراد  تأهيل 

والنوعية...؟

اآخر الكالم
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